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llln münderecat.ıoda11 gazetemiz mesullyet kabul etmez 

• Amerikalılar Almanyayı 
proteato edecekler 

·------~ YENİ ASIB matb•mnda he111nuftır 

Tarihin en büyük meydan muhare
besi Möz nehri civarında başladı 

Almanlarm tccaııü:c geçti1deri noktaları ve harbın şiddetle devanı eıtiği 
aahayı gösterir harita 

Almanlar llajlno mftstahkem hat· 
tı yakınlarına kadar celdller 

Kat'i netice alınacak günler pek yaklaştı 

Fransızlarla Almanlar arasında bin
lerce zırhlı otomobil devler gibi 
çarpışıyor, Sedan şehri boşaltıldı 

-~~~--~~~x•x-~~~~~~-

Paria 14 (ö.R) - Garp cephe- mukavemet etmektedir. 
sindeki vaziyet hakkında saat 12- 'l'irlömon'un cenubu şarkisinde Fran
den 19 a kadar alınan haberler ber- SJZ zırhlı kuvvetlerinin bir mukabil ta
vechi itidir: arruziyle Alman zırhlı kuvvetlerinin bir 

ileri hareketi durdurulmuştur. Hava 
Havu ajansı saat 13,15 te ukeri ınuharebEsi geniş mikyas1a devam et-

vaziyeti §Öyle hüli.aa ediyor: Al- mektediı-. 
manlar Hollandanın §İmali garbi- Saat 14 tc Havas njansı şu haberleri 
ıinde sUkutu yaklqmı§ görünen veriyor: 
Roterdam ve cenubu garbide Ar- MEYDAN MUHAREBELERt 
denleri geçerek Sedan istikametinde Möz meydan muharebesi bqla-
iki kol halinde yürümektedirler. Mo- mııtır. Bugün 14 Mayısta harbın 
zelin bütün mecruuıda Sedandan ilk meydan muharebeıi Möz nehri 
Liyeje kadar büyük bir muharebe üzerinde esash surette batlaınıt bu-
cereyan edi7or. Liyej bl leri elin - SONU ı DfCJ SAJlbı'mE -

Amerika harbe seyirci kalanııyacak Brüksel' e mütemadiyen Alman pa-

8. Hul "BuğÜn beşeriyete raş~tç~leri iniyor:_~~ p~~ç~!anıyorlar 
nıeydan okunmuştur,, diyor Sıvıller de oldurulecek! 
SON DAKİKA . . . . . . . . . .. . . 
Son harp vazi
yeti, Sovyetler 

ve İtalya -·Afaftaristan sef erlıer· 
fiğinin selJeJJi?-
. :Pnris l4 (ö.R) - (Övr) gazetesi bil

dıriyor: Almanya, Sovyct Rusyn ve lta!
~al l kışkırtmaga çalışmaktndır. 1tal
~~nların yaygaracı vaziyetleri hilafına 
hkra!t Sovyetlerin va1jyeti soğukkanlı
ltı la karşıladıkları anlaşılmaktadır. Al
t._. :ı~Jar Sovyet Rusyaya Besarabyayı 

klif ediyorlar. Diğ<>r taraf tan Macar 
~ferberliği Macaristandan Alman kuv
i-llerinin serbestçe geçmesi teklifiyle 
~ <ıkadardır. Bu hizmet mukabilinde Al
l anlar Macaristnna Slovakyanın bir 
..;sınını vadetmişlerdir. Bu tekliflerin 
et ~skova ve Budapeştede nasıl karşılan-
•gı rneçhuldiir. 

itaiyanın 
Müdahalesi 

--·--
4v,.upa ltarlıına 
Cfhanşürnül bir 
9enişleme istidadını 
"erecelıtir -·HAKKIOCAKOOLU 

Ru:zvelt, 
dolar 

Milli 
daha 

Müdafaa ıçın 500 milyon 
sarf edilmesini isti yecek 

Vaşington, 14 (A.A) - B. HulJ Ame
rikn hukuku düvel cemiyetinde bir nu
tuk söyliyerek Aıncrikanııı menafii ba
kıınından Avrupa va:ı.iyctinin l'hemmi
yc-tine işaret etmiş ve hakkın kuv\·cte 
galebe çalacağı knnaatini iz.har etmiştir. 

Mumaileyh bilhassa demiştir ki ; 

• - Milletlerin \'e ferdleıin hiç bir ı 
kaide tanımaksızın hareket etmeleri 
kendilerini hara biye sevkeder. Bugün ı 
beşeriyete meydan okunmuştur. ı 

Bu meydan okuma, hukuku dü\'elin 
terakki) atını "e beynelmilel münasebet
lerin esaslarını silip siipürccek mahh·et
tcdir. Şu halde hukuku düvel orta.dan 
k:ılktığı takdirde ıahaddüs edecek va
ziyetlerde bir milletin vaitlcrini tutaca
ğından emin olmıyacak olursa bütün 
milletler emniyet hislerini kaybedeçek
ler ·Ve korku içinde yaşıyacaklar. 

Hatip, bir takım milletlerin milli he
deflerine vasıl olmak için silahlarını art
tırmış ve biriktirmiş ve Birleşik Ame
rika da dahil olduğu halde diğer millet
leri silahlarını arttırmağa sevketmiş ol
duklarını söylemiştir. 

Memleketleri fethedilmiş olan memle-
Amerika hariciye nazın B. Hull - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Alman parafütçü tehlikesi karşısında 

Ho1landa Kraliçesi ve 
·hüküweti taşındı 
--------Y*lC·- - ------

._ ~Tupa Jıarbı karşısında İtalyanın ıs- L .. k b b;. .. k Düsesi de Pariste 

.;. :rnuhnfaza ettiği vüzuh uzluk müt- u sem urg uyu ~ 
°Jed·~~er i~in daimi bir tehlike teşkil ey- x*x.-----
lllı ıgı gibi Balkanlılar için de bir huzur- Paris, 14 (Ö.R) - Hollanda başveki- LONDRAYA G,İDİŞİN SEBEBİ? 

zluk menuu obnaktadır. li ve hükiimeU bu sabah Londraya mu- Londra, 14 (Ö.R)- Hollanda harici-
ller şeye rağmen itiraf eylemek mec- vasaJat etmişlerdir. Kraliçe Vilhelmin ye nazın Lord Halifaks tarafından ka-

• yiz ki balyanın ne yapmak Bukingham sarayına inmiştir. Kraliçe bul edilmiştir. Bu sabah beyan edildiği-
" ~ıme bir ne &öre kraliçe Vi!Qelmin, Pre s Ju-

HaTbnı er. korkmıç sil61ıı: lngiliz tayyareleri bir .4lma.n üssünü bombardıman ederken 

Paris 14 (Ö.R) - Alınan başkuman- müfrezelerinin inmesi devam ediyor. tütçüler yüzünden bir nevi ıerilla 
danlığı, orduların manevjyatını kırmak Takviye edilen jandarma ve askeri kuv- harbına sahne olmuttur. Her taraf. 
ve halk arasında panik tevlit etmek vetler nezaretleri l!ıkı muhafaza altında tan sililılar pathyor ve hakiki bir 
emeliyle tayyarelerin askeri hedefler tutmaktadır. • hareket• L--L 

gibi .sivil hedeflere de insafsızca taarruz Bu sabah Brüksele İnen Alman takiB P hah 1 Tıç·~or. h . uh•-~ 
etmesi emrini vermi tir ·· ··f 1 • halla b"" u sa paraş u er şe rın m ..-

Alman ku d ş I ~ parqut mu reze en n ucumu- lü noktalarına inmeğe devam ettiler, 
man an ıgının tayyare- na maruz kalmıf ve bunlardan bazı-

cile!«: ç-:kt~ği fU t-:ls~z . telgrafı de Jarı parçalanmıfbr. BROKSEL TAm.tYE EDtLMtYF.CElt 
geçınlmııtır: «Sıvıllenn yollara Alman tayyareleri Alman esirlerini Hükümet merkezinde ahali mak<k1 bb 
düttüğünü kaydediniz ve onlan nakleden bir trene ateş açmışlardır. 650 ~ükfmet muhafaza etmektedir. B. PS. 
mümkün olduğu kadar fazla hırpa- esirden 20 kişi ölmüştür. yerlonun nutku da bunu takviye etınft. 
layınız.» · Parqütçülerin kullanılmuı bu lir. Başvekil şehrin tahliyesine hiç bil' 

zaruret hi~edilmediğinl beyan etmiştfıı. 
Dü§man tayyarecileri bu emre hava harbının en menfur safhası- Mlittefik elçilikleri Brükselde kalıyor, 

itaat ederek hareket ediyorlar. dır. Geçen gece en derin karanlıklar Vaziyet mütemadiyen salrıh kesbediyoıo. 
Ahali ustüste bombardımanlara ma- içinde Belçika payitahtı, İnen para- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

ruz kalmaktadır. Topyekun harp biitün 
şiddetiyl~ devam <'diyor. 

Namür fehrinde bombalarla yan
gınlar .çıkmıthr. Liyej ıehrinin _bir 
kısmı 12 saattenberi kesif bir bom
bardımana maruzdur. Sivil halk ka
fileleri yollarda Alman tayyareleri
nin taarruzuna hedef teıkil etmeh-

········Ne~·gf ~ .... Kökiilü .... K.iZ ...... l 
. 
• • 

Çok hazin bir aşk romanı 
tedir. Bir Liseli kızın defterindeki notların tasnifi ile hazırlanan bu roman, 

BROKSELE PARAŞüTÇüLER .bir hayatın endişe ve ııbraplannı aksettiren hakiki bir qk hiki.yeıidir. 
tNtYOR 

~-~=.. . ••• wr.11=;~.!!.!'.!.~.a· .::.. .. ... ..,,.~~lill!Ml'llt 



raliçe Vil e 
• 
ına 

~~~~~~~~--'x*x~~~~~~~~-

69 Milyon insana hükmeden Hol
landa kraliçesini_n hayatına ve 

eserine kısa bir bakış 
Kral aileleri arasındaki akrabalık ve 

yakınlıkların, devletlerin umumi siya
setleri üzerindeki tesirleri tarihte daima 
büyilk olmuştur. Yaşadığımız asırda ise, 
milletlerin tamamen değişen telakkileri 
bu gibi şahsi tesirlere pek te müsarıde 
etmemektedir. 

10 Mayıs sabahı tecavüze uğrıyan 
Belçika kralının hemşiresi yarın İtalya 
tahtınm namzedi olan Piyemento pren
sesidir. İtalyan kralının kızlarından bi
ri olan Ciovanna Bulgaristan kraliçesi
dir. Danimarkn ve Norveç kralları da 
kardeştir. Bu akrabalıkların şu ana ka
dar tesirleri tesbit edilememiştir. 

GUniln adamı olan HoUanda kralicesi 
Vilhelminanın hayatı çok şayanı dik
kattir. Yaşlı kraliçe, 350 senedenberi 
Hollanda tahtını işgal eden bir ailenin 
kızıdır. Ceddi prens Gugiyum D'oranj 
7.amnnının milli bir kahramanı, sayısız 
Hollanda milli destanlarının k;thramnnı 
idi. Prens D'oranj, Hollnnd:ıyı İspanyol 
istilasından kurtaran adamdır. 

350 senelik salt.nnat. tarihinde, Napol
yon zamanında kısa bir tevakkuf görü
yoruz. 1806 yılında Napolyon, kardeşi 
Lonisi Hollnnda tahtına oturtmuş, fakat 
çıkan isyan sonunda tekrar ayni hane
dan tahtın sahipliğini muhafazaya mu
vaffak olmuştur. 

Şimdiki Hollanda hükümdan Vilhel
mina fevkalade muhafazakar, anan"P"'
rest bir kadın, vakur bir Hollanda ka
dınıdır. Çok dikkntli, gayet zeki, cok ça
lıskan ve enerjik bir kadın olan Vilhel
mina, milletinin nazarında kadın hüvi
yeti altında yaratılmış bir erkektir Av
rup:ıda, İngiliz sarayından sonrn en S'l

kin ve ananeperest bir saray yaratmı
ya muvaffak olan yaşlı hükiimdar his
sen erkek olmakla temayüz etmistir. 
Hollanda sarayına kabul edilen kadın
lar, buraya kabu] edilmiye !Ayık, cah
lUkça kadınlık hPyecanlarının üstüne 
çıkmasını bUmiş> olanlardır. 

Vilhelmina, senede yalnız bir dnfa 
parlamentonun açılış törenine, beyaz bir 
elbise ile iştirak ve l".iyaset eder. Mil
kemmel devlet adamı vasfı ile, çok öl
çülil cUmleler kullanır. Müfrit bitaraf
lığını milletin en yüksek mertebesinden 
en silik köy evine kadar ayni ölçü için
de muhafa?.a eder. 

Milletin başına getirilen adamlarda 
aradığı vasıf tertemiz bir ahlaktır. Bir 

rayyareciliğimiz . . . . . --. . . . ---,,. 

Hollanda ı.•ıı E ·11 hükümdarları 
bir arada 

aralık cCümhuriyr>b temayüllerini çok 
ileri kadar götüren bu millet, bir reisi 
cümhur aradığı sırada hatıra ilk gelen 
adla son diişUnülen adın «Vilhelmimı> 
oluşu, Hollandalıları böyle bir idare de
ğiştirmesinden vaz geçirmiştir. 

KraliQe Vilhelmina 1901 yılında Prr.ns 
Hanri ile evlendi ve 1909 yılında pren
ses Juliana dill\yııya geldi. Ne kadar tu
haf ki, Prenses Juliana bundan iiç yıl 
önce bir Alman prensile evlendikten 
sonra dünyaya gelen çocuğu kızdır. Ya
ni Hollandanın saltanat tarihi, daha 
uzun seneler kadınların elinde kalacak, 
demektir. 

ADNAN BtLGI:.."T 

Hava Kurumunun 7 nci 
kuru) tayı hazırlanırken 

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

Bugün, on yedi y41ında ve üç ayda uçan pilotla
rımız var. Bunların sayıları gölılerimizi müda
faa y a t am ve fıdfi gelecefı milıdara çılıarılallilir 

x•x~~~~--~~~-

Mareoaldan sonra, Biiyük Millet Mec- tünde büyük ve tahfile değer bir manevi 
lisi reisi muhterem Abdülhalik Renda değeri vardır. Türk havacılığı, büyükle
da. Tü~k .. ha~a kurumunu ziyaret etmiş, rimizin esirgemediği hassasiyet ve ala· 
tesıılerı uzerınde uzun ve vukuflu tet- kadım kudret alarak ve tam bir kahra
kikler yapmııtır. manlık mevzuu olduğu için de Türk ço-

Muhtcrem Meclis reisimizin Türk ha- cuğunda en büyük geliome imkanını 
vacılığına karıı oö t d·v· b .... k t·k .. . .. .. s er ıgı uyu a a a bularak bugünkü seviyesine çıkarmış-
uzerınde ıukranla duralım Sayın Ren- t B' t"h" T·· k h k d h" b 
d b .. • · ır. ıza ı ı ur ava urumu a ı u 
anın te erru cttigi be, aylık Meclis ri- ı·k · d v•t "d' " B ·ıı· . h . ıı a anın esen egı mı ırr u mı 1 

yasctı ta eısatının maddi kıymetinin üs- ·· · "h" d f 

--·-----------
IUSACA: 
•••••••• 

Cahillik ile ıençllk 

muessesenın tarı ın e sayısız eragat 
destanları vardır: ölürken bütün haya
tının tasarrufu olan iki liracığını, Türk 
göklerinin hür ve müstakil kalması için 
adayan Gül Ayıenin ruhu, tek başına 
bir varlık olan göklerimizi bekliyor. ---·-]"AZAN: ~cucı lt.. K•mil A.kt«ı 23 Mayısta toplanacak olan hava ku-
rumunun 7 nci kurultayı, hava kuvvet-

Gcnçlik ile cahillik bıızı hususatta ay- !erinin yalnız politik muva;:enelerde de
ni manayı taşımaktadır. Cahillik, başlı ğil, hürriyet ve istiklallerde rol oynadı
başına bilgisizlik, \'Ukufsuzluk dernek ğı bir devre rastlıyor. Canlı Vf': harekf':t
olduğuna göre geııçli6ri cahillik ile it- li bir safhnya giren yeni dünya harbi· 
hamda hilmenı isahet var mıdır? Haya- nin alın yazısının tayyare kanadında 
tın bin bir rengine bakışta gencin vakia olduğunu söyleyenler haklı çıkmı~tır. 
acemlliği yok değildir, amma cahilliği Çelik kuş, mesafeleri hiçe indiren kud· 
vardır demekte ben duruyorum. Bazı ret \'e azameti ile milli mukadderatları 
öyle gençler vardır ki nadir de olsalar kendi pc,,ine takmış götürmektedir. ye
bilyümilşte kiiçülmilş gibidirler. Bazı da dinci kurultay, Türk hava kurumunun, 
öyle yaş yaşamış, gUn görmüş insanlar dolayısiyle Türk havacılığının daha ileri, 
olur ki çocuk kalmış ve çocuk kalacak daha kudretli ve daha hakim olması 
ruhtadır. için tedbirler düşünürken bu realite, 

Hayatta bazan dört tarafından çevril- kendileri için en vazıh bir mikyas ola
miş. inkAr kabul etmiyen hadisatın caktıır. 
menfi kahramanlarına rnstlarız, bunlar Bütün bu hakikatler Türk havacılığı 
kabahatlerini ikrar etmekten başka ça- için açılmış olan mesut devrin inkişaf 
re bulamadıklnn vakit ağızlarından şu seyrini süratlendireceğini müjdelemek
tck cümle çıkar ; cıBir cahilliktir oldu» tedir: Tiirk hava kurumunun 6 kurul-

Burada cahillik, düşünmemek mana- tayı dn ha\'acıiık tarihimizin birer mer
sına bir nevi ına?cı·et işaretidir. Bu cıns hnlcııini çizmişti. Hadiseler, yedinci ku
crıhilligin ikinci bir adı daha Yardır : rultayın knrarlnrındıı ve faaliyetincle ba· 

•Şeytana uymak • Şeytan denilince ri1 hususiyetler olacağı hissini veriyor. 
sivri kiiliıhlı, devrin hadisatınn kırmızı Türk kusu, bu memleket evlatlarının 
dilıni cık,u-an ıgf.ılcı, dessas bir ınah- havacılık mevzuu üurindt> ne güzel ve 
lC'ık akla gc.J.-.bilir ona uymak cahillık. ne iftihara değer neticeler alacağını 
cahillik N genelik oldugunu riyazi bir isbat etmi tir. Göğsümüz k~bararnk ko
cephedeıı düşiinmege kalkarsak, gençli- nuşabiliriz: On yedi ya ında ve iiç ay
l:ın şeytanlıga mii avi çıktıgına varırız.. da uçan pilotlarımız \ardır. Bunların 
Bence ha~ atta genı: olmnlı \ e genç kal- sayılarının, göklerimizi müdafaava tam 
ınalı amma hi~ bir \·akit cahil olmama- "e küfi gelecek mikdarda çoğalt bile-
lıdır Allah t du v. d ru 

lıiiiıııiiılıiiııliiİİİİııııİiiiıııiııiiııilliilıiııııliiiiıiııiıiiıııııiiilııılım 

Hava Şehitleri ihti
fali bugün ... 

-9-
Sabah saat 9 da 
Cümhuriyet meyda· 
nın a toplanılacak 
Bugün 15 mayıs, hava şehitlerini an

ma günüdür. Yurdumuzun havalarını 
korurken can veren aziz ve kahraman 
hava çocukfarını anmak üzere bugün 
yapılacak ihtifal çok mükemmel ola
caktır. 

Progrrı!"l mucibince bütün teşekkül
ler mümessilleri, izciler, talebe bu sa
bah saat dokuzdan itibaren Cümhuriyet 
meydanında toplanacaktır. Muayyen 
saatte ihtifal heyetleri önde askeri ban
do bulunduğu halde Ciimhuriyet mey
danından l\areketle Kadifekalesindeki 
şehitliğe gidecektir. 
MC'rmıimde bir hava subayı bir nutuk 

söylivccek ve huna mukabele edilecek
tir. Matem marşı dinlendikten sonra 
havaya iiç defa bir manga tarafından 
atış yamlacnktır. --·--Defterdar dönüyor 

Ank::ırada maliye vekaletiyle İzmir 
ınalivcsine ait muhtelif mühim mevzu
lar üzerind0 temnsfarda bulunan def
terdar B. Mümtaz Tnrhanın. bir kaç 
gün zarf•nda İstanbul yoliyle şehrimize 
d0nec<'ni haber alınmıştır. --·-- . 
Ecnebi/ er ve ga vrı-
menkul tasarruf /arı 
Ti.irkiyede ecnebilerin gayri menkul

ler tasarruflnrının hududunu gösteren 
tnpu k<'rıununun otuz beşinci maddesin
de yaı·lı bulunan •Karşılıklı olmak• 
kavdının ne sckilde tatbik edileceği 
hakkırda bir karar vermek üzere hari
ciye, Dahiliye, Adliye ve Maliye veka
letleri mümessillerinden mürekkep bir 
komisvon kurulmuştu. İcra vekillC'ri he
yeti, bu komisyonun kararına dayana
rak bir kararname kabul etmiştir.. Bu 
karar, tatbikattaki müşkülat ve hatta 
imktıno;•zlık nazaı·a alınarak şimdilik 
bahsi ~ecen •karşılıklı olmak• kaydının 
ecnebilere gayri menkul tasarrufu hak
kı tanıyan ve Türk tebaasına karşı hu
Mısi kayıt ve tahditler vazetmiyen ec
nebi dedetler teharısına, Türkiycde bü
tün ecnebilere mahsus ve tahditlere ri
ayet ı:artivle ve ayrıca her hangi bir su
retle tahdidnta tubi tutulmaksu.ın, gay
ri menkuller temlik ve tasnrruf hakkı
nın da tanınması o memlekette almak 
istediği gayri menkul hakkında vazedi
len takyidat ve tahdidattan mütevellit 
bir miirncant halinde o devlet tebaası 
hakkında ayni takyit ve tahditlerin kon
ması şeklinde tatbik edilecektir. --·--9 Yaşında ve 5 
aylık hamile! 

Menemenin Haykıran köyünde bun
rlan beş ay evvel Atkın adında bir şah
sın, dokuz yaşında Ayşe Demireli oda
sına kapattığı yazılmıştı. Menemen adli
yesince yapılan tahkikata nazaran At
kın bu kızcağıza taarruzda bulunmuş
tur. Kızcağız halen beş aylık hamiledir. 
Tahkikat ikmal edilmek üzeredir. --·--Haricten müracaat • 

eden firmalar 
Sofyada bulunan bir firma, İzmirde 

ağaç kömürü tacirleriyle iş yapmak is
tediğini, Pirede bir firma, İzmirdeki 
defne yaprağı, safran ve diğer tıbbi ot
lar ihraç ed<.'11 tacirlerle münasebet te
sis etmek arzusunda olduğunu .şehrimiz 
Ticaret odasına bildirmişlerdir. --·--Arsaıardalıl dllıenıer 

temizi eniyor ••• 
Yangın sahnsında bazı arsalar üzerin

de yetişen dikenler, bir kısmının tüyleri 
rilzgfırla havaya yayılarak halkı rahat
sız etliği ve atılan sigara at~den bun
ların tutuşarak yangına sebebiyet ver
mesi tehlikesi mevcut olduğu için bele
diye amelesince temizlenmektedir. 
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Şehrimizde sivrİ3İ-
neklerle mücadele 

Ilclediye, şehl'İınizdl• sivrisinek müca
delesine başlamıştır. Şehrin civarındaki 
bazı kUc;ük batnklıklar, belediye temi:4-
lik amelesi tarafından kurutulmaktadır. 
Kurutulması mümkün olmıyacak büyiik 
bataklıklara da ımızot dökülmekte ve 
bunların sılmn yuvası vaziyetinde kal
malarının önüne geçilmeğe çalışılmakta
dır. 

sun. 
İnönündc kurulan modern havacılık 

chrile, motörlü pilot mektepleriyle, 
okuliyle, fabrika ve atölyeleri, model
cilik salonlnriyle uiiyiik bir müessese ha
line gelen Türk kuşu, bu mevzu üzerin
de örnek bir kurum olmuştur. 

Türk milleti, göklerinin bütün tehli
kelerd•·n masun kalnınsı için kendisin
den her isteneni hol bol vermiştir. Q. 
nun bu feragat ve fedakarlığı en giizel 
eserler meydana getirmiştir. Birbirini 
tamamlıyan bu iki netice karşısında vn
tandaşııı duyacağı his, haklı olarak, tam 
bir sukiin ve emniyettir. Türk hava ku
rumu, böyle bir his telkin etmekte haklı 
olduğuna dnir, son ay içindc mcmlekct 
bü} üklerinin ağzınd.m bize yeni garnn-
t ·1 :r verebil i • 

E LE 
• • imtihan ers esımı ve 

Kız ve erkek San' at okullarında 
ve diğer mekteplerde 

x4x~~~~~~-

Bu sene kız ve erkek sanat okulları- ğı için derslerin bu ayın sonunda kesil
nın imtihan zamanlarında büyilk bir mesi ve imtihanlara Haziranda başlan
tebeddill yapılmıştır. Erkek sanat oku- ması muhtemeldir. 
lunda teknik sınıfların tedrisatına ni- İstanbuldaki sanal okullarında da bu
hayet veriJmiştir. Diğer küçük sınıfların gün tedrisata nihayet verilecektir. ts
imtihanlarına Haziran iptidasında baş- tanbuldaki sanat okulları bu sene ta
lanacaktır. Ayni okulda son sınıf mezu- lebe eserleri sergisi için hazırlanama-
niyet imtihanları bitmiştir. dıklarından sergi yapmıyacaklardır. 

Kız Enstitüsüne Teknik tedrisat tık okullarda ders kesimi ve imtihan 
umum müdürlüğünden yapılan tebligat işleri geçen senekinin aynıdır. Ay so
iızerine bugün dersler kesilmiş olacak- nunda dersler kesilecek ve me-zuniyet 
tır. Akşam okuluna tebligat yapılmadı- imtihanları Haziranda yapılacaktır. 

lngiliz Ticaret şiı·keti 
başladı faaliyete 

Yakında mübayaat ta başlıyor, 
bir çok Türk memurlar alındı 

lngiliz şirketi idare meclisi toplantı esnasında 
Balkanlarda ve cenubu şarki Avru- şan ve lngilizcc bilen bazı memurlar da 

pada İngiliz dış ticaret işlerini idare et- bu şirkette vazife kabul etmişlerdir. 
mek üzere t~ekkül eden İngiliz şirketi Şirket halen Türkiyede mevcut ihra
f aaliyete geçmiştir. Şirketin umumi ida- cat maddeleri üzerinde ticaret mümes
re meclisi Londrada yaptığı bir İçtima- silliği vaaıtasiyle tetkikat yaptırmakta
da Türkiycde faaliyet gösterecek tica- dır. Stoklar tespit edilmektedir. Bunlar
ret .~ümessil~erini tayin etmiştir. Bu haf- dan tngiliz piyasasının işine yarayanlar 
ta ıçınde Atınada yapılacak bir toplan- hemen satın alınacaktır. 
tıyı miiteakip mübayaata ba~lanacak- Şirket, aynı :.ı;amanda İngilterenin 
tır. . . Türk piyasasına satacağı maddeleri de 

Şırket, hır çok Türk memurları al- tespit etmiştir. Bu maddeler hakkında 
mıştır. Bu meyanda Ankarada ticaret piyasalarımıza ve ticaret vekaletine ma· 
vek;ıletiyle muhtelif vekaletlerde çalı- lumat verilecektir. 

POLİSTE · 
--······· 
İtiraftan 

• 
mı yen 

çekin
hırsız -·-Köyceğizin Dalaman nahiyesinde pi

rinç ~iraati yapan Salim Dağlı adında 
biri, Tzmir zabıtasına telgrafla müraca
at edeı·ek, çiftliğinde çalısan Varna mu
hacirlerinden Ahmet Topuz tarafından 
500 lirası ~alındığını bildirmiştir. 

Ahmet, Izmirde umumhaneler ara
sında tutulmuş .. ve üzerinde 243 lira pa
ra bulunmuştur. İfadesinde, 415 lira 
çnl<lığırıı ve bu paranın bir kısmını Ay
dında sarfederek kendisine saat, elbise, 
gramofon vesaire salın aldığını söyle
miştir. 

On gün evvelki taarruz 
Fatma Çelebi adında bir kadın, bun

dan on gün evvel İmam hanında taarru
za uğradığını iddia ederek zabıtaya şl
kilyette bulunmuştur. Hadise tahkik 
edilmektedir. 

İki çocuğun marifeti 
Gaziler caddesinde 13 ve H y~ların

da iki çocuk, bir yankesicilikten maz
nun olarak zabıtaca tutulmuşlardır. 

Yaşaı· ve Bekir ııdlarındaki bu çocuk
lar, iddiaya göre, bir arkadaşiyle konu:;
makta oları Ramazan Koltaşuı yanına 
sokulmuşlar, Ramazanın pantalon ce
binden, içinde 16 lira para bulunan çan
tasını asınnışlardır --·--KARŞIYAKADA 
RESİM SERGİSİ 
Karşıyaka Halkevinde bir resim ser

gisi açılınıstır. Muhitin bilhassa genç is
tidatlamu toplıyan bu sergi yiiksek bir 
ze,·ki selim ile lıazırlanınıştıl'. Yiizleı·ce 
ziyat'C'!çiyı celbeden bu sergi on beş 
gün açık bulunacaklır. --·--TEM i Z L İ K 
Amelcsine lıonferans 
Belediyenin KeınerdC'ki hnnında bele-

diye temizlik amelesi için demir karyo
lalar ,aptınlmış, mnelenın istirahatleri 
lC'ıniıı edilını tir Vücudn getirilen kon
fer, ns salonuna bir de radyo alınınıstır. 
Amele_ye, i !erini daha mükemmel şe-

Mahfıemelerde 
••••••••••••• 

Sahte mübadil bo
nosu satanlar -·-Sahte binlerce liralık mübadil bono-

sunu muhtelif isimler altında satmakla 
maznun Bucalı Tevfik.le arkadaşları 
hakkında ikinci sorcu hakimliğince ya
pılmakta olan tahkikat sona ermiştir. 
lzmirdeki maznunların, İstanbulda mü
badil bonolarını tabettirip piyasaya sü
renler]e aHikaları bulunduğu tesbit edil
diğinden oradaki tahkikat evrakiyle bir
leşürileı·ek kanuni takibat yapılmak 
üzere İzmirde tanzim edilen tahkikat ev
ı akının İstanbul müddeiumumiliğine 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

SAHTE TALEBE 
Mahkmn oldu. .. 
Mektepli kasketi giyerek kendisine 

talebe süsli vermek ve bu suretle tram
vay ve olobilslcrdcki tenzilAtlı tarifeden 
istifade etmekle maznün Mişon oğlu 
Jozefin muhakemesine dün asliye hi
ıfoci cezada başlanmış, 20 lira para <'e
zasına mahkumiyetine karar verilıni~
tir. Ancak yaşının küçüklüğü nazarı iti
bara alınarak bu ceza 16 lira hafif p&ra 
cezasına tahvil olunmuştur. 

DÜN VERİLEN 
Beraet kararları 
Bazı komiircülerden rüşvet aldıkları 

iddiasiylc mnhkemeye sevkedilen Tor
balı orman mesaha memurlarından B. 
Cemil ve Ahmedin beraellerine karar 
verilmistir. 

* 
Tepecıkte Alman kulesi civarında 

Teodor Kom adında bir sahsın evinde 
iıJnsiz ddine aramaktan" mazmın B. 
Mustafa özbalcı i1e lbrahım Baki oğlu, 
Mustafa Atabirin, Mustafa Baki oiYlu 
\•e Madam Sofi Komun beraetlerine ka
rar verilmistir. 

smemsız 

Hakkındaki karar •.. 

İtalyanın 
Müdahalesi 
Avrupa harbına 
c·1ıanıümtil bir 
genişleme istidadını 
verecelıtir 
-BAŞTARAFJ 1 İnci SAYFADA

lik ı>nkt adını ~erdikleri bir nnlaşmn il& 
adeta müttefik bir manzara nrıcden A1• 
manya 'c itulya, harbın başlamnsiylcı 
beraber dış politikalarının istlluımctlc
rini dei:-riştirmiş]er gibi g(irünmüşlcrdir. 
Almanların Sovyetlerlc tccavüzsildük 

pnktJ yapmalan, Polonyayı aralannda 
taksim eylemeleri İtalyanın Sovyctlerc 
müteveccih politikasına tamamen aykırı 
düşüyordu. 

Hııııunla beraber İtalya hu \'aziyct 
karst. mda da ho nutsuzlu~'l111u hissettir· 
medi. ltalyan matbuatı, tta1yan radyoh•· 
n Alman divasınm müdafaasına devam 
eylediler. Hali da devam ediyorlar. 

Bidayette müttefikler, İtalyanın fı.'lr· 
be ginneyi~ini Çelik paktın zaafına ,., 
limit edilmiycn bir şekilde Sovyet - Al· 
m.-ın münasebahnın inkişafına baka· 
rak bu memleketi hoş tutmak yoluıı• 
girdiler. Bu politika ile İtalyayı ıtazan· 
mağa, hiç değilse bitaraflığını tenıin' 
çalı tılar. 

Fakat İtalya, Almanya ile sıkı bir şe
kilde siyasi Ye iktısndi işbirliği yapnııık· 
tan \'azgeçmedi. 

Bunun füerine müttefikler abloka>'1 
şiddetlendirirken bu şiddeti f talyaY' 
te~ilde tereddüt göstermediler. 

işte o giindenberi İtalya, her dakiki 
harbe girmcğc hazırmış gibi bir ta,'11' 
takındı. Etrafa tehditler savurmağa ko
yuldu. Bu tehditler miittcfiklerin ınuaı· 
um filolarını miistacclen Akdeni:zc it1· 
direcek kadar ciddi bir şekil aldı. 

İptidai maddclt!rinin yüzde seksenini 
Sih·eyş kannlmdan ve Ce~lüttarak bO' 
ğazındon geçirmek mecburiyetinde b~· 
lunan hu memleketin, bu geçit ycrlerı• 
ni ellerinde tutan devletlerle nasıl Jıarb' 
kııbııl edeceğine nkıl erdirmek bir~ 
~iiçtiir. Geniş \'C ank sahilleri bul~ 
ltalyanm dcniz.lere hiıkiın devletlerle 
harp etmenin mii,!Jküluhw kanıyamı)'~· 
cak kadar iz'ansızlık göstereceğine ihll• 
mal verilemez. Bununla bernbc.r ital) ... 
dn bir harp hın ıı..<:ı esiyor. lUussolini, or
dusunun siliihlarını kullaıımak zanıan•· 
m beldedij:ini açıktan açığa söyliyor• 
Demokrasilerin ç1ikmckte olduğuna d~ 
ir halk arasında propagandalara gen~ 
yer veriliyor. Her tarafa yaftalar yap1'" 
tırılıyor. Halk ICorsikaya, 'funusa, J)al· 
ınaçyaya diye hağırtılıyor. 

Krıal hanedanının, Papalık makaııtı· 
nın \'e aklı başında İtalyanların kuV\·c~I 
harp aleyhtarlığına rağmen, faşist ~· 
mamdarları, İtalyanın harbe gimıesipİll 
bir gün meselesi haline geldiğini ifacl• 
eder fa\'ırlar takuunaktnn a la geri kJıl• 
mıyorlar. 

Bu \'nziyctler, iiphe yoktur ki bütii11 

zihinlerde şu suali yaratıyor: 
- italya harbe ~irecektir, fakat 11• 

zaman? .. 
Biz de soralım: 
Evvela, İtalya harbe girecek midir!k 
Biz her eyden evvel buna inaıun•. 

istcıni~·oruz. Zira İtalyanın coğrnfi ,·a~ı· 
yeti, ikhsııdi durumu bu memleketi' 
mütteriklcre ceı>hc almasma miisait d«" 
ğildir. 
Eğer f tıılya her ıw bahasıııa olursa ol· 

~un Alıııaııyıının yanında harp etınclı: 
kararında idiysc neden fırsatı kaçırnııŞ· 
ur? Alman orduları Polonya üzerine l.U~ 
rürken müttcfikleı· henüz harp hazırlık:• 
larını ikmal etmemi lerdi. O zaman hat• 
be hazır bulunan .o\lınanya \'e itııl>., 
müştereken harekete geçmiş buluııs'. 
lardı bugiin almasını istedikleri neti~ 
leri daha kolaylıkla elde edecek bit 
mevkide hulıınu) orlardı. 

Miittefiklez hugiin, sekiz ay evveli~ 
nazaran bir kaç misli daha kuvvetlid1

' ' 

Buna ilaveten geçen sene Amerika 11ıttıt' 
mi efkarı tamamen A \Tttpa i~lerine "" 
rı ·maınak taraftan idi. Bugi.in ise te' '" 
eden Alınan tecavüzleri karşısında Aııır.
rika halkı ve Amerika Reisiciirnhıırd 
miittdikler lehine karar almak hatta irBP 
ederse harbe ginnck lüzumunu duyııt~ 
bulunuyorlar. Totaliterler in tahak~llİ 
münden Avrupayı ,.e dünya hürriyet•~. 
masun huluııdurmak i~·in Amerika JJlil 

hiın Jıaml~ler atma~a hazırdır. . 6' 
Runeltıu Panamcrikan kongrcs.ıı1 

ilim adamlarına karşı söylediği söıld 
~ok büyük şiddet ifade eylemekte ,., 
Totuliterlere ki'ıfi bir ilıtarı tazamoııı• 
etmektedir. 

f talyanm her hangi bir tecavliz Jıarc" 
keti h ii)·iik bir ihtimalle Aıuerilaarı~ 
mlidahalesini bile davet edebilir. 

Ruznltin hususi murahhaslar iyle 51~ 
temaslar yapan Mussolini bu ih tinıallc 
giiremiyec:ek bir me\'kideı değildir. 

Akde11i1de sulh ,.e sükunun bozulııt'' 
M Balkan ın ilJ(•tlcrini harekete getir"' 
cektir. 

Ilu şartlar altında İtalyan ordusuııt•• 
Almanyaya ne şekilde faydalı olabilec.e
i:ini tnyiıı eylemek hayli zor bir i~t~: 

Biitiiıı hu akıl \'e mantık yoliyle ~·iltl 
riillilen mHtnlnalar '\'C italvnnın ha~ 11 

• 1 ıı· menfaatleri, onun harpten uzak ka 11ı 
Mnı 5mirdir. Yalnız unutmamak ıa:ıııd 
gelir ki; gnrp ce.,hcsindc nkıtıJan kJıl1. 
lnr dn ııunın mııhsulii değildir. ftı.ıf' 
da hu şuursuzluk lınrdtetine sliriiklenc· 
bilir. 

Eğ(•r ftnlya lıir c;ılgınlık ~·aıırnnld~11 

kendisini koruyııt·ak kadar hasirc.!lc~~ 
dnYrnıınıağn nııı\·arfok olur.,a bugıııı, i 
lı:ırckctlcrini. tehditkar nii ımıyi~Jcr•~, 
Totaliter hir dt•\•let olan Alnıanyıı>t 
manc\'İ ıııiizalwrct \'e ıııüttdik kU' ~ d; 
lcrin miihim bir kısmını Akdcıı.ıt de 
ml.' ~ıl etmek ~·oliyl(• yardım sur~tırı l« 
tcf sir eylemek nıümkiiııdür. Ak!>•. tJt o
dirde A' rııı>a harbı cihnn~iimiıl hır g 
nislenıe istidadını arzedecck \ C btJd 
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Harbin şiddeti ve sonu 
~~~~~~~~~~~*._....~~~~~~~~~~ 

l"ransız gazeteleri vaziyetten ve Almanlann 
mağlup olacağından emin bulunuyor 

-- --ıı·-

Almanlar büyük darbeyi lsviçreyi 
çiğneyerek mi vurmak istiyorlar? 

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

~ ~tı·is, 14 (Ö.R) - Fran.sız gazetele- Belçika arazisi <lahilınde yUrüyüşH tes
~ fikrince Li~•ej etrafında ve Bclçi- bit edilen programdan doha ileri olınu!I 
~~enlerinde Alman taarruzu çok şid- \ e Belçika kraliylc hükümcti bundan 
~ enıniştir. Gazeteler manşetlerinde ınemııun oldukfarını bildirmişlc:rdir. 

niyetleri bnkkmda sarahat yoktur. 

~ \'c A\•aın knmnrasında B. Vinston Kerilis ·Epok• gazetesinde ştmları 
,-.~ilin enerjik b~ynnatını, B. Daladi- ynzıyor : Bashyan muharebe belki he
~n kral Leopoldu ziyaretini ve dilş- nU:r. düşman ~nyretlcrinin görüleceği 
~ 

1
_tayYarelerinin en ağır zayiata ma- e ... ,ıs nokta değildir. filhakika bir ~ok 

t l\c"'l}dığını kaydediyorlar. cpkc;perlcrin fikrince Almanlar müttc-

Korkusuz \'e sabırlı olarak beklcıne
<-mi bilme1iyir.. Diişmnn muazuım hare
ketinin henüz başlangıcınd~dır. Bütün 
sidclctivlc kc.ndini bu harekete verecek 
nmnz~m vnsıtalanm heyeti umumiye i
le kullanacaktır. 
İTİMATLA ımKı.EMEl.İ\'İZ 
J ur guzetc i de şunları knydedlyor : 

~lçımDh"N DE MI 110CUM fik :ihtiyatl;mnı çc'kınl'k üzere simalde 
il !-CF..KLER~ Rnrak ikinci derecede ehemmiyeti haiz 

Zuiderzc gölü ile Mozel aı11sında mu
harebe .safhnsı haftalarca • ürcbilir ve 
muhtelif snfrıalnr nrzedcbilir. Surada 
ilerl meler, burnda gerilemeler olacnk
tır. J<~aknı ml'vzilerimiz snğlaındır \'e 
hırpalanmaktan uuıktır. Tam itimat ve 
cnuıiyctlc bckliycbiliıiz .. 

at·ıs, 14 (Ö.R) - Gazetelerin Hol- bir hnreketc giri!?luiş olup ru.-ıl lwiçre ;:a Ve Belçika harekatı hnkkında baş- ) oliyle tnşmn teşeLbü'i gittikçe dalın zi
~ tefsirleri şunlardır : PöU Parizyen l'nde Dn7tm diki.ate nlınmaktndır. Niha

·tesindc Şarl Morls diyor ki : <ın ilç yet Mnjino hattma knrşı hir cephe hü-
~aıihinde milttefik kuvvetlerin cumu da muhtemeldir. Hcııiiz düşıu:mm 

(c 

Almanlar 
\Pahşidirler,, 

Yugoslavyada endişe 
gittikçe artıyor 

. --·--
~iliz hariciye nazıra /tal ya ile Bulgaristanın vaziyeti 
.... nutkunda x4x·------
böyıe decli.. Paris 14 (ö.R) Almanlarm ketine gittikçe artan bir alika göa-
~ - · - 1 yeni harp metotlara Yugoslavyada terilmektedir. 

'ndra, 14 (A.A) - DUo Lortlar! endİfe uyandırmaktadır. Memleke- Gaıeteleı· bc§inci koluna karş.ı. bütUn 
tı l'asında nutuk söyliyen hariciye tin coğrafi ve sevkulceni vaziyeti ınenıleketlerde alın:ın ihtiyat tedbirleri-
~'" Lord Hallfaks Hollanda ve Belci- • ni tebarüz ettiriyorlar. 
~a hUcum eden Almanyanın vahsiİi- Belçika kadar naziktir ve ayrıca beş BULGARlSTAN ASKER 
11\den bahsetmi ve demi.,<rtir ki : yüz bin kiıilik Hitlerci bir A!man GEÇlRMtYF,CEK 

1• - Milletlerinin ananevt hilrriyetleri- ekalliyeti vardır. Gazeteler Yugos- ' · 
"l'rlUd ki Paris 14 (Ö.R) - Sofyndan bildirili-,.. afaa için cesaretle giri.-:ti ~ri \avyada bir betİncİ kol letckkülüne l B ı •ıllcad T T )•or: Sobraıaya meclisi reisi şi.ma l u -

ı.:ı. elede Hollanda ve Belçikaya in- m•-ı' olmak J·çın· hu··1--'metı'n her tu"'r- h l 1. h 1 ind h ı· ""1ıt il 1 b d ·zı -· &u garistanın ınu te iı şe ir er e a a ıye 
~ mi eti hayrmı ığmı il irir. Eı er lü tedbirler <'\lmasma talep ediyorlar. bcvımctta bulunr.rak bitaraf kalmak su
'İaol tnernleketlcrin göstcrmi<ı olduğu im- ı·etiy e Bulgari.stanın bedbaht ınuhare
'- 1 niimunelerinden yeni hiı· kll\"·et 
'llC.*ız. SON V AZtYET VE tT At YA belerrie kaybettiği yerleri tama.ıMn geri 

Paris 14 (ö.R) _ Balkanlarda tılac ma einln olduğunu söylemi§. ve 
vaziyet gazetelerin nazarı dikkatini ara. i dahiline ecnebi askerlerin ayak 

basmasına katiycın mi.ls<ıadc ctmiyeceği
celbctmekte ve ltalyan hattı bue- ni iU\ve etmi~ir. 

1.0h• COCCUN NUTK U 
'l.ondra, 14 (A.A) - Dün avam ka
l' l'a.onndn Loit Corç parlAmentonun en 
~~ı Az.ası sıfatiylc söylodiği nutukta 
" t dostu yeni başvekile kalben mu
~~f!akıyetler temenni etmis ve demiştir 

j;' Çörçilin parlak hasletlerini, yük
~ liklerini, harp işlerindeki tecrübesi
'" Pek iyi biliriz. Bütün hürrlvet ve in
l· 11 hukUku dostları B. Çörçjfe munf-
•tk~et temenni etmektedir. İngilterenin 

1: lngiliz imparntorluğunun hUtiin kny-
.ıklnrı emrine !'ımadediı'. 

İNGiL1'1~lt~n: PAUASÜT<;üı.mm 
'<.\aşı TlmBinL'ER 

~ l.ondra, 14 ( A.A) - Dün öglcden 
~ llta yeni harbiye nazın B. Edenin 
~·~Pbğı beyanattan sonra düşman parn
~ı.ıtçuıerinin muhtemel hücumlarına 
~lir ı Yeni hususi k1talarm tesisi hak-
1tıda hüki.lınetin yakmdn tnfsilitt ne.-.
f'tıneııı beklenmektedir. 

- *,,,,.,,.,.. 
Yunanistano fazla 

turist gelmedi 
\' Atiııa, 14 (A.A) - Atina ı-ddyusu, 
Utıanistann mutattan fazla mikdarda 

cl:~~ c:dilmiy\!n turistler geldiği hakkın
ilkı şayinları yalanlamaktadır. Bu lıu-

1 tıstn sıkı biı kontrol yapılınuktadLr. 

1 ~~nılcl et in siü•un vt! menfaatlerine 
' 1 ı hcı· han~i bir tesebbii<; imkfıııı ta-

ı a l . . llt\ l' •ayrı varıttır. . -*--ltaıya, ihracatını 
arttırmak 

ttıecburiyctinde.-
~nı·is 14 (Ö.R) - Romada fı~, u 111.!C· 

f 111de ticari mübadeleler nazırı .D Ra-
1 %1 Rikardi ltnlyanın ticari münasebet
,; inden bahsederek hu memleketin hat

•4 dahili isühmki zorlamak bahnsın.ı da 
0 lsa ihracatını artırmağn mecbur oldu-
~Unu söylemiştir. ıthalfıta gelince harp
.~ t!\'vcl olduğu gibi ithalatın tahdidi 
ı.:llıı·a gelemez. Zira harbın iaşe \'C ham 
"..add··ler tedarikinde sebep olduğu ka
ı·ısıklıklar dolayısiyle İtalya kuvvetli 
ııtoklar t<!şkil ctmeğe mecburdur. 

rurnzi bir koçakçılık endişesiyle bu-
11" nuıni olmak istiyenler ttnlynn ekono
~llslnin ihtiyaçlarını tanımadıklnrını ve 
hılyan işiyle İ!içilerinc knrşı hakiki bir 

ııııbotnj \"nptıklarını tıöstermic: olurlar. 

- *-lfoııanda ve Belçikanın 
llerlindeki sefirleri 

d Hl•ı·n, 14 (A.A) - Belçiknnın 80 kisl-
l:!tı ınfückkop Berlin büyük ~lçiliği me

~.uı'hrıııı hamil tren halli Lindaudadır. 
{1ru rnübadele seraiti Almanlar tarafın
< rın lwniiı hım olarak verin!' ,ı?ı-tirilme-
11"11 tıı . . 

lioltandanın Bertin elciligi meınurltırı 
ılie hcnUı Berllnden ayrılmamıştlr. Bu
llUn sebebi harp mıntakasmda bulunan 
l.abayedeki Alman elçiliği memurları
nın tahlivt'<:inde rnstlanmı<: olan gUclilk-

Parti Grubunda Harici
ye\' ekilimiz izahat verdi 

~-----------~~---K~X-----~~~---~ 
/\nkım1, 14 (A.A) - Cümhuri)·et Hl'lk partisi Büyük Millet Meclisi grubu 

bugiin ( 14/ 5/ 940) saat 15 de reis v~kili Trabzon mebusu Huan Sakanın 
reisli~inde toplandı. 

Ruznnmcde bir kaç encümenden geç.en l.:anun layihalarında o işte mütcht\s
sıı> sayılan encümenin hazırladığı metnin B. M. M. Müzakerelerine esas ittihaz 
edilmesi hakkında Tokat mebusu Calip Pekel tarafından verilen takrir~zerinc 
tcşe!.:.kül eden komisyon tetkikatını muh te.,,·i raporun nıüzalereai vardı. 

13undan c\·vel söz alan hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu son on beı günlülı.: 
~iyaai nhval ve h adiselerden bizi uzal lan yakından alakadar edenleri uzun 
uzadıya izah ettikten ve bazı hatiplerin aynı mevzular üzerindeki suallerine 
ce"·ap verdikten .eonra ru:r.naıneye geçilmişse de v ktin gecilı.:mif olmasına bi
naen bu işin gelecek hnftn ruznameaine nlınmasma karar verilerek riyasetçc 
celse tatil edildi. 

Beden terbiyesi 
Mecburi ınükellefiyet dışında 

kalan vilayetler 
• .y.x 

ANKAR.ı\, 14 (AA) - B l'dc.-n tcrhiye- ı <'li. Bursa. Çamtkkale, Balıkesir, Mani a, 
i genel dircktörlü~ünden: ı tı:mir, Aydın, Muğla. Antakya, !çel, 

35:rn SS)1ılı beden tcrbiyesik aııununun 1 Seyhan. Gaziantep, Hatay vilayetlerinin 
t . ncü m::ıddesine t vfikan 3.4.940 tari- vilayet ve kaza merkezleıile müteaddit 
~ın,,dc ~abul edilip. 17.4.940 ~ırihli \'~ öğretmenli me~tebi mevcut olan nahiye 
~.t . .,.258 nu~1~r:ılı ıcrıı vekillen hcyetı merkezi \'C 'koylCTindcki l:>-16-17 yn. ... -
kararmıml'sının 1 nci s 11 Fıkrası ıııuci- 1 d k" ·kek " ı · 1 • b" • nrın a ı e.ı bi!l\Ç eı·uı y::ı nız; 1st::ın-

ınlce . sur dı"lı'k 9 ''-' l ha • 1 ' bul, 1zmir, Seyhan, vil5yct nıerkezleriude 
- .., ı . v.u<ıye ı'lç o maK _.;1, h d ti · · 

·· b"'tü ·r ti · ·u kaza belı:uıye u u ım ıçmdeki bu yaslar uzere u n vı aye eruı vıwyet ve . dTk hariç. 
mcrkezlerilc müteaddit üğretmcnli mek- "'ım 1 1 

.. • • 
tehi mevcut olan nahiye ınerke71erindcı 3 - ~ukellefıy~ttn tatbik edildiği 
ve köylerindeki 18-19-20 (dahil) yaşla- yı-.rlerdekı 3S O?ahıl) yagına kadar hü
rmdaki erkt!k gençleı'İı\ simdilik mcc- tün serbest hekımlerin . 
buri mükeflcfiyeıti dı~ındiı kalan vilı'\- 4 - Memur ve ieçi nyısı 500 ve da-
y~tler sunlardu·: ha fazl" olan fabrikl\. İmalathane ve em-

Erzi~can, BiMöl. Bitlis, Hakkari. KA- sali müesseaattaki 1 5 (Dahil) 35 (O a-
k .. M s··rt "'u ı· V bil) ya•lar araBındaki erkek ve kız ve r:l ose, uş .• ıı , .L nce ı, an. ~ 

2 - Birinci mnddedcki yaşlardan baş- kadın yurtda,ların beden terbiyesi mü
ka, Er~uruın, 'Kars, Çoruh, Rize, Trab- kdlefiyetlerini yapmak için vilayetlerce 
zon, Samson, Zonguldak, Ankara, Edir- gençlik kuliiplerine ve gruplarına girme
ni', Kırklar<>li, Tekirdağ, tstanhul, Koca- ğe davet olunacakll'ln ilan olunur. 

TİCARET Tiitik ihr:ıcatcılar 
Vekaletinin tebliği birliğinin kararı 

~--- . ~-~ 
Ankara. 14 ( A.A) -- Tıcaret vckale- t İstanbul , 14 ( A.A) - Tiit·ktye Tiftik 

tinden tebliğ cdilınektl'dir : \ ' C yapauı ihra~lçıhırl birliği umumi kA-
4112/939 tarihinden evvel Aıncrika- tipliğinclen : 

ya Ens.oıısignation '?1al vkctmiş olup Tiftiklel'in işlcUlmesi neticesinde ar
bu tarıhten sonı-a Jşbu malları satmış tan bazı seyler vardır ki bunlara tali 
olanlar \-Cyahut halen Amerikan güm- . . ' • . 
rük antrcpolaı'lndn bu ınalları kendi tJft~lder unvanı v vcı-ılmcktcdu· •. ~~~ıl~r 
namlarına olarnk depo ettirmiş bulu- derı kaba ve ynglı ıııallardu·. Bıdıgınuz 
nanlnrın ;:ı:; mayıs 1910 tarihine kadl\r ~hiren bu tfüi mallara \"C yalnız ihraca
~ ıkarıda ~azıJı hu.;usatı tevsik c-decek lın erbcst bulunduğu ıncml .. ketlerdcn 

bazılarına wıt fiatle.rden yüzcil' on ten-

ZL -Yeni siparişler -·-Müttefikler A~rika-
dan yeni tayyareler 

alıyorlar 
Nevyork 14 (A.A) - Nevyork 

Herald Tribüne gazetesi, ilan edilen 
yeni İngiliz - Fransız siparİ§İnin 140 
tayyareden ibaret olduğunu bildit
mektf'.dir. Müttefikler tarafından 
Amerikaya. sipari!} edilen tayyare 
miktarı bu suretle 3000 e baliğ ol
maktadır. -*-Müttefiklerin kömür 

ihti vacları .. . 
ingilterede istihsalit 
artt!rılacak. .• 
Londrn 14 (A.A) - Belçika ve Hol-

landa istilüsından sonra İngiliz maden
lerinin dnha co!-: miktarda kömür cıkar
ınaları Hizını ·gelmektedir. Daha Şimdi
den 20 milyon ton Frmısaya tnh is edil
miştir. Hollanda ile Bclçikanın bu sene 
Fransaya G milyon ton kömür vermcll'ri 
lazımdı. 

Gal mcmleketleı-indc iş sııatlcl'ine dn
lıa az riayet· cdilm~ i ve i5 saatlerinin 
faılala-;tırılması dü~ünülmektedir. 

~,:_ 

Avrupa trenleri vak
tinde gelmeğe başladı 

••-:r 
ı A t 

Alman zayıaıı 
-~-~--~X4X•~---~~---

Ti ca ret filolarının 
yüzde yirmisi battı 

x•x--~---~~~~ 

Son harekatta İngiliz Jonanmaıının h:Cmeti 
--~~----------x.x:~---~--~----~ 

Londra, 14 (A.A) - Amirafült ma· nakledilmiştir. 
kamı bildiriyor: 

Hollanda ve Belçikanın Almanlar ta· 
rafından istilasından beri Alman bom· 
bardın1an tayyarelerinin taarruzlarına 
rağmen büyük deniı: kuvvetleri durma
dan bu iki memleketin sahilleri önünde 
harekatta bulunmııktadır. 

Bu kuvvetler müttefiklerin kara ha
reketlerine · yardım etmitlerdir. Hava 
meydanlarına ve plajlna tayyarelerle 
indirilen düşman kıtalan bombardıman 
edilmi~tir. Harp mıntakalarından tahli
ye edilen bir çok mülteciler lngiltereye 

ALMANLARIN DENiZLERDEKt 
ZAYiATI 

Paria, 14 ( ö.R) - Almanlar sOll 

haf ta zarfında 1 7 1 bin tonluk 3 1 v pur 
lcapbatmişlerdir. Bunlann 26 111 Hollan
da Hindiatanda ele geçirilmi§tir. Al
manların mecmu zayiau 790 bin toa 

olup ticaret filolarının yüzde yirmiaidir. 
Ve hemen hemen müttefik .:zayiatına 
muadildir. 627 bin ton olan müttefil 
zayiatı ise ticaret filolarının yi.ızdc ıkisi
ni teşkil etmektedir. 

Hollanda ve Belçikanın 
Amerikadaki parası 

--~--~----X~k-~~~--~~~--

1 ki hükümet paralarını alabilecekler 

lstanbul 14 (Yeni Asır) - Bir kac 
r,ündenbcri intizamını knyhcden Avru: 
pa trenleıri aliıkadnr memleketlerde it
tihaı olunan tedbirler sayesinde tekrar 
inti7.aınla seyrü sl'fere bn~lamıı;tır. Eks
pres ve konvansiyonel mutat .saaUeı·ln-
de gelmişlerdir. V~ington 14 (A.A) - Maliye nazırı Bu iki memleketin ' Almanyanın isti-- *- Morgcntav, Belçika ve Hollanda hükU- tasına uğraması üzerine geçen hafu. 
Müttefikler ve İspanyol metl€'rlne Anıerikadaki mevduatlann- Ru~velt, Hollanda ve Belçika tnrafındaıa 

dan istifade etmek lmkanıru V"'l'ffi"'İC yatırılan nnı- 1-ı"' .n...,.L--tro konn· ına 
ınüstemlekeıeri " '" ...- .o.ı.a .. ..., .. uou;b l8S 

üzere bu hllldlnıetlerin mevduatına ko- karar vermişti. Hususi eşhas mevduatı-
Londra, 14 (Ö.R) - Müttefiklerin İs- nan ambargoyu kaldLr~r. na konan aınbaı:go kaldırıhna.ımştır. 

panyol müstemlekelerine karşı bir ha- ------------------------------
ıeket h~ız.ırladıkları hakkında Alman B f ı 
::rı::!ı::!~. verilen haberler tekzip u sene a yon arımız 
Meclise verilen 

~e.~~~clelonla) - Liselerle büyük ragv bet görecek 
muallim okullannın ve orta mekteplerin 
müdürleriyle baş muallim ve muavinle
ı Ülc ait ücret kadrosunda ve okulların 
muallim ve memur kadrolarına yapıla
<:ak taailat ve ilaveleri ihtiva eden J.Ayi
halar cncümenleı·den gt.-çerek Meclis 
ruı.namesine alınmıştır. 

~*~ 

Belçika sefiri 
Reisicümhurumuza 
itimatnaınesini vereli 
Ankara. 14 (A.A) - Belçlkanın ye-

ni Ankara sefiri De ı.. V aille bugün 
!>3.at 4.30 da Çankaya köşkünde reisi
climhur İsmet İnönü tarafından kabul 
edilmiş ve itimatnamesini takdim eyle
miştir. 

Kabul esnasında hariciye vekaleti 
uınumt katibi Numan Menemenci oğlu 
hazır bulunmuştur. 

-~·-Belçikada moratoryom 
Brüksel, 14 (AA) - Belçika baııka

lnrı ınorntoryom ilün etmişlerdir. -·-Japonya da bar-
ba girecek mi? -·Feıemenh Hindlstanı 
meseıesJ ve müttef ilıle,. 

Pnriıı, 14 (A.A) - Excclsior cnze
•esi yazıyor: 

Japonya ber ,eyden evvel Avrupa
<laki nizam uzak şarka ve bÜyük Okya· 
nosa sirayet etmesinden korkmaktadır. 
Maıunafih harbin bu havaliye sirayet 
ebnesine mani olmak japonyanUl elin
dedir. 

Hollanda halihazırda Fransa ve in· 
gilterenin müttefikidir. Şayet japonya 
müttefiklerin Hollandaya ait Antil ada
larına asker çık ımıış olmalarını protea· 
to edecek veyahut Malez.yada müdaha
lede bulunacak olursa müttefikler de 
müdahalede bulunmak hakkını kazan
mış olacalı.:1ardır. Bu takdirde japonya 
ihtilafa sürüklenm~ olacaktır, 

Paris, 14 (ö.R) - Felemenk Hin
distanının statüsü diplomatik mahafilleri 
daima işgal ediyor. Fransız hükümeti 
bu • t a t Ü k o n u n ını.ihafazaaını 
mazide olduğu gibi arzu etmektedir. 
Müttefiklerin F clemenk Hindiatanında 
müdahaleye hiç bir niyetleri olmayup 
kendilerine bu mahiyette teklif de yapıl
mnmıştır. fngilterenin Tokyo "Sefiri bu
nu japon hariciye nazırına temin etmİ~· 
tir. 

Bununla beraber Domei Ajansı ta
rafından bildirildiğine göre 12 Mayı.sta 
japon general konsolosu Batavya da 
Hollanda umumi valisine bir protesto 
notuı vernıİ§ ve Felemenk Hindistana
nın Hollandalı ahaJw arasında japonlar 
aleyhinde&ı:i tahrikattan tikayet etmiı
tir. 
iNGil.ıZLERiN YENı BtR tŞGALt 
Londra, 14 (AA) - IngİIİL lutaları 

dün Hollandaya ait olan Curacao adası
nın merkezi Villcmst11dtde kıtraya çılc
n11stır. 

HOLLANDA HUKOMETtNtN 
KANAATi 

Vaşington. 14 (A.A) - Hollanda 
elçiliği Hollanda hariciye nezaretinden 
aldığı l}U kablogramı ııcşretmelttedir: 

Hollıında Hindistanının ve Antil ado· 
l.mnın kanuni veya siyasi atatüsünün (~e
rek müttefikler. gerek japonya tnrnfın

t dili hic; bır veçhile derpiş edil-

----~-~----~-x.x--------~~---~ 
l~tanbul l<i (Yeıu Asır) - Mill~tlcr cemiyeti Afyon komitesi içtınıalarım 

iştirak eden delegemiz ~ bankası umum müdürü SaWıiddin şehrimize dön
mliştür. Beyanatında içtimaın bir fovkalfıdelik m7.etmcdiğini söylemiştir. 

Öğrenildiğine göre harp dolayısiyle Avmpada uyuşturucu maddeleı sarfi
yatı son derece artmışı1r. Bunun için Afyonlarunmn büyük rağbet gi.iıece;!i 
tahmin edilmektedir. 

Alman parafiitçü tehlikesi karşısında 
--------~--~--------x*x·_,_ __ ~~~~~~~~-

HoJlanda KraliçeSi ve 
hüküm eti taşındı 

---~~-~x~x----------
-RAŞTARM'I l İnci SAYFADA- viyetleriul ilan ctmcdt!n ikamet t!decck 

lerdir. 
de eder etmez Holl.andaya avdet niye- DF.LÇiKA NAZIRLARI 
tiudedirler. Simclilik hilkümet İngiltere. Paris, 14 (A.A) _ Bao:vekil 'D-vuo 
de yerlqec~k \'e Lehistan hükümetinin 'f .Lw_, 

diln Belçika hnrlciyc nazırı Spaak ile 
Fl'an.sada Anjc şehrindeki vaziyetine Belcika maliye n~.7Jrı Guttu kabul et,. 
mümnsil bir vaziyette bulW1acaktır. ıni.ştir, 

Hüktimdarm hareketine sebep şuduı·: İngiliz hükümdarları 
Alınanlar paraşüt müfrezelerini Uhey 
üzerine indirmek üzere toplamışlardı.. Londraclan ayrıldı 
Hükümet kraliçeden daha kolay hima- Londrrt, 14 (A.A) - Kral ve Kraliçe 
ye edilmesi için Zeland vilayetinde yer- I..onclranın cenubunda klin Dorsete git.-
leşmesini istemişse de Ahnanlar krali- mck tizere Londı·adan hnreket etmisler
çenin oturacağı mevki1 de haber cılınış- dir. 
lardır. Bu sebeple hükümdarın ve hü- İN<ait.iz Hı\\'.'\ '.':1•:7.AIU!:Tl~İN 
kümetin Londrada yerlcşmeeine kanır 1'ECI.i(fi : 

veı·ilmiştir. Londra, 14 (A.A) - İngıliz huva no-
KRAl...İÇENİN Bı-;YANNAllESİ z: rcti 13 mayıs gece yaru;ı nşnğıdak:i 
Londra, 1' (Ö.R) - Kraliçe Vilhcl- tebliği ne.şretmu Ur : 

ıniu Londra rtıc:İyosiyle milletine şu be- ngıliz hava kuv.·etlcri cephcııın bütün 
yannaıneyi ne rctrniştiı· : kısımlarında şiddetli faaliyetine devam 

Bizim ve nıızırlarımızm Hollnndada cbncktcdir. Muharebe tnyyareleıi pek. 
normal bir şekilde hükümct vazifesini az uıyfat vcmıc:k suretile ye niden kırk
göremiyeceğimiz anlaşılınca hükümet tan fazla diliJıuan tny.} ıırcsi düşürmüş
merkezini ecnebi memlekete nakletmek tlir. Bizim knyıplamnız hakkında dWt
gibi acı bir kararı lttfünz etlik ve bu :w- manuı iddial:ı.t'.ı gülünçtfü. Hakikatte 
ruret bnki kaldıkça burada knlncağıı. bir 1ck Spitiilc ta_ıym-cmiz clüsmUşttir_ 
Fnkat knt':i niyetimiz en küçük imkiin Bu tnyynreniu tfü:nsup bulunduğu grup 
hisıl olW' olmaz tekrnr Felemenkle yı:r- daha C\'\el üç Alman boınbardımnu tay
leşmektir. Hükümct '?imdi İngilterede- ycıresi dili ürmlistü. İngiliz pılot sağdır. 
dir. Teslim olmak niyetinde değildir. Düşıuanm ilet•l hareketi gece HoUau
Avrupııda \ 'C Hint adah1ariyle Ameri- d::ı hududunun iki tarafında yapılan ve 
k:ıdaki arazimiz Hollandalılano elinde muvnff?lkı)•etlc neticelenen bir sert bom
kaldıkça hüküınnııı bir devlet silatiyle baı·dımanlnrllil işkal edilm~. GündUa 
bilhassa müttefik ailesinde sc.c;iınizi işit- yapılan boınbardımanlnr düşmanın Bel-
tirmeğc dc,·am edecc!iz. ı;:ika \'C 1.i.ikscmbmgdaki kollnrı i.izl'ı·iıı-

LÜICSEi\mURC. OÜ~ESt DF. de çok miicssir olmuştur. 
r ARİSTE .. ToY)·are filolaı-ınuz baz.ı kayıplarn se-
Paris, 14 (0.R) - Lüksembuı·g bü- bebiyet \•eren bir mukavemetle karşı-

yük düşe.si Şarlol ve zevci !,'OCuklaıiyle ı lnşmıştır. Dllşmanın karnkol gemi! ri 
birlikte Parise gelmişlerdir .. Burada hü- üzerine de hiicumlar yapılmıştır. 
111111 .. s•s.1 .. 111111 ........ ..,~ .. IAi'rmm .. asmıııım:ı1111ı011m111i\r.J!r.e ...... limıımı ....... ~ 

UCUZ SiHEMA GIJHU 

Kültürpark Sinemasında 
s \AT nicDEN GECE YARISINA KAUAR 

8üyülı lı~çiilı dulnıliye hususi ıs, birinci ıo lış. 
BU FJATLE: 

Hata ve Sürgünler 
FlLitULERİ GÖSTERİLECEKTİR 

AYKICA : PARAI\IUNT JURNALDA EN' SON HARP Hu\'acfüleri 
SEANSLAR : HATA : 2.30 - S.30 - 9 .. SÜRGÜNUill: 1 - i.15 - 7.4~ c. .................................................................................... 
CUl\IA GÜNÜNDEN İTİBAREN : 

$İRLEYİNTEMSİLİ 

S OK A K K 1 Z 1 ve 
ARİSTOKRATLAR KULÜBÜ 

_-.ıı _____ _ 
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Tefrika: 54 YAZAN: Curci Zeydan ---- ••• 
_ Do~uyu söyle. Beni bi.r kimse ile 1 - ~arisi re~dedince. işı Şeyhis.1a~ 

korkutma. Yoksa seni arkadaşının ya- Ah~et vıı:sı~sıyle !ial~eye arzettl!'~ı. 
1>ına ''Önderirlın. Halife benı gormek ıstedı. Huzuruna gır

- İşi1.tiğin sözlere inanma. Bu ~riye diği~dt;. bana uz~n uzu~ bakt~. Sonra 
Halifenin snraymdan kaçmıştır. Onu hi- Şeyhıslam AJ-ımedın kulagına bır .şeyler 
.rnayc etnıeğe kimse cesaret edemez. söyledi .. l!~kk.unda bir. ka~·ar v.ermcc~·e 

_ Onu ben himaye ediyorum. Sen kadar bıla ızdivaç (Harıs )ın ev.ınde kal-
-enu bu·ak, yoluna git. maklığımı emretti. (Ha.ris). beni evine 

_ Sen kim oluyorsun ki onu himaye götürerek orada hapsettı. Kah tatlılıkta, 
aes· ? kah sertlik ve tehdit ile kendisiyle ~\'-

.. (~~doğdu) ademi tenezzülle herifı lenmek için beni kandırmağa çcıl~tı. Ni
bıraktı. Kızı elinden tutarak yürü.dil. ha"yel hu_ndan bir kaç hafta ev:'el yanı-
1I!'ı15. orada duran herife: ma geldı. Başını sallıyarak ~anlımın 

- Halifeye yahut bu kıza efendilik (Saınra) dan kaçtığını .söyledi. Ona 
<iddia eden he; kim ise ona de ki cariye ~madıın. <J;Ianımad) ın evine kaçma
.(Sahip) in himayesinde bulunuyor. ga ~ara~ veTdı.m. B~na ancak b?. ~şam 

1 d lSah' ) · · · · 'tince m\.1\ af!aJC oldum. Bır fıı·sattan bılıstifacle 
~eçhtkı b~ akın · d ıpg ı~mcınıeki~ Dili herifin evinden çıktım. (Dicle) yi takip 

faşır::ıra ır aç a ım erı , · d ı (H d) . il · k 
ıtutulur gibi oldu. Sonra kendini toph- ~ .... ~rerdJC am(Hma. ) 1~ evınkel ticda etm

1
e 

k ..., .. ıyo um. ans m usa arın an o an 
yma ;,,r di t' . af buyurunuz bu iki adam arkamdan geldiler beni çe-

- .caen m, cesare ımı . . k . tecrı T kl'ft . . dd d' 
Kan:ımda Sahip hazretlerinin bulundu- bvırı:ıe hıds. ı elr.d.le ıBerınclı reb ve dınce 
w b'l · d enı te ıt ey e ı er. en e agır ım. 

.ıu~~rif ı b~:rsö~;:di.kten sonra gerid<>:r. Hı· ~.m.er: yeiltilşipb beni_ kurtardınız. Bu iyi-
eı·ive oradan ekilip karanlık icinde ıgınızın v e e et ınınnettarıyım. 
~ b~ 1d 'tti ç (Aydogdu) dostu (Hammad) ın hatı-
.aav o u. gı . . . b . . k _, ~ d v d d l · _ 38 _ rı ıçın u carıveyı u. ""r ıgm an o a-

y A K U T E yı mc-ınnun oluyordu. Lakin (Ham
mad) dnn ayrıldığı geceden sonra onun 

(Ayd, ğdu) bilahara cariyenin elini (Hemdan) dan müfarakat etmiş olaca
bıraktı. Atı bıraktığı yerde duruyordu. ğmı, artık yerini bilemiyeceğini derlıa
Atına dnğru gitti. Geminden tutarak tır ederek sükut etti. (Cihan) ın sureti 
yürümcğe başladı. Cariyeye: gözü önünde tecessüm ettiği halde ba-

- Yüri.i, hem.5ire korkma. Hakikat şından gçemkte olan vakayii diişünerek 
halini bana söyle. Şimdj her türH.i teh- kendi kendine «acaba su kızı kurtardı
likeden kurtulmuş bulunuyorsun. ğım gibi (Cihnn) da öyle bir imdatkara 

Cariye boğuk bir sesle cevap verdi: nail olacak mıdır?> diyordu. (Aydoğdu) 
- Sizi tahlisime gönderen Allaha bir müddet bu gibi efkar ve hayalf\ta 

hamdcc!eriın. Siz olmasa idiniz zulmün dalını~ olaı·ak yi.trüyordu. (Yakute) da-
Jmrbanı olacaktım. hi me~er.rct haJ~:uıı ve (Sahip) in c::ev-

Kızın sesi (Aycloğdu) nun hoşuna gi- gilisi hakkmrla vereceği malıimah din
diyordu. Bütün fikri (Cihan) ın hatıra- ]emeğe büyük bir hissi istiyak içi:ıde 
tı ile meşgul olduğu için bu cariyenin olarak bir tarafında onu takip ediyordu. 
-bizzat Cihan olmasına ihtimal vermek- Sö1. söylemediğini görünce dedi ki: 
ten h5.1a kendini alamıyordu. Cariyenin - Efendim! (Hammad) hakkında ba
yiiziine dikkatle bakmak istedi. Fak:ıt na malumat verecegıruzı vadettiniz. 
Jrnranlık buna mani oluyordu. Kız::ı tC'k- (Samra) dan miifarakati doğrıı muduı·? 
rar tevcihi kelam etti: - Evet, nişanlın, (Hariı-) in sana de-

- Hakikat halini soruyorum. Doğl'U diği gibi müfarakat etıni~tir. 
~y1e. - Şimdi nerede? 

- Bir zatın cariyesi idiaı. Bu zat Al- - Bilmiyorum. Bir kaç gün evvel 
l1ıh rizası için beni azat etti. Sonra bir kendiı;ini Irak haricinde bir yerde gör
delikanlı beni tanıdı. Ben de onu t;mı- düm. Nereye gideceğini kendisi d" hil
dını. Birbirimizi sevdik. Birbirimizle ev- mediğini, senin için Haris ve Halifeye 
lenıncğe karar verdik. Nikah tedarika- darılmış olduğunu hikaye etti. Emin ol 
tiyle meşgul iken Halifenin maiyeti me- ki seni son derecede seviyor. 
rnurlarından (Hal'S Scmerkandi) na- (Yakute) eliyle yüzüne vurarak: 
ımnda biri ortaya atılarak bana izdivaç - E\'yah! nereye gideceğim? Nerede 
t~kJif f'tti. Onu reddettim. yatac~ğıııı? Onun verini na<:ıl anlıyaca-

(Aydoğdu) Hars kmini ~itir işitnıe:t. ğım? 
(Hammad) dan i~ittiği ~evleri hatırladı : - Mı:r.ık et.mc, Lu felaketini geçirin-

- Nic:anlının ismi nedir? ceye kadar evimd~ valideınle beraber 
- Hammad. kalırsın. (Hammad) lüzumunda bnna 
- O haJıfo senin de ismin (Yakute) mektup yazacaktır. Çünkü iyi bir dos-

nlacak. tumdur. 
Cariye (Aydoğdu) nıın kendi ism.ıni - AJlah size bu hüyüklüğüniiziin 

zikretti}iini görünce büyük bir hayre1 ~ miikafatını versin, lakin ... 
«liiş1ii. Teessiiründcn dili tutulur gibi ol- - Hemşire! korkma. Validemle bera-
du: bcı· rahat ve emniyette olacaksın. Kim-

- Benim ismimi nereden biliyorsu- se sana dokunamaz. Validem evde yal
nuz? (Hammad) ı tanıyor mucunm.? ruzdır. Şüphesiz, seni kızı gibi sayacak, 
Simdi nerededir? 5t>ninle ~iiıel vakıt geçirecektir. 

- Ben onu tanıyorum. Fakat şinıcJi O vakte kadıır saraya yak1aşmı.şlar-
onıı bulmak mümkün değildir. Sonra <lı. (Yakute) ürkmüş bfr halde durarak: 
lt<>ndisine dair sana malUmat verM"e- - Kendimi Hnlifenin snrayı y~mında 
ğim. Simdi sen hik.8yeni bitir. ~ürüyorum! 

Zavallı cariye sevincinden artık sö,v- - Evet, çiinkü hen bu ~ar2yın bir 
liyecl!ğini ~as1rmıctı . Hikayec:inl' deva•n köc::ki.inde ikamet ediyol'um. 
etti: -BiTMEDi_...,, 

Kat'i muharebe 
$imali Fransada mı 
.:ereyan edecek? 
Roma, 14 (A.A) - Askeri harekat 

hakkında mütalaalar serdeden Tevc.are 
dİ)Or ki: 

Almanların garp cephesinde büyük 
harp e!!nasında malik oldukları fırka
Jardım hiç olma7.sa yüz fırka fazla kuv
vde malik olmaJ;ırı iktiza ede1. ;şu hal
de kat'i büyük muharebenin şimali 
Framada cereyan etmeı1i çok muhte
meldir. 

italyadaki Amerika
hların memleketlerine 
dönmeleri tavsiye 
eclildL. 
Vı:ı!!İngton, 14 ( ö.R) - Amerika 

hariciye mızın Kordel Hul bugün gaze
tt-cılcre y<ıptığı lh?yanatta İtalyada mu
kim Amerika tebealannın memleketle
rine <'lönıncleri tavsiye edildiğini bi1dir
mi~tir. 

YENİ İNGİLİZ 
KABİNESİNDE 
Londra, 14 (A.A) - Dün Avam Ka

marasında ~ apılan bir içtima esnasında 
Liher.:ıl muhalefet partisi grubu Çörçil 
kahim::..:inP hın·a nazırı olarak giren paı·-

Italyada 
Talebelerin nümayişi 
Roma. 14 (A.A) - Stefani ajansın

dan : 
Talebe bu sab.ıh bahri kontrol aley

hinde bir nüma~ :'? yapmı~tı.r. Binlerce 
talebe Roma caddelerinde dolaşmışlar 
ve Veneclik sarayının ballrnnuna çıkan 
Di.içeyi alkışlaım~Jrırdn·. 

NapoJide taleb~ kralın saı·ayı onunc 
giderek Savuvu hanedanına Düçeye, or
du ve donanmaya olan merbutiyetlerini 
gfü·"termi~lcrdir. 

B. M. MECLİSİ 
Konservatuvar 
kanunu müzakeresi 
Ankara, 14 (Hususi) - Büyük Mil

let Meclisinde Konservatuvar kanunu
nun müzakeresi yapilimş ve bu müna
sebetle bir çok hatipler söz almışlardır. 
Hatipleıre maarif encümeni namına B. 
Jbrahim Alaettin ve bilahare marif ve
kili B. Hasan Ali Yücel cevap ve izahat 
vermişlerdir. Maarif vekilinin izahatın
dan sonra müzakere kafi görülerek 
maddelere geçilmesine karar verilmi~tir. 

ti Lideri Sir Arşibald Sinklere ınüzahe
rctte bulunmağı vadeden bir karar itti
haz etmiştir. 

Tursrutlu belediye reisliğinden: 
Ciimhurıy et meydanı parkı için 1 { ince 129 metıe galvanizli horu iki ~det 

1} dırsck 18 adet 1 ! ince sulama musluğu 20 adet 1 ~ ince « T > 12 adet · 
g 2 duhlinible satın alınacaktır. 

1 ~lip oli:ınlann ihale günü o1an 25 / 5 / 9 40 tarihine müsadif Cumartesi günü 
Tmgutlu belediye encümenine müracaatları 15 18 21 23 1716 (?42) 

Turgutlu belediye reisliğinden: 
11, 18 cbadındcı 1200 kilo yeni kurşun boru satılığ:ı çıkarılmıştır. 
Boruların beher kilosunun rnuhamme 

R'NIASJ.11 lS MAY:tS CARSA ~DA 

Bir Ermeni gazete
sine göre Türkiye

nin vaziyeti -·-Par iste çıkan ve Taşnak paı·tisinin or-
ganı olan (Haraç) gazetesi, Enneniştan 
eski nazırlarından Araratyanın, Ermeni 
siyaseti hakkında Bükreşte verdiği kon
feransta serdettiği noktai nazarlar üze
rinde durarak hatibin, bilhassa SoYyet 
Ermeni hükümetin.in Tüı·kiye ve İran 
ile olan münasebetlerini tekrar gözden 
geçirip cenup hududundaki bu iki kom
şu devletle bir anlaşmaya varması lüzu
muna işaret eden sözlerini ele almakta 
ve .su mütalaayı kaydetmektedir: 

«İran ile olan münasebat tekrar göz
den geçirilmeği iltizam eder bir mahi
yette olmadığına göre. asıl hedefin Tür
kiye olduğu anlaşılıyor.» 
Taşnak gazetesi bundan sonra hüla

saten diyor ki: 
cTürkiye, İngiltere He Fran.sanın müt

tefikidir. Bu ittifak. nihayet bir gün ha
kiki bir taaı-ruza uğradığı takdirde Er
menist.a."ldan geçerek Kafkasy<ıya doğru 
bir istila hareketini inlac edebilir.> 

Ayni gazete, Ttiı'kiyeri°in silahlı bir 
çarpı.şmadan korunmak için her çareye 
ha~ vurmakta olduğunu kaydediyor. 

--·--
Bir dolandtrıcı yı 
dün ya zabıtası arıyor 

Dünya polisi, jon Voskot F orb is
minde müthi:7 bir dolandırıcı '\ e ffil\CCTa

peresti aramaktadır. 
Dünya borsa işlerinde en mühim mev

kii İşgal eclen Avusturyalı Ford, Ame
rikada 23 milyonluk bir dolandmcılığı 
müteakip zabıtanın takibine uğramıı;
tır. 

Caeuslarm irlanda yoluyla in~iltereye 
girmeleri kolaylığım gösteren adam da 
Forbdıır. 

Haber alındığına göre F orb halen 
Londradadır. Bu, harbin iptidRsından 
heri ikinci defa Londraya gelişidir. 

Karısı ve cocukları Londrada yaşa
makta, zabıta' tarafından yakından ta
kip olunmaktadır. 

F orbun nerede görülürse zabıtaya ha
ber verilmesi bütün dünyaya bildiril
mi~tir. Oolanclmcı bundan on yedi ay 
evvel Sidneyden ayrılmış ve Bombayda 
zabıta tarafından tevkif olunmuş: Avus
ıurnlya 7abıtnı;ından Ni kendisini almak 
üzere Bombaya gelinceye kadar F orb 
kaçmıcıtı. Avu:.turalyalı polis, dolandın
cınm ızı uzerine düşmü~ ve Londraya 
kadar gelmiştir. Ni burada Skotland 
Yarddan yardım istemiş ve lngi1İ7; po
lisinin en zeki bir hafiyesi de işi takibe 
ha lamıştır. 

!ki polis tahkikata devam etmi~ler 
ve F orbı Otöy at yarı'l[annda görmüş
lerdir. Fakat altı aydan heri Forbu tev
kif etmeğe muvaffak olamamışlardır. 
Ni ümitsiz bir vaziyette memleketine 
dönmfü;tür. Son günlerde Londrada 
tevkif edilmiş olan birisinin F orb oldu
ğu kanaati hasıl olmıış, fakat bu adamın 
parmak izleıi, Avusturalya zabıtası ta
raf mdan gönderilmiş oları F orbun par
mak izlerine uygun görülmemi~tir. 

Fransız polisi, F orbun inr:iltereye 
ı;eçmiş olduğunu bildirmiştir. Bilahare 
İrlandada at yarışlarında görünen F orb 
yeniden izini kaybettirmeğe mm•affak 
olınuştut. 

--:ıı-

Ölen kocası icin • 
J ,500,00 frank za-
rar isti yen yıldız 

Fransız gazetelerinin yazdığına göre, 
Kussc hukuk mahkemesi çok enteresan 
biı· davava bakacaktır. 

Davnc; s.incmadn Rone Sen Sir isrruy
le tanınmış olan madam Lotner, dfwalı 
U;e Vi=:ii havacılık kulübüdür. 

Dava mevzuu şudur : 
26 tenunuz 19::8 tarihinde Vişi tayya

re meydanında bir :"ivil tayyareci paı·
çalanmış ve içinde bulunan Nisli mc~
hur kuyumcu mösyö Lotner ile bir ka
dın derhal ölmüşlerdi. Mösyö Lotner 
tayyareyi bizzat kullanzmakta idi. Ha
va fevkalfidc mükemmclcli, tayyare arı
zasız bir uçu~ yapını.~. fakat yere inece
ği zaman t<1yyarenin kuyruğu birdenbi
re kopmuş ve müthiş kaza.ya sebebiyet 
vermişti. 

Sinema yı lduı Röne Sen Sir bu ka
zadaki suçun, kocnsına fena vaziyette 
bir tayyare kiralamış olan Vişi havacı
lık kulübüne teYeecüh edeceğini düşü
nerek mahkemeye müracaat ederek, 
bahsi ge<;en kulüp aleyhine dava açmış
tır. 

Röne Sen Sirin avukatı bir milyon 
frank zarar ıı:iyan ve çocuk için de ay
nca 500 bin frank istemektediı'. (Hepsi 
bizin1 paramızla 45 bin lira .. ) 

Uzw1 zamandan beri pilot brövesine 
mnJik olan mösyö Lotner boş vakitleri
ni tayyare gezmel~riyle geçirirdi. Ken
disi 1914 - 1918 harbinde tayyare zabiti 
olarak çalışnın.;tı. 

Buna mukabil Vişi havacılık kulübü 
de su mi.idafaada bulunmaktadır : 

_:_ Mösyö Lotnerin binınlş olduğu 
tayyare be:ı gün ~vvcl muayeneden ge
<;irilmic;ti. Sonra mösyö Lotner imzala
mış olduğu bi.ı· senetle bir kaza halinde 
kulübe hiç biı' mt'suliyet tahmil oluna
mıyncağını kabuJ etmiş bulunuyordu. 

Kibar Franısız mabafili bu enteresan 
davayı büy i.ik bir alakn ile takip etmek
tedir. 

- *--
CORUMDA 
$iddetli yağmurlar 
Corum, 14 (A.A) - Bir haftadan be

ri devamlı yağan yağmur dün şiddetini 
arttnmı.ştır. Alacada büyük bir köprü 
kö~·leı·den ban köprülerin sular tarafın-

N rveç'in merkezi Osloda 
x.~~~~--~~~~~~ 

Halk Almanlara nefret- lsveçte'ki 

le muamele ediyor gök yü!ü 
~~~~~~x4x,--~~~~~--

B i r Almanı öldüren Norvecli bulunamadı , 
Norveçte bulunan bir laveç gazete

sinin yazdığına göre, Almanyamn Nor
~·eçteki işgal kuvvetleri Noıveç halkı 
Üzerinde hakimiyet tesis edememişler
dir. Sivil halk, işgal kıtalarına nefretle 
muamele etmektedir. O kadar ki herkes 
sanki memleket işgal edilmemiş gibi la
kayt bir şekilde vazifelerine devam et
mekte ve Almanla.tın mevcudiyetine 
asla kıymet vermemektedir . 

Almanlar, otomobif, kamyon gibi bü
tiin nakil vasıtalarına el koymuşlardır. 
Bütün gıda maddeleri veeikaya tabi 
tutulmaktadır. Bunun sebebi, ne kadat 
yiyecek ''arııa hepsinin askeri kıtalara 
verilmek üzere ahnmış olmasıdır. 

Henüz açlık başlamış değildir. Fa
kat vesika ile alışveriş yapmak mecburi 
olduğu gibi adam ba~ına verilen gıda 
da pek azdır. 

Geçen Pazar günii Oııloda oldukça 
heyecanlı bir hadise de olmuştur. Meç
hul bir şahıs tramvayla geçerken cad
denin bir köşesinde nöbet bekleyen bir 
Alman askerini vurmustur. Tabii halk 
derhal valra mıntakası~a birikmiş, ha-

diseyi haber alan Almanlar ltoşmu§ ve 
bir çok Norveçlilerin üzerine ateş et
miştir. Alman nöbetçiyi öldüren taban
ca bulunmuş, fakat Norveçli fedai mey
dana çıkarılamamıştır. 

SPORCU TALEBELER 
Almanların Norveçi işgale başladık

ları haberi yayılınc;a Oslo gençleri asla 
ümitsizliğe düşmemiştir. Bilakis büyük 
bir sevinç içinde ıkilerine ıanlarak da
ğa çıkıruş)ardıT. Kendilerine ne yapa
caklarını soranlara sac:lece şu cevabı ver
mişlerdir. 

- Bir az spor yapacağız .. 
Ancak bu sporcu gençler henüz Os

loya avdet etmiş değiUerdir. Bu genç
lerin ıimali Norveçe geçerek müttefik 
·Jtıtalara iltihak ettikleri kuvvetle zan
nolunmaktadır. 

O tarihten itibaren Almanlar çok 
ciddi tedbirler almak lüzumunu hisset
mişler ve genç erkeklere şehirden dışa
rıya çıkmağı şiddetle menetmişlerdir. 
Alman İş~ali altında bulunan Norveç 
şehirlerinde gençlerin ski yapma)aTı da 
~iddetle menolunmuştur. 

Amerikada gizli Nazi teakilatı 
~ 

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

lhtililcilerin elebaşıları 
·nasıl tevkif edildi? 

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

neler yapmağı kurmuslar? .. 
Fransızca Patisuvar gazetesmm Nev

yorktaki hususi muhabiri bildiriyor: 
Hıristiyan cephesine mensup 18 ki

şinin aleyhine açılmış olan dava bütün 
Nevyorkta büyük bir alaka ile takip 
olunmaktadır. 

Erkanı harbiyenin yakından· takip et
tiği bu davanın maznunları yahudi 
;;;leyhtarlığı maskesi altında Alman pro
pagandası yapmakta ve Amerika birle
!!ik devletleri hükümetini devirecek, 
karışıklıklar çıkarmağa gayret etmekte 
idiler. 

Bu on !elc.i:.ı: kişi devleıin emniyeti 
aleyhine çalışmak suçundan maznunen 
muhakemeye veJilmişlerdir. 

Bunların lideri vaziyetinde bulunan 
ve a~ağıda hüviyeti hakkında etraflı ma
lumat vereceğimiz Viliam Gerald Bisop 
bir çok hüviyetlere malik bulunmakta
dır. 

Bu on sekiz kişi Roma kilisesiyle kav
galı olan rahip Kuglin tarafından teşkil 
edilmiş. Yahudi ve komünizm aleyhtarı 
bir birlik olan hıristiyan cephesine dahil 
olduklarmı söylemekte idiler. 

NELER YAPACAKLARDI? 
Tatbika geçecekleri planlarında ev

vela yahudileıe karşı açılacak olan bir 
tedhiş mücadelesi vardı. Bu mücadeleye 
kongrenin on döıl azasını katletmekle 
ba'°'lıyacaklardı. Bundan sonra bomba
lar atılacak, bankalar soyulac2k, milli 
emniyet ve ordu depolan basılarak es
li'ıba ve mühimmata el konacak ve bu 
şekilde husule getirilen karışıklık ııaye
sinde hükümet reisleri elde edilerek 
Amerikaya az çok nazizm şekjl altında 
bir diktatöılük kabul ettirilecek idi. 

On seki7 kisinin böyle muazzam bir 
hareketi başarabilmesi size imkansız 
gürünüyor•a, derhal şunu hatırlatayım 
ki büyük Rus ihtilalini de !ad ece 2 3 ki
~i meydana getirnıişt i. 

Unutmayınız ki J\merikan tebeası, 
fakat Alman aileden olan Vibrokun 
evinde bir çok bombalar, dinamitler, 
mühim mikdarda ııilah ve mühimmat 
ve nihayet bomba imaline yarıyacak le
vazım bulunmuştur. Halbuki bu Vibrok. 

Turgutlu 
/rlamaz 

gençleri 
köyünde 

Turgutlu (Hususi) - Halke:vi reJSJ 
Hilmi Kayanm idare~inde, muhtel;{ kol
far mensuplarından ve münevverlerden 
mürekkep 40 ~ilik bir kafile lrlamaz 
köyüne gitnu .. tir. Ka!ileye 16 ki~ilik 
bando da .refakat etmi41tir. 

Köyde doktor Seyfi Poyraz ve opera~ 
tör Cevdet Alkan tarafından ytize ya
kın hasta muayene edilmiş, di,ı;çi Ferhat 
tarafından da bir çok köylünün di~i çı· 
karılıp ilaclanm1 tır. Fakirlerin ı-eçete
leri Halkevi tarafından yaptırılmıştır. 

Kaymakam Alaetldin Özgelen de köy
li.inün dertlerini dinlemi , ihtiyaçlarla 
alftkadnr olmuştur. 

Daha sonra Gençler İstiklal piyesini 
ve bir komedi temsil e1mi!Jer, dddı>tle 
alkıslanmışlardır. 

alelade bir suç ortağ.ndan başka bir şey 
değildir. 

MUTEADDiT HOViYETU 
ADAM 

Hıristiyan cephesi tedhişçilerinin şefi 
Vilyam Bişop muhtelif isimler taşımak
tadır. Bazan kendisinin Cenuvada, ha
zan da Masaşuııette dünyaya gelmiş 
olduğunu söyler. 

Halbuki ismi Vilyam Arnektir ve 2 1 
Kanunusani 1903 te Viyanada doğmuş
tur. 

Casusluk şüphesi altında Fransa, Bel
çika ve ingiltereden çıkanlm>ş olan Vil
yam Amek 1926 senesinde Vestrik 
isimli gemiye kamara garsonu olarak gir
miştir. 

9 2 6 Martında gemiyi teıkeden Vil
yam gizlice Amerikan topraklarına so
kulmaya muvaffak olmuştur. 

1935 senesinde memnu silah ta~ımak 
suçundan tevkif edilerek2 ay hapse 
mahkum olmuş ve evvelce Cenovada 
doğmuş olduğunu iddia ettiğinden Ame
rilcadan kovulmasına karar verilmiştir. 

Fakat Vilyam bu sıralarda zimamdar
ları kendisinin Mruıaşuselte doğmuş ol
duğuna ikna ettiğinden Amerikadan 
kovulmaktan kurtulmuştur. 

Dit.ER ON ALTI SUÇ 
ORTA(;I 

Bu adamın on altı euç ortağının ya~
lım knktan aşağıdır. Bunlardan ikisi 
İrlandalı. ikisi izlandah, ikisi Alman 
ve diğerleri ise Amerikan tebeasıdır. 
Fakc-t hepsi de Alman ailelerden gel
mektedir. 

Maznunlardan beş tanesi milli em
niyet memuru, bir tanesi de Amerikan 
ordusuna mensup bir süvaridir. Bunla
rın arasında eski bir bahıiyeli ve bir çok 
telgrafçılar da bulunmaktadır. 

Görülüyor ki Vilyam Arnek suç or
taklarını çok güzel tıeçmiştir. 

Vilyam Amerikan Mcksikada bulunan 
bir nazi teşkil~tiyle rabıtalı oluşu da 
davanın ayrı bir ehemmiyet kazanması
na vesile teşkil etmiştir. 

Amerikan zabıtası tahkikatını geniş
letmekte ve AJman ajanlarını yakala
maktadır. 

/ngiliz Ba,kuman_
danının mesajı 

Paris, 1-4 (A.A) - Havaı Ajanııınm 
ordular muhabiri bildiriyor: 

Fransadaki lngiliz orduları ba~ku
rnandanı general Cort ııu meaejı neşret
miştir: 

Bütün cÜZÜ(am kumandanlarını, eu
baylannı ve kıtaatı İngiliz hava kuvvet
leıindeki arkadaşlaranın eşaiz yardımiyle 
yapılan ileri hareketinde gösterdikleıi 
fevkalade intizamdan dolayı tebrik ede
rim. Bugiin imparatorluğun tarihi büyük 
bir amnın arafesincle bulunuyoruz, Mü
cadele mel'lakkadi ve u;ıun olacaktır. Fa
kat nihai ~afere itimat edebiliriz. 

Bulgar gazetesinin 
İtalya hakkmdaki 
mütaıaalarL-

Geç vakıt köyden Turgutluya döniil-' 
ıniiştür. 

Sofya, l4 (A.A) - Zora gazetesinin 
·Roma muhabiri, İtaJyada müttefikler 

AA . aleyhinde yapılmış olan nümayişleri 
ır.ıemnu mın· kaydederek İtalyanın harbe girmeğc ha-Mı~ırda 

taka v,,. /ıf l f • • z.ırlanmakta olduğunda şüphe etmeğe 
ııı;; a ya se ırı mahal olmadığını beyan etmektedir. 

Kahire, l4 (A.A) - Mısır makam- Diğer tım:ıftan ayni gazetenin Atina 
ları Nil Deltasındaki battııj mıntakı:.larım muhabiri İtalyan gemilerinin nıemleket
ınemnu askeri mıntakalar arasına dahli le:Moe avdet etmek üzere Yunan liman
etmeğe ve bütün mütekait subayları hiz- lwını terketmek için hükümetlerinden 
mete çajİ11mai1'a karın vermiştir. emir almış olduklarına dair olan şnyia-

YAZAN: 

Bu muhar.ehenin bir ~ fa 
ye insanın dili vaımıyor - tesi 
adamların gençlikte öğren 
coğrafya bilgilerini tazeleme 
sela isveçle Norveç bunda 
yıl önce birleşik olarak İsv 
diye öğretilirdi. Bir aralık o 
memleketin - o taraflarda 
bıkan karı kocalar gibi - se 
ayrıldık1arını gazeteler yazdı 
raları gazeteler o memleket 
az bahsettikleri için, gençli 
)erine daha ziyade inanar 
Norveçi hala birleşik sananla 
pek de ayıplanamazdı. 

Bugünlerde Almanların D 
ve Norveçe girdikleri halde 
)im kalınası bu iki memleketı 
olduklarını bir az c.<!kimiş 
kuvvetlend'irdi. Ondan başka 
rada adını gazetelerde okudu 
lo şehrinin biz.im bildiğimiz 
yanya olduğunu şimdi daha 
öğrendik. Hele şu Narvik li 
zim coğrafya olrnduğumuz 
mevcut olup olmadığını hatır 
pek az kimse bulunabileceğin 
ait bilgi büsbütün taze sayıla 

Bu yazıyı yazdığım gün m 
İsveç topraklarına da yayıl 
henüz bir haber yoksa da ya 
tede çıkabileceği güne kadar t 
da kavga yeri olmıyaeağını ki 
edemiyeceğinden telgTaf hah 
rafya bilgilerini tazelerken -
geç kalmamak İçin - İsveçin 
kımmdan mühim bir hususiye 
mak istedim. 

Norveçin hususiyeti gece y 
şi olduğu gibi, fsveçin hususiy 
daki gökyüzünün görünüşüdü 
en ziyade şimal tarafında da 
Mayıstan 1 7 Temmuza kada 
gün gökyüzünden hiç kaybol 
kat gökyüzünün berraklığmd 
güneşin ufuktan aşağı indiği 
bile, gÜndüz şimal tarafların 
saat, cenup taraflarında on b 
daha uzun olur. Bundan baş 
battıktan ııonra da alaca kar 
uzun sürer, Mesela lsveçin ·· 
Haziranın 16 sı ile 2 7 si ara 
neş battığı halde, gökyüzünde 
hiç kaybolmaz. 

İsveçteki gökyüzünün hususi 
bu parlaklığın sağlık bakımmd 
miyetli bir neticesi vardır: Bu 
o kadar imalde olduğu halde 
en çok güneşli memleketlerinde 
Her iklimin sağlık bakımından 
iklimde bir ~ene içinde güneşli 
çokluğuna bağlıdır. İsveçin' 
parlak olmasından dolayı, o 
tin en şimalindeki Abisko kas 
sene İçinde güne .. Ji ııaatleri hesa 
ma şehrinden hada zengindir. 

Roma şehri ha' a tebdili içi 
bir iklim sayılmazsa da İsviçre 
var.ın veremlilere mahsus sanat 
riyle ~öhretini, şüphesiz bilir 
şöhtel orada güneşli saatlerin ç 
dan ileri gelir. Halbuki yaz ay 
de isveçin en şimalindeki yerleri 
li saatleri Davosdakilerden faz 
ğu ~ibi bütün sene içinde - gü 
göıünmediği günler de hesaba 
şartiyle- Davosun güneşli saatler 
şimalinden pek a:ı fazladır. 

Bütün İsveç topraklarının üz 
gökyüzünün, senenin en 2iyade 
zamanı olan birincikanun ic;ind 
2ncnk 7 4 nisbetinde bu!utlarl 
olduğu hesaplanmı<tır. Orada g 
nün güzel ve parlak olmasında 
yaz mevsimi hiç l!ıkmtılı olmad 
k1ş mevsimi de aynı arz derec 
başka memleketler kadar soğuk 

G. --·--Boş arazi çiftçiy 
halka verilece 

Maliye vekaleti, bUtiln vilayet 
teı·darlıklarma. ha:Lineye ait boş 
tesbit edip vekalete bildirilmesi 
liğ etmişti. Defterdarlıkların mü 
kısmı ve hu meyanda İstanbul 
darlığı bu nevi araziye ait listeyi 
ı·aya göndermişlerdir. 

Hükümet, hazineye ait boş v 
de edilmiyen araziyi, civanndaki 
ve halka tevzi etmeyi kararlaştı 

Maliye vekaletinde, bu kabil a 
muhtaç çiftçilere ve halka ne 
tevzi edileceğini tesbit etmek ·· 
komisyon kurulmuş ve faaliyet 
mi~ir. --·--Yapılan yollar 

Belediye, imar ı:ıahasında b 
yollaJ'l.n kaldırım inşaatına dev 
mektedir. Bu yıl zarfında imar 
d;ıhilindeki bütün yollar ikmal 
cektir. Çarşıda çok bozulmuş ol 
yollar da belediyece esaslı surette 
edilmekte, bir kı!>mı da yeniden 
olunmaktadır. Belediye reisi Dr. 
Uz, dün bu inc::aab teftiş etmiştir. --·--GilMRVK 
Muhafaza ınenıurl 
ve tekaütlük 
Gümrük muhafaza memurlarını 

kaütlükleri hakkında meclL<>e sevk 
~eni kanun layihasına göre gümrül 
lrnfoza memurları 50, {\mirleri de 6 
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l2.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Müzik : Muhtelif şarkılar (pi.) .. 
13.30 - 14.00 Müzik : Küçük Orkestra 1ZMtR SULH HUKUK HAKiMLt-
Şef : Necip Aşkın C1NDEN: 
l - Grieg : Norve~ nişan töreni 
2 - Hans Mainzer : Screnad 
3 - V erner Bochmann : Büyük Vals 
4 - Vilhelm Vacek : Marş 
5 - Mlcheli : Puscler serenadı 
18.00 Program ve memleket saat ayarı 
18.0S Müzik : Senfonik müzik ve ope
ra aryaları (pi.) 18.30 Müzik 
ÇALANJ..AR :: Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, İzzettin Ökte. 
OKUYAN : Müzeyyen Senar 
l - Suphi Ziya - Kürdili H. Şarkı (Bah
çeniz.de bülbül olsam) 2 - Lemi - Kür
diU H. Şarkı (&irindir benim gönlüm) 
3 - Arif bey - KUrdili H. Şarkı (GUze
liın hiç aramaz mı) 4 - Lemi - Muhay
Yer şarkı (Gez.dim yürUdUm) 5 - Mu
haYYer Dağı : Ben babamın evini yık
tım) 6 - Halk türküsü (Meşeli Meşeli) 
7 - Halk türkUsil (Söyleyin güneşe .. ) 
19.00 Konuşma (Dış politika bidiseleri) 
19.20 Müzik : Fasıl heyeti 19.45 Mem
leket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri .. 20.00 Müzik ~ : 
l<emal N. Seyhun, Cevdet Çağla. İrzel
tin Ökte. Fahri Kopuz .. 
OKUYAN : Azize Tözem 

SATIŞ tLANI 
Ahmet kızı Emire: Ve İfakat ve lb

ı-ahim Saminin şayian mutasarrıf olduk
ları Dibek başında birinci yüksek so
kakta 20 sayılı ev ve .altındaki dükkan 
mahkemece verilen izalei şuyu kararı
na istinaden 14-~940 Cuma günü saat 
15 te İzmir sulh hukuk mahkemesinde 
sahş yapılacaktır. 

Bu artırmada tahmin olunan bedel 
800 liranın yüzde yetın~ beşi verildiği 
takdirde talibine ihalesi yhpılacak aksi 
takdirde satış on beş gün daha uzatıla
rak ikinci artırması 29-6-940 Cumartesi 
günü saat onda yine dairemizde yapıla
caktır. Daha fazla malömat isteyenler 
dairemizin 940-1270 sayılı dosyasına 
müracaatları lüzumu ilt\n olunur. 

1729 (940) 

DOKTOR 

Salahe~~in 
l - Şükrü Şenozan : Mahur şarkı (Bu 
sevda ne tatlı yalan) 2 - Rast şarla 
(GönUl kurtulmıyor) 3 - Sadettin 
l<aynak _ Nihavent şarkı (Gel göklere Çocuk llastalıklnrı Mütehassısı 
yUksclelim) · 4 _ Muh. Sabnhettin - Ni- BERLtN \'C KÖLN ÖNİ\'ER-
h d · .. ) SİTF.St SABIK ASİS1 ANI 

avcnt şarkı (Çok özle im sesını ~ Hastalarını İkinci Bc .... ler Numan 
OKUYflN : Mustafa Çağlar ~ ~ 
J - ND.zım _ Şehnaz semai (Didem yü- K 7.ade sokak 5 No. da her giin saat \ 
zUne naz.ır) 2 - Şemsettin Ziya - Şeh- birden sonra kabul eder. 
naz şarkı (Denizin dalgasını bekliyo- TELRFON : 34:>3 

h ~·vt: 3459 :rum) 3 - Şemsettin Ziya - $e naz. şar- _ 
1 111 

qmıgıı 
11 11 kı (Hem aldandım hem aldattım) 4 - ' ' • • " 

l:Ialk türktisü (Sarı kurdcla) 5 _:Hicaz 
§arkı (Sen bu yerden gideli) 20.35 Tem
sil : Orman sonu düğünü 

ziraat, esham. tnhvi!At, kambiyo, nukut 
borsası (Fint) 22.50 MUzik : Cazband pl. 
23.25 - 23.30 Yrırırıki program ve ka-

Yazan : Mühendis Nephan Özçandarlı .. 
21.35 ScrOest saat 21.45 Müzik : Riyase- panış .. •• ticUmhur bandosu (Şef : İhsan Künçer) 
1 - Moszkovsky : Marş 
2 - Kotlar : Monte Cristo (Vals) 
3 - Albcrt Kctclbey : Chal Romano U. 
4 - Vincent D1İndy : Fervaal operasın
dan fantazi 5 - H. Fevrier : Pousse
Pousse (japon levhaları suitinden) 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri, 

İran Tahran 
radyosunun neşriyatı 
TAHRAN 1·adyosu kısa dalga 31 met-

re üzerinde her gün Türkiye saatiyle 
gündüz 12115 de 'l'ürkçe ne.5riyat yap
maktadır. 

Bağcılann nazarı dikkatine 
•• 

ı~mir incir ve Uzüm T. S. Ko-
operatifleri Birliğinden: 

Bütün memleketimizin göztafı ihtiyacını temine hükümetimiz
ce memur edilmit olan birliğimiz atideki fiatlerle satıt yapmakta
dır. 

lzmir depo tealimi kilosu 30 kr. 
Kooperatif depolarında «31 » 
Müstahailter bu fiatlerle birliğimizden ve kooperatiflerden dai

ma göztafı temin edebilecekleri cihetle fazla fiatle ıatın almama-
larını bvıiye ederiz. 15, 17 (945) 

2 İNCİ TAPU siciL IUUIIAFIZLl(HNDAN : 
Mevkii Cinsi Mikdarı Kapı Hududu 

No. 
Buca aşağı ına- Kahvehane 60:78 28 taj Sağı, 26 nuınaratajlt dUkkin ile köpril-
halle Uzun Metre M. lü aokağına ait 3numaratajlı ev solu, Ha-
sokak lime ait 30 numaratajlı ev, arkası Köp

ı·iilü sokağında Bayrama ait tiç numa
ratajlı ev cephesi uzun sokak. 

Yukarıda cinsi ve m·saiı yaz.ılı gayri menkul Rum Eftimyanın senetsiz malı 
iken metrUk olarak maliye hazinesine intikal ettikten sonra haz.inece açık art
tırma ile Mustafaya satıldığı Defterdarlığın 26/ 12/ !l:lG gün ve 71-14326/ 5718 
sayılı tez.keresi ile bildirildiğinden yüksek tefsir hüki.iınlcrine kıyasen bu malın 
hukuki vaziyetinin tahkik ve tesbiti için gi.lııli mahalline memur 
gönderilecektir. . 

Bu malın mülkiyetinde, suıırında her hangi bir ayni hak iddia eden varsa, ya 
kendisi veyahut kanuni vekili tarafındn o gün mahalline gidecek salahiyetli 
tapu memuruna veyahut ikinci mınt.aka tapu sicil muhaf1zlığına ve.saikiyle bir-
likte müracaatleri ilan olunur. 1731 (943). 

·-(LÜKS)
Marka J ı 
Sabunlar 

Cildin ve Şaçlann tabii yumuşak
lığını artınr, elleri katiyen bozmaz. 
Büyiik, küçük herkes banyosunda 
ve en nazik çamaşırlarında emniyet
le kullanabilir. Bol köpüğü ve latif 
kokusu ayrıca bir zevk verir. 

2 - 3 Kiloluk Paketlerle 5 Kilo
dan 50 Kiloya kadar torbalar da sa
tılır. 

Kokulu ve kokusuz nevileri var
dır. Her yerden sipari~ kabul edilir. 
Perakende her yerde bulunur. 

LOKS markasına dikkat. .. 

Adres: lzmir Kestane 
Demirciler 

Pazarı 
No. 48 

•• • 
UMIT Fabrikası Ticarethanesi 

Telg. Telf. 
•• 

SPERCO VAPUR 
A.CEH'l' ASI 

Gönül Kolonyası 
~ BRINDISI 
~ 15-5-940 tarihinde ge 

A 
rA~ ie;c~ec~~r~.~:n~ 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 
LJ_ Zara, F.ıume, Triy 

D~IATK ~:rh:~.~~" 
Gaşyedici, aşk, lüsun ve 

neşe saçan tılsımlı genç koku

DÖRT BOY ŞİŞE 

wucnı• FEDERICO vapun 
16 - 5 - 940 tarihind 

beklenmekt olup İskcnderiye limanı 
hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 18-5-940 ıar· · 
de beklenmekte olup Ccnova ve Rivie 
limanlarına hareket edecektir. 

Depo: Hilal Eczanesi 

Cİ'IT A Dİ BARİ motörü 21/ 5/194 
tarihinde beklenmekte olup İstanb 
Pire, NapoU, Cenova limanlarına 
ket edecektir. 

ZARA motörU 22-5-940 tarihinde g 
lt:rck ertesi günü sa~t 17 de Pjre, Brin• 
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedili 
limanlarına hareket edecektir. 

. . ' "" BRİNDİSİ motörü 29/ 5/940 tarihin 
de gelerek ertesi gUnU saat 17 de Pire: 

• ıır 'I •• "' • 

Ur. Demir Ali 
· KAMÇIOOl.11 

Cilt ve Tenasül haatalıklası 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhaınra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanıu 

~kabul eder.. TELEFON : 3479 
CYJ.Z.T.Y..XXZ7J77~7.XXTL/7.7.YJo/,Z7A, 

TtRE ASLlYE HUKUK MAHKE
MEStNDEN: 

ARTIRMA !LANI 
Tirenin İhsaniye mahalle.sinden Meh

-nct oğlu Mehmet Eqri ile Tirenin So
~uköy mahallesinde:n Emindede o~lu 
Hilmi ve Dere mohallcsinden Ahmet 
karısı ve Mehmet kızı Ganime namı 
diğeri Hatice \"e İpekçiler mnhall~n
den Mustnfa kızı Fadiycnin müşterelCen 
nutasarrıf bulundukları ve kabili tak
im olmayan Tirenin Mercan kırı mev-

kiinde şarkan sahibi fl.'rag Abdi oğlu 
Mehmet cnvuş şimalen Cölcü zadeler 
cenuben Dubaracı hacı Mehmet ta.,.la.•n 
ı;(arbe~ tarik ile cevrili 36 sav1lı 30-3-
1937 tarihli eski Öl<'ülerlP yedi dönüm 
ve beher dönümii 50 <:er lira kıvnıeti 
mukadde-eli tarla ile Tırenirı Sofu köy 
KPrngnzi GürcU Meh•k cıkmazında ta
rafları sağı ınüteve!!iye Fatma verese
lerindPn ınüfrt•z hanesi olup kara Htisr
vin oğlu Mustafaya satılan mahal solu 
tariki has arkası Ayşeden geç{"Il kutnk
•nz oğlu Ali hane.si cephesi tariki has 
ile çevrili Kanunu evvel 1341 tarih ve 
54 sayılı t{lhtani iki oda ve bir dam bir 
miktar havlu içinde mevrus bir asma 
l:>ir turunç bir nar ağaçlarını havi sırl 
-.mk ve 250 lira kwrueti muhamminPli 
"lavri men,kulleriıı l 1-5-1940 tarihind~n 
itibaren acık artırma ifo satılığa -:ıka
rılmıştır. 11-6-940 tarihine milsedif Salı 
ı;tünü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Mu
hammen kıymetlerinin vilı.de yetmi'i 
beşlni bulduğu takdirde- ihalesi icra edi
lecektir bulmadı~ı takdirde 15 tzün tem
dit edilecek 26-6-940 tarihinde Carşam
ba gUnli ihalesi yapılacaktır. Ar.tırmaya 
iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akcası veya milli bir 
banka teminat mektubu vermeleri 18-
umdır. İhaleyi müteakin satılan ~avri 
menkullerin narası vedlmediği takdir
de yeniden 15 gün müddetle artırmava 
çıkarılan bu J?ayri menkullerin evvelki 
satısı ile son ihalesi beyninde husule ge
lecek !ark hükme hacet kalmaksızın ev
,·elki alıcıdan tahsil olunacaktır. Satı
lan gayri menkullerin bilumum ver~i 
\'e evkafın tcffiz bedeli ve dellalive rü
sumu alıcıya ait fazla malumat L<i.tl!yen
lcr Tire mahkeme ba.şkitabetine müı-a
caat etmeleri icap cdet'eğinden t,bu em
vali gayri ıncnkulf'n1n satısı ilan olu-
nur. 1718 (94i) 
........ 11111111~ ... ~---.._ .... ..,I. 

Rü3iüTöitay 
ASKERİ HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

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

Z AY t 
881 numaralı cüzdanla T.C. Ziraat 

bankası İzmir ~ubesine tediye eyledi
ğim mebaliğ için istimal etmekte oldu
ğum tatbik mührümii zayi ettim. Yeni
sini tasdik ettirmiş olduğum cihetle es
kisinin hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Gazi bulvarında 60 numaralı aile 
evinde Aydınlı AhmE.'1. kızı Gülizar 

Dizen 
1720 (939) 

İzmir Belediyesinden : 
Havnga7.ı fabrikasının sekiz aylık ih

tiyacı olan 6000 ton Zonguldak Zerodis 
lfıvc ınnden kömürünün satın alınması 
havagazı mü<liirlti l'!ündf'ıı 180 kuruş 
mukabilinde tedarik edilecek şartnome
si mucibince yeniden kapalı zarflı ek· 
siltmcye konulmuc;tur. Muhammen be
deU beher tonu 2 liradan 72000 lira mu
vakkat teminatı 5400 lira ve ihalc"i 20-
5-1940 Pazartesi günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kamımın tarifatı dahilinde 
hazırlanmıs teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar endimende 

iz mir Yün Mensuca.ıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkudığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. 
2 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilri otelin müateciri 45 ıeneiik otelcilik müt,hauııı bay ömer 

ütfü Beugü•dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve aıcak akar sulan, banyolar1 

~ve kalorjferi vardır. Dahili ve hnrici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uanaörü ve huauai lokantası vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Mannara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
~ecek derecede ucuzdur. Çünkü uu otel Türkiye otelcilik mütehaum 
~bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler. kendinin tahtı iaticannda 

ulunan otellerde buluturlar. 
1 1 1 

P alya Belediye Reisliğinden: 
Balya Büyük hayvan panayın 2 7 Mayıs/9-40 günü açılacak 29 /Mayıs 940 

akşamına kadar devam edecektir. 
Evsafı Yüksek Ziraat Vekaletince ta\r.dir edilen meşhur boz ırk kara sığır 

hayvanlarını buradan tedarik edebilirsiniz:.. Diğer hayvanat \'C emtca alım ıatımı 
da yapılır. Panayıra gelecek zevatın her türlü istirahatleri için tertibat alın· 
mıştır. 10 1°5 21 26 1635 (907) 

c491 .................... _ ................ ._ .. 

I T. c2~,!!~ 1~ankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasa.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zirai ve ticari her neri Banka muameleleri 

PARA BbUKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az. (50) 
lirası lrulwıanlara senode 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakJ plAna g6re lk
rarciye clağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 il 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • ,,800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşml· 

Brindisl, zara, Fiume, Triyeste ve V ' 
n<~dik limanlarına hnrektc edecektir. 

NOT - BütUn bu v~purlar Tr'iyest 
veya Cenovoda Şimalt ve cenubt Am 
ıilra limanlanna h .. reket eden lTALl 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afrl 
ka ve Hindistarıa hareket eden LLO 
TRİYESTİNO nnonim seyrisefain ~ 
keti \'8purlarına tesadilf ederler. 

SERviCE 1'1ARiTDIE ROUMAIN 
KUMPANYASI 

ALBA JULIA ~ap. 16-Ş.940 tarihind 
beklenmekte olup Malta, Cenova. Mar 
silya limanlarına hıırt:ket edecektir. 

NOT: 
Ahvali baz.ıra dohıyıaiyle oavlun 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını vt 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmak.sı• 
zın değişebilir olduğunu ve bu husus 
dolayı acenteye bir muuliyet terettU 
etmiyeceğini muhterem :rilkleyicile 
k:wıt ve isaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümliuriye 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO va 
t?.et>.ntesine müracaat edilme3i

TELEFON : 2004 - 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : OIJVIER VE 

$t1REKASJ LTD. 
• : 
: . 
: 

VAPUR ACENTASI i 
• 

ATATÜRI{ CADDESİ Rees binası i 
1'ELJi'..FON: 2443 

Londra ve Li\lerpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
runız sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w. F. Henry Van der Ze 
Veşürekisı -•-·-

Al\IERICAN EXPOR1' IJN~ lNC. 
NEVYORK İÇİı~ 
EXİRİA vapuru 5 mayıstı. beldeni 

yor .. 
SEtn1c1<; l\1ARİTfME ROUMAİN 

BUCARE.ST 
GALAS VE KÖS'I'ENCE İÇİN 

CAVARNA Mot. 18 Mayısa doğr 
bekleniyor. 
D.T.R.T.-BUD~PEST 

BUDAPE~TF İÇİN 
DUNA vapuru l5 mayısa doğru bek 

}(;niyor. 
KASSA ınotöıü Mayıs sonların 

bekleniyor. 
SZEGED vopuru Hnziran ortalannd 

bekleniyor. 
sociETE COMMER.CİAl .. E BULGA 
RE DE NAV1GATION A VAPEUB 
BULGARİA ''apuru 6 mayısta bek .. 

lr:niyor. Burgas ve Vs rna için yük ala 
caktır. 

Vapurlann isim \'C tarihleri hakkın 
hi~ hir taahhüt &luunaz. 

VapurlAnn hanlı.et t.rihleriyle nn-1 
tunlardaki delifik.liklerden 
suJiyel kabul etmft. 

Daha faıla tafsi11t t~ ATA 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van 
Zee ve ş.ı. V ıpur acen~tıoa mUraca 
ıt edJlm-' rica olunur. 

ftLD'ON: ZM'7/Hl8 

yenlere ikram.iye çıktılı takdirde y(lz:de 20 fatlaslyle verilecektir. UMDAL 
Kur'alar ~nede 4 defa, 1EylQI,1 Birinci Unun, 1 Mart \'el Hadraa tarih- _..., _ _ 

lerinde çekilecektir. • UMUMİ DENİZ ACENTAUOI Lro. 

·-----------------··----• ZETSKA PJ~VİDBA A. D. KOTOK 

Beden terbiyesi genel direktörltllü t Z M t R 

B~~~~K~t~re~~=~:ttirilecek yüzme havuzu ve tribün 
mevcut proje ve ke~ifleri mucibince on bet gün müddetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Muhammen bedeli 4902-4. 71 liradu. 
Proje ve şartnameyi görmek istiyenler her gün bölge merkezine müraca

atla görebilirler. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatları ile kapalı teklif mek

tuplarını ihale tarihi olan 1 7 Mayu 940 cuma günü aaat 1 7 de C. H. P. mer
kez binasındaki bölge merkezine getirmeleri ilin olunur. 

4. 9, ıs 1s59 (857) 

LOVCEN vapunı 30 nisanda Kös\en· 
ee ve Varna için hı.rtıket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten4 

<eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayf 
Pire. Duraı.zcı \'e Triyeste için ha 
ket edecekti!'. Yolcu ve yük kabul ede
Ct•ktir. 
('..OUl.ANDRİS BROTllF.RS (Hellas) 

J,TD. PtRAEUS 
· •NEA HELLAS• 

I.,ilks transatlantik vapuru Pire 4 

Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
l1 MAYIS 1940 

Yolcu ve yUk kabuJ etmektedir. 
..... Gerek \'apurlann muv.,allt tarthlerl. 

• aerek vapur bimleri ve navlunlan hak-
Böbrekle.rden idrar torbuma kadar yollardaki hastalıkların mikroplanm kö- kında aoenta bir teahhUt altına liremer.-

kiinden temizlemek için HEI.MOBLÖ kullanımz Daha faz.la tafsillt almak için Birinci 

Böbreklerin çalışmıtk kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklarmı, eski 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel al'rısını, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken :yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

İdrarda kumların, mesanede taşl:.ırın tcşekkü1üne mini olur .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı temizliycrek mavileştirir . 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatmı hlizdlr ... HER ECZANEDE BULUNUR 

Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
wnumJ deniz Aet'ntalıtı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 407:! MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Arenta 

Z AY l 
92G senesinde Urla askerlik şubesin

den aldığım t erhis vesikamı zayi eltim. 
Yeni ini alacağımdan t'Skisinln hükmil 
yoktur. 

Urla kazası Özbek köyünden 319 do
ğumlu Ahmet oglu Yu u f Sabri. 



Norveçte de harp devam ediyor Almanlar Majino müstahkem hattı 
Bir kısım Af man askeri yakınlarına kadar geldiler 

Garp cephesine gönderildi Kat'i netice alınacak gün· 
Norveçte 

Paris 14 ( ö.R) - Norveçte müt
tefiklerin mücadelesi muvaffakı
yetle devam ediyor. Neşredilen Nor
veç tebliğinde şu malumat vardır: 
J\lmanlar Tromseo cenubuna asker 
ihraç etmişlerse de nakliye gemileri 
batınlmış ve ihraç edilen kuvvetler 
muhasara edilmiştir. Narvik şima
linde müttefikler mühim mikyasta 
ilerlemişlerdir. 

Paris 14 (ö.R) Alınanların 
garp cephesine gönderilmek üzere 
Norveçten asker çektikleri zannedil
mektedir. 

Berlin 14 ( ö .R) - Norveçin şi
malindeki Non kasabası yakınında 
Alman dağ lataah tarafından mü
hiın bir kısmı 1ngiliz olan 300 esir 

Alman gemileri bahnldı 

Norveçıc demir merkezınc gıdcn meşhur Kinına istasyonu 
alınmı§tır. 

Londra 14 {Ö.R) - Bu akşam 
saat 1 B de harbiye nezaretinden bil
dirildiğine göre Norveçte Narvikin 

7 mil şimaline mi.ittefikler muvaffa
kıyetle bir ihraç hareketi yapmışlar 
ve Almanların arkalarında yer al
mı~lardır. 

Amerika harbe seyirci kalannyacak 
-*-

B. Hol "Bugün beşeriyete 
meydan okunıiıuştur,, diyor 
.-BAŞT~~AFI ~in~'. SAYFAD~:-. e'?el~crine göre tefsir ederek Felemenk Ayni mnhafil bu teklife taraftar olan 

kttlc~, aha.!ısıne şımdılc. kadar gurül- Hındıstanını tehdit etmesi için fırsat kimselerin Amerika ittihadı bloku tara
:ncmı zuhımler ve tnzytklcr yapılmış- vermesi.. tından müzaheret edilmesi takdirinde 
ır. . . . . . Ayni mahfillerde, Canti1o tarafından müttefiklere daha müessir bir surette 
Batıp netic~ olarak d_em~ kı : . . yapılan teklifin Amerikan milJctleri yardım ctmeği Birle~ik Amerikaya ka
• - Amerıka kend~ muesseselennı araSJnda derhal müzakere edileceği zan- bul t•ttirmenin daha kolay olacağı mü-

muhafaza ve. her Amerıkalı ":ntnndaşın nedılmemektcdir. talfıasmda bulunmakta olduklarını kay· 
rcf~hını temın ~tmck mnksadıyle sulh Diplomatik mahfillerde hasıl olan kn- detmektedirler. 
hafınd~ yaşamnga ~etmic;tir ve buna nante göre, knnuni bakımdan bu tekli- AMERİKA <~A YRİ l\IUHARİPLİ-
Jmdr~tı olduğu sa~ıt ıse de böyle bir fın kcıhulündC' şu mnhzurlar vardır : Gİ KABUL ~'TMEDi 
ımarşıden . m~? ~ır v~zi~et;te değil~ir.. . 1 -· Hukuku düvel kaidelerinde gay- Vaşington, 34 (A.A) - Panamerikan 
Ve Amerıka .hnkumetı . '?fırnt halındc rı. ı~uhariplik statüsii derpiş edilme- bitaraflık statüsünün yerine gayri mu
kalnın~ .sur~tıl' I~ annrşıyı. defe.demez. mı~ır. hariplik statüsünün ikamesi hakkında 
A?arşının hıze smıyct dmıycceğı "·eh- 2 - Bu yeni akidenin Amenka tn- Arjantin tarafından yapı]an teklifin 
mm~ kapılamayız .. ., rafından kabulü Amerikan bitaraf ka- Amerika hi.iki.imetince kabul edilmediği 

:MILLi l\IÜDAFAA TAHSİSATI nunu ile bir tc~t teşkil edebilir.. Bu Amerikan mnhfilkrindc teyit edilmek-
ARTflRII .. 1\.CAK kanunda tadilat yapılması ise Amerikan kdir .. HiikUmet, bitaraflık knnunu ve 
Vaşington, 14 (A.A) - Reisicümhur t.:fkarı v umumiycsiyle kongrenin arzusu- E:fkfırı umumiycnin vaziyeti dolayısiyle 

Ruzvelt bu hafta kongreden milli mü- na b~glıdır.. Panamada cenubi Amerika hUktimetJe-
dafon için yeni tahsisat istemek 1asav- M(JTTEFl~\.~ERE DAHA GENİŞ ri tarafından ittihaz edilen tarzı hnreke-
vurundadır. Reisicümhurun katibi Stc- Y ARDJl\I JÇIN te israr etıneği tcrdh eylemektedir. 
phen Carly bu tahsisat mikdannın Ruz- Vaşington, 14 (A.A) - Hariciye ne-
vclt ile müşavirleri ar::ısında yapılacak zareti mahafıli, Amerika cümhuriyetle
bir görüşmeyi müteakip tt-sbit edilecc- rinin, bıtaraflığı terkederek gayri mu
ğini beyan etmiştir. harip 'aziyetın(' geçmeleri suretindeki 

Nevyork, 14 (A.A) - Nevyork Ti
ınr:s gazetesi yazıyor: 

Tahmin edildiğine göre, Ruuclt tara- Arjantın tcl,Jifmin kabulü halinde bu 
Jından istenerek yeni tahsisat 500 mil- tckJifin dcrhol ac:ağıdaki neticeyi tevlit 
l on kadar olacak ''c bu ıınra gnrp nısıf edecegmi kaJ dc..tmektcdirler: 

Muttefik askerlerin Hollanda da uğ
runda çarpıştıkları d:n a Amerikan du
vasıdır. Bnşlıyan muharebe mühimdir. 
Bu müttefikler için ve müttefiklerin da
valarının muvaffokıyctinde menfaati 
olan herkes için mühim bir saattir. Kuv
vetli müttefik ordularının şimdiden Bel
çika arazisinde bulundukları için onlara 
minnettar olalım. 

kürresinin miic~sir bir snrettt.' miidafn· Amerikanın mcnhıatlcrinin, tirari ve 
nsmı 'c cephane imaline hız n•rilmcsi- iktısadi salmlnrcla her türlii ameli çare
ni temin için miidafaa seyyar unsurla- lerc h~ıs vurarak Vt.' na~li:rntmı teshil 
rının tak\ iycc;inc tahsis edilecektir. ederek müttefiklere müzaheret etmekte 
AVRUPA VAZİYETİ VE AMERİKA olduğunun lmbul 'c teslimi .. 

Carly, reL-;icümhurun muavinleri ve --------------------------------

müşrnirleri birlikte Avrupa ihtilafları Brfikst .. re ıniit~n1acliyen Aln1an 1)aras .. iit-
ve bilhassa Polon) a, Danimarka, Nor-
veç, B lçikn, Hollanda ve Lüksemburg Clİ 1 ( .. rİ İ 11 İ yt r V 1 1 harekatı hakkında Amerikn1ı ınüşahit- .~ t C parça 8111Y0 r al 
ler tarafından venlen raporları tetkik 
etmekte olduğunu söylemiştir. 
Muımıileyh bu tetkikten maksat Av

nıpad:ıki askeri hareknttan bir ders al
mak olrluğunu ilave etmiştir. 
BİTARAFLIK YERİNE GAYRİ 
l\1UllARİPLiK Tf<.."KLİFİ 
\'ac;ington, 14 (ı\.A) - Amerikan bi-

taraOıf:ının yerine bir Ameriknn gayri 
muhaı-iplik statiisii ikame edi)mesi hak
kında Cantilo tnrnrından ynpıl::ın teklif 
diplomatik mahfillerde Hıtiyatln miina· 
kn n edilmektedir. Diplomatik mahfiller
de endişeyi mucıp olan noktalar şun

lardır : 
l - İnfiratçıların itiı-azı. 
2 - Amerikan yanın kürresinde tat

bik edilecek olan bu yeni akidenin Ja
ponyaya bu gayri muharipliği kendi 

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

-BAŞTARAFI 1 İnd SAYFADA- muharebe demiştir· haftalarca sürebilir. 
MüTTJ<:FtK TAYYARELERtN B. Frossart hm.·; zayiatı hnkkmda da 

. .. H<!CUMU şunları söylemiştir: 
Parıs 14 {Ö.R) - Muttefık tayyare- Almanların hava zayiatı çok büyük-

lerin açık Friburg Alman şehrini bom- tür. Fransız tayyare dafi bataryaları 34 
bardıman ettikleri haberi münaseb!.'tiy- Alman tayyaresi düşünnüştür. Frnnsa
le Bal'dan a1ınnn bir telgrafa göre müt- da ve Belçika hududunda Fransız - in
tdik hava kuvvetleri şehirden geçen bir giliz hava avcı tayyareleri 88 düşman 
motörlü kafile;'e hücum etmişlerdir.Bu tayyaresi imha etmi~lerdir. 
taarruz neticesinde sivillere de isabet Ho1Ianda da müsadere edılen karada 
vaki olmuş ise de açık bir şehrin tanr- veya havada tahrip olunan ve İngiliz 
ruza uğradığı mevzuubahis olamaz. sahilleri ve şimal denizi üzerinde düşü-

ALMANLAR 400 TAYYARE rülen tayyareler de hesap edilirse düş-
KA YBETTJLER manın malum tayyare kaybı 400 c vnr-

Paris 14 (A.A) - Fransız istihbarat maktadır. Bunların yüzde ellisi tayyare 
n?zırı B. Frossart radyo ile neşredilen dafi batary?ları tarafından düşürülmi.iş
bır nutkunda muharebenin üçüncü gü- tür. Bizim kayıplarınuza gelince nisbc
nii sonundaki vaziyeti ~olatırken, bu ten azdır. 

Çemberlaynın şemsiyesini taşıyan bj; 
~lman harp tayyaresi düşürüldü 

ler pek yaklaştı 
- BAŞTARAFI 1 tscı SAHİFEDE -

lunuyor. Liyejin !iınal ve cenubun
da Almanlar iki kol halinde taarruz 
etm.İ§lerdir. Cenup kolu daha kuv
vetli görünüyor. 

Bu kol kuvvetli piyade cüzütamlariy
lc iki zırhlı fırkayı ihtiva etmektedir. 
Mozele Lüksenburgtan ve Ardenlerden 
Almanlar ilerlemektedir. Lüksenburg 
hududundan sonra yelpaze şeklinde 
açılan AJmnn kuvvetlerinin mikt.,rı ve 
yürüyüş seyri hakkında henüz malCımat 
yoktur. Fransız Ardenlerinde Möz neh
rinin yukarı mecrasını takip eden Al
manlar nehrin sağ sahilinde görülmüş
tür. 

Se:lan ve Mozel ıah~aındtt haska 
bir m eydan harbı başlamıştır. Al
manlar Fransız hududuna gelmi§ler 
ve Majino hattını timal denizine 
götüren Fransız m üstahkem hattı
nın ileri mevzilerine yaklqmıtlar
dır. Bunlann önünde muh arebeler 
cereyan etmektedir. Sedan ve l.on g
vi civarına gelen A lman lar bu iki 
m evki arasında son derece tiddetli 
bir meydan m uharebesine tutuı
muşlardır. 

Belçikada sahil müdnf aasında kullanıhm ağlr toplardan uiTi 
nehri müdafaa hatlarında mevzile- çikayı Ho11ıındadan ayıran Möz nehrini 
rini takviye etmişlerdir. Helden de- Almanlar geçmcğe muvaffak olmuşlar
niz üssü elimizdedir. Zeland adası d~r. Fakat Zuidcrze körfezinin methali· 
İşgalimiz albnda bulunmaktadır. nı eJe g.eçirmek teşebbüslerine Hollan· 
B ha 1 · d . .. . dalılar ı:ıddetle mukavemet ediyorlar . 

. ra n eya etın e vazıyet şuphelı- Hollandalılar Anvcrsin şimalinde 
dır. meşhur kanallar müdafaa hattına doğrıt 

Saat 14,45 te Havas ajansı bildi
riyor : Bütün devirlerin ve bütün 
milletler tarihinin en büyük mey
dan m uharebesi Möz nehri üzerin
de tamamiyle ba§lamıı bulunmakta
dır. Son derece kalabalık Alman 
kuvvetleri Liyej ve Sedan arasında 
Möz nehri mecrasına vasıl olmuılar
dır. 

BELÇJKALILARIN (ekilmişlerdir. 

Sedan - Montmedi - Longvi cephesin
de, Mozele kadar şiddetli bir harp cere
yan etmektedir. 

Liyej kaleleri mü&tev1i Alınan 
kuvvetleri ortasında derin bir çıkıntı 
te§kil etmekte ve Alınan harekatı
nı çok işkal eylemektedir. 

Liycjin şimali şarkisinde Alman mo-

KAHRAMANI .. lCI 
Paris 14 (Ö.R) - Havas ajansı BP.l

çika kılnlarmın Almanların ilk sade
mesine kahramanca mukavemet ettik
lerini ve bu mukavemetin müttefiklere 
iyi şerait dahilinde en sağlam mevzilere 
yerleşmek imkanını verdiğini kaydedi
yor. 

Yakında fevkalade geni! mikyas
ta bir müttefik mukab il taarruzu
nun b&§lıyacağı tahmin ed ilmekte
dir. 

BELÇiKA TEBLtCt • 
Paris 14 (ö.R) - Dün akşamki Bel

çika tebliği: Cephenin muhtelif kısım
larında mahalli muharebeler olmuş ve 
Belçika kıtalan enerjik bir mukavemet 
göstermişlerdir. Geceleyin hazı ileri un-

BRÜKSEL TEHLİKEDE DEGİL 
Brüksel, 14 (Ö.R) - Lö Suvar gaz~ 

tesi askeri münekkidi tarafından Brük· 
sel radyosunda bildirildiğine göre milli 
müdafaa nazırı general Deniz kendisine 
şu beyanatta bulunmuştur : Brüksel as• 
la tehlikeye maruz değildir. Ordu bütiin 
hareketleri kendi ine ''eriJen emirlet 
mucibince intizamla yapmaktadır. İstik· 
hali emniyetle kar ılamak Jazımdır. 

Londra, 14 (Ö.R) - Liyej istihkam· 
!arı Alınanlara ağıı zayiatı mucip olına
ğa devam ediyor. Başvekil B. PiyerJo 
gece demiştir ki : Belçika kıtaları yeni 
harp metodlarına alışarak her noktada 
mevkilerini muhafaza etmişlerdir. Yapı• 
lan ba1.ı değişiklikler de kumandanlığın 
emriyle olmuştur. Bu sabah yapılan ta· 
arruzlar Bc1çiku hatlarını yarmağa mu
vaffak olamamışlardır. Vaziyet normal 
olarak devam ediyor. Almanİar Anvcr
si bombardıman ediyor. Bir çok nokta· 
!arda siviller üzerine de amansız ateş 
ediyorlar. Muhacir kafileleri arasında 
zayiatın ağır olmasından korkarım.. Bu 
hareketler 1914 teki vahşetleri bize ha
tırlatmıştır. Bir gün gelecek bu cinayet

' lerin ce1.asmı çekeceklerdir. Şimdilik 
sükUnetimizi muhafaza edelim ve mane• 
viyatımlLI yüksek tutarak vntanımız.ı 
vikaye eyliyelim. 

Belçika ualidc kraliçesi bir askcl'i kıtayı teftiş ediyor 
törlü kuvvetlerinin bir saldırışı Fran- surları plfın mucibince geri çekilmişler
sız zırhlı cüzütamlarının müthis bir mu- dir. 
kabelcsiyle durdurumluştur. ~ SEDAN TAHLİYE EDİLDİ 

Binlerce zırhlı harp aleti arasında LONDRA, 14 (Ö.R) - Bu sabahki 
cereyan eden büyük muharebe Fransız tebliğine nazaran Fransız ileri 
Fransız harp malzemesinin zaferi müfrezeleri Möz nehrine vasıl olmuşlar
§eklinde tecelli etmi•tir. Almanlar dır. Alınanlar Liy.:jden Namür ve Seda-

-:: na kadar Majino hattının ilerisinde bu-
muazzam zayiata uğramışlardır. lunuyorlar. Sedan tahliye edilmiştir. Bu 

ROTERDAM DOŞECEK Mi'? şehir etrafında ve Dinan mıntakasında 
Hollanda Ardcnlerinde düşman Ro- bilhassa şiddetli muharebeler cereyan 

terdnm istikametinde .saldırışına devam ediyor. Dinan Nmiirün 32 kilometre ce
ediyor. Roterdamdaki hava ihraç kuv- nubundadır. Fransızlar Longvi cenu
vctıeriyle irtibat tesis edip etmediği bunda Mozele kadar temadi eden ınuha
mal(ın1 değilse de bu ihtimal ve bu şeh- rebelerden bahsediyorlar. J,,ongvi Lük
rin sukutunun yaklaşması ihtimali va- semburgun tam cenubundadır. Lüksem
rit göriilmemek iktiza eder. burg mıntakasında Alınan tnarruzu 

T otreht, Amst erdam, Lahey eya-
püskürtülmüşt· ür. 

Alman ku\·,·etleri serbest mıntakada 
letlerinden müteıekkil adada H ol- 1\1ajino hattının ilerisinde bulunuyor
landalılar m ukavemetlerini u zat- lar. Bilhassa şu noktada ısrar ediliyor 
maktadırlar. ki bütlin noktalarda Almanlar Majino 

Alsns cephesinde Rorbahtın şarkında hattından bir havli mesafededirler ,·e 
ve Vi.senburg·un şarkında Almanlar hiç bir yerde mÜstalıkcm hatta girme· 
ehemmiyetlice iki taarruz yapmışlardır. ~e mm·affak olamamıslardır. 
Harp mınlnkası haricinde iki taraf ta DEV HAREİ · 
keşif ve bombardıman uçuşlarına de
vam etmiştir. Müttefik tayyarı:-leri Ren 
nehri ile Belçika ve Hollanda hududu 
arasında Alman m<'lvasala vollarına kar
şı azami taarruzlar yapın"ışlar ve Ren 
nehrinin sağ sahilinden sol sahili'1e d..>~
ru akan A1ınan kuvvetlerini zayiata u ;.,
ratmış]ardır. 
Almanların iddia ı hilafına ol m1ı: 

Montmedi ıstikrunetinde kaydt' değer 
bir şey yoktur. 

HOLLANDA RESMt TEBLtôt 
Londra 14 (Ö.R) - Royter ~jan ı 

bildıriyor: Ilolbnda b~kuma:rıdanlıj'o
nın Hilvesundan racl: > ile neş··--tf;.,i 
tebliğdir: Ordumuz cok ınüşkiıl q tl· r 'l 
rağ•nen kahraın nra ç:ırpıe;n1nı::· n;ı d -
vanı ediyor. Şimal C'yalctlerind dü -
man birlesmiştir. Zuide,.zc barajını zapt 

Fransızlarla Almanların urnsmda ı:iOO 
2000 :zı rhlı otomobilin iştirakilc bir dev 
harbi t"ercvnn etmektedir. Fraııs11Jnr 
emsalsiz f.:ekilde harbcdivorlar \'e ilk 
rnrpışmalar Fr:ıııc;ız ınalze~1esinin fü,. 
fiinlüğiinii göstermi)(tir. 

Belç.ikadaki 'niyet hakkında ınütte
fık nskeri mahfillerin fık:rince en ziyade 
emniyet veren no1•ta şudur : Frnnsız 
makinelı ku\'\·ctlt ri Belçik.ının simal 
ve merkPzindc mevkilerini muhafaza 
ediyorlar 'e Alma'11ar bunları hiss 'dılır 
derncd~ rnh:ı! sız rdeıncmişlt!rdir. 

KJlT'l '.1!.'TICr:YE notmu 

Alman ~esmi Tebliği 
Beı·Jın, 14 (0.R) - Alman başkıt· 

mandanlığının resmi tebliği : Todreht ci· 
vannda Alınan kuvvetleri düşman kuv
\•etlerini imha edl:!rek Rottt'rdnm istika· 
metinde i1cı·i harekatımı devam etmek· 
teclir. Daha cenupta Alman müfrezeleri 
Rozı:ntal ~ehrini işgal etmişlerdir. DU~ 
Belçıknda T urnhud kanalını ayni isnıı 

taşıyan şehrin cenubu şarkisinden geçen 
Alman kuvvetleri Gete şehrine kadar 
ilerlemişlerdir. Namürün şimalinde Al-
man tank kıtaatı Dile müstahkem ınev· 
kiine doğru ricat <:den di.ışınan tank kuv
vetlerine karşı müessir bir taarruzda 
bulunmuştur. Alman hava ve kara kuv
vetlerinin müessir taarruzları neticesin· 
de mezkCır tank kıtaatının maneviyatı 
tam olarak sarsılmış bulunuyor. LiyeJ 
tamamen Alman ordularının elinde bu· 
lunmaktadır. Alman kıtaatı Namür-Li· 
yej hattı sahasının cenubunda Ardcrı 
dağlarını aşarak Mas nehrinin ötesin-
de Geyd - Namür şehirleri arasındaki 
sahayn vasıl olmuş bulunuyor. 

Cenubi Belçika askeri harckutı d• 
ınuntazmn bir sür&tle inkişaf etmekte· 
<lir. Meziyers dağı yüksekliklerinde ve 
Şarlövilde kıtaatımız Fransız - Lükseın
burg - Belçika hududuna vasıl olarak 
hatta bir çok noktalarda hududu geÇ
meğe muvaffak olmuşlardır. Hücum kı
taatıınızın tahripkar faaliyeti neticesin· 
de Möz nehrinin Fransız arazisi kısmına 
geçmeğe muvaffak olduk. 

Alman kıta~tı cliişnıana ınüt>ssir bir 
taarruz neticesinde Pirmazensin cenıı· 
bunda düşman mevzilerine sokuları:lc 
İngiliz ve FransızlardP.n külliyetli esirler 
almışlardır. 

Hava filosu orduya müessir yardın1· 
larda bulunmakta ve düşman tayyare 
meydanlarına da muvaffakıy.etli bonı· 

bardıınanlur yapınnk1adır. Haste tayya: 
re meydanında 26 d Uşmhn tayyares~ 
thrip edilmiştir. 13 mayısta 47 adedı 
hava hm·bi Qeticesinde: o1arak 150 düş· 
m~ın tf,yyaresi· diisüri.ilmüştür. Bu taY• 
yarcll•rdeıı 31 Si nafi top ateşiyle isktıt 
edilmiştir. Alınan hava filosunun bu mU· 
crdelelerde!d zayiat yekunu 27 tayyare· 
den ibarettir. 

Aln1an kıtaatı Gcte n~hri civarında 
İngiliz - Fransız ve B"lçika kuv\·etlcrirıl 
ı icate mecbur ederek Luven civarında
! i Dile nt:>hri civr,.,nda dii manı tnkiP 
~tmektedir 

AI.l\1AN İDDİASINA GÖRE 

h .\lm
1 
ı:~ldrll İngıhere)~· \'t:. bilha .ı .Skapa Flova Y?Ptıkla- Bu tayyarenin ba~ tarafında bir daire içınde, Çemberla,Y- gayretlerinde Almanlara karsı kuvvet-

'a .nıcu,:l)arı beklcdıklcrı n(\tıceyı vennemektcdır .. Bu nin ml'şhuı· ıjemsiyesinin resmi bulunduğuna dikkat edil- lerimiz muvaffakıyetle mukavemetlt' 
~ı:Usrdil? ~onuncusunda saklanan Alman tayyarelerinden 1 mistir Alrr.nn tayyare:.inin mensup olduğu müfrezeye bu mukavemet. etmektedirler. 

Şimdi ~ ı.ımlmak n olen ı .mharC'bC'!C'r 
müttefi1t u r <.nd 'nl ıi:•uun harp verm"'k 
i ~~d;~i h. t ın ~ rkında \ ul.ubulmakta
dır. Alm. n taarnvu için ası] kat'i imti
han Alm.ın kuvv<'tleıinin bu hat bniine 
'.nsıl olmaları ile başlıyacnktır. 

HOLLANDA DA 
Hollandayn gelince burada düşman 

bazı terakkileı· kaydetıniştiı·. Hollanda-

Eerlin, 14 (Ö.R) - Garp cephesirı· 
den bildiriliyor : İngiliz vt:> FransııJaı 
tarafmdan vad dılmış olan yardım ıota• 

~~~nnımaı·k •• nın Lo1land ndasına inmeğc- mecbur ol- §emsiycnin alameti farika olarak verihni bulwıduiu zan- R oterdam tehrinin imal 
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