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HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

UEVAM M'ODDEI1 Türkiye için Hariç için 
Snelik ....... 1400 2900 
Altı aylık .... _. 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

1 T E L E f O N : 2697 

han mündcrecalından gazetemiz mcsuliyet kabul etmez 

• 

• 

l•ueç karasularına 
mayn döktü 

Stoldtolm 13 (A.A) - lsveçüa bitaraflıjmı 
el.ha kolaybkJa muhafaza etmek İçin Oresun
dan cenuburıdaki karasulanna maynler konmut 
olduğu haber nrilmelı.tedir. Kosnındsraehoanı 
seçmeleri için vapurlara birer ldaTID. •erile-
celdir •.• ______ _J 

l7ENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

~arp şiddetlendi, Alman zayiatı fazla 

Miı.ttejik Ordular Ba§kumandam 

-!ON DAKİKA 
·---·····-·· 
lngilterede paraşüt

çülere harf ı 
ihtiyat tedbirleri -·-Londr.ı 13 (A.A) - Almanların pa-

~Şütçü kıtalan göndermeleri ihtirnalle
tirıc karşı poUs ve askeri makamlar ta
tafından tedbirler alınqııştır. Askerler 
hunun için nöbet beklemektedirler. 

İNGİLTEREOE TEVKİFLER 
l l..ondra 13 (A.A) - Dahiliye nezareti 
UgiJterenln şııı-k sahillerinde oturan ve 
~rfai yahudi olan üç bin Alman ve 
Vusturyalının enterne edilmesini ve 

•~cclcri sokağa çıkamıyacak olan 11.000 
hbancının okntrola tfıbi tutulmasım 
"1-ırctmiştir. 

'Bir Qok kişi tevkif olunmuştur. 

Müşterek 
Tehlike --·--•aıııanlıJar arasında 
daha sılıı IJir işllirllğinl 
~aruri lıılrnalıtadır -·HAKKIOCAKOGLU 

Garp cephesinde, Belçika ve Hollan
~ topraklarında diinya tarihinin ~imdi

t ltad:ır kaydetmediği büyük Ye kanlı 
--~~lıarebelcr cereyan eylemektedir. Bu 
"1ııcadcJeJerin günler ''c haftalar geçtik

• . Jt ~aha \•ahim şekiller alacağı da şüp
"'-sızdir. 
,/litlcr, orduya ileri emrini verirken bu 
ııcadele neticesinin ya hep veya hiç 

hla~ğını bilhassa tebariiz ettirmi~tir. 
.._ 11kıkat te böyledir. Ya muzaffer Al
" anya, bütün Avrupaya hakim olacak 
tya nıağlup Almanya artık sulhu boza
~ hir kudrete malik bulunmıyacak 

•r Vaziyete getirilecektir. 
1' f)Ökülen kanlar Anupanın ınukadde-
tlfını tayin yolundadır. 

)' 'l'abii böyle miihim ve tarihi giinler 

lı~~ndığı hir Lamanda kücük \'C biiyiik 
lıt .. • 

tı·ı-un milletler, kendi aralarındaki da-
~. 1 fikir ihtilanaruu bir tarafa bırak
tı ak, tehlikeler karsısında milli birlik 
_.!1111i.arası arzcylenı~k ınecburiyetindc
lı~~lcr. Diinya milletlerinin bugföı en 
, 

11Y_lik endişesi mevcudiyetlerini, hayat 
.,.~.' tiklaJlerini korumaktır. Bunun ha
~1~dcki Mitiin meseleler be.~inci. on 
~~nci derecede kalmağa mahkumdur. 

'.\. Çeınherlaynm istifasiyle yeni kabinc
ii'ı 1eskile ntu\'affak olan Vinston Çör
aı' düşiincesi yalnız harhı kazanmak 
Ilı arı rni11i birlik hükilmetini kurmağa 
1 lıvaffak olnıu tur. İngiltere tam bir 
ıı~.'~Üd içinde bütün lfuvvctini \ e me
li ıınj harbın kn:r.anılnm'ilna tahsis ey-
~ (?cektir. 

() l\rtık nihai zarcrden ba~kn dü~iinceek 
11 ıtda hiç bir mesele ;\·oktur. 

tt lt~ırnanyada Tatarcsko kabinesi istifa 
' · ltıı • yeni kabineyi vine eski ba<:vckil 
11•ır • u "' lht\<:(11 J.' " r. 
lıı akat hir farkla ki hu kabine ~u veya 
»ıı 1 

Partilerin değil. milletin mnlı kılın-
ıstır T 1 ı·ı · · ·· ·· d R ııı · e 1 ı <cnm azanwtı onun e "u· 

,.:·rı ~·!~lcti, tam bir tcsaniid giisternıek 
t-.ı ~Utun menabiini milli miidafnaya 
'tıi~~ıs l'ylcmek, hiitiiıı diil?iincelcri milli 
dıı 1 

afaa ('frafmda toıılamak liizunıuını 
"mu tur 
lliink·· . d d b .. . d. tim·· " sayımız a ıı te aruz ettjır ı-

.... ~ gibi hifaraflık poJitiknsı bir ko
vasıtası olmaktan çıkmıştır. Ar

t ·rlıerini 

Beı.,ıkalılar mukabil ıaarrnza 
ge~tıi, Almanı· r rl~ate başladı 

Belçikaya saldıran Alman ordusu 1.800.000 kişiden ibaret 

Almanlar Liyeje girdiklerini iddia ediyor ve 
süratle katJi netice almağa çalışıyorlar 

lngili.z kıtaları imdada koşuyor -
Brükseli terke hazırlananlar 

Paris, 13 (ö.R) - 12 Mayıs 
aJqamı on iki Alman tayyaresi dü
§Ürülmüt tür. Royter Ajansının 
Brüksele atfen Paristen aldığı bir 
habere göre Monı ıehri garbında 
Belçika mukabil taarruzu o derece 
müessir olmQ!lur ki Alman fırkaları 
üslerinden ayn dü§mek tehlikesine 
maruzdurlar aynı menbadan alman 
bir habere nazaran Abnanlar ricata 
bqlamıılardır. 

FRANSIZ RESMI TEBLtCt 
Paris, 13 (ö.R) - Büyük umumi ka

rargAhın 12 Mayıs akşam tebliği: Hol
landada askeri vaz.iyet mucibi memnuni
yet olmaktadır. İngiliz askeri ta~yare
lerinin yardımı pek ımuvaffakıyetlidir. 
Belçikanın muhtelif noktalarında düş
man baskını devam etmek*dir. Mayst
rlh mıntaka.nna kadar ilerleyen düşman 
müfrezelerine karşı köprüler hasara 
uğratılmıştır. Belçika dahilinde ordu
larımızın ilerlemesi normal vaziyettedir. 

- SONU 6 iNCi SAJIİFEDE -

11. AfJJı: 1 3 7ooooo~IW"0S:0 -·~~=--!"!il; 

İNGİLTERE 
V« 

ŞJH4Lİ FRANSA -
H11RiT11sı 

..... ,... .... , }{udu1la~ı--- :ftt'mir)'Ollan 
,... ~ Daglar -Ha.1u•0Halfı 
~ Nl'hır/n• W::W-.Z..-y/ndllulı 

~ ........ 

Liye j istihkamları önünde 
----------------------~x*x----------------------

Kanlı bir harp oluyor, 
Alman zayiatı müthiş 
Londra, 13 ( ö.R) - Liyej iıtibkimlanna kar§ı Alman laamızu, 

modem ıilihlar kullanan müdafilerin Alıiıan kıtalanru duçar ettikleri 
mülhit 'zayiata rağmen fuıluız devam etmektedir. Binlerce Alman aa
kerinin cesedi iıtihkimlann önünde yığılmı9tır. Düıman Belçikahlarm 
azimkir mukavemetini kmnak için biribiri ardmca kuvvetlerini hücu
ma aevkediyor. tngili.z, Fnnaaz, BelÇili ve Hollanda ta)'J'areleri müte.,. 
madiyen harekat lahuı üzerinde uçmakta diqman müfrezelerilııi bam
bardıman ettikleri gibi münakale hatlannı da muvaffakıyetle tahrip 
etmektedir. 

~/MAL DENİZi 

" .. ' •• t•' 

Alman Ordulan Başkumandanı 

ltalyada lnS?iltere aley
hinde yeni ve mühim 

hidiseler oldu 
lngiliz sefiri izahat iatedi - /tal ya, 
deniz kontrolüne tahammül edemezmi~ 

Artık kat'i vaziyet alınası beklenen Musso!inı manıj 1ıııtııkla11ndan 
birini irad ederken 

Roma 13 (A.A) - Stefani ajansı bil
dirivor: 

B-ütün İtalyada derin bir lt>sir yapmış 
olan bir resmi vesika neşredilmiştir. Bu 
vesika hariciye nezareti ekonomik harp 
bürosu ..,efi B. Pietromarchi tarafından 
Duçeye verilen bir rapordur. 

Bu \ 'csika harbın bidayetindenberi 
İtalyan ekonomisinin ingiliz - FranSl7. 
deni.ı kontroliinden \ 'e bu kontrolün 
ı;ok keyfi bir tatbikinden gördiiğii ' 'e 
g(im1ekte dc\'aın eylediği zarar ve ziyan-

ları saymaktadır. 
Muhasamatın ba~ladığı tarihten 3 Ma· 

yıs tarihine kadar İtalyan gemileri üze
rinde 857 tevkif veya yol dcği tirmc va
kası kaydolunımıştur. Kontrol makam
larının gemileri durdurma, mecburi yol 
değiştirme, tevkif etme. zapteyleıne ve 
tehir etme gibi keyfi hareketlerinden 
dolayı vukua gelen zarar ve 7.lyanın 
miktan bir milyar lirete yakındır. Bu 
parayı kim ödiyecek? 

- SONU 3 1iNC0 SAHİFEDE -

Çörçil kabinesi itimat reyi aldı 
-----------------,x*x-----------------

lngiliz parolası: Zafere 
kadar her yerde harp! 

---------------------x*x---------------------
Hit/er ;ıtipdadı yıkılıncaya kadar harp .• , 

Faris 13 (Ö.R) - Avam kanıara~ı 
bugün öğlede11 sonra yeni başvekil B. 
Çörçilin beyannamesini dinlemiştir. B. 
Vinston Çörçil ve mült'akibcn B. Nevi! 
Çcmbcrlayn salona girdikleri zaman ha
raretli a1kışlnrla karşılanmı~lardır. B. 
Çörçil ınc>clise şu karar suretinin kabu
lünU teklif etmiştir: 

ıol\lcrlis İngiliz millt•tinin nihni zafer 
i tih..,aline kad:ır hnrhc de,am azmini 
temsil eden yt•ni lıiikiimetin tc~ckkiilü · 
nii ınii"ai t şekilde karşılar. lliikiimetin 
gayesi her ne bahaya olursa olsun ve 
nC' kadar uzun o;iirecck olursa siir. iin 
harbi ko1nnıııaktır. Ciinkii znft•r istihsal 
cdihı!!diği takdirde İngiliz imparatorlu· 
ğu baki kalanınz. 

Siyasetimiz, denizde, karada ve hava-
da harbı kaı.anmnktır Bu maksıtla bü-

• liin kudretimizi Cenabıhakkın verdi
ği bütün kuvveti insanlık tarihindl' hiç 
bir zaman eınr;ali güı ülıneıniş olan düş-

lsviçerede 
seferberlik 
ikmal edildi -·-Londra 13 (Ö.R) - İsvıçreııin umumı 

seferberliği 24 saat içinde ikmal edilmiş
tir. En ziyade müteessir olan Bal mın
takasıdır. Burası Sigfrıd ve Majıno hat
larının iltisak ınıntakası olduğundan şe
hirde bütün işler durmuş ve 20 yaşın
dan GO yasına kadar her kesin seferber
lıği sçbebiylc sivil ahali tahliye l'dılmiş· 
tir. En son sistem tayyare He ınüc~hhez 
olan İşviçre hava ku\'Vetl~ri devriye kol-
1,ıriyle mütemadi nezaret vazifesi yap
maktadır. Hucludu gl'Çnıege teşebbüs 
eden bir Alınan t~Y:\ aresı taarruza uğ

e m~ 



SAHiFE 2 

ÇOCUK BAKiMi: 
.................... 

lştihasız çocuklar 
~~~~~~~~X4X 

Yemiş 

Çocuğa 

ancak yemekten sonra yenmelidir • 
bol mıktarda ve· h~r istediği zaman 

çok yanlıf bir harekettir 
• 

su vermek 
~~~~~-x4x·~~~~~~-

Bir çok anneler çocuklarının iştahsız pırasa ".~rm~k çocuğ~n .b~t~n zaika ~~s
olduklarından şikllyet ediyorlar. Bu gi- lerln_i .ko.rletır. Ke_ndımız ıç~ reva gor
bl çocuklardan bir kısmı şikayetlere medığimtz bu çeşıt yemek l~es1!1l ç~ 
hak verdirecek kadar uyıf ve çelim- cuğun önilne sürmek şüphesız bır ha-
siulir Fakat bazen size iştahsızlıkların- ta teşkil edebilir. . 
dan bahsedilen çocukların sıhhi hali o Ağır ve hamıi. güç ?'c~ekler, :11ütea
kadar iyidir ki bu iddiaya inanmamakta kip remck vak~ındekı ış.~h.sı~ıgın en 
zorluk çekersiniz. Eğer tesadüf sizi milhım. se~p!~nnd~ . bırısıdir. Y~ 
böyle bir çocuğun yemek zamanına isa- sı.cak ~ır. gununde hızı~ lezzetle yı~·ı.: 
bet ettirirse o zaman annelerin ne mak- bıleccgımız .bcıl yağlı bır balı~. ~lakı~ı, 
satla çocuklannın yemediklerinden şi- gayet az ~~k~arda da o.Is?, kuçuk b~r 
kAyet etiklerini bir ürlü anhyamazsınız, çocu~~a muthış hazım arızaları tevlıt 
çünkU çocuk kendisine kifaye eden edebilır. 
öğüdü mükemmel bir surette yemir Çok yanlış olarak hemen her evde 
tir tatbik edilen bir usul de çocu~a bol 

Su halde iki türlü iştnhsızlık bulun- mikd~rda ~e her .is~ed!ği zaman su ver
duğunu kabul etmek icap ediyor. Birisi mektır. Sız belki ihtıyacmız olmadığı 
y~ olarak iddia edilen çocuğun ye- bir ~amnnd . size verilen suy~. rcdde~~r 
meğe karşı anusuzluk halidir. Diğeri v~ ıçmezslnız, fakat çocuk b_?yle d7~~~
h kikaten çocuf,'Un yememesi keyfiye- dır. O her uzatılan bardağı agzına gotu
tidir rür. Sizin mecbur olduğunuz uman-

Y~lancı iştahsızlık ya çocuğun nazlı ve l~~a bile bir kaç ;:~dumla iktifa etti
ağır olarak yemek y mesi veya anne- ~ınız ?alde cocu~ ~ütün bardağı boşalt
nin takdir ettiği ihtiyacından fazla öğil- mak ıster. Bu, ıhtıyaçlarını frene ede
nü çocuğun bitirmemesidir. Her ikisin- memck_te~ il~ gelir. ~- n çoc~k ye
de de çocuk kalorisini alıyor demektir. meklerını de ıhtiy~~ına gore takdir ~de
Mesele doğrudan doğruya anneye alt mez, n~ kadar venlıyorsa o kadar_ yı>:.or 
bir görüş hatasıdır. A'.nneyitatmin etmek zann~~ılece~ kadar obur~u~ halı go~ 
suretiyle üzilntilyil bertaraf etmek ka- terebılır. Bır kaç zaman ıçm annelerm 
bildir fevkalade memnuniyetini mucip olan 

AJ;;l meşgul olunacak mesele çocu- bu va~~yef:. hi~ de .. ayanı arzu olmamalı
ğun hakikt iştahsı:tlı ıdır. Çocuklar bir dı~. Çun~u hı~. ı:ıudde: .. ~~~a çocukta 
çok sebeplerden dolPyı yemek arzuları- muthış bır aksulamel gorulur ve bu ile
nı kaybederler, ya hastadırlar veyahut fa çocuk yememeye ba~lar. 
iştahsız.lıklarını mucip olan muhitlerine İştahsızlığın diğer bir sebebi. çocuk-
ait bir &ebep mevcuttur. ların gayri muntazam abdese çıkmaları 

iştahsızlık veren hastalıklar muhte- keyfiyetidir. Sık sık ishal olan veya 
liftir. Mide bağırsak rahatsızlıkları, so- günlerce kabızlık çeken çocuklar. Ga
lucanlar, karaciğer, kan hastalıkları, ve- yet tablt olarak blitün iştahlannı kay
rem, sıtma, at~U ve döküntillU hasta- bedcrler. İshal fena bir hazım faaliyeti 
laklar, bulantı halleri çocukların yemek tevlit ettiğinden, mide bağırsak ifra
isteklerini keser. Bu gibi vaziyetlerde zatındaki bozukluklar iştahsızlığı mu
iştahsıilığın sebebi olan hastalık geçin- cip olabilir. 
ce çocuğun yeniden mükemmel bir su- Gilnlerce bağırsaklar ıçinde knlan 
rette yemeğe başladığı görülür. Bu has- maddei gaita bağırsak faaliyetini bataa
talıkların bir kısmı müzmin bir surette te sevkettiğinden, az rnikdarda da olsa 
ekseriya müşahedesb: geçen bir takım vücudu bazı zehirlerin istilfısı dolayı
nrızalar tevlit eder ki eğer tedavi edil- siyle çocuklardaki bUyük iştahsızlıkla
mezse hastalık senelerce devam edebi- rın sebebini teşkil eder. 
lir. O zaman sıska dediğimiz ttpleT mey- Bu gibi vakalnrda mesele gayet naz.ik 
dana çıkar. Sıska çocuklarda ise iştah- bir mahiyet arzcder. Evvela çocuğun 
sızlık miizmin bir hal almıştır. defi tabiisini tanzim etmek lazımdır. ts-

Yavruların, ruhi hayatlarının da ~ hal veya kabza sebep olan amilleri or
tahsı7Jıkları üzerine büyük tesirler! var- tada kaldırmnk, çocuğun ~ıdasını da 
dır. Yakınlanndan birisinin hastalığı ona göre tertip ve tanzim etmek icap 
veya ölümü, aile efradını muztarip eden eder. Meselii küçük çocuklarda yazın 
her hangi bir fellket küçük çocuğun sıcak ayları şiddetli ishalleri kolaylaş. 
masum ruhunu yaralar. tırır, taze ve ham )'emi lerde (yeşil erik, 

Hastalıklı veya fizyolojik sefale-t icin- incir ve saire) çocukların sulu ve sık 
de olan bir evd de çocuklardan bol bir defi tabiilerine bep olur. 
İ.! tiha beklemek abestir. Çok oturmak, fazla etli yemekler ye. 

Yemeklerin tanzimi ve pişirilmesi de mek veya bağırsaklardaki uxvi bir bo
büyüklerdr olduğu gibi yemek zevki zuklukta kabız hallerini devam ettire
üzcrine mÜe$ir olabilir. tyi pişmiş ve bilir. O zaman vaziyete göre tednvi ça
gamitürlil bir yemek midesinin ihtiya- relerini dilşilnmelidir. Öğüruerde et ye9 
cını büyüklrr kadar :takdir edemiycn meklerini azaltmak, sebze ve yemişi co
ve yemeği bile bir oyun teH\kki c{!en l!altmak, fazla oturmaktan mütevellit 
y~vruya tahammill edilmez bir istek ve- kabıilarda ise münasip jimnnstik hare-
rır. kiltı ile vaziyeti ısUih etmek kabildir. 

Yemek zamanının intihabı ve yemek Bazı iştahsızlıkların muhit ve iklim 
aralanndn çocuğun ufak midesini çika- değiştirmek, kısa seynhatler tertip et
luta ve sair yemişlerle doldurmamnğa mek suretiyle izalesi kabildir. Bazı ço
dikkat etmek de cok mühimdir. Muay- cukların deniz kemırlarında veya yük
yen yemek saatleri çocuk uzviyetini sek yayla ve dağ iliimlerindc · tahla
muntazam bir hale soknr. Y"mis ancak rının dilzeldil:i vakidir. 
yemektenn sonra yenmC"lidir. F.sase Beden harekatı. iştiha tanzimi üzerin
ufak hacimde olan bir çocuk midesi bir de çok mühim rol oynar, yemeklerden 
bil riikce cikolr.ta parçasiyle hemen do- evvel mutedil vücut harekntı ile istiha
]ar. Bunun ha1.mı saatler ister Binaen- yı kamçılamak mümkün olur. 
aleyh yemiı;ten sonra verilmek istenen Nihayet mide ifrı_,zatının noksanlığın
yemeği cocuğun kabul etmeme inden dan veya gayri tabiiliğinden mütevellit 
daha tnbit ne olabilir. bütün vakalarda mide usaresini tandm 

Mevsim yemeklerinin ivi intihabı ve ve ikmal edecek il!\çlar tedarikiyle iş
tertibi de pu hususta çok müessirdir. tahsıı.lığın önüne gecmek de tedavi 
Basit bir çorbadan sonra sulu bir tabak usulJerinden birini teşkil eder. 

'/?udapefte sergisindeki pavyonumuz 
~--~~~~~~-x~x·~~----------~~ 

Ziyaretçilerde çok derin 
bir alcika Uyandırdı 

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

Macarca cMagyar Nemzet> gazet si Türk krom madeninin kıymeti fevkala-
şunları ynzıyor: de yükselmiştir. Malüm olduğu üzere 

Türk pavyonu, ziyaretçilere yalnız krom mtldeni harp .sanayiinde en li.i
Türk ilrtısacü kıymetleri hakkında bir zumlu ve diğer bir midenle telafisi 
fikir vermekle kalmıyor, aynı uımanda mümkün olnuıyan bir moddedir. Bugi.in, 
Türk içtimai hayatında son seneler zar- dünya krom ihtiyacının büyük bir kıs
fında vukun gelen kalkınmaları da ~.cık mını Tiirkiye temin etmektedir. Fakat, 
mükemmel bir surette anlatıyor. Tiirk Türkiye muden bakımından )'atnız 
pavyonu in e bir şark stili ile inşa edil- kromu ile me$hur değildir. Bugün Türk 
miştir. Pavyondan içeri girerken, mo- demirinin. mltden kömUrüniln ve kur
dern Türkiyenin yapıcısı ve yaratıcısı Jjunun p k bi.iyük ehemmiyeti vardır. 
Kemal Atatürkün <.."Oerjik varlığını can- Bütün bu saydığımız madenler Türki
landıran tabii büyüklükteki fotografile yede mühim mikdarda istihsal edilınek
kar!iılasan ziynretci bu fotografa derin tedir. Aynı zamanda Türkiyenin, zen
hir havrnnlıkla bakmaktan kendini ala- gln bakır madenlerine de malik bulun
mıyor. 

Pavyonda. Tilrk to >raklarında yeti
~en nefis yemişler, baharlar cidden in
ı::ının iştiha~ını çekiyor. Bilhassa, bü
tün dünyada biiyük bir şöhreti ol~n 
Türk lütiiıflcri, ziyaretçilerin en faıla 
önünde durdukları Türk mahsullerin
den biridir. 

Ti!rk topraklarının ne kadar zengin 
bir hazine olduğunu. yünlü ipekli ma
mulSt, tlirlü, tiirlü kürk ve deriler, bil
hassa y~bani kedi kürkleri, me~hur An
karn sofundan imal edilmL5 battaniye
ler. kuma lctr ila Cok bariz bir surette 
göstc-rnv,ktedir 

Türk toprnklarının 

du(?unu unutmamak lazımdır. 
Bunlardan başka, pavyonda, Türk sa

nayHnin ink~afını, Türkiyenin tabii 
manzaralarının harükulade güzellikle
rini canlandıran tablolar da, ziyaretçiler 
üzerinde çok derin bir alaka uyandır
makta ve tesir bırakmaktadırlar. -·--Partinin ıtönderdiği 
Yıırt iilmJ.eri 
C.H. Partisı genci sekreterliği tarafın

dan İzmir halkcvine gönderilen kömür 
~ergisi. Atatiirk ihtifali ve 19 Mayıs film
leri halkcvi seyy~r sineması tarafından 
gösteı·ilınektroir Şimdı) e kadar kız li

öst ril 

l 

Halk evi 
kernıesi 

--·--
HAZİRANDA 
Kültürparkta 
eğlenceler yapılaca -·-İzmir halkevi tarafından Haziran ayı 

iç.inde KUltiirpar.kta, kermesi andıran 
iki halk günü hazırlanmaktadır. Hazira
nın bir Cumartesi ve bir Pazar günU 
yapılacak bu şenlikler için husust bir 
program tertip edilmektedir. 

Birinci günti için tnsarlnnan ~eyler 
şunlnrdır: 

Bayrak koşusu, sürat koşuları, muh
telif eğlenceler, güreşler, atı.şiar, tenis 
mtisabakası, orta oyunu, karagöz, kukla 
oyunu (GUndUz), göle gondol eğlence
leri, konferans, havai fişcnklerle gece 
eğlenceleri \'e gardenparti . 

İkinci gUnün mütcsavver programı 
da şudur: 

Çiçek resmi geçidi ve çiçek müsaba
kası, ilk okullularm mandolinato göste
rileri, bando ile miWk, orta oyunu, açık 
inemn, gondol gezintileri veçocuk ba

losu .. 
Bu eğlencelerin günleri ayrıca bildi

rilecektir. -·--19 Mayıs 
Gençlik bayramına 
tay yare/erimiz d~ 
iştirak edecek 

19 May11 spor ve gençlik bayramı 
önümüzdeki pazar günü yurdun her ye
rinde olduğu gibi lzmirde ve kazaların
da da pek parlak bir şekilde kutlula
nacaktır. 

Ebedi Şef Atatürk'ün Samsuna ayale 
bastıkları tarihi günün yıl dönümü olan 
19 Mayıs bayramı bu sene daha ~üzel 
bir şekilde kutlulanacak, merasim Kı:ı:.ıl
çullu alanında yapılacaktır. 

O giin tayyareler, merasim esnasında 
Kızılçullu sahası i.izerinde uçarak )4000 
vecize atacaktır. 

Ştıhrimiz.in muhtelif yulerine talik 
edilmek üzere afi~ ve vecizeler de ha
zırlanmıştır. --·--Bergamada 
yeni zel'Zeleler 
Bergamada evvelki gün saat dörtte 

altJ saniye, dün de saat 15 te üç saniye 
devam e<len orta şiddetle iki zelzele 
olmuştur. Yeni hasar yoktur. --·--Atatür kün annesi 
namına dikilen abide 
Ebedi Şefimiz Alntürkün anası Bn. 

Zübeyde adına Karşıyakada Soğukku
yudnki parkta dikilen 4bidenin inşaatı 
iknınl cdiLniştir. Şirin bir park içinde 
çok güzel ve tarihi bir eser olan abide
nin Ü7.crinde şu satır vardır: 

•Atatürkün anası Zübeyde burada 
gömülildür. Öliimii 1926• 

_,.,.,.,.. ·--Asa nıö r ocağı genç-
lerinin temsilleri 

Cümhuriycl halk parti.si Asansör oca
ğı temsil kolu son iki <IY ı.arfında müte
addit geceler muvaffakıyetli temsiller 
vermiştir. 

Dtin a~m da •Bir gönül m;ısalı• is
ınindeki pjyesle •Sahte vali• adındaki 
orta oyununu temsil etmişler ve sık sık 
alk~lanmışlardır. 

Ufak olmakla beraber mUsait bir bi
nayA malik bulunan Asansör ocağı tem
sil kolunun faaliyetine dnha büyük bir 
şekilde devam edec ği haber alınmıştır. --·--Iran konsolosu dün 

Tahrana gitti 
Şehrimiz İran konsolosu Bay Hüseyin 

Ghads rnezunen dlin sabah Tahrana dt
ıniştir. Bay Ghaff ar Piran kendisine ve
kalet edecektir. --·--Hava sehitleri 

~ 

ihtifali yarın 
Yarın, hava .schitleri lhtüali tayyare 

şehitliğinde yapılacaktır. Merasime saat 
l1 de ba lnnacak, nutuklar öylenecck
tir. --·--Zahire ve Palamut 
ihracatçılar birlikleri 
İzrnirdckl zahire ve palamut ihracat· 

çıları, dün öğled~n sonra ticaret odası 
salonunda heyeti umumiye halinde ve 
ayrı ayrı toplanmı lardır. Bu toplantı. 
]arda zahire ve palamut ihracatçılar bir
liklerinin re men teşkiline karar veril
mis \'C birliklerin idare heyetleri ~cçimi 
de yapılmı tır. 

NW'ı' a?:..,._ 

Ziraat mektebinde 

Yeni harbın piyaatımızclo.ki tesiri ri 

ihracat çok azaldı 
,,...,.,,,.,..,""=,,.....,~-....-~•~-----~~~ 

Tacirlerimizin Hollanda ve 
Belçikadaki alacaklan 
~~~~~--~----x*x~~~--~----~ 

Harbin Belçika ve Hollandaya sirayeti dı§ ticaretimiz Üzerinde tesir yap
maktan hali kalmamıştır. Cuma ve Cumartesi günleri ihracat faaliyeti tama
men durmuş gibi idi. Dün piyauda nisbi bir kımılçlanma vardı. Belçika ve 
Hollanda için yapılacak ihracat muameleleri kendili~inden anüle olmuf Myılı
yor. Son günlerde bu iki memlekete mühim miktarda bul:day, arpa, ıtiaam 
ve kısmen tütün ihraç ediliyordu. Tüccarlarımızın Hollanda ve Belçikadaki 

lacaklan büyük bir yekOna baliğ olmaktadır. 

otas ihtiyacının dahilden 
teminine çalışılıvor 

x~x 

Memleketimitin potas ihtiyacı hariç. yüzde yUz suda münhal potaı;a elde 
ten .tamamen temin edilemediği nazarı edilmiştir. Yapılan tahlillerde bu pota
itibara alınarak bu ihtiyacın dahilden sanın yüzde 57 karbonat dö potas, yüz
temini çaresine baı vurulmuştur. de 20 ıoülfat dö pQtas, yijı:de 11 kuloriis 

Bornova bağcılık istasyonunda yapı- ?ö )lOt&s y~ yüzde 6 karbonat .dö sudu 
lan tecrübelerde Naz·m Çiğit fabrika- ıhtiva ettığı anlaşılmıştır. Tahlil rapor-

1 • w ]arına göre bu pota.sa hariçten ithal et-
larındnn, Bayındır ve lzmırdeki yag tiğimiı bütün potasaların evsafından da. 
fabrikalarından ıılınan pamuk koıası ha üstllrıdilr. 
kapçığı ve pamuk çekirddi kabui:\l 
küllerinin yüzde 50 - 30 suda münhal 
olduğu te bip edilmiştir. 

Gayet basit olan kUlden pot{ısa istih· 
sall usulleriyle istasyon laboratuvarında 

lfalalıemelerde ........... -. -

Bağcılık istasyonu keyfiyeti ziraat ve
kaletine bildirmiş, vekllet bu fabrika
ların ıPotasa yapmalarında fayda gör
mli§ti.lr. Halen fabrikalarla bu hususta 
temaslarda bulunrnaktadtr. 

Tepecik ve Kuru çayı 
velveleye veren hcidise 
~---~~~~~~~~---x~x·~~~~--~~~~~ 

Mahmudu öldüren Acem All ile onu yaralamq 
olanların muhalıemesine dün bcı.Jlandı 

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

T epecikte Kuruçay mahallesinde otu- c:um ettiler. Evime kaçtım, çay ıçıyor~ 
ran Mehmet, diğer adile Mahmudu ta- duın. Yine hep birlikte geldiler. Mah• 
hanca kurşunu ile öldürmekle maz.nun mut biçakla üz.erime saldırdı. Diie,rleri 
Hüseyin oğlu Acem Ali Okanlı ile Acem de ııopa ve demirle vurmaia ba ladı
Aliyi muhtelif yerlerinden yaralamakla lar, Ben de kendimi kurtarmak için 
maznun ve gnyri mevkuf Ali oğlu aatal- Mahmudun kollanna ııanldım, elinden 
muı, Gökçe Veli, boyacı Yaşar . ve Et- biçağı almağa çalııtım. Biçaktan yara
hem kızı Mahmut karı ı Nımenın mu- landı Ayni zamanda bir tabanca sesi 
hakemelerine dün ağar cezada. başlan- duyuİdu, Mahmut düfiip öldü. Diğer 
mıştır. Mahkeme salonu. T epecık - Ku-
ruçay mahallesi sakinlerile dolu idi. suçlular, beni döğe döğe evden dışan 

Maznun Acem Ali, vakayı şöyle an- çıkardılar. Baygın halde çamurların 
latmııtır: içine dü§tÜm, Sonra yine beni bırakma-

- Beni yaralayan bu suçlular, Lir dılar, Mahmudun evine götürdüler. 
eve kız istemek için gitmi,lerdi. Ben de Orada da beni döğmeğe ba~ladılar. 
gittim, onları seyre ba!lladım. O sırada Bekçi geldi, kurtardı. 
maznunlardan Nane adındaki kadın ba- Diğer maznunlar ise Acem Alinin 
na kızdı: Mahmudu biçakla yaraladığını, kurşun· 

- Ne bakıyorsun} la da öldürdüğünü söylemişlerdir. 
Diyerek iizerime hücum etti. yum- Gelmiyen şahitlerin celbi için muha-

rukla da vurdu. Diğerleri de bana hü- lceme ba ka bir güne talik edilmiştir. 

•**·· Tren memurlarının Ölümle neticelenen 
muhalıemesi bitiyor aııe faciası 
Develi köy ile Cumaovası arasında Bumava nahiyuinin Çamdibi köyün-

geceleyin 4 7 vagonlu bir katardan 1 7 de Eniıtesi Mehmet Aliyi çifte tüfenği 
vagonun h<ıpmasına, arkadan ~elen kurıunu ile yar lıyarak öldüren Ahme
ödemiş trenile müsademe neticesinde din muhakemesine dün ~ehrimiz aiır 
de bir vatandaşın ölümüne sebebiyet ceza muhakemesinde başlanmıştır. 
vermekten maznun devlet demir yo\ları Suçlu Ahmd vakayı şöyle anlatmış-
katar memurlarından Mahmut oğlu B. tır: 
Fazıl, Hüseyin oğlu Ziya, Bayram oğlu - Hemıirem Rabimeye Mehmet Ali 
Veli, Ali oğlu Siikrü, Kerim oğlu Abi· çok fena muamele ediyordu. Hatta Ra
din, lsınail oğlu- Şükrü ve Hüseyin oğlu himeye silah nttıiından iki gün hapı:e 
Murat haklarındaki duru,maya dün ili- mahkum oldu. Hapiıaneden çıktıktan 
)iye birinci ceza nıahkemeainde devam oonra yine döğdüğü içirı Rahime. kar-
edilmiştir. deşinin kansı Halimenin evine kaçtı. 

Bazı şahitler dinlenildikten sonra, id- Geceleyin Halimenin evinden gürül-
dia makamını İşgal eden Müddeiumumi tüler ve feryat duydum. Herncn koıı
B. Ethem Tüf enkı;ı oilu, maznunlardan tum. Mehmet Ali bir elinde tabanc:a. 
Mahmut oğlu Fazılı, Hli<ıeyin oğlu Ziya diğer elinde biçak olduğu halde Rahi
ve Hüııeyin oğlu Muradın cezalandırıl· meyi tehdit ediyor ve evine (rÖtÜrmek 
masını, diğerlerinin de benıetini talep istiyordu. 
etmiştir. - Gece vakti burada ne arayorsun) 

Mahkeme heyeti, maznunların, mü- Evine gitsene! Ne yapacaksan giindüz 
dafaalarını yapmaları .için muhakemeyi yap .. 
baş'ka güne bırakmıştır. Diye bacırdım. Birdenbire hiddetle-

nen Mehmet Ali tabancasını li.ı:erirne 
bo~lttı, fakat İ!labet etmedi. O sırada 
evdeki gaz lambası da söndü. Dıvarda 
bir çifte tüfenği asılı idi. Alıp Mehmet 
Aliye bir el ateş ettim. Yaka hundan 
ibarettir. O beni öldürmek istedi. Ben 
öldürmek İ!ltemedim amma saçmalar 
fena yerine raıtlamış. 

üç ıof ör halıılındalıl 
fıaraP 
Alaçatıdan lzmire gelirken idarcııin

deki takei ootomobilini Karataş döne
mecinde diğer bir taksiye çarparak 
madmazcl Matildn adında genç bir Mu· 
sevi kızının kolunun kırılmasına ve sa
kat kalmııııına st'bebiyet veren ~oför 
muavini Tahıin ile ehliyeti bulunmadığı 
hulde lccndi:ıine otomobili teslim et
mekten suçlu şoför lbrahim haklarında
ki dava sona ermqtir. 

1 Ier ikisi de üçer ay hapse, yüzer lira 
ağır para cezasına mahkum olmuş
lardır. 

• Manisada oturan şoför lbrahirn 
oğlu Sabrinin kamyonunu tamir ettir
mek için lzmire ~etiren, fakat Mehmd 
Sancak İsminde birisine 1 l 00 liraya sa
tıp Edirneye kaçan Şoför Mehmet bir 
sene hİıp$e mahkum olmuştur. 

Çekirge istilası 
Sefcrihi r, Tire ve Menemende çıkan 

çekirgeler, g('nis sahaları istila etmiştir. 
Çckfrgclerin mahsulata zarar \'ermemc

<;ok ciddi mUcndele tedbirleri 

Maktul Mehmet Alinin karı81 Rahi
me de dinlenm~, :vakayı kardeşi Ahme
din anlattığı şekilde anlatmıştır. 

Gelmiyen şahitlerin celbine karar "'e
rilerek muhakeme başka güne bırakıl-
mı tır. 

Polfsi yaralıyan 
rnahlıüm 
Mumcu kahvesi mevkiinde eski polis 

memurlarından B. Abdullah Ateki bi
çakla gözi.inclen fena surette yarn)yan 
&cyyar satıcı ııabıkalı M11 tafa oğlu Meh
met Alinin duruşması bitmiştir. 

Mahkeme. Mehmet Alinin on ay on 
sekiz gün hapsine karar vermiştir. 

Çiçek sergisi açılıyor 
Cuma gUnü Hnlke\•indc açılacak çiçek 

ı;ergisj üç gün devam edecektir. Hııleıı 
açık bulunan Ege rcs anılan sergisi rağ
b t ~ormC'kwdir. Fakat bu sergickki 

Müşterek 
Tehlike 

-*-
Ballıanıııar araıın il 
dalla sılıı fJiJ' işlJirJijlıtf 
zaruri lıılmaldadır -·--DA A AFl l ind SAYFADA -

111 ' 
l~abilirler. Gerçe Tatarcsko sulh mcsa· 
isme devam olunacat'llll Balkan paktına 
sadık kalınacaiını bitaraflık siyasetin· 
de11 inhir edilmiyece~I yeni knbine· 
nin wes i pr~ıımı qlarok ileri ümıür. 
tür. J.iıkin bu tırlıır arasuı aki bitarn · 
lık sözü mütecavizi azdırmamak içlP 
snrfediloıi zahiri bir ifade olmaktan 
b:ışka bir kıymet taşıyamaz. Lfikseıt· 
burg, Hollanda \'e Belçikanın tam bir 
bitaraflık muhaCaı >•olund i gayret· 
lerinc ,. ğmcn mnruı kaldıkları (akıbeti 
gij n Tatar k , be lmllel nadaki 
bit raftı m bir kı~ t t ım ığuıı ~ 
814 nl tır. Bu nla 'in en nh ifa· 
d i d mllU mUclaf an cı tlcrlnlP her 
iirf.inU de omany d keri d hası il• 
t •> üı etmi ve ''m i iUm dı kaıan· 
nu u~kofu'ya t v i qlem ldir. 

Y mi Rumen bbln in vaı..lfesl nıil· 
li bfıtlik t nUd içinde rıkl teb· 
like)·i ka ılıyan ~ üdafıta tedbirleri· 
ni artı ak v: aıamt hadd çıkarma~· 
tır. 

Yunan tan ,. Yu o•lavya da tıudut• 
laruula müdıı!aa t birlerini kuvvetle~ 
dirmekt t hlik •i · l ete gayret gw 
termektedfr, 

Türkiye u vaılf im Balkanlı uttr 
fiklerind n C\'V 1 idrak ylemi ve br 
zırlanl!lilk için gereken bütün tedbirlo
re b vurmuştw. 

Balbnlıllr m rek hir tehlike kar· 
~ı dadırlar. Ayn yn bamhklamu • 
tamamlıuna!a aktaduiar. . 

Bu vaziyet tehlikeyi önlemek için ki• 
(i midi.r? 

Hu suale kolaylıkla evet diyecek ıne\f• 
kide bulunm11·oruı. 

Balkanları da istical göstererek ili· 
zumsuz \'e yersk ate~ sürttklemek fık• 
rinde ddiliz. 

LAkln ahnnw: dersler sarahatle o~ 
J'B koymQŞtur ki huıün kilçilk de\'IP 
olmak biiyük bir bahtsızlıktır. Mütedltİ 
''İzin ntiin ka..c;a kabul etmiyen kuvv~ 
iiniinde kiiçiik minetler ne kadar büriik 
kahramanlıklar yaratmak kudretini hai;c 
lrulunurlarsa ~lnnsun1ar yine mev~· 
diyetlel'ini korumn~a muktedir otamaı
lıır. 

IUlçllk milletlerden büyük devlet ne
tke:-;ini eıkarrnı.k 2arttreti ve meeburl· 
y ti \·ardtr. 

B lknnl nn tabii \'aPlığmm, mev~· 
dlyctlerlnin korunm ı imkinlennııt, d' 
ki O anlı imparatorluğu hudntJıırt 
içlnd toplandığı ink&.r kabtll ctmiyetl 
bir hakikat halindedir. Balkan Antantt 
Balkanlılar arasındaki hudutlan :ara~ 
etmektedir. Buna nereden ~eJirse gel; 
tehlikeyi mu .tereken önliyecek bir 
nıh vennek l:lmndır. .. 

Balkanlılar uyn yn k ndilcrlni pıtı· 
dafaayn cahşacak o1urlusa matlup ıte' 
ticeyi istih~ale muvaffak ol~aktaruı' 
R"İivcncmczler. ı~akat Balkanlı1JJ' tıı~ 
bir tesaniidle kuvvetlerini miişterc 
tehlikeye tevcih· evlerJerse, hu birlik ve 
tesantiddcn do a~k kuvvetin mu~· 
viıleri de dü ündüreceğindc . üphc ı· 
leme7~ 

Balkanlılar birliği, tehlike karşt5tl'~ 
bir mi.idafoa \'asıla :;ulh içinde de bık 
cnuıi)·et garantisi olnrak ele ahnııcıı 

hüyiik ~AKKiiocAKOGLll --·--Hava kurumuna iane 
veren vatandaş 
Eşmenin Sirke nahiyesinden d~1ts:ıı:; 

lık bir ihtiyarın her sene olduğu gibi rtO 
yıl da hava kurumuna 300 Jira tebc bO• 
ettiğini yazmıştık. Bu kıymetli ve ,J: 
ttln zenginlerhnlzc örnek olmağa ili) O" 

vatanda!'}, Hncı Ali Kaçaroğludur. ~llt 
disine hııva kurumu tarafından teŞel< 
edilmektedir. --·--Karşıyalıa telef onlo.!'!rı-

Dcniz kablosunun kınlmıı.sı yut. te
den inkitaa uğramış olan Kar.şıyııka ııC 
Jefonları dün tamir cdilınii ve gece ~4 
yirmi birden itibaren muhabereY$ ıı 
mıştır. --·--Belediyede çalqın813!ı11 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, ct:I 
Kültürpark ve yukarı mahatlelcrd 1' 
muhtelif inşaatı teftiş etmiştir. aeı;ıefı, 
daimi encilmenl, dUn öğleden sonra 60"' 
c:ct Uz'un reisliğinde toplanmı:ı. ı:;bııtV 
kaklnrın kaldırım inşaatını mUt 
lere ihale etmiştir. ..,,.._. _._, 
Adaglde ve 
Bergamada koşutal' ııhi' 
P;.ızar günü Ödemi te Adagide fı5yct 

yesindc at yarışları yapılmıştır. ı/ı ~ 
aygır deposunda yetiştirilmiş bir tıı1~ 
kıymetli taylar, koşulara iitirak e 
1ir. ışJ::ırt 

19 Mayısta Bergaınada da at yıır 
yapılacaktır. 

- -•-- . uıil Göçmenlere çift ö~ wıraı~ 
Göçmenlere çift iikilzü satın a ı vcf1tıl 

te\'Zİi icin Sıhhat ve içtiınat 1nua gel' 
vcktıleti'n?en vila~•ete on ~in ·lir~erhıtl 
ınistlr. iskan müdürli.lğUnce 
ökUz mllbayaasına ba lanacaktır. _,_,,,.. __ _ 
Poliste yeni tayinler rctsl 
F.mniyet miidilrlüğU idari kıc;ııllta) iııC 

B. İbmhlm ttıgenln Erzincaıın i.>Cri ıJ. 
li7erin<" dlnı mC' k ıi ha konl 
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londra 13 (A.A) - KraÜçc Vilhelmine Kral Jorja şu telgrafı göndermi tir: 
Şu vahim günlerde Majestelerinin ve Britanya impnratorluiiu ahalisinin elinizde bulunan bütün maddi ''e manevi 

r.•rdımı bize bahıetmeğe haz.ır olduRunu gösteren mcsajimzdnn dolnyı Yfajestelerinize en •mmimi te,ekkürlcrimi ib
~ etmek isterim. Milletlerimizin. donanınalnrımızm Ye ordulanmızın nmnnsız taarruza karşı yanynna hnrp etmele
rınden duyduğum memnuniyeti Maicııtclerine arzederim. Hürriyet ve nd:ılet el ilvasının neticede muzaffer olacağına 
'll;linim. 

kabinesi Çörçil 

lngiliz 
kadar 

itimat • aldı reyı 
--~: ------------~-----

parolası: Zafere 
her yerde harp! 

ispanya bitaraf lığa 
deuam edecek 
Bedin 13 ( A.A) - AJnuuı .istihbarat 

bürosunun Madritten aldtğı bir habe
rı- göre, İspanya hUkUmetinin 12 Ma
yıs tarihh bir t.cbliği, İspanyanın Hol
landa ve Belçikaya karşı tam bir bi
taraflık muhafau edeceğini bildir
mP.ktedir. Bu tebliğin neşrinden Son
ra general Franko beyanatta buluna· 
ral~ Hollanda ve Belçika sefirlerinin 
hükümetlerinin harp halinde bulun
duğunu resmen bildirmis olduklarını 
söv lem istir. 

MADRİTTEKİ İTALYAN 
ELCİSİ ROMADA 

M.ıdrit ı:ı (A.A) - İtalya büyük el
çisi B. Gaınb:ıra hUkUmeti ile temas
ta ve müzakerelerde bulunmak üze
t't• Roırıava hareket etmiştir. ......•....••.•..•. , ..•..•...•..•.....•..... 

Hollanda ve Belcika-. 
daki talebe ve 

memurlar 
.\nkan, 13 (AJ~) - Hariciye vekfı

lctml) en -On g~len haberlere göre. Hol
landa \'C Be1çikadaki talebeler ilt" elçilik 
ve konsolo!!luk m nsupları ,.c I..nhare
d0 ticaı·et ımizakercsine memur heyet 
nza~ı k:\milen sıhhat ve afiyetto!dir. 

Hollanda ve Belçikndakı bütUn Ti.irk 
~----~---~-~-----*----~--~-----~-- taleheleı'inin bugünkü vaziyette tahcil 

ıck paraşüt müfrezeleri iııdiriyoı·. Ayni şcraiti daha müsait bir memlekete na--BA TAKAl"I l lod SAY1''ADA
.a. Çörçilden sonru muhtelif partilerin 

~Uınessill&i hiikümcte itimatlarını be
~ etmişlerdir. Yalnız müstakil parti
~e nıensup bir ll!k mebus aleyhte bu

Önümüzde aylarc ı tlcvam edecek 
ıııücaclelcler ve ı:.hraplar \•ardır. Banu 
:.iyasetirnizin ne olduğunu soı·anlııra şu 
CC\"abı vereceğinı. Havada, denizde ve 
kaı·ada harp etmek. bütün kudrctimizle 
harp etmek ve dünyanın en \•ahsiyane 
istibdadına k~ı Allahın bize verdiği 

zaıı: •.~da h~r .tüı·lli. ilı~n.cl \'US1tal:ı:rınc~~n killeri için hükUmetı:" ıcııp eden tPCtbir
da ısüıedc edıyor. lııc1ırılcn µ:ıraşut ınuf- ler alınmıı;-tJr. 

!Unuştw·. 
ı. itimat takrin Slfıı' reye kal'$ı ~81 re;•

kabul edilmiştir. 
AMELE PARTİSİNİN KARARI 

ttıi londn 13 {Ö.R) -- Amele partisi 
f 11t kongresi parti reisi B. Attlle lara
~dan teklif edilen Atideki karar sureti
~ ilo bin reye karşı 2 milyon 414 bin 
eY'le kabul etmiştir: 
~l<.onferans partinln milli icra kom.i
ti tarafından yeni başvekilin riya.se
~de teşekkül edeıı millI kabine dahilin
lca ıırne.le partisinin mesuliyet hissesini 
1 .. ~ı etıue i lehindeki kararı ittifıikla 
"'"6\'lp eder. Ve süratli hir zaferle adiltı
~ı~~•r sulh 1stihsa11 kin hHkUmete her 
~erette bulunmağı truıhhitt eyler.~ 
~ndra 13 (Ö.R) - Lordlar kamanı-

~da hariciye naı.m oLl'd Halifak 
\ram kımıarasmdaki karnı· suretine 
~~~ih bir teklifte bulunm~ ve eski 
• ~l B. Çemberlaynın ınemlcketin 
~eti namına ınevkilni feda ctmcslnl 
~e l!\azide sulh lehinde sarfettiği hlzm~t-
li takdirlerle yad eyleml.~ir. 

CÖRÇll.İN BEYANATI 

bütün kuvvetle harp etmek. 
Harp hedefimiz necJir diye .:ornnlaru 

\'Cr~·ğim cevap sudur: Zafer, her ne 
bahnsına olursa cılsun ve geçe<X'ğimi'T. 
yol ne kadar uzun olursa olsun zafer. 
Bu uğurda herkesin rardunuu talep ct
meğe hnkkım varo1r. KU\'Vctlcrimizi bir
leştirerek haydi biı·liktt" yürüyelim.• 

Bütün mebuslar, E. Loid Corç chhi 
daihl oldu;'.','ll halde Çörçil hükümet.ine 
mlizahe:-et hcyan etmişlerdir. Nutuk çol< 
iyi hir tcs· r ynpınıs ve bor;~a, lıütii u cle\·
lct tnhvilfıtı \'l' ::ınnyi C'shnmı yiik~l-
mi~ir. 

A1''TLLEı\İN HEY A:-CATI 
Londra 13 (Ö.Rl - Ame!c partisinin 

kongresinde B. Attllc dcmişür ki: 
Bu Jınt..ırlardn kalacak anda bi.ilüu 

mevcudiyetimiz mevzuubahistir. Bazı 
kimseler bu hnrbin bir cmperynli!;t har
bı olduğunu ':J()yledikleri zaman ne ka
dar kızdığımı gir.liyc•ml"m. Biz tnarrm: 
\·c istibdada k:ırşı hnrp ediyoruz \'C mil
eadele mevzuu ı:ıeviye~inc ylikselcbilc· 
cck bir hiikiimett- ihtiyacımız Ynrdır. 

rezeleri y:ıhuz Holluııda üniformasını ta
şımaklu kahnı;•arak ayni :uıman<l.. ba- j 
zılan da kndın ve rahip kıyafetinde 

- :::-
B. M. MECLİSİNDE 

ınemlekele sokulımık i:>tiyorlar. Norveç- Ankara 13 (Hu us1) - BUyUk Millet 
le olduğu gibi lıunıda da c1il .ınan mcm- Meclisi bugtin Ha~:ın Gem1enin başkan
lckct dnhilindc ic;tinnt noktalan elde et- lığında toplanını,, nıznamcsi.ode mevcut 
ınistir. Bilhassa Rotcrdam muıtakasında bazı layihaların görti~melerini yapmış.
bu hal güze çaromıstıı·. İngilter~· ve tır. 
Fritı~a Hollanda Ye BcJçi!·ayn giriştik- -*--
teri ınUcndC'!cdc· d::nizdc, h•l\·acm \'t! kn- Ed. d h/ • h 
ruda mii~hcrcll~ bulunmak _için her 

1 

ırne e e 1 ayvan 
va<:ılayn mUr:w1ı.1t ecliyorlar. Ingi!iz. \ c- '[ • 
Frım.;ız oı·clulnrı o;:.nıdiden d~•n:ınla te- serflt ert 
masa girmi~ı:r. V~ iki ııı"mlcketin hava Ediınc 13 (A.A) - Yarı" ve lıli\h 
h.ı\'\'<'.'tlcri d..ıiıni :.urctte faaliyettedir. cııcümcni tıırnfındAn tertip edilen ehli 
Bir cok .\lmnn ::ın aı·clcı-i diişürulmtiş- ha)'V.ın ı<ergisi diin Edirnede merasimle 
ttir. nçılnıt~tır. l\lera imde umumi müfettiş, 

.:'·foncı·c gt lincı:. :\'arYi!-.tc h:ll'l·k!at vali, Trakya parti müfettişi. belediye 
d::nam clım·kt•·clir. l>nlıu cenupta nıfü. -.. -: pıırti rcİ'1i de hıtur hulunmu"tur. 
tofik lmn·ctlcri =-:am<:o'1cn imalinden Sergi ııt, sıt!n. inek ·ve koyun ıubesi 
ilerli,\·~·n J\lm:m 1 un ctlcri~·le. tema ... hıı- olmıık üzere dört katagoriye ayrılmış
linc ~imıi terdir.• tır. Her knt~goride derC"ce alan h•)rvan 

Lord Hallfnko;;, simdi Non,.ece ı.Jönınüş sahiplerine yekunu 2 300 lirayı bulan 
obın Norvcc htıriciyc ,.c milli müdafaa ıni.ik:ıfnt verilmiştir. 
nnı.ıd:ıriyle t('masmdan ne kadar mcm- l:.·i hnyvnn ycti~tirme'fc matuf olan 
nuıı olduğunu blldinniş ve Norveç hü- bu ekonomik hareket • eti~tiricileri Rra
kümetiyJe ~imnli Norvcc ahnlisine her sında çok ivi teııirlcr bırnkmıştır. 
Stıı't't le mü~~hcı·c-ttc huhmınok teınimı- Derece alan hn)'Vantar hatlca üç ~ün 
tını I<, it cyfomi~lir miıdclctle v.füterilecektir. -·-l.ondra 13 (Ö.R) - Avam kamara

' başvekil tarihin en bUyilk ınuha-
~lntn ihzari safhastnda bulunuldu- HAIJl''Al(SIN' iZAHATl .\MEIÜKAU.\IU iN'l'İUAl..Ar. 
"'Ulu hatırlatou!f \'e dcml'jtir ki: Loudnı 13 (Ö.R) - T.ordlar knınnra- Va ıngto•ı ı:; (A.A ı - İn~ilız kabiııc- Karacabe yde şeker 
lif~ - Norn~te \'e Hotlan(foda muhtc- :sında oLrd Hnlifakı; harp \'nziyeti hak- sinde yaptlım dnO,i .ildiklerc ait haberler 
~oktnfarda lıarekc.-t halindeyiz \'l'! kında şu izahatı veruıistir: Vaşingiondu uınuıniyetle ivi kaı'Sılan
"- cnizde hazır bulunma~a me~huruz. 11- T:ım hu unrla Ul'l~ik:ıilu Uyejin ınışltr. Ek-:criısi ııcz.aı·cı Y::lı.lfosi de~·uhte 
\ l11·lruııalıy1z ki lırıva harbı dcnmı <"di- simali garbisindı· kufi h:ırp cereyan et- t•lm mis olan be, nzndan mUrckkep bir 
;~·~ Ve ınenıleketin dahilinde bir ~ok ha- ınektedir. Möz nehrini geçmeğe muvaf- harp 1tabincsi t ~kili burada <'Ok fıkilane 
~ l' ııt.1aruı yapılması 7.aruridir. Yolumu· mı~ olan Almıınlnı·a karsı R<.'lçik:llılar bir tedbir telakki ediliyor. Edenin Bir· 
~ d~n g:üçllikleri hertarnr etmek hu· ilerj me,-zilcrinde siddctlc mukabele lcsik Arnerılmda c;ok pcpulcr oldu<•u ma
~daki a:r.minıiz sarsılma-ı bir şekil- edi.) ol'lar. lfundur. Diğ ·r tarnfhm SinclaU: tevdi 

. Hollandada di.ışman ı.stihkfunları ele Qdilcn htı\'a naz.ırlıgının ivi ellere bıra-
\ Şilbdiki halde kun, zııhmct. ;:öz yaşı gecirmck için kudurmuşcasma teşebbüs- k~ış olduğu \'c Çt.irçili~ ba.,,wekaletle 
~ lS.lıraııtan ba-.kn hir sey teklil ede· '~rde bulunuyor. Ve bu uğurd:ı hava bırlıkte mildnfaa nazırlığını deruhte et
-°""' kuwctlcriııi geniş mikyasta istimal ede- mckle iyi hareket etliği söylenmektedir 
......__--~~~~~~~~~~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

ltalyada lngiltere aleyhinde yeni 
ve mühim hidiseler oldu 

ziraatı 
. 

pançarı 

Bıırsa 1 3 (AA) - .Şeker fabrikala
rı şirketi Karac11hcydc !!eker pancım ye
ıi:,unnek Üzer~ cimdiden faaliyete ge<;
ıniıı hulunmaktndır. Bu münasebetle 
~irkct Karacnb yde beher dönüme altı 
lırndırn olmak üzere 7.000 dönüm arft• 

<ıi kir lam~tır. 
Şirketin buradaki islerini idare etmek 

üzere dört kişilik bir heyet Karacabeyf! 
gitmi tir. Karacabeyd~ yeti~cn pancar
Jarın şeker usaresi yüzde 22 onda üç 
olarak tcsbiı edılmi!ltİr ki bu miktar 
Türkiyede bMtll ~elen bir verim !!ayıl
maktadır. 

K aracabeyde l,u sene ilk defa olarak 
2000 dönüm tütün ve t 200 dönüm de 
kendir ektlerektir. -x-

-ıı:- Norvecte $Ükun Q:liAŞ1'ARAFI l Lıci SAYFADA-

1 

yük bir kısnu biuat İtalyanlar tarafın- hi~ _bir ı~ıemlc~etin hlÜımınnha edemi) e- • 
ll' kompansasyöne hakkmu:r. olduğu dan yıı tılmıo:tır. Oturdukları otelin yanı ccgı şekılde bır ecnebi devletin huküm- Londm 13 ı Ö.R) - Norveç cephec;in-

1~tiı-. Ve faşist hüküınctı ın seleyi başında böyle nfi ler gören bir İngiliz ranlılc hakkını ihlnl c-tmi" olduğunu gös- den Yt.>nt bir halıcı· C\lınrnamıştır. 
"'!~ eylemektedir. • . tcbaasi.rle Anı 'rikalı bir kadın \'e diğer teren vesilaıbrlo doludur. -x-

k &lusadere edilen eşynnm iadesı bır bir İngiliz bunlardan birini hatır., olarak Müttefiklerin sndece ltalya yolu ile İSUıP-rte <rüplleH lllr 
} l>tsantık hnrclrnlinc çok bcnziycıı eri-- Mıklamak ımıkc;adiyle kopaı·mak iste- Alman)•ayı ''urma~ ta:ıavvurundıt ofmll· -:r "" 
~':erici fonualilclcrc ve kontrol tcd- nıislerdir. Siyah gömlekliler bunların rıp ~~ daha genıı bır takım siyasi ve Alman ,,,cmisl 
ti rıne tnbidir. Faşist hiikilmetin bu üzerine hücum ederek kendilerini otele iktu~dı gllyeler için .I~lyayı lc:ullanm.k Patis J3 (0.R) - İsveçin Gotcburg 
1'ı lai tedbirlere miisamah:t ~demiycccği kadat' kovalnmı lardır. Otel sahibi de 1 emelınde olduldan •ıikardır. lımunuıclan Afteu Bladct gazetesine bil-
~kakta!. . . hüc.um~ maruz kalmıştıl'. Lıgiliz. sefiri . M.ü~tcfikle~i? iatedildcrı mukabelei-

1 dirildiğine göre 25 bin tonluk bir Alman 
~ 0~l.rul, ı_tnlyan luıı:4u~rJ.ıwı bılh:ı::- vazıyetı .Ya_ll!'flırmak için hadise ıntıhalli- bılmısıl tedbır~ndeıı ~chşete düçar ol- vaouru ansızın İsveç kara sularına so
~di~•:·e!il~ luruuuıı va7.tyctını 1ahnınmu1 ne gelmışt.n·. Fak~t sc!iı-in dönccr;ği sı- ~~f olan ~ayıı rnu~arıpleri F ran .. ız _ in- ktıLnuş \ c ancak İsv<'ç torpitolariyle 

ııc., ~ır hnlc ·oknmk1adır. ıada kordıplomatık plakasmı ve lngiliz gılız abloka!lınıı muzaharete sevketmek tahtclbahirJeriıtiıı yaklallınası üzerine 
lNGf LT1':RE ALt."YHlNDJ.t~ bayrağını taşıyan kendi otomobiline de ve rıt-ticede hu gayri rnuharipleri muha- geri çekilmiştir. Bunlar vapurun bir 

BİR HADlSE bu yaf!alnrd~ 1 biı tan~ ynpıştU'Jlnıı~ ve rip vnziyc~e sokwmaktadır. Müttefiklt":r lıa'.'>tme gPnıi~i olduğunu tcsbit etıni§ler-
'°etrndıo.ı J:I (A.A) - Romada cereyan sefir telefonlcı \'RZİyeti hariciye nezare- harbın dogurdugu kargaşalıktan i tifa- dil'. Dün Rk.şnın vapur hAI§ Mastrant 
t ngılterc •fareli erkftnmdan bazıla- tine bildirmiştir. Hariciye nczaretiniıı de ederek .. cmp~ryaliıt demokrasilerin uçıklarında L veç kara suları hududun
~~ mm uz kaldığı söylenen hAc~i.seler bir memuru hadisl'yı hal i~in tavzif edil- bankacı mu tnhsıl ve tacir olarak haiz dn bulunmakta idi. 
h .. ~da Sir Pcrcy Loraine'in Itnlya ıni.J tir. Siyah gömlekliler bunun üzerine olduklıırı hegemonyayı dnha z.iyade ----------------
Ultuın ti' d ·-·-'L t . d... l~h· f b'ld k • 1 t nk ı'st· 1 "'''h 1 1 ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,. e n en ıuuıa iste 1°1 sa a ıyel- a isi otomo ı en <;ı ·armok mecburiye- agır.aş 1;m.. . ı~·or ar. hı ayet tay~- Kendi üniformasını 
~nahfıllcrde teyit edılmektedir. tinde kalmışlardır. Hadise bu suretle yı aıyıı.sı hurrıv~tmden mahrum etmege 

dı . ndıa 13 (A.A) - Burada öğ.renil- kap.ınmıstır. doğru atılnus bır ndım olmak iizere onu labiS OJmJ);Gft 
... ,g~ııe göre, İngılterenin Roma büyük PAPı\N'l~ GAZE'l'ESiNi '.l'PLADILAR her tiirlü ikusııdi hiirriy ... tinden mahnım Almanlar derllcd 
lı~ı~ı dUn Ronırıdn vukubulan ve İngiliz Londro 13 (Ö.R) - Romadan bildiri- etmek istİ)orlar. ··ıd 
lıı ~ük elçilPine mensup bnı.ı zevatın lı.} or: Dün gece Pcıpnnın naşiri efkfm . ~ h2'1de ft~lyanın dostu olduklannı O ttrüJeceJı 
1ıa'r1anınas1 ilı> rcticclenen hadiseler Osscrvntora Roınal\a gazetesinin nüsha- ıddıa. ede~ ~ill~lcr tarafından ltalya Paris, 13 (A.A) - Pariıte aşa-: 
4\it kında İtnly.1 hükiimetindl'n izahat tarını Romada toplamağa te ehbfü; et- aleybıne suuacesıne yapılmüta olan ğıdakı resmi tebliğ neşredilmiştir: E 

l)~ etnıislir mişlerdir. f'~rarengiz kimseler toplu bir hP.rp vardır. F ransı;e hükümeti şu ciheti ale-E 
jtı .~er tnr~ftan yine Ögreoildiğinc.; göre, surette hu gazete nüo:halarınt satın ala- Jtalyanlar menılehıleıinin ikııısadi nen beynn ederki, kendi milli üni-E 
~lgıbıı. bih Uk cldsi İtalyada lıı~iliz rak ı::ntıı;ını tahdit Phneğl' ('alı~mı~lnr- rrıüşkiilt..ıtnn nıiitec<:sir olrna-ıının ha - formasını l5bis olmıyarak yakala-:. t/l': tarı uuılıi,\ ctt,. afişler vaı:cdilmesi- dıl'. lıca ecbcplt-rinden birisinin F' ran,a ,.e 

l.Q Şa ı ı k nan her düşman muharip derhal· •• it-ı Yanı t~ iif uetit"eleri il7.erine de Diğl•r taraft.uı fu-.i t gıuctclcr. lugi- ngiliı. ab o Hının gayri ıne~ru vah iya-
' h) Yan •• hiikünıctinin nazarı dikkatini liz kralının Ecl•·iluı \e oHllauda büküm- ııe .. iy.ıı.cti ı>lduğunu bilrnelidir.::. öldürüleçektir. : 
,. ~ ' ····•••····•·················••••••••····· lt'tıı talİmi\t afınıstır. darJunııa \'C kc:ı:ıı Puf>Unlh ayni hiil..iim-
l H ~ nisJt;.NtN TAE'SİLA.TI dnrJaru gündcrdikleri mesajlardan hil' 

clırt oııdı.ı 1.1 (Ö.R) - Roytcr ajansı bil- buh .. c•fıılt'ıııislt>rdiı·. · 
ı lr\)or: İngiller(>nln Romn büyiik elçisi· MüTTEFIKU:RıN t\BLOKA!:'l 
"ı b_tah ıın hükümPtindcn izahat i~di- VAH.StY Ai\'J: iMi 1 
1,,..,, <lı l nl l mnn u tafsil5.t \"<'riln1ek- Roma- 13 (A.A) - ltalyanın ticaret 

\lll. k c \'e 1 tısadiyatına k rşı rransa Ve lnfYİ) -
ltıı .ı tere hunfındıın yapılını~ olan ablok nın 

llıtanın tesiratı hakkında Düçe) e verilmis ohın 
muhtıra dola) ısile ınüt~Pı'llar "erci d<"n 

Mü !TEF!KU:.Rt::. K.\RŞI 
HARR. DOCRU MU) 
Rom" 13 (AA) - lt"lyıuıın mütte

fiklere kar ı harba girmesi lehinde Ro
mada büyük nümayişler yapıldığına da
ir dola nn ~a,•ialnr hakkında telgraf a
jansı iyi haber alan mahfillerde bövle 
niıına} iııler )apılclığınır >1öylenmcktc ol
du~unu bildirmektl'dir Yalnız talebe-

geçmişlerdir. Bu gibi nümayit)erin ltal
yan deniz ticaretinin müttefikler tara
fından zarar verici hir teki.ide kontrol 
edildiğine dair hariciye nazın tarafın
dan verilen muhtıra ile ala1'adar olabi
leceği beyan edilmekk.dir. 

ROMA SOK KLJ\RINDA 
MOSADEME::.LER 
Oaservatore Romano ı:uetceinin ka

IOhltlarda 

Altın lhtlkftrı 

Bir altın dün 20 lira 
25 kuruşa kadar çıktı 
ihtikarın önüne geçilmesi bekleniyor 

lstanbul 1 3 (Yeni Asır) - Ellerinde külliyetli m;ktarda altın bulunan 
bnzı sarraflar fiatleri yükeeltmeğe devam ediyorlar, fa•velki gün 20 lira 1 O 
lcurup fırlayan altın fiati bugün 20 lira 25 kurul'<l ÇJkmı~tır. 

Bir borsacı, bu yükselmelerin tabii olmadığını. Avrupanın bir çok yerle
rinde ahının piyasamızdalcindcn beş lira noksanına utıJdığını, ihtikinn önü
ne geçilmezse fınıat gözleyenlerirı altın fiatlcrini yülcseltmeğe devam ı.>tme
leri ihtimali bulunduğunu söylemiıtir. 

Garpte taarruz bafladıfı için 
~~~~~~~~~~x*x~-------~ 

Avrupa trenleri lstan
bula gecikerek geliyor 

~--~----ix*x----~~ 
lstanbul 13 (Yeni Aııır) - Almanların garp cephesindeki büyük taar

nalan başladıktan ııonra AYrupa trenlerinin eyrilseferi İntizamını knyhet
miııtir. Dün sekiz saat geciktikten ııonrl\ celen tren bugün ancak akşama doğ
ru Sirkeci istasyonuna vasıl olmu~tur. 

Avrupa trenlerinde yolcu say~ının a:r.aldı~ı gön.ilmektedir. 

Macarlar bazı ihtiyat
ları askere aldılar 

~~~-~-----~*x~--~~~~-~ 
Budape§te 13 (A.A} - Dün ak~ ile kıtalarına ihlhaka davet edil~tir. 

bilhassa yukarı Macariatanda Karpatlar Y a1nız Budap~tc tehrinde bu eurctle 
altı mıntak.asında bw talim devreaine davet edilenler on bir bin kişidir. Bazı 
i"tirak etmek üzere bir kaç sınıf ihtiyat ihtiyat unıurları da on bet günlük bir 
:ıilah altına davet edilmiştir. manevra jçin seferber edilmiştir. Mühim 

RUMEN - MACAR TiCARETi 
Bülcreş 1 3 ( A.A) - Curentul 3a~c

te&İ Romanya ile Macari~t11n arasındaki 
iktısadi miinaıebetleri tan:rim eden ti· 
Cl!\ri ınuknvelelerlc hu uıi itili\flarm bir 
kaç ı,;üne kadar imza edileceğini bildir
mektedir. 

Belgrad l 3 ( Ö.I{) - MAcari:!tanda 
mühim askeri tedbirler alınmı,.ır. Cu
martesi, pazar ve pazartesi gecesi yedi 
8ınıf eilah altına alınmıştır. bbitler tel
grafla ve cfrad da müstacel emirname 

kuvvetler yukan Macaristanda Kasa cİ· 
varında tahoid edilmiftir. 

Bu suretle MııcAr ordu•u üç gün ~.-. 
vel 150 bin kiti iken şimdi 350 bin ne
fere iblağ edi1mittir. Bu kuvvetler Slo· 
vaky:ı, Romanya ve kı•men Y ugoslayY• 
hudutlarında t&lıfid cdilmiı bulunuyor. 
Badapeıtede reami kaynaldardan veri
len haberler bir ~ ihtiyat 11nlflann. 
slliha çapJdıfını teyid etmekle bera
ber bunun bu mnaimcle mutad olaa 
manevralar maksadile yapıld.ğını bey
etmektedir . 

Türkiyeden giden Şark eks
presi Bulgaristanda yoldan çıkh 

~ofya 13 (AA) - Türkiyeden gelen ıark ekspresi dün Bulgaristanın 
cenubunda Kostcnczde yoldan çıkmıştır. Lokomotif ve ilk vagon devrilmiş
tir. Kaza kıırbanları hakkında malumat alınamamıştır. 

Hollanda adalarının işgalinden sonra 
~---------x•x--------~---

"Lahey,, isteyince Müt
tefikler çekilecekler 

~-~--~~~x*x•~~~---
Vaşiıwton, 13 (A.A) - Hollanda sefi- takdirde bu kıtaattan ıstifade etmesi 

ri de dahil olmak üzere alakadar dev- için mezuniyet vermiştir. 
!etlerin mümessilleri hariciye nezare- Aynı mahfile göre, Hollanda hü
tine müttefiklerin Antillerde Hollanda- kümeli bu adaların emniyetinin her 
lılara ait olan Curacao adasına asker veçhile zaman altınn alınmlf oldu
çıkarmış olduklarını bildirmişlerdir. 
Yarı l'Csmi bir mcnbadan bildirildiği- ğuna hükmeder etmez müttefik ia-

ne göre, Amerikan hükiimeti kcndisinE' taat derhal çekilecektir. 
verilmiş olan izahattan temnmiylc meın- STATOKO VE lNGILTERE 
nun olmU§ olup hund n boyle Bollan- Londrn, 13 (A.A) Saltıhıyetlar 
danın büyiik Britanya \'e Fransanın mahaflllerdc beyan ctlildığine göre, 
mi.ıttefıki olma ma binaen onlarla bir- Londı·a hükumeti tarzı hareketınde bir 
tikte ittihaz edeceği her türlti himaye değışiklık husule gelınediginı ve Fell.._ 
tedbırlerini normal addedecektir. menk Hindıstanına mudahale etmek 

Paris, 13 (A.A) _ Resmi mahafilde tasav\'urund bulunmadığını bıldirmiş
söylcncligine göre,. müttefiklerin Cura- tir. 
cao ve Aruba adnlnmıa asker çıkarıı'a- A; m ınahafillcrde Londra hüküınC'lı· 
ları t.'lmaınen Hollanda hükümetinin tas- ne hu tarzı harekete muhalif bir telc
vibi ile ynpılımş ve met.ktır hiikümet lifte bulunulmadığı \'e Londranın sıa. 
bu adalnı·daki vali.} c petrol tasfiyehane- tukonun muhafazasına ka~ı gôsterdiğı 
ferini nıuhnfazo için lüıı:um görüldü~ti a1fıkn)•t tcyid ettiği ilave olunmaktadır. 

lngiliz donan
ması ve hava 

kuvvetleri 
FelemenJı ue Belçlfıada 
çolı mühim 
işler gördüler . 
Loııdra 13 (Ö.R) - Aıuirallık lngiliz. 

donanımısının l;)elçika ve Hollanda sefe
rinde oynudığı rol hakkında bir tebliğ 
neşn•tmiştir. Bu iki memleketin istila
:sındanberi deniz kuvvetleri bir çok ha
\'a boın~rdınıanl:ırına rağmen Belçika 
ve Hollanda sahillerinde harekette bu
lunnıu~ ve dUsmaıı kuvvetlerini boın
bardıınan etmek !>urctiyle karadaki ha
r~kata ınilzahN-ette hulunınustur. Filo 
ınuluıcir kafilelerinin İngiltereye se\ ki
ni himaye etmektedir. 

I..ondra 13 (Ö.R) Hava nezareti bil-
diriyor İtlgiliz boınbarclımnn tayyarclP.
ri Ahı.an mUnable hntl.mnm hayati 
noktalarına tanrru?.a devam cdiyorbr. 
HLıdut t.•i,·arıııdaki Maystı·ih şehri en 
milhim hır munakale merkezidir. Bura-

Hollanda veli
ahtı Londrada 
Paris 13 (Ö.R) - Hollaııd;ı velıahU 

Prenses Jülyana ve iki küçük Prcnse.'i 
Prens Bemar ıle birlikte oLndıayn va
sıl olmu lardır Prens Bcrnnr mümkün 
olduğu kadar :seri bir surette kraliQft 
Villıelmm yavcrli7ti 'azifesinc tekrar 
ha lıyacal,tır. - lj<-
Yugoslav heyeti 
Moskovadan döndü 
Mosko\•a la (AA) - wTas• 
Yugo lav iktisat he~•etı Mo.skovadıU\ 

Belgrada hareket etıniştır. 

Garond limanı tahrip edıldı{."İ gibi malto 
z.eme yüklü bir tren de imha olunmuş
tur. Belçikaya giden ınotörlü kuvvctle
l'in ileri hareketıııi hu suretle de orga
nize etlıkten . onra İn~ıliz tnyyareleri 
."-lınan hatlnrı aı·ka"ında ela bombardı
uı:ınla' ma dev.mı etmisler<lir Ren neh-
1; ıle B l<·ıku hududu • ra ınd ı bir çok 
nıun .. l l~ luıtl ırı t hrıp o!un'llUŞ ve 
ıukı Belçıkad • .\1 nan ıl rı har<-keU 
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Kahraman scvdnzede bütün tefekkü
ratını, bütün h:ıyalatını unutur gibi ol
du. Tabiatin hazibiyeti altında yalnız 
.kalmak ihtiyacını hissetti. Bir katır üze
rinde kendisine n•hbcrlik eden posta 
jandarınasma kendisini bırak1p daha ev
,·el (Saınra) ya gitmesini emretti. 

(Aydoğdu} kendi kendine kalınca 
ırubun Jcvhai bediasını temaşa elmeğe 
koyuldu. Güneş Saınranın arkasından 
hurma ağaçlarının içinden, rengi galip 
•rguvani olmak Uzt>re anbean elvan bir 
renk nrzediyordu. Aşağı tarafı ufkun 
kenarma temas edince bir hortum şek
linde uzanarnk ufkun arkasıno indi. Gii-
11oş yavali yavaş o hortumu takiben ba
tıp nazardan nihan oldu. Şunları sema
da mustatil şekillerde yayıldı. Bu ua
br batı tarafını kızıla boyadı. 

Mi.ite::ıkiben kızıl renk yavaş yavaş 
daha kovu renklere. kan renginden er
guvaniy~. erguvaniden mene~ rengi
ne menekse renginden, maviye, mavi
ni~ her ren.gine tahavvül etti. Sonra bü
fün o renkler zulmete münknlip oldu. 
Karanlık c\ikünce (Aydoğdu) inşira

ha bedel ııef&inde bir kasvet duyımığa 
'b::ışladı. Samraya gitmek lüzumunu his
:<ctti. Atını yavas yavaş siirdii. Diclenin 
yakıııında saray tarafımı doğru yiirü
yordu. Her taraf sükut içinde idi. Hur
ma d.1ll:ırmın hışırtısı ile atının ayak "C

:>inden başka bir şey işitilmiyordu. (Ay
cJog,fu) bu sükun içinde giderkım arka 
tru-::ıfıııda birdenbire bir gtirültü işitti. 
Karanlık içinde bir k::ıdınm sesi ok gibi 
yiireğine ı;:aplanarak kendisini ürküttü. 
K;ıdm heyecanla istimdat erliyordu: 

- Allahtan korkunuz, beni bırakmız, 
~lımler' Bc>ni h•r:-'·ınız, dı)c b:ığırıyor
du. 

Sonr.ı "'"'"' ı v • .uuu. {Aydoğdu) nun 
biitün vücudu tıtredi. Çünkü ses (Ci
han) ın sesine çok benz.i) ordu. Aydoğ
du Cihanı derhatır etli. Haydutların 
eline nasıl düştül>iinii, unun da öyle ~s
tinıclntlnrda lnıluııarak fakat bir kimse
nin onun imdadına yetişmediğini dü
şündü. Belki (Cihr.n) da buna mukabil 
JJCCip bir imdatkfıra nail olur hissi ile 
imdat ôilcyen kadının imdadına yetiş
meye hemen k::ırar verdi. Atını sesin 
J!"ldiği yere çevınııeği bekleıniyerck he
men ::ıtından indi. Kılıncmı çektiği hal
de o tarafa koştu: 

- Kadın! Geliyorum, korkma! Alçak
lar! kadını bırakınız, diye bağırdı. 

( Aydoğdu ) karanlığın siddetinden 
i>nündc kimse göremiyordu. Kendi his
siyatı ile aldanmış bulunınnsından, i it
tiği esin (Cihan) ın h::ılini temsil eden 

bir hfi ·c sesinden başka bir ~Y olma
masından korkınağa b:-ışli.!dı. Fakat bir 
lahza geçmeden :;esin kendisine doğru 
yaklaştığını işitti. Bir kadın gölgesinin 
nehir tarafından kendisine doğru oklla
nnı açmış olduğu halde koşmakta oldu
ğunu gördü. Kadın: 

- Allahım! imdadıma gel. Hayatıma 
~cı: diyordu. 

Onun arkasından iki adam koşuyordu. 
Birinin elinde kılmç vardı. Herif kadı
nın arkasmdan bağırıyordu: 

- Hain! Kaçar~ın ha! seni mutlaka öJ
düıeccğim. 

(Aydoğdu) hemen bagırdı: 
- Bana bak! yerinde dur. Beri gel

me. Yoksa seni mahvederim. 
Kılınçlı adam (Aydoğdu) nwı ihtarına 

cJıeınmiyet vermedi. Süratle geliyor, 
kadına yaklaşmak üzere bulunuyordu. 
Kadın (Aydoğdu) ya yaklaşınca ayakla
rına kapondı. (Aydoğdu) kadını kılınç 
ile takip eden adamın bu cüretknrane 
hücumunu görünce hemen üzerine atıl
dı. Bir kılınç darlıesiylc keHesini uçur
du. Herif yere yıklldı. Sonra (Aydoğdu} 
dıger herifin iizcrinc hücum ederek onu 
da yere sermek istedi. Fakat bu adamda 
sil5.h yoktu. Silfıhsız bir adamı vurmak 
şark itiyadalı mcrclanesine göre bir ş1n 
sayılırdı. (Aydof;du) gibi bir kahrnman 
öyle bir küçükliiğü kabul edemezdi. Kı
lıncı indiı"crek herifin yiizüne bağırdı: 

- Sen kimsin? be herif! 
- Sen ne karışıyorsun: Bu sual sana 

ait değil. Cariyeyi bırak. Yoluna git. 
Yaptığının cezasını ('.ckecl'lcsin. 

- Haddini bil. Yerinde dur. Yoksa 
knfanı ucururum. Sen kimsin? kadın 
kimdir? Hemen cevap 'l."cr. 

- Bu, efendisinin evinden kaçınış bir 
c. riyedir. Efendisi onu aramak için bizi 
~iindeı di. Ona burada yetiştik. Dönmek 
istemedi. Arkad~ım tehdit maks::ıdiyle 
onu korlnıtmnk i<.tedi. Sen olmasa idin 
bize itaatle beraber dönecekti. Fakat se
ni gördü, yi.iz buldu. Arkadaşunın katli
ne S<'bcp oldu. Ynkındn sen de cezam 
görürsün. 

Yorgunluktan .} erde ot iizerinde otur
ınuo; ol:'ın cal'ıye herifin bu sözlerini işi
tince ayaf;a knlktr 

- Gaddarlar! yalan söyliyorsunuz. 
Hakikat boyle dcğildiı-, dedi. 
(Aydoğdu) cariyenin ~esini (Cihnn)

ın sesine pek ziyade benzettiği için yü
r c.ği hnlecanda idi. Faknt cariyenin biz· 
zat Cihan olma ına ihtimal vermiyordu. 
Çünkü o olsn idi l endisini mutlaka se
ffinden tanıyac:-ktı . Adama hita~en de-
di ki: - Arkası Vnr p 

lzmir inhisarlar 
lüğünden: 

başmüdür-

940 Mali yılında Çamalıı tuzlasından getirilecek tnhminen 8000 ton çu
vallı veya dökme hnm ve 15 00 ton ellilik torbnda mutbak ve 5 00 .andık 
aofralık. tuzun şattan ilmbara nakil, istif ve ııair hammali) e işleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

Muhammen bedel tutan 39 75 muvakkat teminatı 298, 12 liradır. Şart
namesi levazım ~ubemi~de görülebilir. isteklilerin 29. 6. 940 günü saat 15 
te bn müdiirlüğümüzdeki l:omisyona gelmeleri ilan olunur. 

14. 18 1700 (933) 

Ziraat müdürlüğündeıı: 
/uant vekaleti namına satın nlınncak 1000 teneke petrol ve 5 35 tendte 

benzin 13. 5. 940 gününden 2 7. 5. 940 gününe kadar miinaknsayn kon
mustur. 

Şartlarını öğrenmek i•tıyenlerin bu müddet zarfında ziraat müdürlüğüne 
miimcantlan ilan olunur. 

14. 16. 22, 26 1706 (934) 

ilan 
lzmir teşkilatlandırma 
kontrolörlüğünden: 
3018 sayılı kanunun 7 madde .. ine göre kurulacak. olan Türkiye Palamut 

ihrncatçılan birliğinin umumi heyet toplnntıııı l 5. 5. 940 çareamba günü eaat 
16 da lzmir tiçaret ve ııanayi odası ııalonundn yapılacaktır. 

Palamut ve hulasa&ı, mazı, somak ve diğer tanenlai maddeler, kitre, mi
yan kökü ve balı ihracat ruhıoatnaınesini haiz olan firmaların bizzat veya mü
messillerinin mezkür tarihte yapılacak toplantıya iştirak etmf'leri rica olunur. 

1715 (930) 

Ankara Radyosu 
---.~---

BUGCJH -·-·-DALGA UZUNLU(;U 

1831 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 \Vw. 

12,30 Program ve memleket saat aya
rı 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12,50 müzik Çalanlnr: Reşat Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kouın, İzzettin Okte 
Okuyan: Muzaffer llk Ar l - kfö·dili 
hicazkar peşrevi 2 ,._ Lemi kiirdili 11. 
şarlu (Açmam açam.'lm söylcycmen1) 
3 - Sadettin Kaynak kiirdili hicazkar 
ş::ırkı (Akşam yine gölgen yiıH' alr anı) 
4 - udi Cemil kürdili hicazkar şnrkı 
(Gezer iken dağ başında) 5 - İzzettin 
ökte Yaylı tanbur taksimi 6 - 1bra
hiın ağa mahur şarkı (Sabah olsun ben 
. u ya-den gideyim) 7 - Semscttin Ziya 
mahur şarkı (Şu güzele bir bakın) 8 -
türkü (Bülbül ta'.;da ne gezer) 9 - tiir
kii (Gediz yolları) 10 - Muuıffer 11k 
Ar türkii (Askımı7.da dliğilm vnr) 
13.30,14,00 müzik karışık prograın (PU 
18,00 program ve memleket saat nyarı 
18,05 müzik cazbant (Pl.) 18,30 çocuk 
saati 19,00 f::ısıl heyeti 19,45 memleket 
~at ayarı, ajans vE.'1nett>oroloji haberleri 
20,00 konuqna (çiftçinin saati) 20,15 
müzik koro Ankara radyo~;u klime ses 
ve saz heyeti idare eden: Mesut Ccı lil 
21 ,00 konuco:nın (iktıc::at ve hukuk sııati) 
21.20 serbest ~aat 21 ,30 mi.iz.ik küçiik 
orkestra (Şef: Necip A ·kın) Soprano 
Broriye Tüzüniin i tirakiyfo l - Faul 
Holzner Saksonya dansları 2 - T. Kno
hcl ve V. Kiesov Ağır vals 3 - Helmust 
Stepuutat melodi (Tango) 4 - PauJ 
Linckc dans melodi.tj 5 - Delibes ko
pelya balesinden bebek dansı 6 - Hans 
Schneider Viyana hntır::ısı 7 - A. E. 
Haensch Le mene.5:trel :mitinden No 3 
aşk hülyaları 22,30 memleket saat avarı 
Aj::ıns haberleri; ziraat, esham - tahvi
Jfit, kambiyo - nukut borsası (fiat) 
22,50 müzik caz.bant (Pl.) 23 25,23,30 
yarınki program ve lrnnanı~. 

•• İran Tahran 
radyosunun neşriyatı 
TAHRAN radyosu kısa dalga 31 met-

l'C üzerinde her gün Türkiye srıatiyle 
gündüz 12/ 15 de Türkçe neşriyat ~·ap
maktadır. --·Yeni ne,riyat 

• ••••••• • ••• 
IIA VACII.JK VE SPOlt - Bu "iizel 

ve lnydah m"'cmu:ınm 262 inci sayısı in
tisar etti. 

IZMiR BELEDlYEStNDEN: 
1 - Karşıyakada belediye ~ahil ga7.i

nosunun üç sene müddetle kiraya veril
mesi, yazı işleri müdiirli.iJ!ündeki keşif 
ve şartnnmc!:i ve<'hile açık nrtırmnya 
konulmuştur. Muhamm<.'n bedeli 2100 
lira muvakknt temin::ıtı l!'ı7 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatını iş banka
sına yatırarak makbuzlaril<.' ihale t::rihi 
olan 15-5-940 Çarşamba günü snat l&. 
da encümene müraeantları. 

2 - Karşıyaka Fahreddin paşa. cad
desinde 42 sayılı belediye gaıJnosunun 
üc sene müddetle kiraya verilmesi, yazı 
işleri müdiirlüğiindeki keşi! ve şnrtna
mcsi veçhile açık artırmnya konulmuş
tur. Muhammen b edeli 1500 lira muvak
kat teminatı 112 lira 50 kuruştur. Tnlip
lcrin teminatı iş bankasına yatmırak 
mnkbuzlarile ihale tnrihi ofan 15-5-940 
Çnrşamba giinii saat 16 da encUmene 
müracaatları. 

3 - Güzclynlıdn belediye deniz ban
yolarının iki sene mUddetle kiraya ve
rilmesi, yazı Meri müdürlüğündt>ki §art
nnmesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 1400 lira 
muvakkat teminatı 105 liradır. Taliple
rin teminııtı iş banka.sınn yntırarnk mak
buzlarile ihale tarihi olan 15-5-940 Çar
ş:mıba güni.i saat l6 enciimenc müra
caatları. 

4 - Karşıynka - Bosfanlı ahır kuyu 
civarında belediyemiıı:e ait yerde mtiste
cir tarafından yapılncak inşaat ve tesi
sat masrafı olan 951 Jira keşü bedeli 
mukabilinde iki sene müddetle kiraya 
verilmesi yazı işleri müdürlü~ünd~ki 
ke if ve şartnamesi vechile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen hedeli 
951 lira muvakkat teminatı 72 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlarile ihale tarihi olan 15-5-
940 Çarşamba gilnü .saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

1-5-9-14 1510 (833) 

POl..İSTIE 
-· ······· 
Bir köylü çifte 

ile yaralandı _* __ _ 
Torbalı kaz.asının Hortuna köyünde 

ot uran Romanya göçmenlerinden İsmail 
oğlu Osman, kucağında kırma çiftesi ol
du[,ru halde merkep üzerinde köyüne 
ıtiderken, Üçpınar ~iftliği yanında ken
di dikkatsizliği yi.izündcn tülengi ateş al
ınıs ve karnından a1<Yır surette yar::ılan
mıştır. Osman dün zmire getirilerek 
memlt>ket hııstancsinde tedavi altına 
o.ılmınıştır. 

Zavallı y avru em zi
ğini yutarak dldü 

Ödemişin Kiraz nahiyesinde Ali oğlu 
Davut Cıvanın dört ynşındaki kızı Gül
s.iyc müessif bir kauı neticesinde öl
m\iştür. Zavallı kızcağız emziğini ağzına 
götürmüş, emzik boğazına kaçarak ha
yata• gözlerini yummu~ur. 

Hiidisenin bir knzadan ibar.-t olduğu 
anla~ılmıştır. 

Ölümle tehdit 
Tepecikte Zeytinlik mevkiinde oturan 

Bn. Hatice ile Ümmehanın, kendi aleyh
lt•rinde ~ehadet eden 16 yaşında Şaziye 
adında bir kw ölümle tehdit ettikleri 
iddi:ısiyle tutulmu.~lardır. 

Yine Tepecikte umumi evlerden bi
ı·inde yakın tanıdıklarından Mcmnune
yi ölümle tehdit ettiği iddiasiyle şoför 
.Mehınet Çetin isminde biri de tutul
muştur. 

Bir yaralanma vakası 
Kilimciler çarşısında tanzifot amele

sinden İsmaiJ, sokağa atılan çöpleri te
ntizlemek me:-:elcsinden kavga ettiği Sa
lih Kosovaya bıçak c;ekerek sol kolun
dan hafif surette yaralamış ve tutulmuş
tur. 

Esr ar bulundu 
Kec:ecilerde Kiraz hanında Sinoplu Nu

rinin vaziyetinclen şüphe edilerek üzeri 
ar.ınmış ve 25 santigram esrar bulun
ın uşt uı·. 

BİR TEVKİF 
Meyve&eT gümrüğü önünde Davi Ar

ditinin çuval mağazasından 14 kadar 
bo çuval çalıp kaçarken yakalanan 
Yuda Zuvi adında bir musevi genç dün 
meşhut !Uçlar mahkemesince tevkif edil
miştir. 

- *-Köylülere yardım 
Balkevi yardım komitesi köylerde ı;a

bun \'C muhtelif broşürler tevzi etmek
teclir. 

--*--
cHallu> Gazetesi 14 Yaımda 

Muğlada ~ıkan (Halk) gazetesi 14 ya
şına girmiştir. Tebrik edeı·iz. 

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

Kayıp 3 baş 
hayvanat 

29-4-940 Bornova top kenarından 
aşağıdn yazılı hayvanlar kaybolmuş
tur: 
12 yaşında kısrak: Sol ard ayağı be
yaz, göksü beyaz, yelesinin yansı kı
rık, ard ayaklarının tırnaklan yılık. 
Arkasmda iki aylık yavrusu vardır. 
Yavrusu erkektir. Sol ard ayağı be
yaz, alnı sakar. 
10 yaşında kısrak: Rengi al, sol gö

zü dumanlı, alnı sak::ır, sol elmacık 
kı'ıniği batık. 
8 yaşında at: Kır, belinde yumurta 

kadar şişlik i~areti vardır. 
Bulanlnnn Bomovada üc;üncü Ya

ka mahalJesinde 10 numarada lla.cıan 
Kundank<.;ıya getirdiği takdirde 
'15) st>..r lira mükafat verilecektir. 

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

Dikkat 
Radyo meraklılarının sabırsızlıkla 

· beklediği 120 V•.? 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batnrya ve her 
cins piJlerjmi:t. gelmiştir. 

TÜRKiYE Ul\IUM SATIŞ YERİ 
HÜSNÜ ÖZ ÖDEMİŞLi 

HALEFLERİ 
Sulu han civarı No. 28/9 
H.3 1 - 15 (912~ 
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Mide Vücut 
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Makinemizin kazanıdır 
Ona verilecek gıdaları itina ile seçmek çok J&'3manın eıaı .-ıt

larındandır. Midenizi yormadan tam gıdanızı almak için yemek 
liıtenizin birinci &atırında mutlaka A N KARAN 1 N ••.............. 

YAYLA akarnası 
BULUNMALIDIR 

Dikkaat: Yayla makarnalarında boya yoktur 
Bütün bakkaliye mağazalarında vardır. Siparitler günü günü

ne hazırlanır. 
UMUMi SATIŞ DEPOSU: 
Peştemalcılarda Esnaf Bankasının eaki bulunduğu bina yanında 

Num~ra. 53 E N I S S E V I L ( YAYLA ) Makarnaları büyük 
sabt deposu... T E L E F O N : 

KôY ~nstitüsü kanunu 
-----~~~-x~~~-~---~~~-

Knun, yalnız köy öğretmenleri için değil eşleri 
ile çocukları hakkında da raydalı 

hükümleri ihtiva ediyor 
------x~x 

23 Nisanda faaliyete geçen köy ens-j ladıkları. ay iç~ ;.aü teçhizat bedeli ola
titüleri hakkında büyük miJlet mecli- rak 60 ]ıra verilır. 
since kabul edilmiş olan kanunu, ehem- Köy enstitülerinden mezun öğretın~ .. 
mlyetinc mebni, aşağıda nec;rediyoruz: lerc istihsale yarayıcı aletler, ıslah edıl· 

Kiiy öğretmeni ve köye ya;ıyaıı diğer miş tohum, çift ve irad hayvanları cin< 
meslek erbabı yetiştirmek üzere ziraat fidan gibi istihs::ıl v::ısıtaları, köy öğret· 
i~lerine elverişli ara1Jsi bulunan yerler- menlerinin tayin edildikleri olmlların 
de, Maarif \'Ckilliğince köy enstitüleri demirbaşına geçirilmek suretüe devletp 
acılacaktır. çe parasız olarak verilir. 

Enstitülere tam devreli köy ilk okul- Köy öğretmenlerinin tayin edildikl~rl 
I::ırını bitirmi'i sıhhatli ve miisait köylü ok~llara, kö~ ~ud~u için~.eki iliaat J~ 
~ocuklar ı-eçilerek alınır. l~~ıne elverışlı arazı.~;n koy .kanun~ne

Enstittilerin tahı;il müddetleri en az gore satın alınarak ogretmenın ve aıl 
beş yıldır. sinin geçimine, okul talebesinin deı·s 

Öğretmen olamıyacağına aknaat geti- t~tbi~t.ın::ı Y.~tecek mikdard.a araz~ ta!: 
rilen talebenin ayrılacağı mesleklerin sıs edilir. Koyde devlete aıt ara7.ı b 
tahsil müddetleri Maarif vekil1iğince lunduğu takdirde okula tahsis edilecelc 
tesbit cd'lir arazi tercih.an bunlardan ayrılır. 

Enstit~leı: , kabul edilenler sıhhi se- Köy öğretmenlerinin okul namına 
l! d r d'kl . h tü ı·· . letme-bepten gayri sebeplerle müesseseden ay- mey a.na gt> ~~ 1 eı er r? ış 

nJdıklan veya çıkanldıkJarı takdirde ]erdek1 mahsul, hayvan ve bınalar ku· 
okudukları müddete i~bet eden mas- raklık, sel, yangm, çok hasar yapan ne· 

· . f'll . d bat ve h::ıyvan hastalıkları ve bılfunUOl raf, kendılerınden veya ke ı erm en -~ h"'d" 1 .b. b 1 1 · na 
] cevvı u ıse er gı ı se ep er e zıya 

a mır. v d kl t k.:ı· d · 1 · "d....n ·· ed h ·ıı · · b' · k ugra ı arı a uır c ış etmeyı yenı .::-•· 
•• v Bu mu~sse.s cdi:a ;ı e:;:;ı .;tıre~l tesis maksadiyle ve maarü \'c:killiöi büt· 
01 .gğ~e~me~. tayın ~. en ler,d a~rı .ve ı - çesinden 7.amanında okul namına zarar 
ı ının gos erecegı yer er e yırmı sene • · l.. 1 k b" d pı· 

1 b d 1 M b • h" ve zıyanı .K..'lJ"Şı ıyaca ır yar ım ya ça ışmaya ıncc ur ur ar. ec urı ız- 1 
metlerini tamamlamadan meslekten ay- ırK. ·· ı·t··ı · ~ d k" dl .. ·a• 1 nl d l . 1 . .. oy ens ı u erme nşagı a ı a arı .J 

rı a ar , ev et ı~em~rıyct erme ve mu- z.ılı müessesel<>rden mezun olanlar öğ· 
esseselerıne tayın edilemezler. retmen tayin edilirler. 

Köy enstitiilerinden mezun öğretmen- J) Yüksek okullar ve üniversite fakiil
ler tayin edildikleri köylerin her türlü teleri mezunları, 
öğretim ve eğitim işlerini görürler. Zi- 2) Gazi terbiye enstitüsü mezunları. 
rant işlerinin fenni bir şekilde yapılması 3) Öğretmen okullru·ı mezunları. 
için bizzat meydana getirecekleri örnek 4) Ticaret liseleri ve orta ziraat okuJ.. 
tarla, bağ ve bah<:e, atelye gibi tesisler- ları mc-Lwıları. 
de köylülere rehberlik eder ve köylüle- 5) Erkek san:ıt okulları ve kn pnstl· 
rin bunlardan istifade etmelerini temin tüleri mezunları. 
ederler. 6) Köy enstitüJeri mezunları. 

Höy enstitülerinden m~un olan öğ- 7) İnşaat usta oku11nrı m~zunJarı. 
retmenler, ayda 20 lira ücretle Maarif 8) Bunlardan ba.~ka her türlii teknilc 
vekilliğince tayin edilirler. Muvaffakı- ve ıneı;leki okullar mezunları. 
yetle hizmet görenlerin ücretleri 6 ncı Bu kanun hükümlerine ttıbi olacak 
ders yıJı başında 30, 15 inci ders yılı ba- köy öğretmenleri için maarif vekilliği 
şında 40 liraya çıkarılır. Bu ö!,tretmcn- tarafından, hükmi sahsiyeti haiz ve ıner• 
lerin istihkakları üç ayda bir _peşin ola- cii vekillik olmak üzere «köy ö~retmen· 
rak yılda dört defada ödenir. Oğretmen- leri tekaüt sandığı» ve cköy öğretmen
lerin aylık ücretleri ve vazlfe mahalline leri sağlık ve irtima'i yardım sandığı> 
gitme zaruri yol masral!arı Maarif ve- teşkil edilec€'ktir. 
killiği bütçesinden ödenir. Köy öğretmenleri, öğretmenlerin eş· 

Köy enstitülerinden mezun olanlara, !eri ve çocukları maarif vekilliği pre
mnarü vekilliği bütçesinden ve bir de- vanl.oryom ve sanatoryomunda parasıı 
!aya mahsus olmak üzere vaı.ifcye baş- tedavi "dilirler. 

r akdirname alan 
öğretmenler 

Ankara 13 (AA) - Maarif vekilli
ğinden hildirilmiotir: 

Konyada Şehit Sadık Okulu öğretme
ni Muzaffer Erkocak. Dumlupınar öğ
retmeni Murtaza llday, Necatibey öğ
retmeni Tarık kendi vilayet merkezin
deki yerlerini kendi :ri1..::ıları ile 
Erzincan zelzele felaketine uğrayan ar
kada~larına vererek köylerdeki açık öğ
retmenliklere gitmişlerdir. 

Bu öğretmen arkadaıılar Maarif ve
ki!Jiğince takdirname ile taltif edilmiş
lerdir. 

Oltu hültümet tabibi Bedri CörgÜ, 
Erzincan maarif idaresi ltatiplerindcn 
Fevzi T avşanoğlu ile Celal Altan, Bur
dur Sakarya okulu öğretmeni Relik Ka-
1ababa. lslahiye merkez ha, öğretmeni 
Haluk Atalar vazifelerini mutadın fev
kinde yüksele bir muvaf Eakıyetle ifa et
tikleri için takdirname ile taltif edilmiş
lerdir. 

Erzurum vilayeti öğretmenlerinden 
Ulus okullarında çalışarak başarı göıstep 
ren Şemııettin Ertaş, Hasan Ergenelton, 
Tevfik Bayraktar, Mustafa Cürsoy, Hü
enmettin Arslan, Sakip Odukluoğlu. 
Ahmet Uluta§, Ahmet Cürsoy, Fahri 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun. Boğaz hastalık1an 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. 'felefon: 2310 

Evi: Göztepc tramvay Cad. No. 884 
Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Demircili 
ikin~i kordon (Cümhuriyet :&ler

kez bankası arkasında) 88 numara-

1 
da hususi muayenehanesinde hasta
lannı (tatil giinleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
Jmbul eder •• 

TELEFON : 3287 
iiiJCL $'.@Wl'.llRWH'~., .... ~o 

DOKTOR 1 
Behçet Uz 

Çoc:ulı 1tastaıı1ııarı 
Mütalaassısı 

Hasfalnnnı lıer gün snat 11.30 dan 
, 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
ınatb . 

Buraada tütün 
satısları bitti 

~ 

Bursn 13 (AA) - Mıntakamı:ıdıı 
tütün satışları bitmiştir. Bu seneki mah• 
su) geçen seneye göre. yüzde altmış fa"J.• 
lalılda !!atılmıştır. Bu seneki satışlar çolc 
hararetli idi. Alıcı miktarı da geçen l!Je· 
neden hayli fazla olmuştur. Vaziyette" 
müstahl!il çok memnundur. Bu sebeple: 
önümüzdeki yıl için geniş hazırlık yapı• 
lıyor. Mühim firmalardan bir çoğu g~
lecek sene ic;in Bursa tütünlerine şimdı
den talip oldunklarını bildirmişlerdir. 

s~c;en, Feyzullah Olug, Nafiz Tüzü, Saf· 
fet Cüner, Muhiddin C\ineli, Mehmet 
Özen. Riza Keskin, Faik Kavasoğlu. ,Sş1 .j 
niye Özere, Nizamettin Çelenk, Ha 1 

Ergüler, Erol Yalçın, Cemil KorJcmaX· 
Fazıl Beyoğlu, Faruk Co,,kul, Sait Oı~
dan, Hakkı Eren, Hilmi Cemillin, A. • 
bas Yaı.ıcı, tnkdirnnme ile taltif edihnıŞ• 
lerdi~ • 

1939 - 1940 der~ yılı içinde Agr•· 
Antalya. Balıke!iıİr, Bolu, Bursa, Çoru~· 
Diyarbakır. Gaziantep. lııtanbul, l:ıı1111' 
Kastamonu, Knklareli, Manisa, Maral• 
Muğla, Sinop, Sivaı1. Urfa, vilayet1eri11• ··e· deki Ulus okullarında çalışıp başarı i 0 • 

teren '\'e takdirname alan öğretmenlerıl1 
ayısı 5 5 l dir. 

t:i!&llll.D·-·--·· m••••••••ın:aıa -
DOKTO R 

Rüştü Os~a~ 
ASKERİ HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını lıer gün öğJeden saJll"8 

saat \içten itibaren İkinci Beyler 
sokağı 45 No. da kabul eder. 
TELEFON No: 3806 

SÖKE ASLİYE HUKUK MA1JJ{f.,
MES1NDEN: 

Sökenin Kisir köyünden Fidan oğ~~-
Jiıt' )arından Durmuş oğlu 318 doğumlu. de 

seyin 1338 senesinde istiklal harbin.~ 
a.cıker edilip orduya iltihak ve harbe ~c 
tirak etmiş ve o zamnndan beri hayat 1~ mematı meçhul kalarak tagay.~Üf. e):tıı' 
miş olduğundan kayıplığına huk~rn ~ ıı 
sını aynı köyden ı.evccsi Hiiseyın ~ı
Fatma talep ve d::ıva eylemekle nıtU\ı
leyh Hüseyinin hayat ve meınatını •ti· 
lenlerin işbu ilanın neşri tarihin~n ~ıı
baren bir sene içinde Söke aslıy~ j]lill 
kuk mahkf'mc~ine hnber vermelerı 
olunur. 1688 (931) .----:: 

OPERATÖR DOKTOR 

A hmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

ller gün öğleye kadar Fransız ~ 
nesind ·· 
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Devlet Oenizyolları işletme U. müdür
lüğünden: 
1 - idaremizin 1 Haziran 9.CO tarihindeıa Mayıs 9.f 1 gayesine kadar bir 

•ene müddetle yaptıracait takriben 4)0000 ton ldimürün yükleme ve bo
taltma ve aktarma işleri kapalı zHf usulile eksiltmeye konmu,tur. 

2 - Muhammen bedel doksan bir bin üç )'Üz ,-ctroiş bct liradır. 
3 - Eksiltme JO May111 940 tarihine müud.if per,embe günü Mat ı 5 le 

alım 1at11n komisyonunda ,.apJacaktır. Muvaldcat teminah S8 l 8 lira 75 
lı:uruıtur. 

.f - Eksiltme ıartnamesi adı geçen komisyondan parasız olarak alınır. • 
5 - lstc\lilerin 2'490 ayda kananda yazılı ~eııaikle.rle bu İşe ait teklif 

rnelctuplarını tayin olunan günde saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz: 
nıukabilindc vermeleri lazımdır. 

14, t 8, 20. 28 l 69S (932) 

Ereğli kömürleri işletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 
&eiJj kömiiileri ifletmai kömür sat11 ıubesi.nin bilumum mt:vcudat taah-
1.iiclat ve matlUbatı bütün hukuk ve ncaıô;yle 3780 numaralı kanuna 
miiateniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı karan hükmüne 

göre tetkı1 edilen 

ccEretU Raozcuı KÖlllMl'lerl saıq Birliğin ne 
Oevredimiı olduiundan alikadarlano lıer türlü ifleri için t 5 Mayaa 19.fO 

taril.inden itibaren medtezi ZONGUlDAKT A bulunacak olıın adı 
geçen aatıJ birliğiıae müracaat etmeleri. 

Sin No. Mevkii 

-
Miktarı 
Dö. Ev. Cinsi Muhammen bede1i 

Lira K. 

1 l.qtialer ltlJii 1 2 Bai 75 
2 c T.,lıpb 6 2 Ta.da 32 50 
3 c K&y altı 1 Bai 30 
4 c c c s 2 Bai 165 
S c Kwlyaka 2 1 Bai 112 50 

A91t arttırma ile paraya çevrilmeM yukanda mevki. miktar, cinı Ye kıymeti mu· 
l.aauneneleri yazalı bet parça gayri menku,Ün 526 lira küsur kuruı borçtan 
dolayı acak arttmn.aya Çlkanlaufbr. 

Arttarmaıun yapdacaiı yes: Çqme bükümet konaiında icra dairesidir. 
Birinci arttuma 1 O. 6. 940 pazarteei saat l .f te talip zuhur etmediği tak

dffde ilciaıci arttırma on bet ein temdit edilmekle yani 25. 6. 940 .&ıı gÜnÜ 
Mat 14 te ayni yerde icra edi.Jeceiini. 

1 - ltl>u ca:rri menkullerin arttırma f&rtnameai 10. S. 940 tarihinden 
itibaren ( 2 3 3) ile Çeşme icra dairesinin muayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıkhr. ilanda yaz:rlı Olanlardan fazla malumat almak isti
Yenler iıbu ,art nameye ve ( 2 3 3) dosya numarasile memuriyctimize müra· 
caat etmeleri. 

2 - AT'ttırmaya iJtiralc için yukanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
Pey veya mı11i bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi a1aca1dt1ar diğer ata1ct1.daTlann ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin gayri menkul üurindeki ;haklarını hususile faiz ve masrafa dahil ohn 
iddialarını iıbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili 
ile sabit otmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

.. - Cösten1en günde arttırmay~ İftİralc edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malihn,at almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

S - Tcyin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan tıonra en çok 
.arttırana ihale edilir. ,Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme&in yüzde yet· 
rniş beşini bulmaz veya gayri rpenkul lle temin edilmiş ahu;aklarının meemu
undan fazla)•açıkmaz~a en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere ıut• 
tırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü ayni saatte yapılacak art• 
tırmada bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş alacaktan meemuundan fazlaya çıkmak ear
b1~ c;n çok arttırana ihale edi1ir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapı· 
laınu: ve satı~ talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olun.an kimıe dtrhal veya verilen müh· 
let içinde parayı vermez.se ihale kararı fesholunaralc kendi.inden evvel en 
:Yüksek teklifte bulunan kimse anetmiş olduiu bedelle almaia razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazıa hemen on bet gün müddetle arttırmaya 
çdcaralıp c:n çok arltırana ihale edilir. iki ihale araaındaki fark ve geçen gÜn· 
ler 1çio yüzde 5 ten heaap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
lcalmak•ıun memuriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 1 3 3) 

Gayri menkul yukarıda gösterilen 1 O. 6. 940 ve 25. 6. 9-40 tarihlerde 
Çeşme icra memurluğu dairesinde itbu ili.n ve göıterilen arttırma şartname1İ 
daire.Wnde satılacağı ilan olunur. 1 O. 5. 940 

1687 (937) 

Gayri Menlnııl M.n- Açak Arttınna ilanı 
ÇEŞME iCRA MEMUR~UCUNDA.N : 
Do.ya No. 940/232 

Miktarı 
Sıra No. Mevkii Dö. Ev. Cinsi 

-
Muhammen bedeli 

Lira K. 

1 Barbaroı köyü ic;inde Bir yağhane 75 00 
2 Dede daği 3 3 Bağ .300 00 
3 Köy altı 2 2 Tarla '320 00 
.f Göl Ü&tÜ 1 O Tarla 50 00 
5 Varık ve yeni köprü 3 O Bağ 360 00 

Açık arttımıa ile paraya çevrilmeli yukarıda mevki, miktar, cins ve kıymeti mu· 
hammencleri yazıh bCJ parça gayri menkulün Barbaros köyünden Mustafa 
Oilu Seyid Ahmet Sanlının ziraat bankasına 754 lira 71 kuruş borcundan 
dolaya açık arttırmaya çıkarılmıtlır. 

Arttırmanın yapılacaiı yer: Çeşme hükümet konağında jera daircıidir. 
Birinci arttırma 1 O. 6. 940 pazart~i saat 1 4 te talip zuhur etmediği tak

dirde ikinci arttırma on beş gün temdit edilmekle yani 25. 6. 9.fO salı günü 
•aat J -4 te ayni yerde icra edileceğini. 

1 - l~u ıayri menkullerin arttıcma şartnamesi 1 O. 5. 940 tarihinden 
İtibaren (232) ile Çeşme .icra dairesinin muayyen numarasında her kesin 
görebilmesi için açıktır. lli&nda yazılı otanlardan fazla malirmat almak isti· 
Yenler itbu prtnameye ve ( 2 32) dosya numarasile memuriyetimize müra· 
<:aat etmeleri. 

2 - Arttırmaya iıtirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 nisbetinde 
Pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 12 4) 

3 - ipotek sahibi alacaklılar diier alakadarların ve irtifalı: hakkı ııahip
lerinin Kayri menkul i.izerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dahil olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitclerilc 
birlikte memuriyetimize bilclimıdcri ic.abeder. Aksi h;,lde hakları tapu sicili 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmi\Sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen iÜnde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümnt alml.t} ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
İtibar olunurlar. 

5 - Teyin edilen z;nnanda gayrimehkul 3 defa bağınldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüı:de yet· 
rniş beşini bulmaz veya gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlayaçıkmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beı gün daha temdit ve on beşinci günü ayni saatte yapılacak art· 
hrmada bedeli satış isteyenin alacağına riiçhanı olan diğer alacaklıların o 
ı:_ayri menkul ile temin edilmiş alacakları ınecmuundan faz.laya çıkmak şar
tıle en çok arttm:ına !hale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapı· 
lamaz: ve satış talebi diişer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karnrı fesholunarak kendisinden evvel en 
) ükuk tek1ifte bulunan kimse arzetnıiş olduğu bedelle ıtlmağa ran olursa 
0 na, rftzı olmaz veya bulun!Jlaz ft hemen on beş gün müddetle arttırmaya 
~ıknrılıp en çok arttırana ihale edilir. Jki ihale arasındaki fark ve geçen gün-

k
er için yüzde 5 ten hesııp olunacak faiz ve diKer zararlar ayrıca hiikme hacet 
alrnalcsızm memuriyetimi~ce alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 133) 

Gayri menkul yukarıda gösterilen 1 O. 6. 940 ve 2 5. 6. 940 tarihlerde 
• cl.ireaincfe İfbu ilin ve göıterilen arttırma prlnamesi 

En Son Sıtma Ilfteı 
FORTOKiN 

Bütün dünyada en çok ölüme sebep o1an hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu hastalık fennt bir ~kilde te
davi edilmiyecek olursa az bir 7.aroanda insanı kuv\'etten düşürür, iftihasını kesip kanın cevherini bozar, vahim 
akibetler de bunu takip etırıekte ıecikmez .. 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Veklletinin resmi ruhsalnaml'sini haiz kuvvetli bir kinin mil&tahzarı olan (FOKTO· 
KİN) istimali saye~iiıde sıtmanın bütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmaktadır. FORTOlttM ayni 
zamanda iştihayı tenbih ederek vlicudun çabucak gelifimine t•ardım eder .. F O R T O K İ 'N bütün eczanelerde 
bulunur .. 

SPERCO VAPUR 
ACEJft'ASJ 

~ 

4G~ 
BRINDISI motörü 
15-$~0 tarihinde ge
lerek ertesi günü saat 
17 de ,Ph·e., Brendisi, 
Zara, Fiume, Triyes
te ve Venedık liman
lanna hareket ede
cektir. 

FEDERICO vapuru 
ftMıtA 16 - 5 - 940 tarihinde 

beldeıııuekte olup İskftlaer.\ye ılimanına 
hareket edecektir. 

LANGANO ,.apuru lfh'>-940 tarihin
de beklenmekte olup Cenova ve Riv:iera 
limanlanna hareket edecektir. 

ADiL IMER 
chTA Dl BARI motörü Zl/5/ıt40 

tarihinde be.ldenmekte olup lstanbul 
Pire, Nçoli. Cenova limanlanna hare____ .... f ket edecektir. 

ZARA motöri.i 22-5-:NO tarihinde ge
krek ertesi .unu set ı 7 de Pire, Brin
dUi, Zara. Fiume, Tri)'e9lıe ve Veneclilc 
limaDlarma hareket edıecHtlr. 

ı•s-aı:111.-..ss•• Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

Pjyano akort n tamİnlil ,_.....,. 
Pi7ano alantr v~ ytdft'. BilU...U.. 

miizik iledrri ltuhmur 
ADRES : Keçeciler ~ No. 557 

TELEFON : 305 

ÇORUH 
Çoadı lladaldıl ... ...,, ......... 

IMMlra ve Vi1au ~ 
rifi.Lu.u ikini etrs" F· 

l 
!:7::. ~ : BiıİIKİ Beyler 

TEIZFON : ı31G 
Ev adıui : Göztepe brakolu kar-

şısında 834/1.. •••••••.._.~_, 

DAHİLİ VE ZÜHB.EVİ BASTA· 
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
··A~arçay 

Her gün saat J3 ten itibaren .. 
ikinci Kordon (Alman konsolosha

nesi karpsmda) Z9I nlimanıda laastat.
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muareneha
nesini terketmiştir) .. 

TEl.EFOS : ~t58 

1 Kadm hasta:.=;: 
·~ Doğam Miitahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karfLSı No. 
22 de kabul eder. 

DOKTOR 

Salih Sonad 
Askc!i halt&nesi cilt, saç Ye züh· 

revJ hastalıkları mütchtiSISI-.. 
2 inri Beyte, Nu. 79 

ı a n 
Birind Smd MiltahMm 

Ur. Demir Ali 
uaı~ıooı.u 

Cilt Ye T enuül bamdddan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birind Beyler Sokap No. 55-

bmir • Elhamra Sınemasa arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanlll 
kabul eder- TELEFON: 3471 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Ilastalıklan Mütahassu;ı 
BERLİN ve KÖLN :ÜNİVER-

~ SİTESİ ~ABIK ASiS1 ANI 
~ Hastalarını ikinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her gün saat 
birden liOll.ra kabod eder. 
TELEFON: 

3 780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararaameDla 
3 sayılı kararına i:Öf"e tc§ckkül eden 

HEreğU HtWZaı lıömürım s,,,,. aır...,_,, 
Merkezi ZOMGULDAKT.ADIR.. 

Birlikten kömür almak isteyen müıtehliklerin 1 S May11 19.fO tarihine 
kadar fıtanbulda Tophanede J•kele caddesinde 28 numanda 

ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doirudan doi'T"Uya 
7.ongulda'kta SATIŞ BIRUt.i merkezine müracaat 

eylemeleri limndır 

KOHUR SATJŞ ŞERAiTf: 
~ - Kömür alıcllarının kömür bedelini peıinen ödemeleri tarttır. 
2 - Kömürler hnzada F. O. 8. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf adrea.i: ZONGULDAK - SATIKöMOR -Telefon: 145 Zonguldak ............. -= ............................... ~ 
iz mir Liman ve · Şehir Bakteriyo· 

loji Müessesesi Müdiirlüğünden: 
Yapılacak iı: Müteferrik tamirat ve intaat. 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruı. 
Uk teminat: 260 lira 75 kurut. 
Müeueae binuında yapbrılacak ke,if bedeli ve ilk teminat tatarı yukancla 

yazdı bulunan tamirat ve inşaat evvelce açık eksiltmeye konulmut Ye 4/4/9.fO 
tarihinde ihale edilmiş iıecle feshine lüzum si>rülerek tekrar on bet ıün mUd
detle açık eksiltmeye konulmu,tur. 

ihale: 15 May11 940 Çartamba günü saat 10/30 da müe..eaede toplana· 
c&k aatm alma itomiayonunda yaptlacalcbr. 

Şı-raiti ve itin teferruatını anlamak isteyenlerin Bahribabada ki.in müaao-; 
eeye müracaat etmeleri. lıteklileria nafıa müdürlüiünden ve bdediyeden mü· 
aaddak ehliyet vesikaları ve bu gibi işlerde çalıttıiını ve ticaret Gda•nda ka
yıtlı bulunduğu gösterir vesaiki ve teminat bedellerini b.mu salail dahiye mer
lı:eri veznesine yatırarak makbuzu ite birlikte mezk.U tarihte satıa alma lto-
miıyonuna müracaatlan illn olunur. 30 • .f, 9, ı • 1462 ('624) 

Beyotlunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
·osMANIYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 seneiilr oteldlik mitehaa111 bay öms 
ütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odab Ler odada soğuk 'ft ıtcak akar ıulan, banyolara 

ve kalori(t'rİ vardır. Dahili Ye harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uamörii ve hueuat 1a1ı ... t.sı Yarchr. 

Bütün aari lconforu haiz olan bu otelin Haliç ve Mann.a denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlete iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Tiifkiye otetdh1c mütehass1t1 
bay Ömer lütfü Bentünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun için bOtün Egeliler, kendinin tahtı i1ticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 

BRINDtst motörii !t/.5/MI tarihin
de gelerek et1esi Jl{lnU -.t 17 de Pire, 
Brindisi, .zara, Fium~ Triyute ,-e Ve
nedik limanlanna barekte edecektir. 

NO'l' - BütUn bu vapurlar TrtJ'9S{e 
veya Cenonda Şimali ve cenubi Am .. 
rika lim.u1arına b..ı~t eden !TALİA 
ANONİlıl 9eyrisefa.in ~etinin ve Afri
ka ve Hiadistana hattbt eden LLOYD 
mtnsrtNo .,,,..ım _,.,...._. flr--
keti \'apurlarına ~Uf ederler. 

SERVİCE MAıttrfME ROUMAIN 
KUMPANYASI 

ALBA JULIA vap. 1&-~940 tarihinde 
beklenmekte olup Maıta, Cenova, Mar
s.Uya limanlarına h:..rc.ket edecektir. 

N Ot': 
Ahvali hazuw dola1ui7le navlun " 

hareket tarihJeriain bt, ~ ~ 
bunlann hiç bir ihbara Jilaum olmaba· 
zın delifebillr oldupu n bu hı.atan 
dolayı aıcenteye bir IDelUlı,.t •rMtaıt 
~muhterem~ 
byıt ve tşaret etr•elırl rica olanur. 

o.ha fazla ta&ilk 1 .. CUmhwiret 
caclde9inde FRA TELLi SP1CRCO vapur 
aeentMtne rnQracaat edilmMıl .. 

Tnn'ON : 2tt4 - 2005 ............................................ 

oı.ıvızıt YE 
ŞV8EKUI r.ro. 

V.APUll ACEllTASI 
ATA'I'U:RK CADDESİ Rees binaSJ 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan i(!n : 
piyasanın ihtiyacına gtsre vapurla- : 
rımız sefer yapacaklardır. S 

• ........................................... 
W. I'. Renry Yan der Zee 

Veftb'eklsa 
--*---

AMDiCAN FJC.POftT UNei lNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXİRİA \·~uru S mayısı& beklen 

yor .. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

BUCARJo.."ST 
GA.LAS VE KÖS'rENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğru 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDı\PEST 
BUDAPE.5T!' tçlN 

DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek-

·---------------------,.. laıiyor. KASSA motörü Mayıs sonlarında 

Ooyçe Oryent 
llRJi~SDN :E R BANK 

t Z MİR 

bank 
ŞUBESi 

Merkesi : DERUN 

Alnlanyada l'1S pbesl .... cuttar_ 
Senna1• n ihtiyat akçesi 

171,sae,ooo Rayhsmal'fı 
Tlrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve lZMIB 

MJsınhı pılteleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her tirli ...... maamelibnı ifa ve kabul eder. 

........... 0:21 .............................. - .. . 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince 2 31 O adet bira fı,111 pazarlıkla satın almaıeaktJT. 
2 - Muhammen bedeli 22594 lira muvakkat teminatı 1694,50 liradır. 
3 - Pazarlık 23/ 5/940 Perşembe günli .aaat 1 S de lıtanbulda Kabatatta 

levazım mühayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname her gün levazım şubesi veıneainden ve lzmir Ankara baımü· 

dürli.ı1derinden 1 12 kuruş mukabilinde abnabilir. 
5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte yüzde 7,S güvenme 

paralariyle birlikte mezkur komi.yona gelmeleri ilan olunur. 
8 1 o 1 2 1 4 160 1 ( 886) 

T. iş Bankası 
Küçült cari he•aplar 1940 ikramiye planı 
UŞiDELBB : 1 fDat, 1 Mayıs, 1 Apstos, 
ı Udncl tell'ia tarihlerinde yapılacak.tar 

#-1940 İkram.iyeleri:ıw~•-••"'' 
J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet" 

210 Adet 
•••••• 

JOOO ı.ıralıJı 2000 ı.ıra 
JOOI IJralılı JOOO l.lra 
500 lbalılı JOOO ı.tra 
250 ı.ıralılı JOOO Lira 
ıoo ı.ıraıılı 4000 Ura 

SO LlralıJı J7 50 Lira 1 
25 LfralıJı 5250 Lira . ...... 

24000 Yeldin ·- UJTT /.Al, 

Ti.irkiye iş Bankasına para yattrmakla :va•z para biriktirmiş olnau, ayıai 
zamanda talii•izi tle ~ olan--.. 

bddeniyor. 
SZEGED vopuru Haziran ortalannda 

bekleniyor. 
SOC:İETE COMMEUCIALE BULGA
RE DE NA\1GATfON A VAPEUR 
BUDG:ARİA vapuru 6 mayısta bek· 

leniyor. Burgas ve Vama için yUk ala
c:-aktır. 

Vapurlarm lılm ve t..U.lerl ulrkmda 
hiç bir taahhüt almmu. 

V apurlann hareket tarihleriyle nu .. 

tunlardaki dettfikliklerden acenta ~ 
suliyet kabul .eınec. 

Daha fula tafsillt tein ATA TtJıuc 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Det 
Zee •• Şa Vapur acentalıtına mllnca· 
ıt edJLneıd rica olunur. 

ftl.D'ON: ZOt7/2tOS 

UNDAL -·-UMUMi DENtz ACENTALICI Lm. 
ZETSKA PIJOVIDBA A. D. KOTO& 

LOVCEN \'apuru 30 nisanda ~en· 
ce ve Vama için hareket edecektir. 

Yolcu ve yUk kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten· 

c.eden ıelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durnzo ve Triyeste iÇin ı..,.. 
ket edecektir. Yolcu ve yUk kabul~ 
ct-ktir. 
GOULANDIUS BROTHEKS (Hellu) 

LTD. PİRAEUS 
·ııfEA HELl.A..'°'• 

Lüks tran~tlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

ll MAYIS 1940 
Yolcu ve Yük kabul etmektedir. 
Gerek vıpurlann muvuatAt tarlh1ert. 

ıerek vapur tshnleri ve navlunlan bal:· 
kında acenta bir teahhUt altına stttmeL 
Daha fada tafsillt almak için Btriad 
Kordonda 152 numarada • UMDA.Lı 
umumt deni~ ACPntalıtı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 At'ellta 

. ZA Y t 
928 senesindl" Beyşrhir askerlik şu

besinden aldığım terhis vesikamı 1.ayt 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını ilfin eylerim. 

Bey .ehir Manastır nahiyesinden 
320 doğumlu Mustafa oglu HÜ6qİll 

1712 (~ 
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Hava muharebesi pek fiddetli 
~~~~~~~~~~x•x:~~~~~~~~~ 

lngiliz tayyareleri çok 
iş görüyorlar 

Bel~lkalılar mukabil ıaarruza 
ge~tl, Almanlar rleaıe başladı 

~~~~~~~x•x·~~~~~~ 

AlmGnların Hollandada tekrar aldıkları 
hava meydanı da mükerreren bombalandı 

Belçikaya saldıran Alman ordusu 1.800.000 kişiden ibaret 

Almanlar Liyeje girdiklerini iddia ediyor ve 
süratle kat~i netice almağa çalışıyorlar 

- BAŞTARA:n 1 İ~Cİ SAHİFEDE -

Ardenlcrde düşman büyük faali~ et gös
tererek taarruza başlamıştır. 
VAK1Tr.EN KAZANMAK GAYRETİ 

Faris, J3 (A.A) - Havcs Ajansının 
İngiliz orduları nez.dınd ki m.ıhabirin
den: 

e faalıycı güst"rcm Jngili::: tayyarPcıforindcn 
gnı1> istiTahat esnasında 

İngiliz Genel Kurmayı siirat bakımın
dan Almanları gcçme<rc r.alı~ktadır. 
Grneral Von Keitd klasik kaiddt:re s;>

dık knlarak n.ş}>erlerinin hızlı yürüyii<>· 
leri ile hırp ynpmnk istiyor. Ve hrnfü 
v .. kıt varken ve lnrfüz. - Franc;ız - Hol
hında - Belçika muharebe vaziyeti knt'i 
surett" tayin edilmeden ve müttefik or
duların koordinasyonu tamamlanma
dan kendi taarruz vaziyetinin verdiği 
muvakkat avantajdan nz5mi jstiiad!.' e1-
mck ve mümkün olduğu kadar fn?Ja 
~razi isgal etmek teşebbüsünde bulu-

Londra 13 (ö.R) - lngiliz hava 
ı•ezmeti şu tebliği neşretmiştir: 

Jngili:r. hava ordusuna men~up bom
hardımnn tayyareleri Almanyadıı muh
telif yerleri bombardıman etmişlerdir. 
Bir tnnui müstesna bütün lngiliz tayya
releri üslerine dönmü !erdir. 

Jngiliz hava kuvvetleri Cumartesiden 
beri devam eden muharebelerde kırk 
beş Alman tayyaresi dü ürmüşlerdir. 
Bir avcı tayyaresinin daha tahrip edil
miş olması muhtemeldir. Otuz be~ ka
dar lngiliz tayyaresi üslerine dönmemiş
tir. Maamafih bunlardan bir çoğunun 
kısme:ı Fransa, kısmen de• Belçikada 
mecburi iniş yaptıkları öğrenilmiştir. 

Alman tayyarelerinin yere indiği Hol
landa tayyare meydanlarına lngiliz ha
va kuvvetleri ağu hasarnt vermiştir. iniş 
için yeni meydanlar tedariki mecburi
ydi Almanları ağır zayiata düçar etmiş
tir. 16 Nakliye tayyaresinin 1 4 Ü ayni 
.ahada hasara uğratılmıştır. Düşmanın 
tekrar geri al_mağa muvaffak olduğu 
Roterdam civarındaki Velhafen hava 
meydanına kar~ı lngiliz tayyareleri dün 
gece müteaddit hücumlar yapmışlar· 
dır. 

FRANSADA ALARM 
Paris 13 ( A.A) - Saat 6,30 da Pa

r is havzasında tehlike İ§areti verilmiş
tir. Saat 7, 1 O d, tehlikenin zail olduğu 
ılfıtı edilmiştir. 

Paris 13 (A.A) - Gece yarısını on uyor. Fakat miittdik orduların koordi
dakika geçe Paris mıntakasında tayyare mıc;yonu azfımi süratlc devam eylcmr.k
hücumlarınn karşı alarm İşareti veril- troir. 
miştir. Alarm saat 1. 1 O da nihayete er- Maarstrichti alınmasını müteakip düs-
miştir. • ımın simalden Ton~eren istikametinde 

Diğer taraftan iki gecedenberi Fran- vl' cenuptan Houfilijc Basto~ne Neııyc
snnın garp ·ve merkez mıntaksı hemen luıteau istikametindn hii ... am ctniekte
hemen daimi alarm halindedir. Dün de dir. 
saat 1O,30 dan saat 1 1. 3 5 e kadar üç İngiliz kıtalan bütün kuvvetle-
kerre alarm jşareti verjlmiştir. riyle, müttefiklerin gayretleriyle 
PARAŞOTÇO iNMEDi yeni bir cesaret alarak Albert kanalı 
Bu mıntakaya dört Alman paraşütçü- üzerinde enerjik bir surette ınuka

sünün inmiş olduğu teeyyüt etmemiştir. 
Ezcümle jandarma kıtalan tarafından vemet eden Belçika ordusunun İm-

yapılan sıkı ara~tırmalardan sonra bu, dadma koşmakta devam ediyorlar. 
haberin asılsız olduğu anlaşılmı tır. ALMANLARIN MAKSADI 

Bundan başka Fransanın şimali gar- Şurası açıkça görülüyor ki, düı-
bi mıntakasında saat 22,55 den gece manın planı esaslı darbesini mütte
yarısını 45 dakika geçeye kadar süren 
bir alıırm işareti verilmiştir. fik orudlann kaynak noktalarına 

Bu sabah saat 6,35 den ııaat 7,10 a tevcih eylemektir. 
kadar Paris mıntaka"ında yeni bir alarm Düşman hemen meydana çıkarılan 
verilmiştir. Hiç bir hadise olmamıştır. hudalarla İngiliz ve Fransız kumandan
ŞEHRI BOMBALADILAR lığının dikkatini başka taraflara celbe 
Vaşington 13 ( A.A) _ Amerika çalışmaktadır. Fakat daha şimdiden Al

hariciye nezaretine Amerikan d iplomat- man hi.icumu Groninguedcn Mulhou-

1 d ı ı ·· Alman se::ı kadar uzana bir hat üzerinde çok ann an ge en rapor ara gore, 
tayyareleri Fransada 18 ıehri bombar- fazla genişlemeğe mecbur kalmakta ve 
dunan etmişler ve tayyareleri Fnuısaya bu suretle bir müttefik mukabil taar-

•- ruzunun darbelerine maruz bulunmakgiderken lsviçre arazisind en geçe~• 
lsviçrenin bitaraflığım da ihlil eylcmıış- tadır. 
)erdir. İngiliz hava kuvvetleri hasmı mühim 

surette işkal etmektedir. Almanların 
motörlü kolları ciddi surette bombalan

Daladiye cephede Bel
çika kralile konuştu 

maktadır. 
ALMAN ORDUSU NE KADAR? 
Brüksel, 13 (A.A) - iyi malu

mat almakta olan mahafile göre, 
Belçikada harekat icra etmekte olan 
Alınan kuvvetleri bir milyon sekiz 
yüz bin kiıidir. 

~~~~~~~~~-x*x~~~~~~~~~ Alman tayyareleri ikinci hattaki kı
taatı bombardıman etmiştir. 

Paris, 13 (Ö.R) - Milli Müdafaa na
:z.ırı B. Daladye maiyetinde İngiliz ve 
Fransız başkumandanlıklarının miimes
sili bulunduğu halde dün Fransnnın şi-

malinde Belçikaya giderek kıtaatla te
mns etmiş ve Kral Leöpolt ile mülakat
ta bulunmuştur. B. Daladye müttefik 
kıtnatın her tarafta takdire şayan bir 

cesaret gösterdiklerini ve şeflerin vazi
yetini dikkata şayan bir hakimiyetle kar
şıladıklarını, hava tehlikesine rağmen 
hudut ahalisinin büyiik bir kahraman-
lık gösterdiğini, her taraftan müttefik 
askeri kafilelerinin ve nakliyatının ha
rekat halinde olduğunu ve ahali tara
fından alkışlandığını bildirmiştir. 

Bir çok sefirler yakında Brükaeli 
terketmek için hazırlıklarda bulun
maktadırlar. 

Amerika sefirinin Belçika paytahtın
dan katiyen ayrılmıy::ıcağı haber veril
mektedir. 

ALMAN HABERLER! 

ltalyanın Berline yolla
dığı yeni sefir 

Brüksel, 13 (A.A) - Hava tehlikesi 
işaretleri 4/ 30 dan 4/ 45 e kadar devam 
etmiştir. Radyo 12 Alman tayyaresinin 
garp istikametine doğru Briiksel üzerin
de uçmakta olduğunu haber vernıek için 
nesriyatını durdurmuştur. 
FELEMENKTE HAVA TEHLiKESİ 
Aınsterdam, 13 (A.A) - Di.in Ames

terdamda 10 dakika hava tehlikesi işa
reti verilmiştir. Tayyare dfıfii toplar en
daht yapmışlarsa da hiç bir bombardı
man yapılmamıştır. 

"Dino Alfieri" Kimdir? Aınsterdam, 13 (A.A) - Holl;:•nılada 
radyo ile tehlike işareti saat 5/0;) de 

• 
~~~~~~x.x~~~~~~~ 

İtalyanın Almanya ile bir safta harp 
ttmesinc taraftar olarak tanınan Dino 
Alfierinin Berlin sefirliğine tayin edil
diği mnlfımdur. Bu münasebetle Fran
sızca Lojumal gazetesinde (Saint - Bri
cc) şu satırları yazıyor: 

cZeka eserlerinin 
himayesi, gittikçe 
müşküllesiyor.• 

Mösvö Dino Alfieri
nin ~lan bu sözler, 
kendisi ltalyanm Ber
Jindeki sefaretini ida
reye gönderildiği bir 
7.amanda ne bi.iyük 
bir ehemmiyet alıyor" 
Hem de ne> şerait 
içinde: Öyle bir za
manda ki ltalyn, A'. 
manyanın ynnınd 

harbe müd:ıhul~ et· 
nrk · çin hü> ük bi:.
arw be.<;]< mekt.edir. 
Mö~vö Alfi,>erı 19:'1 

senc.,indn Par"5te ikt."' 
Fran<w lle 1trılva ara-
sında man"Vİ . bağları Diııo Alfieri 
Fağlamlaştırmak arzusunu izhar etmi ti. 
O zaman beynelmilel telif haklan kon
fc>dera yonuna riyas t etmek üzere 
Fr->rıc; va ,r.!elmic; bulunuyordu. 

K<>ndi~inin 1936 o;cnC'sinde nC'c;riy:ıt 
Hkfıl ti müstec;arı olduğunu. 1937 de de 
nınarif ve orona~anda nezaretine geti
riln:ı;.;nl gördük. 

Biz kendi<iinin Monte Tombod:r bizim 
l:ırafım\zda haro C'derek bugün J?Öğsün
de taşımakta oldu~u lı:ırp kurdC'lasını 
kaz;ınmıc; olduğunu ve biraderlerinden 
birinin Fransız toprnkhırinda 'altıi"rını' 
unu mu oruz 

Devlet adamının hafızasından bu gibi 
hatıraların silinmiş olmalarını kabul et
mek müşkül görünüyor. Fakat buna 
rağmen şunu da kayda mecburuz ki, 
propaganda nezaretindeki faaliyetiyle 
Mösyö AUieri de bir az evvel hahsetti
ğiıni1. vasıflarına uygun bir cevap ver
medi. 

Mösyö Dino Aliiyerinin bu faaliyeti, 
faşizmin, eski büyük Roma ananelerini 
misal olarak alan doktrini tamamım bı
raktığı zamana gelir. 

Siyasi tazyikin Berlin - Roma mihve
rinin meydana gelmesini intaç etmesiyle 
hası) olan vaziyete - hepsi değilse ba
zı - Hitler metodlarının kabulü karşı
sında eski ve şayanı takdir hür düşüniiş
ler ne olmuştur? 

Ve işte bugi.in, müessisi değilse bile, 
bu degişikliğin belli baslı yapıcılarından 
biri olan adam, bir p;opaganda şuh:.>si 
vaziyetınde görülen Berlindeki ital~ an 
siyas tinin idarf.'sin e davet olunuyor. 

Filhakika gecen Sonbahardaki kabine 
dcği ikliği sıralarında M. Dino Alfieri, 
Vatikan sefaretine tayin olundu ~u za
man bunun yalnızca bir geçit devresi 
olduğu düsünüldü. 

lki Romanın işbirliği ne olursa olo;un 
vazife sahsın temayüllerine uygun d~ 
ğildi. 

Bir kac haftadan beri lt.alvnn matbu

lngilte ı·ede lıarp 

modasına uygun 
kadın ropları 

atının almıc; olduğu vaziyet .M. Dino Al- İngilterede hC'r şe~, hatta kodınların 
fierinin Berlin sefaretine gelmesiyle üzerindeki roplar hile harp moda<;ına 
meydana çıkan vaziyeti daha az karışık uygundur. Bu fotoğrafa dikkat edrrse-
göstermek gayretine' işaret değildir. niz rııptaki re.!'imlerin 14 muhtelif bah-* Ç'e'\'anlık aletinin resimleri oldu"'•unu 

İtalyanın Berlin sefiri Alfieı·i, 15 Ma- görürsünüz. 
yısta Berlinde bulıma.cak ve 20 Mayısta Bu bahçe:van 
itirnatnnmcslni Hitlrre takdim C'd k- ku 

Belçika ı·e Hollandcı harekatında da değerli hizmetlerde bulunan lngili::: filosundan bir parça düşman 
tahtclbahirlerini kovalarken 

verilmiştir. Alma tayyareleri Hollan
da arazisi üzerinde uçmağa devam et
mektedirler. Saat 5/ 17 de Gorkun üze-
rinde Alman tayyareleri görülmüştür. 
Saat 6/18 de Alman avcı tayyareleri 
Shodrecht i.izerindeşarktan garba doğru 
uçmuşlardır. Saat 6/45 de Alınan ooın
bardıman tayyaresi GeldeTmalsen üze
rinde görülmuştür. 

Amsterda.m. 13 (A.A) - Başkuman
danlık saat20 den saat 8e kadar sivillerin 
şokakta gezmesini menetmiştir. 

f'\.msterdnm, 13 (A.A) - Hollanda 
radyosu askeri makaınatın bir emirna
mesını ncşretmcktedir. Bu emirname 
mucibince sokaklarda üç ki~iclcn fazla 
grupların durımısı. kapı ve penc:erelerin 
açık bulundurulması ve Amsterdamın 
civarındaki mıntaka ile Brnbant eyale
tinde saat '2 ile 7 arasında sokaklarda 
dolaşılması ya aktır. 

FRANSIZ VE lNG!LtZLERtN 
MAAŞLARJ 

Dahiliy~ nazırı da Zel5nd eynleti da
hilindeki belediye reislerine bugün bi
r<·r telgraf çekerek Fransır. seferi kuv
vetlerinin ele Hollanda kıtalarına veri
len haklardan i~tifade ettrilmesini istc
mi<;tir. 

Hükümct Frnnsız ve İngiliz kıtalarına 
mahsus olmak üzere florin için hususi 
bir rayiç tesbit etmiştir. Sterlingin ra
yici ln~iliz ve Frasız kıhıları için 7 
florin olnrak tesbit edilmiştir. 

Dahiliye nezareti bütün belediye reis
lerine Fransız askerlerine maaşlarını 
nynı rütbedeki Hollanda askeTlerinin 
maaşı vaziyetine çıkaran bir tazminat 
verilmesini emretmiştir. 

HEDtYE KABUL 
F.DJLMIYECEK 

Amsterdam, 13 (A.A) - Hollanda 
radyosu askeri maknmatın halka ve as
kerlere meçhul eşhastan sigara, şeker
leme, meşrubat ve diğer her nevi hedi
yeler 'kabul etmemelerini ihtar etmiş ol
duklarını haber vermektedir. 

BRÜKSEL TAHLİYE 
EDlLEMIYECEK 

Briikscl, 13 (A.A) - cRoyten 
Evvelki gün vehamet gösteren askeri 

vaziyet umumiyet itibariyle istikrar kes
betıniştir. Bir dereceye kadar İngiliz 
hava kuvvetlerinin faaliyeti bu J!'tikrar
da rol oynamıştır. 

Belçika hükümet Brükseli 
terketmek niyetinde değildirler. 

LtYEJE GtRMEDtLER 
YAKLAŞTILAR 

Alınan bir habere göre, Alman
lar Liyeje bir kaç mil mesafede 
Meuse üzerindeki bir demiryolu 
köprüsünden geçmeğe muvaffak 
olmu§lardrr. Almanlar 1914 de 
Meuseu bu köprüden geçmi§ierdi. 

Bı?lçika hariciye nazırı B. Spaak dün 
gece gazetecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

Vaziyet cildidir. Çünkü büyük bir 
orduya karşı koymak mevkiinde bulu
nuyoruz. Halen şiddetli bir muharebe 
vukun gelnıektedh-, Ordumuz cesarl'tle 
harbediyor. Müttefiklerin yardımı çok 
müessirdir. Bir çok şayialara raı<men 
Briıkselde tam bir sükun hüküm siir
rnektedir. 

Dün Briikseldc müteaddit alıırm işa
reti verilmiştir. S"hrin merkez mınta
sında bir kaç infilak işitilmiştir. 

ALMANLARDAN TEMJZLENEN 
YERLER 

Brüksel, 13 {A.A) - Gand yolu te
mizlenmi.,tir, Bu tki ~ehir arnsında se
yahat eskisi ibi bir !iaaf siirmekt.Pdh.t. 

karargi.hı b ild iriyor: 
Bütün batlann bir çok noktalannda 

diifmanla muharebe devam ediyor. A l
manlar kendileri için çok zayiatı mucip 
olan hücumlarını yenilemektedir. Bel
çika kuvvetleri Fransız ve lngiliz kuv
vetlerile sıkı temas halinde mücadeleye 
d evam ediyorlar. 

Londra 13 (ö.R) 
Fransız tebliği: 

Bu sabahki 

Ren nehri ile Kral Alber Kanal ara
sındaki bütün sahada muharebe devam 
etmektedir. Ardonlerde harbın şiddeti 
artmıştır. 

BELÇ!KADA TAARRUZLAR 
DEFEDiLDi 
Brüksel 13 (ö.R) - G.-ce cephe

nin muhtelif noktalarında muharebeler 
olmuştur. Belçikalılar her tarafta kah
ramanca rnukaveın.-t ediyorlar. Belçi
ka kuvvetleri lngiliz ve Fransız kuvvet
lerile sıkı temas halindedir. Ve Alman 
motörlu kuvvetlerinin yeni taarruzlarını 
reddetmiştir. Jngiliz ve Fransız tayyare· 
leri Almanları amansız bombardıman 
etmektedir. 

Liyej ve Namür ahalisi F ransaya git· 
mek üzere Brükselden geçmiştir. Orada 
düşman hava taarruzlarından ma!!un 
kalacağıııı ümit etmektedir. Yollarda 
heyecanlı sahnclereı tesadüf ediliyor. 
Payıtahtın bütün yollan her cins araba
larla doludur. Çoluk, çocuk. ihtiyar ve 
kadınlar hicret yolunda bu arabaları 
doldurmaktadır. Ağır eşya yüklerini 
taşıyan piyadelere de tesadüf ediliyor. 

HOLLANDA DA MEVZıl 
RiCAT 
Londra 13 (ö.R) - 1 lollanda teb

liğine nazaran Felemenk tayyareleri çok 
faik olan Alman hava kuvvetine karşı 
bombıudıman vazifelerine muvaffakı
yetle devam ediyorlar. Memleket dahi
linde paraşüt müfrezeleri bazı müskü
latı mucip olmuş ise de Hollanda hükü
meti şimdi vaziyete tamamen hakim ol
duğunu bildirmektedir. 

Paris 13 ( ö.R) - Hollandada lsel 
nehrini geçen Alman kuvvetleri b ir kaç 
noktada Hollanda tahkimatile temas 
haline ırelmişlerdir. Şimal kısmında Hol
landa setir kuvvetleri diifmam aiır za
yiata uğrattıktan sonra motörlü kuvvet
ler önünde gerilemiılerdir. 

Roterdamın cenup kısmında hala 
kuvvetli silahla mücehhez, fakat toptan 
mahrum Alman kuvvetleri vardır. Hol
landalılar düşman hava ordusunun bü
yük tcfevvukuna rağmen bu kuvvetle
ri bombardıman hususunda muvaffakı
yetler kaydetmişlerdir .. 
DOŞOROLE.N ALMAN 
TA YY ARELE.Rl 
Londra 13 (ö.R) - Yeni tip lngiliz 

avcı tayyareleri Hollandada Alman tay
yarelerine karşı ilk defa olarak harekete 
geçmişlı;r ve Lnheyin cenubunda bir 
Yunkers 88 tipinde Alınan tayyaresini 
düşürmi.işlerdir. Bu tayyarenin d enizde 
lngiliz gemilerine taarruz etmeğe çalış
tığını gören lngiliz tayyareleri buna hü
cum ederek muvaffakıycti kazanmışlar
dır. Rir l lenkcl tayyaresi de ııyni şekil
de düşürülmüştür. 

ALMAN VAHŞl:.Tı 
Paris 13 (Ö.R) - Havas ajansı bil· 

diriyor: 
lngiliz cazctelerinin muhabirleri Al

manların Hollnndadaki hiicuınlarında 
gösterdikleri vahşeti kaydediyorlar. Al
manlar hava ~ilahını son derecede geniş 
mikyasta kullandıkları g_ibi paraşütçü 
miifrezelerini de hcırckete geçirmişler
dir. 

Bul'\lar muhMara vaziyetine 
den evvel Hollanda-: ha 

yük bir kudretle yardım ediyorlar. 
buçuk gün zarfında 68 Alman tayyar 
düşürülmüştür. Bundan başka daha 
tayyarenin düşürülmüş olması muh 
mel ise de henüz resmen lı:aydedil 
miştir. 

HOLLANDA TEBUct 
Amsterdam 13 (AA) - Hollan 

baş kumandanlı~ının dün gece ne~re 
len tebliğinde denıliyor ki: 

Alman kıtaatı Mense ve Y essek n 
hiılerini geçmİ§le~dir. Huduttaki H 
landa kıtaatı teııbit edilen plan mucibi 
ce kısmen gerilemişlerdir. Hallan 
tayyareleri yürüyüş ,halindeki Alman 
talarını hombalamışlardır. 

KADINLAR DA PARA
ŞOTU~ iNiYOR 
Brübel 13 (AA) - Brüksel ra 

yosu yalnız erkeklerin değil sivil kıy 
fetli kadınlan~ da paraşütlerle Beki 
topraklarına indiklerini haber verme 
tedir. 

Alman resmi tebliği: 
Berlin 13 (Ö.R) - Alman resmi te 

liği: Dün garp cephesinde Alınan or~ 
!arı muvaffakıyetli taaruzları neticesı 
de ileri hareketlerine devam etmişle 
dir. İ 

Hollandada yeni Alman kıtaatı le 
kanalı garbında ileri hareketine dev 
etmişlerdir. Roterdama paraşütle ind 
rilen Alman kıt:ıatiyle bu kuvvet ar 
sında irtibat teessüs etmiştir. 

Belçik::ı askeri harekAt.ına gelince, .A 
man ku\'vetlcri Hasclin şimali garbisi 
de kral Albcr kanalım geçmeğe muva 
fak olmuşlardır. Alman kıtaatı Liyej" 
garbında askeri harekatına muvaff 
yetle devam ediyor. Mas ~ehrinin şim 
kısmında müfrezelerimiz ilerlemcğ 
muvaffak olmuşlardır. 

LİYEJİ ALMIŞLA 
Kuvvetlerimiz Liyej şehrine girere 

öğle vaktinden itibaren bu şehrin mil 
tahkem kale.sini zaptetınişlerdir. Civ 
kısımlarında münferit müstahkem kal 
ler henüz muka\'emete devam ctmekt 
dir. Alman önder kıtaatı istihdaf ettik 
leri noktalara yaklaşmaktadır. 

FRANSA CEPHESIND 
Fransız cephesinde Sarbruk ve SvsY 

burk'un cenubu şarkisinde kıtaatı~ı 
muvaffakıyetle ilcrliyerek bir knç yü 
esir almıştır. 

Hava kuvvetleri ordunun ileri har 
ketiııe nüiessir vı:.rdıında bulunmuş v 
tefev,·ukunu igpat eden harekata ınu 
vaffakıyeile devam etmiştir. Dün ku'' 
\·etlerimiz 320 düşman tayyaresini iJl\ 
ha etmiştir. ( ?) Bunların elli sekiz.i ha 
va harbı neticcsjndt>, yetmiş ikisi d~f 
top ateşiyle tahrip edilmiş, mütcbak~S 
tayyare meydanlarında imha edilmiş~r 
Alman zayiatı bu düşman znyiatına ııı~· 
betle pek mahdut olup cemaıı otuz bır 
tayyareden ibarettJr. 

Düsman denizde de büyük hnsaradt:ı . o 
maruz kalmıştır. Hollanda sahillerın_ 
b. a·· kı .... b b ·1e agır ır u~ınaıı ·uvuzcıru om a J d 
' . ·n e nasarata uğratılmıştır. Stompton tıpı 
bir diişman kruvazörü ve bir nakliye ge· 
misi batırılmıştır. Diğer yedi nakliye gc· 
misinde bomba ateşiyle ynngın çıkınış· 
tır. . 

Norvcçtc Narvik iinUne di.iŞJllnn takVi" 
y~ kuvvetleri gelmiştir. Nnrvikteki A • 
man ıniifrczelcri kat kat faik düşmat\ 
lrnrşı tedafüi muharebe halındc bu u• 
nuvor. 

PORTEKlZ MA TBUATJ 
ALMANYA ALEYHiNDE t 
Lizbon 13 (AA) - Portekiz ın1~ buatı Alman tecavüzüne kurb~ 0 


