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• 
Slovakya ve Sovyetlerin 1 

vaziyetleri 
Paris 15 (Ö.R) - Macar - Slovak hududun

dan bildirildiğine göre hudut Slovakya tarafın. 
dan kapatılmıştır. SoV)·et Rusya da hadiseleri 
dikkatle takip etmektedir. Tallinden bildiril
diğine göre Sovyct Rusyıt her ihtimale karşı 
Balhk denizindeki üslerini takviye etmektedir. 
Bazı nvayetle.re göre Moskova hükümeti mü
tekabil yardım paktı mevzuu bahis olmabmn 1 
lsveçle müzakerata girişmiştir. 

YENİ ASIK matbaasında basılmıştır 

Harp bütün şiddetile devam ediyor 
:······································································································································································································· .. .. .. .. • • Almanlar Majino hattını. şimali garbide yardıklarını 
iddia ediyorlar, fakat Möz nehrini yalnız birkaç nok
tadan geçebildikleri ve çoğunun nehre döküldüğü 
anlaşılıyor. Fransızlar mukabil "taarruza ~eçtiler 

........................................................................................................................................................................................................ 
SON DAKİKA. 
.. . . . . . . .. . . . . 
ltalyada nıüttefikl'er 
aleyhinde nümayis 

:nenedildi -·-1..ondra 15 (Ö.R) - Son dakikada alı-
rıan bir habere göre bugün de İtalyada 
llıiittefikler aleyhine ntimnyişler yapıl
!lıağa teşebbüs edilmiş ise de İtalyan 
l>olisi nümayişçileri dağıtmıştır. 

İki gi.indenberi müttefikler aleyhine 
Y<ıpılan nümayişler esnasında Mussoli
l'li Venedik sarayının Balkonuna çıkn
tak nümayisçileri seJfımlamıştı. 

Bu defa nümayişlerin menedilmesi 
d~kkate şayan görülmektedir. Bu nüma
fıı"lerle meşgul olan İngiliz matbuatı 
lulyarun ablokadan şikayete hnkkı ol
llındığını, İngiltcrcnin yerinde bir ital
~a bulunmuş olsaydı bundnn daha baş-
a türlü hareket edemiyeccğini, iaşe 

darlıl,ruıa karşı yapılan şikayetlerin hak
Slılığmı tebarüz ettirmekte ve bir iaşe 
darlığı mevzuubahis ise bunun sebebi
nin senele.rdenberi İtalyanın askeri ha
tıtlıkJarını iaşeden evvel say.an po1itikn-

1
'1ndan doğduı'.;'Wlu ilfıve ey1emcktcair
C>:r. -------
Harbın 
Neticesine 

--*--
Bütün dünya 
JJlilletlerinin 
rtıuJıadderatı IJağlıdı,. -·-HAKKI OCAKOCLU 

llollanda ordulnn başkumandanı VH
k rınnıı neşrettiği bir beyanname ile 
tınri altındaki askerleri ateş kcsmeğc 
'e silfıhlnnnı teslime da\'et eylemiştir. 

Almnm·on•n foik ktn'\•etleri önünde 
tnuka, e~et imkfuıuu göremeyen Hol_
~nda başkumnndaıu, memleketi neticebz bir miicadde yolunda tahribe maruz 
ırakmamak i~in bu karım almak Jüzu

llı_unu duyduğunu da beyannamesine 
11ıwc ctı:nfrtir. 

Dunun apaçık manası kuv\·et ve şid
det önünde teslim olmnğa mecbur kal· 
~ak demektir ki Hollanda gibi küçiik 
ır ınemlcket için bu vaziyet beklenmi

~·en hİt' akıbet sayılamaz. 
llollanda ordusu memleketin şeref ve 

*'ntnusunu miidafaa vazifesini yerine 
Cctirnıek için dört gün kendisinden çok 
faik bulunduğu şüphe götürmiyen kuv· 
\>etler önünde kudretinin yettiği dere
Cetfe döğüşmüş, alçakça teslim olınağı 
~ahul eylemcdiğini dhan umumi efkirı· 
lla göstermiştir. 

llar bir sahada iic dört yüz bin kişilik 
hir ordunun, üstüı~ hava km•velterine 
"e rnotörize kıtalara sahip milyonlar 
karşısında daha ba. ka bir netice alması
nı beklemek hayale kapılmak olurdu. 

fı'nkat surasını derhal ilinyc mecbu· 
tuz ki bu· vaziyet hiç bir zaman Hollan
daıırn Alınan ccbrü tahakküınünii kabul 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

:··········································· 
~ Yeni tefrikamız : 

: N.ergiz 

Kokulu 
~ K~ız ... 
• 

.. Çok hazin bir 
aşk romanı 

• ~ir Liseli kızın defterindeki not
: k~!' tasnifi ile hazırlanan bu ha
: ikı, ıztıraph aşk macerasını pek 
: Yakında aütunlanmızda bulacak:,-._ .... ~. .. 

Alman ileri hareketi durduruldu. Belcika • 
t 

büyük bir şiddetle mukavemet ediyor. Daha 
şiddetli ve kat'i muharebe yakın 

Almanların 
Fransız ve 

maksadı: Cepheyi yarmak, 
ln~ilizleri denize dökmek! 

Bir Alınan pnrnşiitçüsü tnn·areden karaya iniyor 

~ lsvı.,re tehlikede 
~--~------------~*x--------------~ 

Almanyanın lsviçreyi çiğnemesi muhtemel, 
/tal ya da müttefiklerle harba girmeden 

lsviçre ye saldıracakmış 
-------------x*x•~---------

Alman Plinı nedir ? 
-------------x*x-----------

Paris. 15 (ö.R) - lsviçre başku- mete ha.zır olduklannı, fakat Almanla-
mandanlığı şu tebliği neşretmiştir: nn ıimalden vaki olacak istilalannın 

Seferberliğimiz ikmal edilmiştir. Da- cenuptan italyan kıtaatının istilaya kı
hili meseleler emniyet altındadır. Silah yam etmesine bir işaret olacağına bina· 
kuvvetiyle hitaraflığımızı muhafazaya en vaz.İyetlerinin pek nazik olduğunu 
hazırız. ilave etmektedir. 

Zurih, 15 (A.A) -- İsviçre hudu- Bu gazete B. Mwsolininin bu hareke-
dunda mühim mikdarda Alman kıtalan ti müttefiklerle harbe ginneksizin icra 
tahıid edildiği bildirilmektedir. edebileceğini ümit etmekte olduğunu ve 

Londra, 15 (A.A) Yorkshire Duçenin Dalmaçya sahillerini iş.,.alden 
Evening Nevı gazetesinin diplomasi mu- sırf müttefiklerle harbe ginnemek iein 
habiri, Almanlann Majino hattının ce- vazgeçmif bulunduğunu ilave etmekte
nup müntehasından Fransaya girmek ve dir. 
Berf ordu elde etmek üzere müsait bir 
anda İsviçre tarikiyle mühim mikdarda 
askeri kuvvetler sevketrnek tasavvurun

IT ALYA HARP BAHANESt 
ARIYOR 

Belçikalıların 

Londra, 15 (Ö. R) - Röyter ajansı
nın askeri muhabiri Garp cephesindeki 
vnziyeti şöyle giisteriyor: 

kullandığı ağır toplardan biri atı§ anında 

da Almanlar çok şiddetli taarruzlarda 

da bulunduktan mütalaasını ileri sür
mektedir. 

Aym muhabir İsviçrelilerin mukave-

Paris, 15 (ö.R) - Diplomatik sa· 
hada mütehassıslar İtalyanın ablokayı 
bahane ederek kavga aradığını sezmek· 

- SONU 3 ONCÜ SAHİFEDE -

Şimdi garbe doğru dört Alman 
ordusu ilerlemektedir. Bunların bi
risi Sedan ve Namür hattına varmıt
tır. Möz üzerinde Almanlar muaz
zam bir gayret sarfetıni!lerdir. En 
kuvvetli olan dördüncü Alman ko
lu Senfona doğru ilerlemektedir. 
Fransızlar külliyetli tank hücumile 
mukabele etmi!lerdir. Bu suretle 
Alman ileri hareketini durdunnağa 
muvaffak olınutlardır. 

bulunmuşlardır. 
Fakat vaziyet o kadar kantıktır 

ki hangi noktada taarruzun daha 
tiddetli olduğunu bilmek imkanı 
yoktur. 
Dinanın cenubu şarkisinde Belçika

lıların vaziyeti iyidir. Burada mütead
dit şiddetli müsademeler yapılmıştır. 
Namürün ~mal kısmında şiddetli taar
ruzlar knyaedilmiştir. Namürün cenu
bunda Dina yakınında dahi muharC'bc 
şiddetlidir. 

Hollanda mukavemetten vazgeçti 
--~-------------ııww·"""'~~~-------~--~-

l n gi li z gazeteleri '' ·Nihai 
zafer bizimdir,, diyorlar 

Almanlar, Müttefikler Belçika kuv
vetlerile irtibatı teessüs etmeden evvel 
Belçikanın mukavemetini kırmağa te
şebbüs etmişlerdir. Bu teşebbiis akim 
kalmıştır. Sedan - Longvi, Beolçika ve 
Müttefik hatlarının mihveri olduğun
dan Alman taarruzunun başlıca hede
finin bu hat olması muhtemeldir. 

Bidayette Almanların sarfettikleri 
gayret büyük harpteki hamlelerini ha
tırlatmıştır. Fakat fazla bir muvaffakı
yet gösterememişlerdir. Almanlar zırh-
lı kıt.alarmı tayyarelerile birlikte kul- Hol/anda 
Ianmışlardır. Harekat bu suretle daha 

donanması harba devam edecek Lôheyde panik 
~~~~~~%.x:----~-----

ReSmi tebliğlere nazaran Almanlar 
tank ve tayyarelerini bol bol kullana
rak en büyük bir gayret .sarfetmişler
dir. 

V AZlYET KARIŞIK 
Londra asken mahfilleri askeri vazi

yeti şöyle izah ediyorlar: Müttefik or
duların sol cenahının Anvcrs kalesini 
ve Esko ırmağını ~etretmesi muhtemel
dir. Zeelandın Müttefiklerin elinde ol
duğu zannediliyor. Daha cenupta BrUk
sd muhnfaza imkanını verecek bir ha
reket inkişaf etmektedir. Bazı noktalar-

şiddetli olmuştur. 
BRO'KSEL TAHLlYE EDtLMtYECEK 

Paris, 15 (ö. R) - Belçika radyosu 
hUkCl.metin ve MUttefik elçiliklerinin 
kat'iyyen BrUkseli terketmiyeceğini 
i15.n etmiştir. Başvekil radyoda şu be
yanatta bulunmuştur: 

c - Şimal komşulacımızın hezimeti 
ceı:aretiınizi kırmıyaca ktır. 

Müttefiklerimiz Fransız ve İngi
liz kuvvetlerinin müzaheretile ordu
muz ısrarla mukavemet etınektedir. 
Belçika mağlup edilemez. Davamız 
haklıdır. Bu günkü badireyi geçir
dikten sonra muzaffer olacağız.» 

SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

'ergilere zam yapılması 
liyıha hazırlan·dı • 

ıçın 
• 

--~----~x*x----------
lstanhul 15 (Yeni Asır) - Ankaradan bildirildiğine göre, bugiin içinde bu

lunduğumuz ahval dolayısilc vergilere yapılması ' zaruri olan zamlar hakkın
da bir kanun liyıhası hazırlanınıştır. Layıha suretleri mebuslanmıza dağıtd

emna ıünil büyük millet mttlisinde mtizakere olnnmau 

Tayyare şehit
leri ihtifali 

Amsterdam, 15 (AA) - General tehlikesine maruz bulunuyordu. 
Vinkelman dün aktam radyo ile nefl'e- Si.il abalimisi himaye edemqeceli 
dilen bir mesajında bilhaua fÖy)e de- bir halde bul~ miicadel .. 
mektedir: den ~ ~ 

Hollanda milleti; ailablanmm bırak- Bu karann halkımız araaında deri~ 
mak mecburiyetinde olduimnmu tize bir heyecan tevlit edeceğini biliyorum, 
haber veriyonnn. Salahiyettar makamların m\hne~ 

Almıı olduğuın en son haberler mu- ııfatiyle halkın menafüni himayeye 
kavemetimizin azami haddini bulmuş tuf olan hu karan almak için kendimdi 
olduğunu hana öğretmiştir. Askerleri- mecburiyet hlaaediyorum. Sivil halla f 
miz büyük bir şecaatle harp etmişler- da etmekte kendimde bir hak g8rmly6( 
dir. rum. 

Fakat k&rJımızdalö düpnanla aramız· Hollanda milleti; Bu imtihana, me"" 
daki mücadelede kuvvetler arasında leketimizi mUdafaa hususunda g"öste~ 
pek fazla bir musavatsızhk vardı. Kar- miş olduğumuz §ecaatin aynı ıe~~ 
ıınıızda ıecaati aciz bırakacak teknik tahammül edeceğiz. Memlekete l 
vasıtalar vardı. Binlerce Ho11anda1ı mu- olan asayiş ve sükunu muhafaza edece' 
harebe meydanında maktül düşmüıler- ğiz. istikbale itimadımız vardır . 
dir. Yaşasın Kraliçe .. 

Hava filomuz kıtamızı himaye edemi· Yaşasın Hollanda .. 
yecek bir hale gelecek derecede zayia-
ta uğramıştı. Almanların hava kuvvet- HOLLANDA DONANMASI 
)erinin fnikiyeti tayyare dafii bataryaln- NE OLACAK ? 
rımızı aciz bırakmıştır. Londra, 15 (A.A) - Hollanda se-

· küldii. ~ Bu zat şunları ilave etmiştir: 

Harbin masum kurhnnlan arasında foreti memurlarından bir zat, general 
bir çok çocuklar ve kadınlar da vardır. Vinkel!"1an t~.rafından neşred~len ~e~an~ 

Bizim memleketimiz gibi niifusu ke- nnmenın mun?asıran .~a~ekata ıştırali 
sif olan bir memlekette askeri hedef- eden kıtalara hıtap ettıgını ve donanma• 
!erle sivil hedefleri tdrik etmek mü~-ıyı alaka.dar edemiyeceğini söylemiştir. 

Dün şelıitliie konulan çelenklerden biri· Rotterda'm mühim hasarata uğramış- Almanya ile bala harp halindeyiz. 
• 1 • edatde. gpı akıbete uiramat ~ SONU ~ VNCtl SAlllFEDE -



n•--••••••••••••--• 

ugünün çiçekciliği için babadan 
kalma görenek ve bilgi kafi değtl 

~~~~~~~~-x4x•~~~~~~~~~ 

Gülcültikten Bulgarlar ne kazanıyor, biz ne 
kazanıyoruz· Balkevinin 
hazırladığı çiçek sergisi 

Parkları. bahçeleri, salonları .üs1e
yen veya eun. çıkardmamıda kullanı
lan çiçekleri yetİ§tİrmek ince bir san
attır. Bugünün çiçekçiliği için babadan 
kalma görenek ve bilgi kafi değildir. 
Çlçekçaiği ilerlemio memleketlerde bu 
sanatı öğreten husuai mektepler varda. 
Oralann çiçek bahçıvanlan diplomalı
Clır. Hollanda, şimali ltalyada ve Fran
samn cenubu prki.sinde çiçekçilik çok 
pnra kazandıran bir İ§tİr. Şimdiki mun
tazam hava postalan da çiçeklerin ta• 
ze olarak uzak yerlere kıidar çabuk 
gönderilmesini temin ettiğinden bu hu· 
susta çok faydalı olmuotur. Vazolarda, 
huketlerde ve çelenklerde kullanılan çi
çek mikdan bizde de gün geçtikçe art
maktadır. Sosyal inkuabımızın tabii ne· 
ticesi olan bu aat11 bir çok yurtdaşlan· 
mıza yeni kazanç yollan açmıotır. Fak.at 
memleketimizde çiçekçilik aanabnı bilen 
pek udır. Diplomalı çiçekçi yetiotire
cek bir müessesemizde henüz yoktur. 
Eıiki bahçıvanların yanlannda yet:İfmio 
pratisiyenler yalnız gördüklerini bilir
ler. Bunlar çiçckçilikteki yeniliklerle 
alakadar değildirler. Bugün memleke· 
timiz.in büyük oehirlerinde bile iyi bir 
çiçek bahçıvanı bulmakta çok Slkınb 
çekiliyor. Türkiyedeki büyük imar faa· 
liyeti net.iecsinde mütemadiyen sayısı 
artan parklar için bdediyeler, çiçek 
bahçıvanlarının idaresi için r~mi mü
esseseler, apartman ve ev bahçeleri için 
de emlak sahipleri sık sık çiçek bahçıva· 
nı ararlar. Bu ihtiyaç Ankıu-ada kendi
sini daha fazla hissettirir. Gerek park 
ve bahçelerde aylıkla çallfllcilk ve ge
rek kendi heabına çiçekçilik yapacak 
bahçıvanları yetiştirmek için bir mües· 
seae açılınaaı çok lüzumludur. 

Çiçekçı1iğin bedii zevkleri okıayan, 
içtimai ve mcdcnt ihtiyaçları k.arrılayan 
faydalanndan başka esnnsçılık nokta· 
B1ndan iktısadi ehemmiyeti de vardır. 
Gerçi bugijniln kimyası sentetik esnslım 
ile natürd eaansçılığa büyük bir darbe 
vurmu§tur. Fakat natürel esansların SÜ· 
rümü yine vardır. Bulgari.standa Gül 
yağcılığının temin ettiği kazançları aşa
ğıdaki rakamları tetkikle kolayca anlı
yabiliriz. 

1935 yılında Bulgaristan ( 2000) ki· 
lo gülyaiı istihsal cylemiı ve bunu iyi 
fiatle ihraç ederek yarım milyon Türk 
lirasına yakın döviz temin etmi§tir. Bul· 

gaıistarun bu kazancı karşısında biı:im 
aynı yıldaki gülyağı !hasılatımız { 324) 
kilo ve bunun ihracı ile alınan para ise 
ancak (kırk alh bin lira) idi. Kokulu 
gül mıntakamız olan Isparta ve Burdur 
da gül yetiıtirilen saha ( 834 istatistik
lerine göre) ( 3 15) hektardan ibarettir. 
Bu mıntakada yeni açılan gülyağı fab
rikası gülcülüğümüzün inkipfında mü
him bir rol oynamaktadır. 

Çiçekçiliği ilerletmek için çiçek bah· 
çıvanı yetiştirecek mektep açılmakla be
raber amatörlere lüzumlu bilgileri ver
mek için de muhtelif mevsimlerde (çi· 
çekçı1ik kuralıın) açılmalıdır. Mükufatlı 
sergilerin tertibi de gerek amatör -ve ge• 
rek profesyonel çiçekçileri teşvik için 
çok faydalı olur. Bu hususta lzmir Halk
evi illı: adımı at.arak geçen yıl birinci çi
çek eergiaini tertip etti. Görülen büyük 
rağbet karıısında bu yıl da Mayışın 
1 7 nci Cuma gÜnÜ açılıp 1 9 uncu Pazar 
aqamı k.apahlmak üzere lzmir halkevi 
salonlarında ikinci mükafatlı çi,ek ser· 
gisi hazırlnnnntıtır. Bu 9ergide herkea 
keailmif çiçekleriyle saksıdaki çiçeklerini 
ve tabii çiçeklerden yapılmıt sepetlerle 
çelenklerini teşhir edebilecek, İsteyenler 
rcklAm dn yapnbilecelderdir. Geçen yıl 
on bine yakın ziyaretçinin büyük bir 
zevkle seyrettiği çiçek gÜ2~:elliklerine bu 
yılın sergisi bir çok yenilikler ve sürp
rizler ilave etmektedir. 

REŞiT Akbeg 

. 

'ANK.ARADA 

Güzelyalı otobüıleri
nin kaldırılması 

muhtemel -·-MAZOT BUllRA.NI 
ARTIYOR 
Belediye encümeni dün saat 16 da 

Dr. Behçet Uz'un riyasetl altında topla
narak mazot ve otobüs yedek parçalan 
coksanlan üzerinde müzakerelerde bu· 
lunmuştur. 

Hnber nldığımızn göre belediye, şeh
rimiuie işliycn otobüs hatlan üzerinde 
yeniden tetkikler yaptırmaktadır. Gü
zelyalı seferlerinin ilgası pek muhte
meldir. Diğer hatlarda da bazı tadilat 
icrnsı düşünülüyor. Bunun sebebi, ma
zot buhranının şiddetlenmiş olınasıdır. - --Bir ayda limanımıza 
gelen vapurlar 
Nisan ayı içinde İzmir limanına safi 

tonilatosu 93398 olmak üzere 233 vapur 
gelmiştir. 

Bunlardan 180 i Türk, 2 si Felemenk, 
2 si Fransız, 10 nu İngiliz, 1 ri İsveç, 
13 ti İtalyan, 1 ri Macar, 2 si Romanya, 
16 sı Yunan, ikisi de Filistin bandıralı
dır. --·--Göçmenler için çilt 
hayvanı ahnacak 
İskan müdürü Dr. Ziya Fuat ve Vete

riner müdürü B. Nnzun Uygur bugUn 
Menemen ve Bergama havaUsine gide
rek göçmenler için köylüden çih hay
vanı satın alacaklardır. Mübayaat bir 
hafta kadar devam edecektir. --·llNW-Canb hayvan birllA1 

•Garbt Anadolu canlı hayvan ihracat: 
~mrbkli~· kurulmak üzeredir. Bu 
hafta içinde ihracat tacirleri wnumt he
yet toplantısını yaparak hemen birliği 
kuracaklardır. 

Tayyare şehitleri ihtifali 
dün yapıldı 

Türk .semalarını müda&.a uğrunda 
can veren yiğit Türk çocuklarının hatı
ralan dün bUyük bir heyecanla anılmış, 
Hava tch1tliğinde bir ihtilal yapılmıştır. 

DUn sabah saat dokuzda ihUfal alayı 
Cumhuriyet meydanında toplanın~, ön
de bando muzika oldu~ halde Birinci 
kordondan Gazi bulvarına geçilmiş, lki
çeşmelik caddesini takiben Kadife ka
lesi civarındaki Hava şehitliğine gidil
nılstir. 

lhtifnl töreninde Vali, Kumandan, 
Parti müfettişi, Belediye reisi, Tayyare 
tugay komutaıu, Hava subayları, Müs
tahkem Mevkı ve Parti erkllnı, Türk 
Hava kurumu lz.ınir idare heyeti aza
sı, izciler, talebe ve kalabalık bir halk 
kitlesi bulunmuştur. 

Şehitliğe girilince çelenkler bırakıl
mıştır. Saat tam on birde atılan ilk top
la, Hava §ehitleri saygile anılmış ve şe
hitlikte bayrak yarıya kadar indirilmi..c:
tir. Bu sırada şehirdeki bütün bayrak
lar da yanya kadar indirilmiş ve liman
daki vapurlar düdUk çalarak selamla
m~lardır. 

Dünkü ihtifalde Teğmen Ekrem 
Ol.cay ıve Vali nutuk irad edivorlar 

saygı ile anmışlardır. 
Askeri bandonun çaldığı matem mar

§llldan sonra bir manga havaya üç defa 
atı~ yapmıştır. 

Harbın 
Neticesine 

BütUndünya 
nııııetlerlnin 
rnıdıtıdderııtı ,,.,,,,,... 

--BA TA.RAFI ıTndSAYFAD.&
ctmest, tstiktfılinden fel'8pt ~ 
demek değildir. 

IJolJanda halifesi ve Hı" de ....,. 
nesi daha evvel hu tabü neticqi tü
min cylediklerindcn dolayı ı•·U
rncrkezini l.A)llcfrayıı llllllle1"8't'«t 
barı, filob1ruu, \'e ticant ,..ailW 
miittefikkx emrine teı'k ........ r. 

Hollnnda regncn Atmaa,a • ..._. 
hnlindedir. Nihai znfcre kadar da 1111-
cadete> e de\•nm edctdc. etcte kalan .._.. 
hfını kullanncnktır. 

Belki de hu hU'cketi _.,. bit 
ıni.idnfaa klind.e ınütalia MIR .... .,.. 
bilir. I..fıkin wmtmumak bbuadlr ki Ml
tün i ı;al ıdtmn nlman -ıekeheria 

uk:ıddeı"atı Avrupa ıum.-a .W. _... 
lecek nihnt zaferine bn~hdır. 

Hnrı> csnn<>mdn ilerleyiş ve gerileJİf 
~bii ndieeJerdir. Fakat .W m« .. 
HerJeyiileıi bir dakikada c-it"• ...... 
muktedir olur. 

Ilollandaııın, hntti Belçikanm ~ 
bnd>uı mııkaddenbn_ı tarta~" ... 
discler o1maktan tmlktatbr. 

Jlcpimizin malılmu olaa 1'14 • JtJ1 
harbının geçirdiği iıdha,_ W 's# 
5iliruniş değildir. 

Evvela Hava subayı, teğmen Ekrem 
Olcay, sonra da VaU birer nutuk irat 
ederek §Chitler:imizin aziz hntıralarıru 

(ihtifale ait diğer resimler 6 
ıahifemizdedir.) 

l."İDf bu Alman ordulan Belçib1I 
ncı b~ htıta İfP1 et.işlc. ~ ..,.. 

raklanna girmişler, Paris öa1ertne ... 
dar "'P mel'lllileri dÜfÜnlılit ••• .... 
olawk hatlara kadar ilerlemişlerdi. 811-

25 26 M t Ist b ıd kanlarda R011Wtyqs, Yuptlavy8J1 ~ 
Ve a YJS 8 an ll a nenıişJcrdi. O zaman Türkiye ve BalV 

ristnn müttefilderi bulQDduklan Acil 
yapılacak Milli küme maçlan ~ikan ..... tnın1lmen haldm • 1 ;ır-

--------·x~x Lildu nihai -zaftti f~ ft ~ 

İzınirde yapılan milli küme maçları zlyetl bakımından büyük bir ehemmi- ~·· 
1 

...a. kü -k ,.. dllt --'1t 
nihayet bulmuştur. Bu hafta 19 Mayıs yet taşımaktadır. 811 ~arda Altmor- . ınac.na e,,.... tı1 • m P 
Şenlikl · " b t' ı milli kil İs ç~ hatta mühunee ~ • · erı rnunase e ıy e me dunun rolil, tanbul takımlarının pu- ferler b a· ffak .._ ;.., 

!maçları yapılımyacaktır. Gelecek hafta vanlarını kırarak Altay takımına milll f • ~ me_~nva - .. __. ... 
zmlrin Altuıordu ve Altay takırnlan . . • . :za en ~antthu• manasma .. -··~ 
İstnnbula giderek Galatasaray ve Fener- kiline puvantaımda daha emın bır yer Sonra uııubnamak icaJI .._ ld tllP 

bahçe ile birer maç yapacaklardır. hazırlamak olacaktır. ve hakı'ld harp geçen c- ........ 
Bu birliğin çok nafi işler 

Umit ediliyor. 

Bu maçların ehemmiyeti pek bOyük- Altaya gelitıce, alacağı bir galibiyet ~· Altı gündenbed .__ ~ 
göreceği tür. Hele Altınordunun alacağı netice- neticesinde milli kflrnedeki mevklini ınli .. caa~e harbin tmıbd ..... _._ 

ler, Altay takımının mill1 kümedeki va- sağlamlamıı bulunacaktır. asta bir rol oymyamaz. M~ ~ .. --·--Mekteplerde 
Yeni kadrolar 

Bir Museoi kadın 
Müslüman olu yor 

evvel Polon7a ve Nonecm iti• -
Avnıpa harbt ve :nctieelerl bıahz•e * 19 MaVla bir rol aynamadığı gibi.. 4 ,3 - Asıl ve ehemmiyetle-.._..__...,,.. 
diğer biT nokta, ~lamq ..,.__ lllf' 

gençlik bavramı bın Ahuan)·a ile t~ltere .... P,.-Keçecilcroc B. Sabrinin aile evinde J • ·· ...... .,.,.da m-
12
r

1 
1.....•-.--s- '--8.-

1 ı Maarif vekAJcti talebe ve mektep sa- oturan Boho ı--· B Rika --''ıı.y te 0• ... ....,... .... ;D.BUDIUJ-.... ..,ı ,-r ıu«.1 n. vua e ır p ıJ __ ,_ 1__ tiı: ... ••-..JL... _.._ ••e me•..ı&.~., _,... yıııının günden güne artmasına göz:önün- istida ile müracaat ederek islôm dinini azar gUnU yap ac-~ Oww 1t Mayıs ı:ıu Dal""Duı "'"""'ıl' • -...-'"" .--
de tutarak, lise ve orta mektcpleıin mü- kabul k isted'ğ" • bn.ı:-:- jimnastik bayramı için son hazırWdara lcri göz (;nüne getin1irsc _.... ld .... 

etıne 1 ını 1 
........ ~. mua- d edilm ~-.ıı:_ biitiin cihanı sam1nk istidadmcJNbr • dür, başmuavin ve ml1Bvin kadrolarını rncl ı müftülüğe havale edilmiştir. Bn. evam e.u:Wx-. Yann stadfllll'da 

Hava şehitleri ihtifali 

genipetmiye karar vermiş ve bu mak- Rika şoför B. Hüseyinin refikasıdır. fs- umumt bir prova yapılacalctır. Çünkü Almanya kuvvetin ı.lıılla ,,,. 
aatla maliye vekaletiyle birlil-te ılir ka- ~. zevclnln WAm olmasından do- Bu :aeneki jimnastik hareketlerine ~ lcbesini temin etmek. Wr Cll•• ~ 
'nun l&yihiiaı hazırlamı tı. Liyı'ho, 19 3 7 layı kendiSinin de islfün dinini knbUJ. riben 3000 genç im ve erkek iştirak ecte- gcmonyası kurarak t1ün19 uı Ww .. 

• yılında çskan 3413 sayılı kanuna bağlı edeceğini bildirmektedir. Bn. Rlka bili- cek, bedi! hareketler, ritmik hareketler clinksae ntllmad~ .. ~tiy~~.!>l~ Al~.__!! 
ltıtdro -cetvelinde d~ikler yapmak- hara Rikkat d 1 cakt Kendisi 28 da • bir ,_, li ecek ma a oguflllıı:alelUU". ~- .--
tadır. Encümenlcrdcn geçen ı.•e bugün- a ını a a ır. :,Ogram geruş yer ~s.u ey y - ya cebrü şiddetle tahak=m\:..;t 

İhtif alde başvekil, B. M. M. reisi 
vekil ve mebuslar hazır bulundu 

Ankara, 15 (A. A.) - Hava §ehitlc
rimizin hatıraları bugün yurdun her ye
rinde yapılan büyilk törenle taziz 
edilmiştir. 

Ankarada yapılan merasimde B. M. 
Meclisi rımi Abdülhalik Renda, Başve
kil Dr. Refik Saydam, Vekiller, Parti 
erkAnı, meb'w;•:ır, Mmt Müdafaa ve Bü-
yUk erktını harbiye rllesası, VekMetler 
milsteşarları ve mlidirnnı, Hava kuru
mu, Tilrlckuşu, resmi ve husus! müe.s
seselet" erUnı ve kalabalık bir halk kit
lesi hazır bulunmakta idi. 
Askeıi kıtaat, jandarma, polis müfre

zelerinin. Türkkuşu talebelerinin ve 
mekteplllerin iştirak eyledikleri mera
sime saat ll de atılan topla başlanmış ve 
bu esnada merasimin cereyan ettiği 
Ulus meydanına dikilmiş olan direkteki 
bayrak ile resmi dairelerdeki bayrak
lar yarıya indirilmiş, hazır bulunanlar· 
la kıtaat ve mekteplOer selam resmi ifa 
eylemişlerdir. 

Yarım dakika süren bu ihtiram res
mln1 takiben hava kuvvetlerimizle, ha
va kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi 
adına söylenen birer nutukta aziz şehit
lerimizin yübelc hatıralan tazb: edil
miş ve mıttika matem havası çalmııtır. 

Bir manga asker tarafından yapılım 

selfün atışından sonra merasim yerine 
getirilmif olan çelenkleri askeri ve si
vil bir heyet ~ehitliğe götürerek hava 
şehitlerinin mezarlanna lr-.oym~lardır. 

lstanbulda şehit tay
yareciler ihtifali 

İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Tayyare 
şehitleri ihtifali bu gün Fatihte Tayya
re şehitleri Abidesi önünde ynpllmıştır. 
1htifole askeri 1Iseler talebesi, bir piyade 
taburu, mektepliler iftirak etmiş, nu
tuklar irnd ve Hava şehitlerimizin ruh
ları taziz edilmiştir. 

Bir manga asker havaya Uç el ate~ 
ettikten sonra geçid resmi yapılmış ve 
ihtifale nihayet verilm~tir. -·--SEFERİllİSABDA 
Çekirge möcadelesl 
Ziraat müdürü B. Refet Diker, çekir

ge mücadelesine nezaret etmek füere 
Scferihisara gitmiştir. -·-ESRAR BULUNDU 

Sadullah sokağında oturan Ali oğlu 
Mustafa Kalenderin frıerinde est"ar bu
hmnrak alınmıştır. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKJNC· J 

macera romanı 
KISIM) 

- 185 --
ıhnline gelmiş kapılar ıöze çarpıyordu. sunu bırakınJi olamazdı. 
Y~n korlrunç tahribatını buraya Peki ama, ikisi de bu tüten harabeler 

sıralamıştı. nllında acaba göıniilmüşler miydi? Ora-
Üç adaınm dudaiına birden ayni isiın da miithiş ıstmıplarln ölmüşler miydi? 

ıeWi : Bu düşünce ile vücutlarını baştnn ha-
- hon!.. !adam İvoıı!.. şa bir ürperme kaplıyordu. 
Mônsr,ın Ör Luinin c;ocuiu ıçın endi- Bu elenı1i kararsızlık, korkunç şüphe 
~ deiildiler. Zira n olursa olsun onlar için o derece muazaın bir azaptı 
çocuğu aımcsinin terkrtmediğine emin ki bunu daha tlyr.de uzatsalar mubak
bulwmyorlardı. kak cıldırırlardı. Hiç bir kelime söyle

Monsenyör Luinin oğlunu düpinmek meden fakat ayni saikin t~ri altında, 
k i . -mahııı uu 

lerd'e Büyuk Millet Meclisi ruznamesinc yaşındadır. • siinü veya hak ve adalet ...... 
ahnacalc olan projeye göre yeni kadro WiUP•u;ıAJ 

1 
hürriyetin masuniyetini ..... 

cetveli ıu şeldi almaktadır: Kadroya 3 ı • A k lik besi d tir. 
tane 150, 2 tane 125, 16 tane rno. 12 zmır 5 er 811 ft en : Eğer müttefikler mevcat ""~-, ... ,_. ..... rb'· 
tane 90, 20 tane 60, 1 O tane 7-0, 20 ta- y- le düa~·a hürriyetini d 1 ' ' ... 
ne 60, 60 tane 50 ve 65 tane 40 lira 1 - H&Uran 940 baımdan itibaren ıubeaüule kayıtlı umum yedek subay- yntiyeüni emniyet altına ~ 

ların mutad senelik yoklamaları b--1ıyacaktır. L~- ~:."" ı...-- .... _ bit-:. •--ücretli lise muallim v~ orta mektep mü· 2 aga ınn-.- ..ur-r..,.._, .... tp WA""'t O.-J-
dürlüğü lconmuıtur. Gene aynı eetvclle - lzmirde bulunanların üfuı cüzdanı ve bütün ukeri n•ik.alariyic bir- cakbr. Bu takdirde bütün dünya miJll&-
1 tane 80, 2 tane 70, 1 O tane 60. SO liktc yoklamalarını yaptırmak üzere bizzat ıubeye müracaatlan mecburidir. !eri miitade&eyi de\'au& .ua--. ,..r 
tane 5 O, 40 tane 40, 5 O tane 35, 141 Hasta olanlar raporlarını ıubeye gö.terecdder. bur kalacaklardır. Bu medıllriJet a:-:= 
tane 30 ve 200 tane 25 lira ücretli bq 3 - lzmir viliyeti dlfaruında bulunan eubaylar yoldamalannı rapttrmak bU çok nıi.UeJ.Jcrj başta ~ 
muavin ve muavin kadrosu lı:abul olun- ü~cre taahhütlü mektuplarla ıubeye müracaatlan llzundu. üz.ere italyayı, Balk='P" illdl 
maktadır. 4 - Yoklama a,ağıda gösterildiği ,ekilde eubaylann rütbe ve mu.flar.ına Sovyederi lııelki Japonyayı ........ 

--·-- göre muayyen gÜnlerde yapılacağından yedek suba,.lanmmn mOtlaka gôate- rüJdiyeeektir. 

B "'~-1.Ü k il!-. Tilen bu günlerde fUİ>eye müracaatlan ve :ıamaoında ,.c>Jdamumı ,.aptlrmlyan- Alman &ayeJerinin «Wııtea A..,. 
ug....... on.-.::rans lar hakkında ( 1076) sayılı kanunun ( 10) maddem tatbik edieceiinden ltarbuıa ıclhanşümw bir "'ilr ot ..,. 

lzmir Halkcvi salonunda İstanbul üni- gösterilen günlerde yoklamalarını yaptımaları rica olunur. .lireeeiinde p;phe edilm '&. . 
vcrsitesi Döçcntlcdnden Bay Refii Şük- l /6/940 General ve Kurmaylar. Ge(eııla.cle İngiliz bapeld' ~ 
rü Suvala tarafından harpte devlet eko- 3/6/940 Piyade Aıteğmen ve Teğmenlerin. do sarahatle ifade etliği pW ... -
nomlc;i mevzuu üzerine bugün saat 18 4/6/940 > > > • airerekür. Çek kanlın. 

1 
thtl' ,/Jr 

de bir konfeı·nns verilecekitr. 5/6/940 > » > > Uldıl'. 

--·-- 6/6/940 Piyade Üsteğmen Yüzb..,.. ve daha yubn riid>eli ..baytarın. ~ b' Gerinle.n ibaıılıb lııir ~ 
Belediye bütçesi 7{6/940 Topçu ve ölçme Aıteğmen n ~eimcnlerio. kola•:übl ~ı;, , ..... 
t d .k eclild. 8/6/940 :. > > > • > .. 1 b '-· 1 1 -~-:La. cıw..a.a "' as 1 1 I Q/6/940 •r Ö( "' v y L _ _._L L- ar RStull ara Tr---.. ... 'ır- J-

1 1 
opçu ve çme vstegmen Üzoage ve wıııaıı yulYln topçu .1-hmu.t. z mııbarebelez Wild• .... ._. __ r 

Şehir meclisinin hazu·ladığı 940 yıb /6/9 .. O S b ) -
"' u ay arın • » :t • 1t leeia önciileriaia k•1'1511 .. n=dv 

belediye l>Utçcsiy!e belediye müessese- 12/6/940 Bütün Süvari subayların. -,,.. ._ ~ 
lerine ait mülhak biltçeleı· vilayetçe tns- 13/6/940 Bütün Muhabere lıtlbaylaruı. -e!!::,.'::ıen·~~ ,:, + ,,, 
dik ve iade cdilmistir. 14/6/9 .. O B" .. ı ·L LA b ı ..... 985- •- _._.. . ~ utun stillı&am su ay ana. umdır. 8*ı'iyet.ia lU.irriılıt ..... .--

--·-- 15/ 6/940 Bütün Nakliye subaylann. btJanıuia aıecktr kalwajı frfn!rlr 
AJlnan iktisat miifaviri l 7 /6/940 Bütün Levazım suba)'iarııı. Wdar, Uıtacaiı büyük ...._ --~ 
Alman İktisat milşaviri B. Roli Lahr 18/6/940 Deniz ve Hava subaylann. Çünkü harbın neticesine lıltiıııa """1' 

Atlkaradan gelmiş ve hemen Arikaraya 19/6/940 Jandarma eubaylan. milletleriaia mubtlcluaa Wz#r 
dönmüştür. --·-- ~~~:~~:~ B:tün H:ıam :e d~ Dok!orların . HAKKI OCA,,..,1'J 
B ı-akla yaraladı 22161940 • • • • • •-ay 24/6/940 Baytar ve eczacı ıubaylaraa. POLiftE 
İkiçeşmelik caddesinde bir hldise ol- 25/6/940 Demiryol v. harp unayü .ubaylann. • • •• • • • • • 

muştur. 11 yaşında kunduracı çıra~ı Sa- 26/6/940 Hesap ve muamele memurlarm. 
lim Ö1.şcnler arkadaşı kunduracı çırağı 1 2 7 /6/940 Erbaı ve BatÇavuıların. ı 
Hasan Kalkanı faltaça b~ğiyle yarala- 28/6/9'40 , > » 

mıştır. Suçlu tutulınuştur. ~-••••••••••••••••••••••m•IZDIZll•••lli-'.I 
Bir çocuk 

çayda boğuldll 
gectiler, yere atludılar, \'e Beyaztavşan 
otelinin tenha salonuna girdiler. Orada 
bu inda yalnız bulunan Matya usta 
mutfak bıçaklarını bilemekle meıgut. 
du. 

Uç adamın birdenbiı'e girişi onu p-
11rttı ve hayretle başını kaldırdı: 

- Siz misiniz' 
Faribol onun yanına koşarak bileğin

den yakaladı. Boğuk ve kısık bir sesle 
sordu: 

- Olan biteni anlat bakayım. 
Otelci koliyle göz yaşlannı silerek: 
- Ah, nasıl anlatayım.. . Öyle bir fe-

IAket ki düşünmesi bile beni ağlatıyor. 
- Haydi gevezeliği bırak ta anlat, 

meşum otelci .. 
- Evet, evet anlatayım: Amma önce 

şunu söylemeliyim ki benim bu işte hiç 
bir kabahatim yok' Bütün mahalleliler 
gibi •Yangın var!" feryadını işitince 
meydana koştum. 

Nasıl k~mam ya! Eczacının dükkanı 
benim otelin yanı başında idi. Her .şey 
olup bittikten sonra buraya gelince her 
taraftan sıçrayan kıvılcımlardan otelimin 

ken hırsnlar gelmiş, ve o güzelim atı, miıler. burasuun etrafım sarmışlardı. Mersinli çayında iki bacuk ~ 
Kasırgayı alıp gihnişlerdi. BUtUn bu kalabalık koşup geliyor, çal. bir erkek çocuğunun boğulduğu, zabıtr 

Faribol mtbııwzlanarak .sözünü kesti: kanıyor, inkat ateşi durduracak hiç bir Ja haber verilmiştir. Tahkikat _.ttcır 
- Fakat yangın! Ev! ... Bunu anlatsa- tedbir almaya ehemmiyet v~rmiyorlar- sinde, Bornovada üçüncil YM.etk r°' 

na bunlar ne oldu?. dı. Birdenbire bir kaç kiit. deliler gibi hallesinde 17 sayılı evde Gturan ~ 
- Ha işte! Çö'k müthiş!... Siz otelden bu cehennem at.eşi içine atıldı ve du· İsmail Yılmazın çocuğu Süleyman ~,) 

Mösyö Mistufle ile beraber çıkalı ancak man kasırgalMı arasında kayboldu. maıın bahçeler ı:mısında oynMalı ,.rr, 
iki saat olmuştu, meydan tarafıiıdan ge- cHalbukl. ben bu evde artık kimse- da çaya düşerek boğwdfllu ~ 
len ayak sesleri ve konuşmalar nazarı nin bulunmadığını sanıyordum. Bu se· tır. 
dikkntiıni celbetti ... Sonra öyle şiddetli heple onlara bağırdııu; y: n h r z yaralı 
bğarışmalar, kilfllder duydum ki yeni aBeybude yere kıymetli canınızı ateşe ama ı ,, 
bir isynn çıktı sanarak pençereye koş- atmayınız! İçeride kinueler yo'k! - Kim- olarak tutuldu 
tum. Bütün ko~ular ayni şekilde hare- sc mi yok! dedi birisi. (Bu adamı o \•ak- ~ 
ket etmişlerdi v~ bunlardan. n<: ?l?uğu- te kadnı· gö:ınem~im.) Yaı~ılıyorsunuzı H~zb~n ":'3~mın olup ~ 
nu sord~m ... crBılmem, dedı bırısı. Fa- dostum dedım. Bır kadın, bar çocuk ve tevkif müzekkeıesı çıkan ve . edlJ!' 
kat Bastıj karakolunun endişe eseri gös- bir genç delikanlı orada mahpustur.On- defalar yakalanacnğl sırada firar~ 
termedi!,tine bakılırsa bu sefer· iş bam- lnrın sesleri duyuldu ve bu adamlar on- Torbalıda m~ Osman ollu' 11~ 
baska .... u !arı kurtarmak içln ne mümkünse ya- Ak!';u, evve1kı akşam Torbalıda Y ; 

O hfilA bir şeyler anlatırken havada pacak1ar. naca.ğı SJrada tekrar firara teşebbül 
bir alev sütunu yükseldi ve hemen o an- •Aklım başımdan gitti! Bir kadın ve miştır. ur( ~ 
da yangın var sesleri duyuldu. Yangının bir çocuk! Hiç şüpheye mahal yoktu. . ~bıta n~mu~lan su~luya •d_ ..... · .. rll"i:.,f! 
başladığı noktaya bir nefeste koştum. Dumanlar arasında bir kadın endamını r~· "c~. dinlemedijl icbı 
c;Doğrusunu söyllyeyim, h!lA ne oldu- gördüm ve o müthiş manzarayı hiç unu- hafı{ yaralı}:arak yak~~· 
ğunu anlamış değilim. Oraya vardığım tanuracağını ... ~tı bir parça da devril- S~çlu ndlıyeye \erılmlştir. 
zaman alevler baş döndürücü \'e anla- di .. .Muazzam blr alev sütunu aon bir de- Bır kız kaç 
şılmaz bir silratle temelindeıı çatıauıa fa &ok yüzünü yaladı._ Ortalıkta b.ir en-



.t\lmanya m . gılip olaeak. 
-----------*- . 

.......................................... ~ 
Y:ugo.slav Y" - Soo. • 
yetler miJna.ebalı 
gittikçe iyileşiyor 

Moskovaya Yugoslav 
slyasDerl de pdecek 

Belrrnrıl, 15 ( .A) .- Ayb 1'eftİ. 

Yugoalavyaila endiıe ve hazırlık 
~--~-----------~s:----~----~--...... -

'Vaşington' daki lngiliz sefiri '~ yega-
Korochetzin na~iri efkarı olan Liub-: 
lianada nıüntq'ir Sloveıaet.z «uete4: 
Yvroııla• • So"'7et ticaret itillfna...-..: 

': nin imzuııu nıiiteakip bilhaua ti,ıle; • • 

lta l ya dan ziyade Al-
manyadan korkuyorlar ne mesele, çekeceğimiz ıztırapla

rın derecesini bilmektir ,, diyor 

: l •umaktada: : 
: Sureti u.mumO-ede iyi haber alan: 
: ııııahn(illerdc beyan edildijine tire.: )t\tJt~------

: dan avdetinden ıonra Moskovaya :reni: Jı Of>eft er Ut! ~ UgDS GIJ.)'O)'a Sdal l: Yugosl&T 1İcarbt heyetinin MoakOYa-: ~ı ı J v ı J k 
: bir Yugosln heyeti aönderileccktir.; Paıis 15 (Ö.R) - Belgrnttan bildiri- pek fozla bit tnanast olm.alıdll'. Öyle -. 
: Bu heyet ya1n12 iktı t ekapctlerinclen: llyor: ruru; ki İbb•an mahfillcrl Balkan de.-. 
E değil, iyoBet adaml nndan da müte-: Almanlann bitaraf 111eınlekcUcrc kar-- l~tlcriyle iyi münasebetlerini bozmak 
: ldtildir. : sa haksız taattmlnn acbeb; ... le Yuıos· istemezler. Fclaıt Yugoslav"" lıer ihti.-···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~- .......... - h l k } ,_c __ ı __ , _ ,_ 

-..;:~ 

. \'llŞİııgtun 15 (A.A} - lngili% setin U. l.ot'bian bir nutu1' liirliikler urnsrndn'ki nıiic..,öı·lt-nin n:cvzı:unu izalı ctmi:ıtir. 
ltwııt ederek girişilmi~ olan ]laT,bin chruuniycline i,,oıı:ırel el- Sefir ,ilcı;'ii'~r ki: . .. . • 
lltf \•e ı .. · et hıma .. st ·ı ·· · h f t - Uürr"c1nı zaft."l"ı kaz mcaf.mda ~uJ>hC .)oktur. le-
~ . ıurtJy ırr~u em reJ m. ~u a nu. e - .ı:Anc .ıııcscle cckccci'.,~iz i7.tıraıılann dorccesiui bilm klir. 

ıiJılİJ'm ~knısll.ede dtıııpfa beMını lur t~m Bmcr )' hıtt v.afl"ri elde rtmek için değil beşeriyetin Ytıni 
"11ınlı.ı •.d• lbhl ettimıclc: ~a dıa bulwıaa ..tikta- ı .. r fcl~e mani 00. için linıizdm ~eni 7t\P2Cft!n'~ 
......___ ______________ ~~~~--~--------~~~--~--~-----~--------~~--------~~ 

laV)"a mU•afaa tcriihatmı bllil4INU avo ın:ı e arşı ıazır oumwwr. 

B Ü ,.. l L ""h sa1ıasmaa aıtırmaldamr. Bclgratta bir SLOvru.URt.N· FİKRİ 
r RSe Ve a ey parqüt~li mektebl oçtlnuşbr. Yeni pi· Brı Sloven gazotesi de 'ugos1av de"" 
sukut ederse !otlara chliyctnanıelcri ve.rllmlitlr. Ta:r· !etinin muhafnu.sı lUzwnunu lcaydcd&-

• .. • yareler gece Kiind'iz şehir üzuindc uç- rek diyor ki: :Su devletin kusurlnn oı... 
Müttetiklerın ı aktadll'. bilir. Fakat biz kendimiz bunları hugU.. 
ınenarllm Amerika •Provcııski Gla..~· gaaotesi diyor yaruı veya on sene sonra Uımir cdobiUı-

• ld: Yugoslavya hazır olmalıdır. İtalya- riz. Halbuki d \'l Un mevcucli)-etine bir Bitaraf kalmak mümkün değil •. 

Dünya ~kar-; umif esi bu 
hükmü vermeğe başlıyor 

h~aye edecek . . ron Balkan memleketlerinin bitaraflığı- lfıhz.a bile nihnyet vcrllirse bütUn ka-
V ~§ıngto.n, 1 S (A.~) - Hancı,yc ne- na tecavüz iCJin ciddl bir sebebi mevcut z:ınc:lık.lnrımw kayoo\m.i§ oluruz. Bu

:ta retı Belçıka ve Luk emburg tebea.t• olamaz. İtalyadaki yol nUmayişlerlnin muı için her ihtimale haur olnıalıyn. 
run Almanyadaki mcnafiini Amerika-
nın lıimoye edeceğini bildirmekte ve 
Amerika sefirlerinin Brüksel '\'e Laheyin 
Alm."\nlann eline clü~mcsi hlllinde hu 
ş~birlerdc k 1acaklannı ve müttefiklerin 
.rtıenn fiini him nye edeceklerini il:i\'e et

Balkan Antantı Ekonomik Konseyi 

Bu ayın 27 sinde Bel
.gr adda toplanıyor ~~~----~------..._.* ........ ~~~--~--------

ı!ctrıs i5 (ÖJ:lj - •l"aiıo gazetesi, bunu takip 1'den :ıskcrl hadiseler dünya nıuştur. 
;r; '!cephesi hidiselerinin dünya üzerin. flfkin umum iyesi humnmdn bitnraflık Cenubu ,şcırki Av1'Upll ayni vazLYCttc-
~:test.derini tetkik cderCk diyor ki: m csclcsin\ yt-niden uçmış bulunuyor. dit. Bilhnssa aBeşiucl kolun• faaliyeti 

111UyU\ garp .eym ~ Li- .l\hn:nı ktıı·\·ctleri1le ~z ut Frau· ant1i$cler uyandırııu~kı.adır. Bu va;clyct 
~' s-ı .. ..... :ımz nehri Ü7.er:İn- .s=ı mtalannın ('ettnck9iii Bdclbı :bıv- bilaraftık ~elcsini )•eni b lr tetkik 
w.a!! 1 fle ı.ıı-·· llea fe1lılria Telleri ~ ın'=ı başlı,.. l\lis blC)-da• IUt:'VY.\IU yapmıştır. 
,~ ~ r..ıi Mr vaD.yet ludd emhare~ i ilk bir (af'Pastna atidcd.il- 1·üıudYWı.:Kİ 1.'ELAKıd 
.::;:- Bu da 'llilaral menılckellcriıa :me•dettir, Bu nnüıaroa.. Btıltibnm bir Tüdciye İngiltere \-C Fra ısa ile itlifa-
t..1t.-:""~ ft aı•erd~t Mli&tfil Oha mit- kısmını istili4a'ft brlaraMlir. Simaiyo lnnd.an m~rnnun bulunmak.tadır. T\l..rk 
~ .._ ti ft YDl,.W .-..ıı kwılar Alnum.Jn ollllandayı vo Bc-lçib- gı.:wk:leri ~w"asuu ka.ydcdi.yorlar ki Al
~ llınaJanda. An~ılını'? bulunuyor aı .. nriiJlira iir kı'llftmı tıfibırii aftımı numlann taarruz oınelinden şüpheleri 
)' büta. m e ' btlerin enuai)-ed ~- sokmu"'8'. olını.yan Belçika vo Hollanda hiç olmaz. 
~."e mf'dNti.ntln umumi emnivettne Fakat.bu vazi.)'elb ~ iki ~·~etin sa önceden müttefiklerle temas etmiş 
...._.d..ıı-. :.on d•1nkaya kftdar bile takip ettikleri olc:nlardt hnsirctlc hnrdmt elmiş olur-
~aris - ~uvaı " g~tcsınue Andrc l>itarafük siya tinin ~ neticesidir. larcl1• 

h.:.'eka tıitanflann mesuliyet ve ınec- Belçika hükümcti lngillx ve Frnnsıx ~'tirle G'RZetderi ~u ucticc70 van)or--
~etlcrinClen şöylece bahsediyor: crltlnıhatbiycleriylc tcır..astnn dniına iıt- ior: En lailn fchcfüfu nmruı olan Ualbn 
~un mubafazHma çal.ışauş olan Ro- tink iif etmiş ve Hollanda :ise, kendisi Ki- 11cvlctleri i<;in ~ınısıkı hirl ıtmclden haş
l..ı_ -·Yn ve Yugoslavya gibi Balkan mcm- bi bitaraf olrın Belçika ile dahi bir as.- ka )'hl yoktur. 
~~lort Macaris\andakl ~ı askt'r1 ken teması knbul ctmcrnlşür. Bu se- AMERİl{A D~'VJ.t."TLERl VE 
~~leri endişesa.ce gö.-emiyorJar. D. l.>eple Alınanlar bu ıncmlcltetfot"Cicn her AVRUPA VAZİYE'l't 
~ ınilttafdcütrin !ıarp ı!tıyesiııi iyice birine a}'Tl ayn hUcum cdcldlıruŞlcr ve Buuuu:; Aircs 15 (A.A) - Arjantin 
t~ etmiştir. Bu da oiinyada misli ~mel.-. ıirUh<ıt hasıl olamadan ilerle- Birle.,,<illt Amerika hUkilnıetino. Avrupa 
t -uıtne~ olan en caniyane j<ılibdtı.da me:?e fırsat buhntı,1!1.ardır. vaz.ivoündeki tnki.,,"lllfatı tetkik etmek 
~e kadar harp etmektir. ''"'"'' •·:t""KACINUA ~l.:~i üze • Amerika devletlerinin blt konf&.. 

"----- ir kt 1Mu:ttar ~ .U~ A.'· CEREYAN ram .Jcdine dm-et otm siııi teklif etmiş. 
-~ Mltiia .._,_,.. aleşe vennek at- Vu H1LI.) c~ uuuya uıuunti cfkiu·ında tir. 
~dadır. Ke1uti dil,,~ccği felnketc bii· ycui bir fikir cereyanını ihdas <ıtnlckte-- AMEKiKA. ŞİMDtLiK 

dünyayı AirU1dcıaek emelindedir. dir. Arjantin harici,fo naZU"llWl 'teklili 8İl'.ABAn.IKTAN AYJULMIYOR 
ı.~lınanya kendini bütün haklara sa- bu inkılibuı en mühim ifa.reli teiikld Vaışıı.ccıoa 15 (A.A) - Arjantin Afi. 
~ addeder. Bwıun önünde ci:tilmtyen- edilmektedir. Ürugvay bariciyo nasın- ri &pil. :reisk.i.lmhur Cantilo tarafından 
~ kat'. harp açmağt bir vazife blli- nın teklifi de seınpati,y1e lcarş&lanuuşt&r. yap1lan teklifi Velle., ile mUzakero et .. 
~· Bunun için btitün fenalık kudret- Her ne kadar Birlc . ._ik devletlerin da- ıniıstir. 
t' nı ortaya atmağa mecburdur. Hiç hm va~eti conubt Aıncrikadan gelen Alak.adnr mahilllcrdo boyan edildi-
'~he edilemez ki bu uğurda çnl..ıştyor. teklifleri derhal .kabule nıilsait değilse ~ne göre, Vcllcs Amerilronın bitaraf 

İSPANYA~IN VAZiY.ETt de wnuml c!kinn mühim bil' kwnmda laJmaslna kongre tarafından knrar ve
l_ •Puı'L'> - Suvar• gazetesi, İspanyanın müsait bir alaka uyandırdığa muhakkak· ~·~ ve bunun için Ruzveltin yeni 
l' "8Ursu;r. hareketini takdirle kaydc-d.i- tır~ bir kanun çıkarılmasını derpiş etme<lcn 
ı.?": General Frnriko taınamiy1e bitnraf- AVKUP.-\DAl\.İ BiTA&AFLA& gayri muhariplik hakla.nda yapılacak 
~ "tt\yet.ini muhafnza ed~rt\ bil- İ.hulAf haricinde l:alın1$ olan Avrupa milzakereye iştirak etmesinin mllşkül 
~iı. •e beynelmilel kanuna rial'et le- devletlerinin ckscrlyc\i i~.in de \·n~iyet old~ğunu söylemiştir. 
rı..~ bulunmuştur. Beynelmilel ıamun böyledir. Sıyast mU_şnhillcria söylediğiue güre, 
""4&l ~lltkcn onun rnevcudiyetlıtl nan lsvcr müşkül olan 'aıiyctine rDf'men hariciye nc:ıareti Amerikanın bitaraRı· 
'~ek fena bir isarct d~dir. bitnrnfhlmın viknyc.Çl tçhı dlldmt '\O te- ğında Y8Pl1Mak bir «le!işikllğin J:ıpoll• 

GON'ON EN MOırtl\t l\<TESELl.:Sİ 1 yoldan: unu artt:nm.ş '\'e Nan'ikte btt· yama tara lıarekı·tiJlde t.ebbddü1 husu
~ t>a.ıis 15 (Ö.R) - Hollanda ve Belçl- lanna Afınnn kltalıınna mabmıc ve le cetinnesinden korktuğu için ihtJyath 
~karşı y pılan Alınruı taarrum ve iıucbt lcu'\-vctlerl ~llmcslne mani ot- daYl'ablllaktadır. 

~araşütçüler ve 
müttefikler 

~tere mühim 
tedbirler alıyor 
l.oııdra 15 (A.A) - IskoçyaJı eski 

J<ll~nripler birliği harbiye nrrzırına bir 
~Je tevdi ctmi~1lr. Bu projede birlik, 
ı;"'Uln paraşütçtilerlnin memleketi isti
r~ etmelerine karşı Iskoçyanın mUda
\~<lsı tnaksaclil..: b ir giinüllUl r ordusu 
.~dn getirilmesi için hUkümetin eın

tıne ~nıacle olduğunu bildirmektedir. 
~ londra 15 (Ö.R) - lman beşinci 
11~!\U\un ve paraşütc:i.ilerinin meşum fa
~~tı mfütefık1cri b:ısircUerini arttır-

i!::ı scvketnı~tlr. Jngiltcrcde muhtc
~l paraşüt hiicumlannı knrşıLıınak 
\r re bir gönilllü kolu teşkili için dD.
d ~ler yapılmıştır. Bu sabah yığın halin
~• CönUillllec mUı-acnat etmekte idi. 
L~~'>ada da buna lıc·n~er bir teşekklll 
etk.ik halindl'dir. 

Macaristan da 
seferberlik? 

Büyük Millet Meclisinde 
Başvekalete bağlı bir matbuat umum 

müdürlüğü tefkili hakkındaki 
kanun layihası encümene havale edildi 

~------x~~·------------
Ankara, 1 S (AA) - B. M. Mt-clisi yit ve talikine ait .iiçüncii maddesinin bi

bugün Şemsettin Günahayın h a<:knnh- rinci, 3 ncü ve 6 ncı fıknılarında yazılı 
ğmda toplanım tıı- . tedbirler daha evvelden İcril. vekilleri 

Celsenin açılışını müteakip bas"'CkÜ heyetince ta vip edilecek harekat mın
Dr. Refik Saydam sö:ı: alarak şunlan takttlanndan almai{a başkumandanlık 
söylemiftir: ealıi.hiyettar suretinde tadili kabul edil· 

Arlı::adaı#Jar ; miı ve kanunun ikinci mi_i~akercsi biti-
Bu t"vraka varidcnin Z uuıudra ıuda rilroiıtir. 

b, ~ekalcte ba(:;lı bir ınatbuat umum Devlet daireleri ile mı.İt"~sesclerde bu· 
müdürlüğü tq.k.ili hıdtlunda bir lahihai lundurulacak nakil Vl\tlıta1an hakbnda1ti 
kanuniyeyl huzuru alinixe takdim ettik. kanunun ikinci ntilzak.-reıtini mütea1cip 
Dahiliye. tkt11at, Nafıa ve bütçe encü- devlet konservatuvarı hakkındaki )ca. 
oıenlerine havale edilmiştir. Tensip nun layihası maddelerinin ı;:örilşülme"i
buyruluna bütçe müıtakercaindeft evvel ne geçilmiftlr. 
~ıknıa11 içln muhtelit bir encllmen tara- Uyihanıh birinci tesis maddc'Si üze
fından bunun mütalaasına müsaade bu- rinde bir çok hatipler tekrar söz alarak 
yurmonızı heyeti celilenizden rica edt- noktai nar.arlannı izah eylemİflerdir. 
yorum. (Muvill »e&leri.) Maarif vekili Hasan AH Yücel söz 

Baıveküin bu talebi kabul edilmit ıalarak demi;,tir ki~ 
, lıoıua 15 (Ö.R) _ Macar hükümeti- Ye kanun havale edildiği encümenler Arkada§lanm bundan evvelki cel• 

1'ht hir losım askerlerini ilııh altına ualarından .eçilecelı: beter kiııiden rnü- sede kanunun heyeti umumiyesini kabul 
~dığı ve iki kOlorduyu seferber et- relı:kep muhtelit bir encümen teShiti tas- buyurdunw:. Şimdi ınüzaltereei olan 
~t · hnkkınclaki dedi koduların o,c;lı ynk- vip olunmu tur. birinci maddesidir. Arkada~lıuıman vaki 
"r. Bundan eonra ruznameye geçilerek itirazlara bu maddede de"·lct konaerva-
I ~ hcnifa asl.crlilı.. vazifolerıni örfi idare ltanunu IAyiha.ııının ikinci mü· tuvan maddc~ne taalluk eden nolı:taya 
}'t etmiycnlt>rln ,·a7Jfeye ~ağınlmrunn- wkereııi yapılınıt ve layihanın 1 1 nci hatta küçüle bir iııaret dahi yoktur. Ar• 
'tlltı ibarettir. maddeainin milli müdafaa vekili .$~ffet :zu edilen veya tenl:it olunan noktıı ııa-

llu davet foı·oodi.k kı.ymeti.ıü haiz Ankanın talebi üzerine. harp hal!nde dece bu müessese içerisinde okllh,lncak 
lıı.lUnınamakla ve sulh aleyhine hiç ihtr örfi idare ilan edilınemit olsa d?bı hu df!rsf..,re ve tatbik edileet-k pıoııro.mlııra 
lthdldı ifade etmemektedir. ı lumunun ınıısuniyet ve hürriyetlenn tak- aittir. 
,, --.. Hnaan i-\li Yiicel me\·zuu bahsolan 

D i K K A T B U G Ü M 1 :,~yin t1adece proıuam ve tedrisatıı taal-
lülc etti!:inden clolayı kanuna konma-

•·----· ·-•••••- dıC:ınt söylt-yerek deıni~tir ki: 
l>ı o •ı-amtı ilAve olarak İngilizlerin Not'veçt.e kauındıkları lfüyUk denh~ harbı Yalnız temenni vardır. Oiyorlr.rki bi-

'Narvlk Deniz muharebesi ziın. halk _m?;!ki~ıiz ve. ~nderı?n muııiki 

T .... R K C E denıle~ bıldıgırnız ~~U9l~ı te<lrısat ~ı~V· 
U . zuu olsun. Ceçcn t,'Un yul ek heyetıruze 

mektedir. 
~s-

Amerika bahri inşaa-
tını hızlaıtıracalı 

Nevyork. 15 (A.A) - Bahriye ne- x•~------

:ı::ıreti Amerlkanm bahri inşaatının be- Balkanlar -'a ;ptı• -'af 
taatioi rıazara dikkate alarak inşaat iti· Qı a Uı 
nin ekiplerle yapılmasını ve bu ekiplorin &lgrad, 1 S (A.A) - EVTelce de badelesi meseles;dir. 

madde pek çok 
AmerikanıR bütün inşaat tezgahlarında bildln1mit otduiu ibi Balkan antanbnıQ Bu ı:uete Balkan dcvletlcl'inin ipti
gcce gündüz çalı malarını teklif ctm~ ekonomile komiteai bu ayın 27 sinde dai 01addeter bakımından iyi hir vazi. 
tir. Belgratta toplanacaktır. yette bulunduğynu ..-o bu dcVletlerin '-• 

Amerika da tehdide Bu toplantı ile allltadar olarak Zag· men ideal demıcu hir antant te ka 8 
maruzdur ıepte çıkaa NoYoıti ı:aıetcsi şö,le )'U- tiklerini yazm~tadıt. 

makladıt: 
P~ 15 (Ö.R) - NevyOl·k Taynı.ls Balkan antanta eltononıik. komiteai· Balltan memleketlerinde. Kau~ 

v~ Novyotk ~rald Tri~un gibi Am!"' niıa 8 nci lçtimaında bat1JOa mUukere Çinko Ye kendir yo\tur. Bu maddelet 
nkan gazetoler1 Amerikan.ı:" todafü! menuu &lba antantına dahil memle- Ballı:an devletleriftin bUtUn ihtiyaçlar..: 
progrnınını hazırlaması luzumundan 1 ketler aru.nda iptidai maddelerin mU· temin. etmeğe ltlfidir. 
bahsediyorlar ... Ncvyork Horald • di-
yor ld: 

DasirctJo haudnnıııak lüıı:umwıu 1aa
brlatmak beyhudedir. Almanlar Hol
lrındaya <1a kanlı Na'Zi em Ucrini kabul 
ettirdiler. 

Uitaraf .kalmak fikri ol un veya ol
nm ın bitaraOık mefhumu gillikçe akla 
uwk hir şekil almuJdıulır. Amerikmwı 

Yeni Italyan sefiri dün 
Berline hareket etti 

tehdide marua hu1undutuna şü,tle :x•x------
yoklur. Roma. 15 (A.A) _ hat,anın yeni Alfietl 19t.Uyonda bir çok zent ~ 
Bulgaristan ve Serlia sefiri B. Aliierinia dün al:ııun raf ınilan u~urlanmıttar. Bunlar mCF• 

ıund• Koot CU.no llo diier hUkilmet el"-
Mllletler Celftiyeti memuriJ'eti bqma gitmek üzere yola kan .. Ayftn rnocliai ikinci rtıUi. Roma .,..,. 
Sofyn, 15 (A. A.) - Bulgar Ajansı çık.mi.il tnıtuat b1r mal\lyet ikti.ap et- u ~e .heledüre reui Ye Alman eeftri F .. 

blldtriyor: rniıtit. Mackenaen buluonaalta idi. 
Dün nıob'usan meclisinde ~vekll 

Filov mlllctler cerıfüretlnin Bıılgar hU
ldlmetinin talebi Uzerine 31 Mayıs tarl
hind<!n itibaren Bulgar h ükumeti nez
dindeki milletler ccntlyell komiserliğl 
ve Bulgar ınlll1 bauka.-.ı n ezdin<Joki tek
nik miişavirlik vazifeleri ilga edilnUş
tlr. 
Başvekilin bu. bc_-yonah mcb'usan 

mocli.c;inde alkışlarla karşıla nmıştır. -*-
İsviçre 
Tehlikede 
-BAŞTARAF'l 1 İnciSAYFADA

tedir. Umumi intiba, Hitlerin ~ ko
:zunu oynadıiı ve Romanın yardunma 
gÜvendiği merkez.indedir. 

iTAL YAN KUVVETLE.Rl 
TAKVtYE EDtUYOR 

Roma. 1 S (A.A) - Re.mi ceride 
bir kararname ııe~retmittir. Bu kararna
me, istisnai mahiyetteki ilcaat dolayı
si.) lc harbiye, bahriye, hava ioleri TC 

ltn1yan Afrikası nezaretlerine ceın'•n 2 
milyar liret tah is odilınif olduğunu na
tıktır. 

Londra, 1 S ( ö.R) Romildaki 
Amerika sefiri ltalyadnki Amer.ikalılan 
henüz nak.il vuıtalan mevcut iken mem· 
leketlerine dönmeğe davet eylemi~tir. 

lsviçre ltalyayı 
Protesto etti 
Roına 15 (A.A) - lsviçı-e sefareti 

binasının cephe~inc müttefikleri tenkit 
eden bir tnkım aflŞler asılmış oldu~
dan I.c.viçre sefiri haricie% memleket im
tiyazından istifade ederek bu afişleri 
kaldırtmak istemlŞtir. Buna siyah cöm
lcklller mUdahalede bulunmuşlardır. 

lsviçre seüri zabıtaya müracaat etmiş 
ve Italyn hükümcli nc7.dinde protestoda 
bulunmuştur. 

olınaia çalıflllUJtım. Ayna Zl\manda 
elimden geldiği kadar eonılmu§ auaUero 
yine kudretim nishetinde cevap vermeğe 
çalışmıııbm. Binaenaleyh fikUlerimiz 
malumdur. Sorulmu• sualler de malum
dur. 

Huan Ali Yücel Türle muaikieioin 
musikisinin materyallerinin e.aaen top• 
11\malcta olduğunu. musiki tarihimizin 
zannedildiği gi'bi bir ilim halinde tetkik 
t"dilme.mi olduğunu söyleyerek demi,_ 
tir :ki: 

Biz kendi ıualımızın her noktaııı jJe. 
her §ubeaiyle, t~pcmizclen tıttı•itmıu 
alakadanz. 

Hnsan Ali Yücel progıam tanzim 
t?dilirkcn hu cihetin nazan dilc.kftte A!ı
naca~ını ve binaenııleyh madclenin ay
nen lı:abul edilmesini temenni ederek 
şözlerini bitim1iştir. 

Türk gazetecileri dün 
Londraya vardılar 

------------------~~*x·~--------~---
Londra, 15 (0.R) -Türk mebusları Tilrk misafirler lngiltt bUyük şahsi• 

ve Ttlrk. gazetecilerinden miirekkop on yetlerl tarafından kabul olunacak ft 
yedi ~ heyet bu sabah Lon~a şereflerine üyafetler verileceklir. 
muvasalat etmişlerdir. Hoyot burada l'ilrk gueteclleri bu akşam Lord W 
on gUn le.alacak. Ingiltore ve lskoçya tnrafındnn şcreilerine verilecek ~ 
şehitlerinin bir kı.snuru aiyarelto .lngiliz kabulde hazır bulwuıcaklardıt. MU. 
rnll1eti.niıı sivil ve QSkerl hayatını görilp temlel· t nazın tarafından yarın şeref .. 
tetkik edeceklerdir. lerine b ir öğle byafeti verilecektir. 

Altın liati: 31. 
lira Do kuruş 

--~~--~------x*x~--------------
lstanbut ıs (Yad Asır) - Altın fiatlcrinin yü~ iannuştur. Sami'· 

lnrm bir altın lirayı ahı Ciati 20 Ura 88 ~. satlş fiati zı lira 10 kuruştur. 

Franaız Soayalist reisinin beyanah 
------------~-~4x 

" Fransa üç cepheden de 
hücunıa maruz olabilir,, 

---~-----x.x·~~~..;.....~~-

ilk mağlübiyet Hitlerİ da,arecektir 
-------~----x~x 

Paris 15 (Ö.R) - Fransız Sosyalist lirdi. Y.fü binlerce insanın öliim Lehli· 
partisi reisi B . Blum Londrada sindika- kesine maruz kalması mesuliyetine o da 
lar konferansında söz alarak Fransız l,.~lr:ık etmektedir. 
hUkilmetinin dahilde niuını korumak Frnuamn ,·adyeti takdir cdilnıcli
kaygusunu ve Frnnsız ınllletinin mu- dir. ()( eephc,ten birden hü<'uına manaı 
azzanı harp gayretini tasvir ebniştir. olabi&rb. Frnnsada elli ~·al!mıı kadar 
Hatip demiştir ki: bütlln erkekler si18h altmdadır. 

•- Hollanda ve Norveç bidiııe}erl Aylardanbe.ri iktısndl faaliyet t:ılık 
lhanet dıvanrun nı mUbim bir rol oyna· edilmiş ve hnttn durmuştur. Fabrika
dığmı isbat etmektedir . .AlmaQlann su• lardan bir çok kinıseleri cepheye .J?Öft· 
ikaoıtlan hikAye ye peri masalı delil· derebilıne'k: artU.'Nndayız. Bu sebeple 
dir. Müthl, bir hakikattir. Bu sebeple işçil~r haftada elli snnt çnlısmnğı kabul 
Fı-ansadn sabotaj aleyhinde kanun ya- etmişlerdir. • .. 
pılınq ve dii;er tedbirler de alınmıştır. Biz sc:ı·bcst bır millet oldu~~muz ı~aa 
Zira memleketimizin diğerleri gibi iha- muvaffnkıy<!ı.slılige teh::ı~u! ~biJi.. 
nctle imha edilmes ine razl deAllh. Ko- ri.z. BilAki.s istipdat iclıırclcr~ .h;m ilk h~ 
mUnbt partisinin rnuhafnzaı;ı mümkUn zlmet ötUm netlt't!'$İ velY'hılır. Hif.lena 
değildi . Koı:nünist mebuslar parlamen· vaziyeti budur. • 
to mUzakerclcrinc iştirak etselerdi ve- -x-
rilcn kartn-lar Mosko,·aya ve oradan Hollandaldarın Fran-
tclgrafia Bcrlinc büdirilccekU. Fransa sadaki alacakları 
için NwJ ve Komünist prop andası 
nrnsmdn fark yoktur. verilmiyor 
Alınan tııryarcterinin Fransııya Ko- Rum..ı 15 (Ö.R) - Frnnsı:r. Merketı Lale ve 

• d uzun uzadıya maruzattn bulunmuştum. Tan Sınemalann a Oradıın maa~if .~e~ô!et'.mizi ve on~n 
nıcnsup old~u hukumch \'e onun enıır-

Maarif ,•ek.ilimizin bu izahatı üzerine 
mütakere lcıfi görUlcrt>k maddelere ge· 
tHmi11 \•c layiha hükümetin teklif ett\f:i 
şekilde kabul edilmiştir. 

müulst bcyamuuneleri atmaları da bu· ll:mknsı Hollnnd::ı tehansuuıı alacakla 

1 
rım muvakknten tediv<- etmemcğ,. k.a

harbm uui.ı almnbi· rar vt'rmlstir 
lerini yapmakla mükellef olduiu parti• 

nü toplanacakw. 
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Radyosu. Holanda mukavemetten vazgeçti Anl~ara 
~ı..---

BUQtJH 
x,.x 

lngiliz gazeteleri " nihai --+-
DALGA UZUHl.UCU 

zafer bizimdir,, diyorlar H39- m. 183 Ka./120 Ww 

T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

---------x4x 12.30 Program ve memleket saat aya-
-BASTARA1'~1 l İnci SAYFADA- memleket hududunda mühim mikdarda n, 12.35 ajans ,.c meteoroloji haberleri, 

NAZi ÇETELERi LAHEYI 
ALT OST ETTI 

Pnri , 15 (A.A) - Pazarteai akfa
mı 1 ...ıı heyden Hollandada mukim diğer 
Fransızlarla birlikte bir Fransız muhri
bile hareket eden Havas Ajansının mu
habiri cJ ,.mi~tir ki: 

Şehrin sokaklarından muhafaza altın
.U geçmeğe mecbur oludk. Çünkü nazi 
pteleri karcqalık çakanyorlardL Bize 
makat edecek olan müfrezeyi hariciye 
DUUdinde beklerken nezaretler mahal
lftinde top sesleri ifitiliyordu. Çeteler 
ltir çok evf crin dammdan at~ ediyor
lardı. 

Mııhasematın ba§langıcında bütün 
• ~vvetJ,.rini cepheye göndermiş olan 

Hollanda kumandanlığı Rotterdamı mü
-'4faa icin ve çete muharebelerinin La
l.eye ve Amsterdama air.ı~etine m&ni 
oJmak irin bu lcuvvctleıden bir kısmını 
~eri çağırmak mecburiyetinde 1calmı;-
hr. 

ROTfERDAMIN AKIBETi 
Rotterdam Alman nazilerinc teslim 

oldu. Bunlar tchrin muhtelif noktaların· 
da har .. kete geçmek için işaret bekledik
lerinden Vaa1shaven deniz tayyare üs
•İİnÜ kolayca ellerine geçirdiler. 

harp malzemesi biriktirmiş olan mütear- 12.50 müzik: Yeni dilğün havaları. Ka
rız için yol kolayca açılmı§tır. Bu itibar- dın okuyucular. Sadi Yaver Ataman, 
la bu kadar müsait şerait ahında düş- Sarı Recep, Ali Erbaş. 13,30-14.00 mü
mnnın esaslı bir muvaffakıyet knznnmış zik: KnrlŞlk program (Pi.). 
olmasına ve ortaya yeni ve ciddi bir va- 18.00 program ve memleket s at aya-
2.İyet çıkmı. olmasına hayret etmemeli- n, 18.05 müzik: Oda müzif,ri (Pl.) ' 18:30 
dir. müzik: Radyo Caz orkestrası (Şef: Ih-

1914 de de böyle olmuıtu. Fakat it rahim Özgür), Soprano Bedı·iye Tü:ıü
nibai neticededir. Son harpte olduğu ıi- nün iştirakiyle, 19.18 müzik: Fasıl hc
bi bu sefer de mücadelemizin zaferle yeti, 19.45 memleket saat ayarı, ajans 
ldevvüç edeceğinden eminiz.» ve meteoroloji haberleri, 20.00 mil:ak. 

Deyli Meyi gazetesi, müttefiklerin bü- ÇALANLAR: Cevdet Çağla, Refik 
yük bir darbeye maru:z: kaldığını, fakat Fersan, Fahire Fersan, Fahri Kopuz. 
bunu evvelden beklemek lazım geldi- 1 _ OKUYAN: Sadi Ho.şscs. 
cini yazmaktadır. 1 _ H. Faik bey _ Rast şarkı: (Lcv-

ALMANY A, FELEMENK 
HtNDiSTANINI DA meder ta ha.şredek gönlüm bana), 2 -

tSTEYECEK Mi? Sadi Hoşses - Rast şarla: (Elft gözlüm 
Londra, 15 (ö.R) _ Hollanda do- sana can dnyanmaz), 3 - Arif bey -

nanmasının kısmı küllisi Hollandadan Rac;t şarkı: (A~k oldur kim kılnr canm 
feda), 4 - Bolahenk Nuri - Rast şarkı: 

ayrılmı§ olup ıimal denizinde ve belki ) b 
İngiliz limanlarında bulunmaktadır. (Mai im ir naz.lı yare), 

Royler Ajansının diplomatik muhabi- 2 - OKUYAN: Semahat Özdenses. 
rinin biJdirdil,oine göre Hollanda hükü- 1 - Raif bey - Karcığnr ŞU"kı: (Gülü
metinin baılıca hedefi büyük müstemle- ver sevdiğim), 2 - Arif bey - Karcığar 
Jc.e imparatorluğunun idamcsidir. Do· şarkı: (Bir goncaya), 3 - Beddye Hoş 
nanmanın büyük kısmının her ihtimali gör - Kürdili H. Şarkı: (Mıtnpda mı na
k.ar,ılamağa hazır bir vaziyette Hollan- lede mi), 4 - Şemsettin Ziya - KUrdili 
da Hindistanının yakınında bulundu- H. Şarkı: (Bıktım elinden) , 20,30 ko-
ğu söylenmektedir. nuşma, 20.45 müzik. 

Almanlann Felemenk Hind~tanını ÇALANLAR: Hakkı Derman, Şerif 
ele geçi.nnek iddiasmı dermeyan edüp İçli, Hac;an Gür, Hamdi Tokay. 
etmeyecelııleri cayi sualdir. Almanyanın 1 - OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan. 
böyle bir iddiada ısrar edemİyeceği qi- 1 - M. CeJl\lettin Pş. - Hüzzam şar-
kardır. kı: (Değildi böyle evvel), 2 - Şükrü 

···-········· 
Eski Torbalı Belediye 
reisi hakkındaki di va 
------~---------x.~----~----------~--

Resmi ıncraslın tahsisatından yolsuz tiyle dük'lıarun inşası kararlaştırıldı ve 
sarfiyat ve ayni zamanda kanuna ay kın bina on aene müddetle o şahsa icara ve
oJarak murakabesiz inşaat yapmakla rildi. Bunda belediyenin menfaati var
vazifcsini ihmalden maznun Torbalı es- dı. 
ki belediye reisi İzzet oğlu B. Refik Coş- Diğ ı B o d 
kun ve belediye zabıta memuru Mehmet e~ auc; u · ~a~~ a: 
oğlu B. Osman Oğuz haklarındaki dava- - Bınanın ko?trol~nu y~ptık. ~asr~ 
ya asliye birinci ceza mahkemesinde de- faturalarını tetkık ettik. Buıa henuz hı
vam edilmiştir. tam buhnadan rnüfctUş geldi, bizi m~-

B. Refik mahkemede şöyle demiştir: kemeye verdi, derrustir. 
- Harap bir binayı dükkan yapmak Gelmiyen dığer ınaznunlann zorla ge-

istiyen bir şahıs belediyeye müracaat tirilmesinc ve sabıkalarının sorulmas!,Jla 
etti. İ.siidasmı encümene havale ettim. karar verilerek muhakeme başka gUne 
Belediyece taş ve kum verilmek ııurc- bırakılmıstır. 

•*•• NASIL ÇALMIŞLAR? BERAET EDENLER 
Kahramanlarda })3kkal Osmanm dük

kanının kilidini geceleyin kırarak bak
kaliye eşya.o;ı, ayni mahallede oturan 
S\ileymanm evinden de tavuk çalmak
tan maznun Mehmet Reşat ile Bekir oğ~ 
lu Abdullah ve Muzafferin muhakeme
lerine asliye üçüncü ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. 

Suçlu Mu7.affer, Abdullah ile birlik
te dükkanın kilidini kırdıklarıru, içeri
den tütün, sigara ve saire aldıklarını, dı
~arıya çıktıkları zaman Mehmede ra.o;t
ladıklarını, eşyanın bir kısmını -ağır 
olduğu için- ona verdiklerini, sonra bek
çinin görmesi üzerine korkarak bırakıp 
kaçtıklarını, tavuklaraan malumatı ol
mndıl,'lnı söylemiştir. 
Diğer suçlu Abdullah ta vakayı şöy]e 

anlatmıştır: 

İ:smail Ruhi adında bir vatandaşa, bir 
lira kıymetindeki saati 15 liraya satmak 
sureüyle dolandırıcılık yapmaktan maz
nwı ve mevkuf sabıkalı İsmail ve arka
da.şiarı Cemal ve jandarma Melunet 
haklarında asliye cezada yapılan duruş
ma bitmiş, tiçün\in de heraetlerine karar 
verilmiştir. 

§ Foçanın Bağlararası köyilnde Ab
dullah oğlu Cemali öldürmekle maznun 
ve mevkuf İzzet oğlu Hadi İncekaş ne 
ayni köyden Ali oğlu Ziya Çam ve bu 
davada yalan xerc ııahitlik etmekle maz
nwl İbrahim UnlU, kasap Ferit ve Ömer 
Seven haklarında yapılan duruşmada 
maznunların suçları sabit olmamış, hep
sinin de bcraetlerine karar verilmi tir. 
Maznunlar bu karar üzerine: 

- Yaşasın adalet, diye bağırarak 
mahkeme !Salonundan ayrılmışlardır. 

Esrar satanlar 

DOKTOR 

Rüştü OstaJ 
ASKERİ HASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden l!IO 

saat üçten itibaren hinci Beyler 
sokağı 45 No. da kabul eder. 
TELEFON No: 3806 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand . 

Ç.Cuk Hutahldan Miitah=
BERLİN ve KÖLN CNtvEB-

stmst SABIK A.SisTANI 
.Hutalanıu İkinci Beyler N ...... 

zade 110kak 5 No. da her gün _. 
birden sonra kaimi eder. 
TELEFON: 
EVi: 

OPERATOR DOKTOB 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fl'Clftsız ıaasıanesl 
Opercıtöl'Ü 

Her gün öileye kadar Fransız ~ 
nesinde, öğleden aonra Birind BeJ'• 
ler JOkağmda.... No. il.-

TELEFON : Z311 # .. , 
Aynı hadise Moordybde de ccıeyan 

t:tmiştir. Bu mıntakada bulunan Alman
lar an.,ızın Hollandalı muhafızlara hii
cum t""derek bunları öldürdükten veya 
aili.blarını aldıktan sonıa Fransız - ln-
11iliz ve Hollanda kıtalannın iltisakı için 
d:zem olan mev7.ileri ellerine ger.irmiş
lt:7dir. 

cBıT ARAFLAR iBRET Al.SIN» 
l..ondra, 15 ( A.A) - HoJlanda rica

lin.den bir zat Havas Ajansı muhabirine 
ıu heyıınnttn bulunmu tur: 

Zira Sengapur ingiliz üssü "lie Hint Şenozan - Hüzzam şarkı: (Gözlerinden 
Çinideki Fransızlar dördüncü bir dev- içti gönlüm), 3 - Faik bey - Hüzzam 
Jetin harbi Pasifik Okyanosuna teşmili ~rkı: (Meftun olalı), 4 - Şükrü Şeno
halinde müttefikleri olan HollanJnlılara zan - Halk tilrküsü: (Dıştan viran dağ-

- Ben eve gidiyordum. Muzafferi 
gördüm. Bana: Babamuı dükanını bo
~ltıyoruz, bir kısmını sen taşı. Sana pa
ra vereceğiz.. dedi. Eşyanın bir kısmını 
aldım, bir kısmını da Mehmet aldı. Bu 
sırada bekçi gördü ve ikimiz de kaçtık. 

Gaziemir ci,·nrında bir hayvan damın
da yedi kilo esrarı satarken yakalanan 
Mustafa oğlu Faful Emin ve arkadaşı ••••••••••1•••••-ıı 

Bizim halimiz Almanyanm komfula
n olan bütün bitaraf mem!elıı:etler için 
1Mr misal olmalıdar. Almanyayı tahrik 
ebne'mek için bize yardım anusunda 
Wanan mlittef'ılder erkinı harbiyeleri 
ile temasta bulmımaktan çekindik. Bun
den sekiz giin evvel müttefiklere seler
h«lik püınımızla tayyare meydanlan
mııır: hakkındaki malumatı Yennelıten 
imlina ettik. 

Bütün bunlar Almanyanın bizden 
fÜphelenmesine mani olmadı. Esasen 
Almanyanın memleketimizde bütün es.
J'arımızı öğrl'!nen hir çok casusları var
dı. 

,..OHiM MESEi fi ER ORTAYA 
ÇIKTI 

Londra, 15 (A.A) - Matbuat, Hol
landa hadiselerinin tevlit ettiği inkisarı 
ealılamamaktadır. 

Gazeteler, Hollandanın mukavemet
ten vaz geçmesi ile yeni bir vaziyet ta
laadd üs ettiğini ve mühim meselelerin 
qrtaya çdltığını itiraf etmelıtedirler. 

ALMAN MUVAFF AKIYETININ 
SEBEBi 

Gazeteler, Hollanda ile Belçika tara
fından takip edilen ve kendilerini isti
Uıdan kurtaramıyan sıkı bitaraflık siya
.w.ıjnin Aimanyaya çok yardımı olduğu
:nu lcnydetmektedirler. 

Miittefikler, Belçika ve Hollandıının 
yardımına koşmakta gecikmemiş iseler 
de bu iki memleket, topraklarının mü
dalaasını ltolaylaşhracak olan erkanı 
hnrbiyelerin teşriki mesaisi teklifini dai
ma reddetmiş oldukları için Almnn isti
t8sınn mani olamamışlatdır. 

Deyli Telgraf hu hususta ~öyle yaz
malctadır: 

4!Bu suretle aylardan beri bu iki 

muavenete amadedir. lıyım). 
Şunu da kaydetmek icap ederki ja- 2 - OKUYAN: Safiye Tokay • 

ponya ve Amerika, Felemenk Hindis- 1 - Hamdi Tokay - Uşşak şarkı: (Ey 
tanının atatüıünü muhafaza arzularım iz- benim ahu misalim), 2 - Şevki bey -
hAr etmİf bulunuyorlar. Uşşak şarkı : (Aşk olsun o rindana ki), 

Suçlu Mehmet: 
- Ben hayvan damından gelirken 

bunlara rastJadım, eşyayı taşımak için 
bana verdiler. Bekçi görünce Muzafferle 
Abdullah kaçtılar. Bekçi beni yakalayıp 
karakola götürdü. Hiç bir şeyden habe
rim yoktur, demi'.iÜr. 

Mahkeme bazı ~ahitlerin celbine ka~ 
rar vermiş ve muhakemeyi bnşk:a bit 
güne bırakmıştır. 

Londra 15 (Ö.R) - Ho1Janda baş ku- 3 - Arif bey - Uşşak şarkı: (Sfiki yeti
mandanmnı nskerlerini silahlarım tes- şir uyan aman gel). 21.10 kon~c;ma (sıh
lime davet eden beyanname Londra ve hat saati), 21.30 mUı.ik: Radyo orkstrası 
Paristc hayret uyandırmnmıştır. Ingil- (Şef: H. Ferid Alnar), 22.20 Müzik: So
terc, Hollanda ordusunun müttefik Ji<aler (Pl.), 22.30 memleket saat aynn, 
kuvvet1('rin yetişmesini tcminen rolünü ajans haberleri, ı.iraat, csham-tahvilflt, 
ifa ettiğine V<' k:ıhrnmanca döi,'Üştüğü- kambiyo-nukut borsası (liyat), 22.50 l"ATALTEPE 
ne kanidir. müzik: Cazband (Pl.), 23.25-23.30 yann- ~ 

Londra 15 (A.A) - Londra askeri ki program ve knpanış. Köyündeki kaza 
mahafili bugürikii askeri vaziyeti şöyle • • Değirmendere nahiye~inin Çataltepe 
izah ediyorlar: köyünden Sarı Cennet oğlu Y.usuf Sü-

Müttefik ordular sol cenahın Anvers rücünün 6 yaşındaki kız çocuğunun av 
kalesini ve Scheldt ırmağıpı sctrctmesi TAHRAN RADYOSU tülengi ile kasığından yaralanmasına sc
muht.cmeldir. Zelandanın müttefikler - Tahran radyosu her gün öğleyin saat bcbiyet vermekle maznun çoban Emin 
elinde bulundui;'U zannediliyor. Daha 12 de kısa dalga 19187 ve 31 mette üze- oğlu Hasan Üncnin muhakemesine asli-
ccnupta müttelikler Briikscli muhafa- rinden Türkçe neşriyat yapmaktadır. ye cezada devam edihi:ıiştir. Maznun: 
za etmek imkfuıını verecek mevziler iş. - Ben Yusufun yanında çobanım. 
gal etm ektedirler. Bu noktada geniş ta- Yusufun annesinden kuş avlamak jçin 
arruı.lar ynpıhyor. Bazı yerlerde bu t."ı-r B o R s A-1· çifteyi istedim, doldurdum. Odadan c:ı-
arruzlar şiddetlidir. Faknt vaziyet ha- karken tüfenk kapıya değdi ve patladı. 
len o kadar karışıktır ki, hangi nokta- Bu esnada orada oymyan küçük Arı.u 
daki taarruzun daha ;Pddetli olduğunu Ozü:ıu yaralnndı. Bunda kastim yoktur, demiş-
söylcmeğc imkfın yoktur. Milttcfik or- tir. 
dular işgal ettikleri hat üzerinde düş- 127 K. Taner 12· 16. Dinlenen şahitler de hAdisenin bir ka-
manla temasa girmişlerdir. Dinant'ın 127 Ş. Riza H. 12· l6. zadan jbaret olduğunu beyan etmişler-
ccnubu şar}tjsinde Belçikalıların vazi- 254 dir. 
yeti iyidir. Belçika kıtaatı bu noktada 55512H Mahkeme heyeti bazı şahitlerin celbi-
müieaddit şiddetli nıüsadcmelcr yap- 555375! 'l ne karar vererek muhakemeyi talik et-
mışlardır. Cephenin Namur şimalinde- No. !). miştir. 
ki kısmında şiddetli taarruıJar yapıldı- No. 8 ıo.75 Karısına iyi 
!:rı "Söylenemez. Namurun cenubunda No. !) 12.50 
bilhassa Diant y<ıkininde cereyan eden No. lO 15.50 bakmıyan mahldbn 
muharebe ~iddetlidir. Bidayette Al- No. 11 18· Aziziye mahallesinin Gerenlik cadde-
manJarın sarfettikleri gayret biiyük sinde 10 numaralı evde oturan yoğurtçu 
harpte yaptık.lan hamleleri hatırlatan KARŞIYAKA Mehmet oğlu Şevket adında birisi sar-
fozJa bir şiddet göstermiştir. Almanlar Melek Sinemasında hoşluk ve karısı Remziyeye rahınü şef-
zırhh kıtalarla tayyareleri birlikte kul- - katle kabili telif olmıyacak şekilde fena-
lr.ndıkları için harckfıt d:ıha şiddetli ol- muamelede bulunduğundan dolayı meş-
muştur. İki büyük filim birden but suçlar mahkemesine sevkedilmiş, 

HONOLOLO bir ay hai:>se ve 1 lira para cezasına 

lzmir defterda rlıiından: 
Havai adalarının sun'i manzaraları mahkum edilmiştir. 
arasmda nefis Havai müz.iği kıvrak Bacadaki motosiklet 
Havni dansları mükemmel ve eğ- kazası 

Belediye çavuşu Remzinin Bn§turak §ubesine olan milli emlak satış bedeli 
borcunun temini tahsili için 3.cü Karataş eski Kuyumciyan yeni kom er lsmail 
sokağında kain eski 36 yeni 16 taj sayıJı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet 
idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Jenceli bir mevzu ... 
Oynıyanlar dünyanın en meşhur Buca futbol ı;aha.sında idaresindeki 
dansözii dilber (Elnor Povel) ile motosikleti Ergun adında beş yaşlannda 
(Robcrt Yung) un eşsiz bir muvaf- bir t:ocuğa çarptırarak yaralanmasına 
fakıyetlc çevirdikleri Honololo filmi!\'. sebebiyet vermekten maznun Salih oğlu 
seyircileri gaşyeoccek nefis bir N Fe1hi Demirelin muhakemesine asliye 

Taliplerin 27 /Mayıs/940 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 9 16 23 1597 (693) 

lzmir defterdarlığından: 
KARA ALAYI Ma1.nun ifadesinde: 

eserdir. 1 ce7.a mahkemesinde devanı edilmiştir. 

Amerika zabıtasını aylarca pe~indc - Belediyenin acemiler için ayırdığı 

Ali oğlu Mehmedin Başturak şubesine olan milli emlak satış bedeli l,oıcu
nun temini tahsili için üçüncü Karataş Kamil bey sok.ağında kain 32 taj ve 
.384 lira kıymetindeki evi vilayet Mlare heyeti lı:arariyle 2 1 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

koşturan ve Nevyorku heyecan için- sahada dolaşıyordum. Ansızın önüme 
de bırakan gizli bir cemiyetin milt- ; çocuk 1.t1ktı. Çarptım. 
hiş maceralarını canlandıran büyük Demiştir. Mahkeme heyeti, Buca be-
Gange~-ter filmi... lcdiyesinden futbol sahasında acemilere 
Ayrıca Metro jurnal, son h!.disat motosiklet öğrenmeleri için yer ayırıp 
Seanslar her gün 4,30-6-9 ayırmadıi,'lnın sorulmasına karar ver-Taliple;in 2 7 /Mayıs/940 Pazartesi günü aaat 15 de vilayet idare heyetine 

muracaaıları ilan olunur. 9 16 23 1598 (892) Cumartesi, Pauır 12-3-6-9 miş ve muhakemeyi başka bir güne ta
lik etmiştir. 

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

ltalyan Makarnaaına hoaret çekenler! 

Ankaranın y AYLA Makarnalarını 
Mutlaka tecrübe ediniz: 

Daha üstün bulacaksınız. Çünkü; 
Dünyanm en son fenni, sıhhi makine ve tesi!.ntile yeniden kurularak ifleyen 

Modern YAY LA Makarna fabrikası 
Maka.malannı dünyanın hiç bir tarafında yetifmeyen fevkalade yiilcsek evsaflı 

ANKARANIN MEŞHUR 

Yayla sert Buğdaylarının irmik/erinden 
i m a 1 e t m e k t e d i r. 

Bütün bakkaliye mağazalarmdan araymız. Bulacakaunz. Sİparİfler sünü sü
:nüne hazırlan1r .• 

~Dikkat! Yayla Makarnalarında boya yoktu~: 
: Umumi Satıt Deposu: Pettamalcılarda Esnaf bankuuun e.k.i bulundağu : 
:bina yanında Numara 53. Enis Sevil YAYLA MAKARNALARI 'büyüll sahf E 
:ıtePoau... TELEFON : 2 2 3 6 : .............................................. . 

Ali oğlu Veysel haklarındaki davaya as
liye cezada devam edilmiştir. 

Suçlulardan Veysel bir suçtan dolayı 
E~işehir ceza evinde mevkuf bulun
maktadır. Diğer suçlu Emin mahkeme
de hazır bulunmuş, evinde yakalanan 
47 kilo esrann dört çuval içinde Veysel 
tarafından kendi evine getirildiğini, o 
gün Veyselin yanında bulunan üç arka
daşının kim olduklarını bilmediğini söy
lemiştir. 
Mahkeıne heyeti, müsadere edilen es

rar miktarının alfudar makamdan so
rulmasına karar venniş1ir. 

Kadın hastalıkları ve 
Doğum Mtitahassısı 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

tJ'Ç MAHKÜMtYET Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
Değirmendere nahiyesinin Çileme kö- liya:z:ade sokak Orta okul karşısı No. 

yünde Arzu adında bir km kaçırmağa 22 de kabul ed.:-r. 

teşebbüs eden ayni köyden Abdullah il•••••ıı"•TIM'IM-•-•1112•••••~ 
oğlu Salibin 15 gün hapsine karar veril-
miştir. 

§ Şehitler mevkiinde oturan Bn. Fah
riyeyi bir ihbar meselesinden dolayı teh
dit ve tahkir e1mekle maznun ve mevkuf 
Ali oğlu Baki 5 gün hapse ve 1 lira hnfif 
para cezasına mahkum olmuştur. 

~ Kahramanlarda Meydan sokağında 
oturan B . Remzinin damından bir dnna 
çalıp satmaktan suçlu ::;abıkalı Recep 
Kanalanın iki sene sekiz ay hapse ko
nulmasına ve o kadar müddetle de em
niyet nezareti altında bulundurulması
na karar verilıni~ir. 
Çay ihtikArı maznunu 
Çay satışında ihtikar yaparak milli 

iktısadı konuna kanununa muhalif ha
rekette buluıtmaktan suçlu Karataşta 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
Demircili 

İkinci kordo11 (Cümhuriyet Meı· 
kez bankası arkasında) 88 nu~ 
da hususi muayenehanesinde hasta· 
larını (tatil ıünleri hariç) her ,UO 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadat 
kabul ~er .• 

Dokuzeylül sokağında oturan Çelebi TELD'ON : 3%8'1 
oğlu Mişel Cavezin muhakemesine bu-l•----.. -••--"":'7'~ 
gün öğleden sonra asliye ceza mahke- DAIÔLİ VE nri\TTTOEVI HASTA· 
mesinde başlanacaktır. .r.uDA 

................. 
RADYOLOJİ ANAHTARI - Sivas 

nümune hastanesi radyoloji şefi doktor 
Enver Ali Gcmicigil tarafından pratik 
bir yardımcı olmak üzere yazılan bu ki
tap Sivasta tabı ve neşı·edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yorgun dimağlarmı soğuk sular 

&af hava sakin bir muhit içinde 
dinlendirmek istiyenlere 

Çok güzel bir f ırso~ 
84ndağ köyünde taraftan taş dıvu-: 
la t:e,'l'ilmiş beşyüz metre murah- : 
haı meyveli bahc;e ic;inde iki sene : 
evvel yap1lmış k.irgir ve boyalı ild : 
oda ayrıca bir hiamet~i odası mun-: 
tazaın hamam beli mutbak su ku-: 
yusu ile her türlü iı&vei inşaata E 
mU~ait iki katlı mazbut bir ev : 
mevcut tapu senedile maliyet fiatı.. E 
ne bin Uç -~üz liraya satıliktır. Müş-E 
terilerin Odemişte Naim Yamaya: 
müruaatları. E 

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

DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çoeuıı llastaJıfıları 

Jfütaluusısı 
llastalannı her giin saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi lolinilin
de kabul eder. 

ll1•1UM!IJtolUMOID!ISZl1C81ım:ır;;••mı"E~!ef•llGIYl3ll
2

•
7 
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DOKTOR 

Salih Sonad 
Askeri hastanesi cilt, saç ve süh
ııevi luıetabklan Mitehr-= .. 

LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~~ı · · 
Akarçay 

Her (Ün saat 13 ten itibaren.. 
brind Kordon (Alman konsOJeehr 

nesi karşısında) 206 numarada ~ 
rmı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneba'" 
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

ÇORUH 
Çocalı ltastaldıları 

mötallassuı 
i Lonclra ve Viyana hastaneleri_. 
"' etüdünü ikmal etmiştir. 
t.ı Muayene adl'esi : · BiriMi Beylet 

1 
sokak No. 42 .. 

TELEFON: %310 
Ev adresi : Göztepe brakolu kat-

=:.;dz:J34/l ........ _ ........ ~ 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mü~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay Cad. No. 884 
Telefon: 3668 
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Kendinizde ·Veya Çocuklarınızda Gördüğünüz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsı~lık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

~~~~~~~~~--~~~...;.;_~~~~~~~~~~~--::....._..:;._~~~~~~~~~~~ 

makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer sinir 

halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 
Bunlar yeyip ~Den şeylerin temiz 11e saf olmamasından dolayı llarsalılarda ~etlşip üreyen 11e lıanlarımızı emen solucanların tesf· 

ridlr.. Bunlardan kurtulmalı iç!n Eczaneden 
fJince ııuııanımz~ 

bir lıutu alınız ... Ve lçlndelı tarife mucl· 
Derhal lıııl'tulursunuz .. 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur SAN TA ısmıne dikkat 

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

. . . 
• . . 
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19 May~s 940 tarihine nıüsadil pazar 
günü koşu alanında yapılacak şenlikler 
münasebetile tahrik edilecek trenlt~r H. 

Devlet Demiryollan 8 nci İşletme Müdürlüğünden: 

19 Mayıs 940 tarihine müsadif Paznr günü Koşu alanında yapılacak olan 
tdman şenllkleri mliruısebetile Karşıyakadan saat 12/ 20 Alsancaktan saat 
11/00, 11/30, 11/50, 12/15, 12/ 30, 12/ 50, 13/ 10 <la hareket etmek i.izere se
kiz gidiş treni, 
Koşu yerindeıı Karşıyakaya saat 18/ 00, Koşu yerinden Alsaııcağa 17/ 30, 

17/ 45, 18/10, 1~/251 :18/.50 de olmak lizere altı dönüş treni tahrik edilecektir. 

Alsancaktan saat 11/ 00, 11/30, 11/ 50, ve Karşıyakadan 12/20 de ve koşu 
yerinden Karşıyakaya saat 1811)0 de hareket ede-cek trenler Talebelere, di
ğerleri Halka tahsis edilcktir. 

ttcretler; Gidiş dönüş 1 II ın 

~ıyaka - Koşu yeri : 
Alsancak - Koşu yeri : 
Sayın Halka ilt\n olunur. 

• 40 
20 
1719 

30 
15 

(947) 

20 
10 Kur~tur 

Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Denizlinin Tavas kazası Kara yayla Devlet ormanlarmdnn kesilmek 

üzere şartnamede eb'adı yazılı 910 kuru~ muhammen bedelli 2072 adet çıralı 
çam telgraf di~ kapalı zarf usulile 13/ 5/ 940 tarihinden itlbaren 15 gün 
mUddetle eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Ekciltme 28/5/940 tarihine mlisadif Salı günü saat 16 da Denizli 
P. T. T. MUdllrlUğünde toplanacak komisyonda ynpılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 1414 Ura 14 kuruştan ibarettir. İstekliler teklif 
mektuplarını ib:tle saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
fatla izabnt almnk istiyenlerin Denizli P . T. T. MüdtirlUğline müracaatları 
ilAn olunur. 16 19 22 25 1743 (948) 

lzmir Vakıflar· mü ... rlüğünden: 
Seneliği Cinsi 
L. 'K. .. 

Emlak No. Mevkii Gay. M. No. 

470 Dl.lkkfu\ 102 Anafartalar 182 
50 Depo 46 Gön hanı 183 
40 26 dö. tarla bllA Balçova yanıklık 265 

240 Ev 41 Haftanı sokak 395 
221 DUk.kfın 400 Hi\l binası 400 
130 Ev 16 Kirpi sokak 152 
42 Depo 15 Miri kelam hanı 66 

108 DUkkdn 162 Keçeciler 348 
200 < 30 Odun pauırı 162 
372 < 412 HM binasında 419/ 436 
180 < 412 < < 412/ 431 
Yukarıda yazılı vakıf gnyri menkuller teslim tnrlhinden it.ibaren 941 senesi 

Mayıs gayesine kadar kiraya çıkarıl mJ.§tır. thalcsi 27/Mayıs/940 Pazartesi 
gUna saat ondadır. isteklilerin yüzde yodibuçuk teminııt parası yatırmaları 
ve ihale saatmda Vakıflar idaresinde bulunmaları. 16 20 25 1742 (753) 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış No. 

493 Tepecik. M. Arslanlar Sokak 170,25 M. M. 31/1-
31/2 Tnj Arsa 

494 Kuruçay Kağıthane Cad. Çatalçeşme ilstil 193,61 
M. M. 21 Arsa 

495 Kuruçay Kllğıthane Cad. Çatalçeşme üstü 157,17 
M. M. 20 Arsa 

4Ş6 Kuruçay Kdğıthane Cad. Çatalçeşıne ilslU 175,41 
M. M. 15 Arsa 

497 Kuru~ay KAğıthane Cad. Çatalçeşnıe üstü 228,12 
M. M. ıs Arsa 

498 Kuruçay ıGlğıtbanc Cad. Çatalçe~me iistü 254,68 
M. M. 24 Arsa 

499 Kuruçay Kağıthane Cad. Çatalçeşmeı üstü 256,36 
M. M. 1 Arsa 

500 Kunıçay KAğıthane Cad. Çatalçeşme üstü 130,12 
M. M. 17 Arsa . 

501 1 nci Tepecik M. 1229 Gelincik Sokak 261,33 
M. M. 22 Arsa 

502 1 nci Tepecik M. 1202 Develi sokak 120 M. M. 
11 Arsa 

5(13 1 oci Tepecik M. 1202 NevkUşat soknk 99,96 
M. M. 18 Arsa 

504 1 nci Tepecik M. 1210 Muraddağı sokak 78,l! 
M. M. 24 Arsa 

505 1 nci Tepecik M. 1142 Kocatepe sokak 82,50 
M. M. 45 - 45/1 

506 2 nci Tepecik M. 1143 Nizam sokak 154 M. :M. 
31/1 Arsa 

507 1 ncl Tepecik M. 1202 Develi sokak 63,65 M. M. 
9 Arsa 

508 l nci Tepecik M. 1202 Develi sokak 121,46 M. M. 
5-7Arsa 

509 2 nci Tepecik M. 1146 Aras çılanaz.ı sokak 123,81 
M. M. 22 Arsa 

510 Kahrnrru:mlar M. 1540 Aydınlı sokak 115 M. M. 
19 Arsa 

511 Kahramıınlnr M. 1546 Aydınlı sokak 93,50 
M . M. 21 Arsa 

512 2 nci Tepecik 1164 Zeytinlik 5 sokak 221 M. M. 
13 Ev: 

698 Kuruçay M. 1201 Dereboyu 2 hektar, 880 M. M. 
19/l Arsa 
Bornova Orta sokak 50 Taj Numaralı Dlikkiln 

Muhammen B. 
Lira K. 

153 23 

24 83 

19 65 

21 93 

28 51 

25 47 

38 45 

16 26 

130 66 

60 00 

33 98 

36 06 

82 5() 

!l2 40 

31 82 

60 73 

55 71 

120 00 

80 00 

97 00 

412 50 
40 15 

Yukarıda ya7.ılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık arttırma usu-
lile 12/51940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmmı
tur. !haleleri 27 5 '940 tarihinde pazartesi günü saat 14 ele Milli F..mlak Mü
dUrlUğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden %7,50 

· ' iliirlu ~,ündr to -

SIHHAT VEKALETINtN RESMi RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrı• 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını StNiR, rahatsız. 
lıklarını derhal geçirir 
GJltP, NEZLE ve SOCUK 
algmlığına karşı miies· 
sir iliçtır. 

tcabmda ıünde l - 3 kate 
alımr. Her Eczanede bulunur. 

IZMIR BELEDlYEStNDEN: 
3 - Baı baros mahallesi 345 nci so

kakta Türk bahçesi lrnıınliznsyonuna 
bağlanmak ilzerc 175 metr~ boyda ka
nalizasyon yaptırılması, fen işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile nçık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 783 lira 45 kuruş muvakkat 
teminatı 59 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yabrarak makbuzlnrile 
ihale tnrihi olan 27-5-940 Pazartesi gU
nü saat 16 da cncllmene müracaatları. 

12-16-21-26 1683 (925) 

- Belediyemiz varidat servisinde 
açık olan 40 liro aylık ücretli şube ka
tipliği için 1 7 / 5 / 940 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 1 O da müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

Lise ve ·rt mektep mezunu olmak 
ve a kerlik fiili hizmetini bitirmi~ olup 
35 yaşını mütecaviz bulunmamak şart· 
tır. 

lstcklilerin evrakı müsbiteleriyfe bir
likte riyaset makamına müracaatları lü-

SPE CO V PUR 
A.CEN'l'ASJ 
~ LANGANO vapuru 
~ 18 - 5 - 940 tarihinde 

A 
f!J_ ~ ~~i::a=t~~~t!· 
l\~IAJf( e~~~~İco vapuru 
v~ 21 - 5 - 940 tarihin-

de ~klenmekte olup 
YCH_ıu4 İskendcriye llınanına 

hareket edecektir. 
CITTA Dl BARI motörü 21-5-940 ta

rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pj.
ree, Napoli, Cenova limanlannu hnrekct 
edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde gc
l~k ertesl gUnU snut 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlarına hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 29/ 5/940 tarihin

de gelerek ertesi gi41U saat 17 de Pire, 
Brindisi, uıra, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limnnlarına harckte edecektir. -----------------------------zumu ilan olunur. f740 (952) 

CrITA Dl BARI motörU 4-6-940 
nc;ı:ızzz;;~~~5Ci!ımm:mm~ıı:1 tarihinde beklenmekte olup İstanbul C. H. P. lzmir işçi esnaf kurum

lan birliğinden: 
Divan heyetinın kararı mucibine(' Birliğe Eıağlı cemiyetlerin senelik Adi 

heyeti umumiyeleri toplantı tarihleri aşağıdaki listede yazılıdır. Toplantı 
yeri Birlik binasıdır. 
Azalarımızın o gün, mensup bulundukları cemiyetlerin heyeU umumiye 

toplantılaı ına behemehal gelmelerini rica ederiz. 

Ruzname: 
1 - Snei sabık hesabı 
2 - Heveti idare intihabı 
3 - Nı;.amnnmenin 2 ve 3() uncu maddeleri mucibince tam.im edilen ta-

1imntnamenin müzakere ve kabulU 
4 - Dilekler 

Cem·yet erin içtima listesi 
Sıra Cemiyetin 
No. İsmi 

1 Bakkallar 
2 Çarşı Hammalları 
3 Fırın işçileri 
4 Ekmekçiler 
5 Ayakkabıcılar 
6 Binek araba sürücüleri 
7 Berberler 
8 Garsonlar 
9 Deniz işçileri 

10 Gümrük İşçileri 
11 Eczacı Kalfaları 
12 Güzcl San'atlar 
13 Kahveciler 
14 Lokantacılar 
15 Yapıcılar 
16 lmtiynzJı şirketler M. M. 
17 fcutucular 
18 Kasaplar 
19 Müzayede bedesteni 
20 Ticarethane M. ve Müstahdim 
21 Kolonya ve Baharatcılar 
22 Tütün işçileri ' 
23 Sanayi lşçllcri 
24 Süt.çüler 
25 Terziler 
26 Yük araba sahipleri 
27 Yük araba SUrltcUleri 
28 Şoförler 
29 Motörlü vesait 
30 Balıkçılar 

Tarihi 

20/5/ 940 
< < < 
< c < 
c < < 
< < < 

21/ 5/ 940 
c c < 
< < < 

22/ 5/940 
c c < 
< c < 
2V5/940 
< < c 
c < c 
< < < 
< < c 

24/ 5/ 940 
< < < 
< c c 
< c c 
c c < 

25/5/940 
c c c 

27/5/940 
< < < 
< c < 
< < < 
< c c 

28/5/940 
29/5/940 

tçtimaın 
GUnU 

Pazartesi 
c 
< 
c 

< ' 
Sah 
< 
< 

Çarşamba 
c 
< 

Perşemb 
c 
c 
< 
< 

Cuma 
< 
< 
< 
< 

Cumartesi 
< 

Pazartesi 
< 
< 
c 
< 

Salı 
Çarşamb 

17(5 

Sa atı 

13 
14 
15 
16 
19 
14 
15 
16 
13 
14 
19,30 
13 
14 
15 
16 
21 
13 
14 
15 
16 
20 
14 
15 
13 
15 
17 
18 
20 
17 
18 

(754) 

lzmir Gümrük baş müdürlü
ğünden: · 

T. No. Adedi Nev'i Marka No. Lira KW'lli Kilo G. Eşyanın cinsi --
207 4 Sandık K.K.V.O. 8455 750 00 485 000 Buma halin

de P. mensu. 

i08 S. ve A.A. 250 
EB.N.E 

242 1 Sandık A.Jn. 141 37 

1 

00 

80 

00 

6727 000 Çimento ve 
ubes tozdan 

kiremit ve 
ctenıi 

41 000 Radlo malt 
288 şişe 

7 500 Yuılı resim
li mukavva 

reklim 
Yukarıda mlifredat.ı yaulı eşyalar 31/5/940 Cuma günü saat 14 de açık art

tırnıa sureüle satılacaktır. Bu miluıyedeye iştira kedecekler % 7,5 hesablle 
pey akçası vermek lhımdır. Mllzaycde tthalat gümrUğU yanındaki levazım ve 
sahş servisi binasında yapılacaktır. Aiıcılann komisyona mliracaatlan illn 
olunur. 1746 (755) 

Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Denizlinin Çam ba§ı Devlet ormanlarından kesilmek üzere şartname

de eb'adı yazılı 570 kuruş muhammen bedelli 1200 adet çıralı çam telgrnf 
dire'ii kapalı z..ırf wıulile 13/ 5/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ck
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/ 5/ 940 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da Denizli 
P . T. T. Müdiirlüğlinde yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate 513 liradan ibarettir. İstekliler teklif mektupla
ı-ııu 1hale saatinder. bir saat evveline kadar komisyona vermeleri, fazla iuı
hat R~mak i ti} 'll n P"niıli Müdüıly tinE' mUracnat1un il<ln olunur. .. 

Dikkat 
Pire, Napoli, Cenovn limanlarına hare
ket edecektir. 

NOT - Biltiln bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovadn ŞimaU ve cenubi Ame-

Radl·o meraklılnrının sabırsıilıkla Tika limanlannn h..ı•eht eden İT Ar..tA: 
beklediği 120 ve 150 voltluk ve 500 ANONİM seyrlsefnin sirkctinin ve Afıi. 
saat garnntill Anut Batarya ve her ka ve Hindistann hareket eden LLOYD 
cins pillerimiz gelmiştir. TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir-

TtlRKIYE lJI\tUM SATIŞ YERi keti vapurlarına tesadüf ederler. 
llOSNO ÖZ ÖDEI\IİŞl,.f SERVİCE l\tARhiME ROUMAIN 

IIALF.FLERt K UMP AN~ ASI 
Sulu han civan No. 28/9 ALBA JULlA vap. 16-5-94-0 tarihinde 
H • .'-l 1 - Jg...7J"..z}912b ~kle~ckte olup Malta, Cenova, Mar-

tZMtR SUUi HUKUK MAHKE- sılya lımanlanna h&rt!ket edccektlr. 

MESfNDEN: 940/345 N O T : 
i;:>evlet limanlıın i~letme umum mü

dürlüÇü vekili avukat .Şükrü S ıyar ta· 
rafından diğer taraf Şevki Kaptan 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun Y8 

lıareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lllzum olmaksı· 
zın deği bilir olduğunu ve bu husustan 
doloyı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUklcyicllerln 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

leyf}ioe ikame olunan (86) liranın 
tahsili hal-icındaki dnvnnın icra kdrnan 
muhakemesinde müddenleyhin ikamet
gahının meçhuliyeti hasebile ilanen vaki 
teb[iP.t .üzerine mahkemeye gelmediğin
den meblağı müddeı:ıbih 86 liranın ma
sarifi muh~keme ve yüzde 5 ücreti ve- Daha faı.la tafsilat için CUmhuriyei 
kaletilc birlikte tahsiline 25 / 4/ 940 caddesinde FRA'I'ELLİ SPERCO vapur 
tarihinde gıyaben karar verilmiş oldu- acentesine müracaat edilmesi .. 
ğundan tarihi ilandan itibaren 8 gün TELEFON : 2004 - 2005 

zarfında mahkemeye müracaatla tem- ...... •••••••n•••••n••• ••• ••••••••• .... ••• 
yiz. yoluna gitmediği takdirde bu bah-
tald hükmün katlilcşececi tebliğ mııka
mına lcaim olmak üzere illin olunur. 

1741 (950) 

OLİVİER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ZAYt 

ATATÜRK CADDESİ Recs binası 
Görece köyü mUhtarlık mührünü zayi 

ettimı Y cnisini kazdıracağıından uldsi- • TEl..EFON: 2443 
nin hükmü kalmadığı ilan olunur. E Londra ve Ltverpo1 hatlan için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

Görece köyü muhtan ı : 

Nihat Sertd : 
1738 (951) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birinci Suııf l\IUtahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tenasül hastalıldan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birlnd Be7lel' Sokaği No. 55-

tmıir .• Elhamra SmemaSI arkasında 
Sabahtan ôşruna kad.nr bastalanm 
bbul eder. TELEFON: 3479 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekftsı 

- -*---
AMERICAN ı<:.xPORT LINES tNC. ' 
NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru br h 

!eniyor. 
EXİRİA vapuru 5 mayı:.-U. beklc:ni· 

yor .. 
D.T.R.T.-BUDAPEST 

BUDAPEŞTF İÇİN 
BUDAPESI' mot. 18 Mayısa dqğru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Hazir ıa doğru ~k-

leniyor. ' 
DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek

leniyor. 
SZEGED 'l.'Opuru Huziran ortalarmda 

UNDAL bekleniyor. 
-·-- SER\1CE .l\IA.Rfl'İME ROlmlAiN 

UMUMi DBNIZ ACENTALICI Lm. BUCAIU.ST 
ZE'l'SKA PLOVİDBA A. o. KOTO& GALAS VE KÖS'I'ENCE İÇİN 
LOVCEN vapuru 30 nisanda K&ten- CA VARN A mot. 24 Mayısa doğru 

bekleniyor. 
ce Ye Vama için hnreket edecektir. ~OCİETf: COl\l:.\nmCİAl.E BULGA· 

Yolcu ve yük knbul edecektir. RE DE NA,1GATIC'N A \'APEUR 
LOVCEN vapuru ~ mayısta Köste.o- BULGARİA vapunt 6 mayısta bek-

ceden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, lc.niyor. Burgas ve V1'1r:na için vük aln-
Pire, Durazzo ve Triy için hare- roktır. • • 
ket edecektir. Yolcu ve yUk kabul ede- Vapurl:ı.nn isim \'C tarihleri hnkkıoda 
cc-ktlr. hiç bir taahhüt ıJmmn. 
GOULA ınat BROTHEKS (Heli ) Vapurlann hareket tarihleriyle nu· 

!:~ =~· lunlardili dctip1:1.ü:lerd n acente m• 
Lüks transatlantik vapuru Pire .. suliyei kabul etınn. 

Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: Daha faıla tafsillt için ATATtmK 
11MAYIS1940 caddesi 148 No.da W. F. Ilenry Van ~r 

Yolcu ve yUk kabul etmektedir. Zee ve Şsı. Vıpur attnta1ıtuıa mllraca-
Gerek: vapurlan.n muvasallt tarihleri, at edilmesi rica olunur. 

gerek: vapur l!imlerl ve navlunlan bak- Tn.f:l'QN : 'Z 7/!tG8 
kında acenta bir teahhUt albna giremeı. 
Daha fazla tafsillt almak için Blrind lZMtR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
Kordonda 152 numanıda ·UMDAL' HUKUK HAK.iMLtetNDEN: 
umum! deniz Actntalıft Ltd. rnUracaat 
edil.:ncsı rka olunur. 

Telefon : 4072 MDdQrfyet 
At-en ta 

Küçük Türkanın kimsc3iz bulunması 
sebebiyle lzmirde Kahramanlarda 1 4 f 2 
sok k 2 7 numarnlı evde otuıan teyzesi 
Sükriy,.,nin va i tayinine kanır verildii:<l 
lin olunur. 1 739 (952) 



o an anın mu1'avemet e ememesinde ve süratle yı· 
kılmasında paraşütcülerle casuslar çok rol oynadılar 

Harp Norveçte de kızıştı 
Müttefikler Narvik civarına asker çıkardılar ve 

Narvik şehrini tamamen tahrip ettiler -· 
Almanların şiddetli bir moka vem et-

ten sonra çekilmesi bekleniyor 
Londrn, 15 (A.A) - Harbiye neza· 

reti bildiriyor: 
· Müttefik kıtalan Narvikin şimalinde 
kain Bjerkvike muvaffakıyetli bir ihraç 
hareketi yapmışlardır. 

Bjervik Gratanken mmtakasındaki Al
man mevz.ilerinin gerisindedir. Burada 
müıtefık müfrezeleri muvaffakıyetle ne
ticelenen bir tarTUzda bulunmuşlardır. 

Hemnesde karaya çıkarılan düşman 
müfrezesi bir ingiliz harp gemisi tara
fından bombardıman edilmiştir. Dü~ 
man z yiata uğramıştır. 

NARVtK HARAP OLDU 
Pnris, 15 (ö.R) ,...... Narvik şehrinin 

11 mil şimalinde Vervik mevkiine çı
karılan Jngiliz ve Leh kuvvetleri hare
ketlerine devam ediyorlar. 

Müttefik ha,•a kuvvetleri ~lıca Al
man tahıid merkezi olan Narvik §ebrini 
o kadar ıiddetle bombardıman etm~
lerdir ki ıehir filen harap olmu~tur. 
Hiç bir ev sağlam kalmıım1'hr. 

lsveç hududunu geçen ilk milli- Norvcçte harap olan şehirlerden Namsos 
yetçilerin ifadesine nazaran Fransız kı
talarınm teçhizatı son derece mükemmel 
olup Norveçlilerin teçhizatına dahi faik
tir. Narvik şehri tamamiyle harap oldu
ğundan Almanların burada tutunamıya
rnk hiıla hakim oldukları fsveç hududu
na doğru dcmiryolu boyunca ricat et
meleri muhtemeldir. 

detti hücumlarda bulunmuşlardır. Eğer olarak ellerinde bulunan otomatik si
Narvik ~ehrine doğru şöseler ve yollar )ahlardan istifade edeceklerdir. Buna 
ttınkların geçmesine mani ise bu kuvvt"t· mukabil hiç topçu kuvvetine malik de
lerin ııehirc yürüyecekleri muhakkak- ğillerdir. 
tır. Bu sırada Norveçliler de Alman kıta-

NORVEC KITALARININ lnrının hula bulunduğu Gratengcr mın· 
H~AREKETt takasında temizleme ameliyesine devam 

600 sivil Norveçli İsveç hududunu ediyorlar. 
FRANSIZ TANKLARI 

Narvik ~İmalinde ilk defo olarak 
Fransız tankları harekete geçmiş ve şid-

geçmiştir. Bunların İntibama (JÖre Al- Londra 15 (Ö.R) - Narviktcki Al
manlar son derece şiddetli bir muka- man kuvvet1erinb vaziyetleri gittikçe 
vemet gösterecekler bunun için mebzul fonalaşmnktadır. 

Hollanda neden nllukavemet edemedi --·-
Paraşütçüler v ca usa 

oynadllar mühim rol 
-·------------

Bir kısım Hollanda kuvvetleri harba 
Prıris, 15 ( ö.R) - öğleden sonra ı lcmenklerin eline geçti ve neticede Al

Franra hariciye nezaretinde Hollanda manlarda kaldı. Nihavet Alman motor
hariciye ve milli müdafna nazırları ve lu kuvvetleri de yetiştiler. Rotterdam 
Paris elçisi matbuat mümessillerini ka- zaptedilmek üzere idi. Hollanda kuv
bul etmi !erdir. l lariciye nazırı demiştir vetleri her taraftan tehdit altında bulu
ki: nuyordu bu mıntakada ahalinin kesafeti 

« - Burada vahıi Alman taarruzu dünyanın her yerindekinden fazladır. 
ıebt>biyJe bulunuyoruz. Bu taarruz ihtar- Fransadaki vasati kesafetin üç mi!ılidir. 
sJz ve müzakeresiz yapılmıştır. Bu se- Buralannı hava taarruzuna maruz bırak
beple gafil avlandık. Almanlar nehirle- makla on binlerce değil, milyonlarca in
nmızın ve limanlarımızın methaline sanı tehlike altında bırakmış olurduk. 
mıknatıslı maynler d öktüler. Rotterdarn Bu sebeple mukavemetin devamı sa
Amsterdam limanlarun bu ruretle kapa- yıslZ ıstırap ve tahribattan başka bir ıe
dalar. Arazimiz üzerinde uçan tayyareler ye yaramazdı. Bunun için a tct kes emri 
aivil ahaliyi tedhiş etmek istedi. verildi. 

Buna rağmen ahalinin maneviyatı Fakat ne hükümet ne Kraliçe, ne 
sarsılmamıştır. Orduda ümidimizin fev- memleket teslim olmamıştır. Mücadele 
kinde bir kahramanlıkla mukavemet et- devam ediyor ve zafere kadar devam 
miştir. Ordunun zaviatı mühim olmuş- edecektir.> 
tur. Silah altında 400 bin askerimiz var- Paris, 15 ( ö.R ) - Hollanda kuv
dı. Bur.un dörtte biri teksif olmuştur. vetlerinin mühim bir kısmı mücadeleyi 
Kraliçenin hassa alayı mevcudiyetinin terke mecbur olmuştur. Fakat bu vazi
yüzde seksenini kaybetmiştir. Bu alay yet memleketin diğer bir kısmına ı,amil 
düşmanın taarruz ettiği en esaslı bir hat- değildir. Burada müttefiklerle birlikte 
tı muhafaza ediyordu. mücadele devam edecektir. 

Fakat düşman havadan büyük mik- Hollanda Paris elçiliği, cenubi 
darda. Paraşütçu indinneğe baıladı. Felemenkten bir kısım Hollanda kuv
Bunlan durudnnanın imkanı yoktu. Bir vetlerinin Belçikaya geçebildiklerini ve 
düğmeye basılmakla b üyük nakliye tay- orada da vakit geçmeden tensik edile
yarelerin.in tabanlarını açıyor ve bütün rek yeni bir Felemenk ordusunu nüve
paraıütçular hep birden havaya dökü- ıini teıkil edeceklerini beyan etmifler-
Jiiyordu. dir. 

Hollanda tayyare meydanlannın en Paraşütçu müfrezelerinin, Hollandalı 
mühimleri düşmanın eline geçmi,ti. Rot- nazı1erin ve H ollandadaki Almanlann 
terdamdaki Velhafen tayyare meydanı mÜ!<terek hareketi neticesi olan bu vazi
için de vaziyet bu merkezde idi. Alman- yet ilk görünüşte anlaşılmaz gibi görü
Jar burasını zaptettikten sonra Hollan· nen bazı hadiselerle izah edileb ilir. 
dalılar istirdat ettiler. Meyd an tekrar Havas Ajansının tahminine göre 
Almanlann v .. bir ikinci defa yine F e- Amsterdaın Lahey ve e trafındaki mın-

devam edecek 
takayı seddeden Ren nehri üzerinde bir 
köprü vaktinde berhava edilememiştir. 
Hollanda ve Belçika arasındaki saha ile 
İrtibatı kesen diğer bir iki köprü de aynı 
vaziyette bulunmuştur. 

Bunun sebebi Alman serbest kollan
run otobütlerle ve Hollanda ünufonna
siyle bu köprülere yetişmİ§ bulunmaları
dır. 

Rotterdam civarında Velhaven hava 
meydanında aynı hal vaki olmuş ve 
Hollanda üniformasını taşıyan Almanlar 
buradaki köprüye yaklaşmışlardır. Si
lah arkadaşlariy)e karşılaştıklarını zan
neden nöbetçiler yaklaşmışlar Alman
lar tarafından öldürülerek nehre atıl
mışlardır. 

HOLLANDALI KIY AFET1NDEKI 
ALMANLAR 

cBeşinci kolun> muhtelif faaliyetleri 
memJekeıte teneffüs edilmC$i imkansız 
bir şüphe havası uyandırmıştır. Karşılaşı
lan kimselerin sadık Hollandalı mı, yok
sa nazi mi olduğu bilinmez o1muştur. 
Kraliçenin yaveri bir nöbetçi tarafından 
yanlışlıkla öldürülmüştür. Bütün memle
kette b ir takım yalan haberler işaa edil
mi=tir. Lahey ve Amsterdamda müte
madiyen silah sesleri duyulmuştur. Ar
tık kimin ~ad ık, kimin şüpheli olduğu 
bilinemiyordu. Amsterdamda binlerce 
Alman tevkif edilmiş ise de bunların en 
tehlikelileri ortadan kaybolmuşlardır. 
Oç günden beri bu şüphe havası dolayı
siyle emirler verilemiyordu. Her cadde
de ve yolda geçenler devriliyordu, üst
leri aranıyordu. Çünkü geçenlerden her 
biri Hollandalı kıy af etinde bir düşman 
olabilirdi. 

Alman ileri hareketi durduruldu. Bel
çika şiddetle mukavemet ediyor 

-·-------~~~-~-~~--
- BAŞTARAF1 1 tsct SA.BiF._,"DE - deolti adaları Hollanda Başlrumandanlı-ı cektir. 
NAMOR ve LtYF..JDE MUKA VEM.ET ğının salahiyeti haricindedir. Mukave- Bütün kuvvetile ileriye atılmıştır. Te-

BERDEVAM ~ete de~?1'11 eden ~eeland_ ada!~rı~ın r~ddüt etmesi be~en.ilmemelidir. Hiç 
Londra, 15 (Ö. R) _ Fransız gazete- bır kaç gun zarfında ışgal edilecegı şup- bır vahşetten çekmmıyecektir. 

leri, Liyejden Mozele kadar uzanan sa- hesizdir. Hollanda ordusunun teslimile CPöti jurnal> gazetesinde general 
hada başhyan bilyük muharebeler hak- neticelenen muazzam taarruz hava ve Duvval diyor ki: Düşman taarruz va· 
kmdaki haberlerinde Alman tazyikinin piyade kuvvetlerinin tam iş birliği ne- ziyeti sebebile ilk anda mütefevvuk biY 
şiddetini gittikçe arttırdığını bildiri- ticesinde elde edilmiştir. mevkide bulunmuştur. 
yorlar. ALMAN TEBLtôLERt YALAN cPöti Pariziyera de Şarl Moris şu mil· 

Belçika ordusu Almanların berk Londra, 15 (Ö. R) - Berlin radyo- tafoalnrı yilrütüyor: 
asa ileri hareketlerine ragw men Na- sunun Müttefiklerin deniz zayiatı hak- Möz meydan muharebesinin önUnıUz• 

kında verdiği haberler tamamen yalan- deki 24 saat zarfında en büyük genisli• 
mür ve Liyejde mukavemete devam dır. Amirnllık neşrettiği bir tebliğde bu ğini iktisap etmesi bek1enebilir. Zira 
ebnektedir. hafta içinde hiç bir İngiliz gemisinin 7j. Möz nehri sahilinde her yerde Fransıl'I 

Askeri muhabirlerin fikrince Bel~i- yaa ve hasara uğramadığını bildirmiş- ve lngiJiz kuvvetleri düşmanla tem~ 
kada en ehemmiyetli unsur Liyejin şi- tir. · haline gelmiştir. Ve Almanlar bu gUn· 
mal ve şarkında Müttefik kuvvetl!"l"inin MöZ NEHRİNDE V AZlYET 1M"1e birlikte mevcudiyetini muhafaza 
mevcudiyetidir. Belçikanın bilhassa Paris. 15 (ö. R) - Şimali Belçikada eden Belçika kıtaJarına çarpacaktır. Va• 
lehinde olan bu unsur 1914 harbinde di~manla İngiliz ve Fransız kuvvetleri ziyet ~iddidir. Fakat dramatik olmak• 
mevcut değildi.. arasında temas henüz tamam değildir. tan çok uzaktır. Çiinki.i Fransız ordusu 

ALMAN RESMt TEBLlGLl!.'IU Möz'ün şimal kısmında Alman ileri ve İngiliz kuvvetleri tamdır. Şimdiye 
BerUn, 15 (Ö. R) - Alman Başku- müfrezeleri yalnız iki noktada bir te- kadar muharebeler ancak iki ordunun 

ınandanlığının resmi tebliği: r:ollanda- şcbbiiste bulunmuşlarsa da bilhassa ileri unsurları arasında olınustur. Al· 
da knrada ve havada çok faik Alman tankları ağır zayiata uğratılarak püs- man kumandanlığının takip ettiği terni• 
kuvvetlerine karşı ~rpışmnnın cıkar kürtülmiiştür. Alman tebliğinde Alman nin Polonyadaki 1eminatile müşabihtir. 
yol olmadığı kanaatile Hollanda ordusu kuvvetlerinin Linji köyüne vasıl olduk- Cepheyi yıldırım gibi yarmak teşe~ 
terki silah etmiş ve teslim olmuştur. Ee1- ları iddia edilmis ise de bu haber doğru büsüdür. Hitler ordularımızı Belçika· 
çikada düşman ordusunu takip eden Al- değildir. dan kesmek veya denize dökmek arzu· 
man fırkaları Dili' müstahkem hattına Düsman Namür - Sedan arasında en sundadır. 
vasıl olmuşlardır. Nnmür ile Givet ara- iyi kıtalnrını harekete geçirmiş ve Möz 
sında Alman kuvvetleri Mi.iz nehrini nehrini müteaddit noktalarda .geçmeğc 
gecmişlerdir. 1 teşebbüs etmiştir. Fakat yalnız Dinanla 

Möz nehrinin garbinde Fransız tank' Nanıür arasında bir kaç noktada ve 
kuvvetlerinin mukabil hücumu tamn- Sedanda nehri geçmeğe muvaffak ol
mile püskürtülmüş olup bu harbe işti- mustur. 
rak eden Alman motör1ii kıtalnrı ve tay- Bu mıntakalarda tesis edebildiği köp
yareleri tarafından Fransız tanklarının rii basları pek mtihim değildir. Zira 
kısmı azamı Uıhrip roilmistir. Müttefiklerin mütemadi mukabiJ taar-

S::-d~n mıntakasında Möz nPhrini zor- ruzlarınn maruzdur. 
lıyarak rC'ccn Alman kıtaatı Fransanın Sedanda Möz nehrinin ~ol sahiJine 
gcçilme1. Majino hattını şimali garbt yerleşen düşman en büyük tazyiki yap
istikametinde yarmışlardır. (?. ?) Fran- mışlır. Fakat burada düşman köprü ba
sızlnr mukabil hiicum neticesinde bii- şının genişliği 6 - 8 kilometreyi geçmez. 
yük zayiat vermiş olup taarruzları se- FRANSIZLARIN TAARRUZU 
mercsiz kalmıştır. Sar ct'phesinde Dün öğleden beri Fransız kuvvetleri 
bir Alınan piyade kuvvetinin kumanda- şiddetli mukabil foarruzda bulunmak
nı yarbay Frantz Pirmassel sl'hrinin ce- tadır. Fransızlar cephede açılan gediği 
nubunda çetin kayalıklardan mürekkep kalafatlamağa muvaffak olmuşlar ve 
müstahkem düşman mevzilerine hücum dii§manın bir kısmını sol sahilden nehi
ederek f evkalude bir şecaat göstermiş- re dökmüşlerdir. 
tir. Gece gündüz Müttefik ve bilhassa ln-

1-Inva kuvvct1eri dün de bilhassa clüş- giliz tayyareleri düşmanı bombardıman 
manın nrkasilc iı-tibnt ve mi.innkalc yol- etmektedir. Bu faaliyet hfilfı devam edi
Jarına hücum etmişlerdir. Dii~manın yor. Alman kuvvetlerinin bu saldırışı 
külliyetli hava kuv\•etile tayyareleTimi- Fransız kuvvetlerinin müessir mukave
zin ve knra kuvvetlerimizle irtibatını metile durdurulmuştur. Mozclin garbin
kesmeğe çalışması büyiik zayiat verdi- de Tiyonvil mıntakasında bazı mevzii 
rilerek akim bıraktırılmış ve bir çarpış- taarruzlar kaydedilmiştir. Düşman his
mada 70 <len fazla İngiliz ve Fransız sedilecek zayiatle tardedilmiştir. Diiş
tayyaresi düşürülmüştür. 14 Mayısia man köylerine muvaffakıvetli taarnız-
Diismanın layyarc> 1.ayiatı 200 den faz- lar yapılmaktadır. · 
ladır. Bunların 170 i hava harbinde 17 HAVA MUHAREBEL 
si bataryalar tarafından diişiirülmüş Londra, 15 (Ö. R) _ lngiliz va ne-
knlanları da tayyare meydanlarında ı.areti dün Sedan mıntakasında yapılan 
tahrip edilmiştir. 35 tayyaremiz geri hı:ıva hareketi hakkında şu tafsilı!tı ver
dönmeınistir. mektedir. En az 15 düşman tayyaresi 

lhllanda sahillerinde keşif uçuşların- düşürülmüştür. 35 İngiliz tayyaresi 
da çok iyi neticelEJ" eJde edilmiştir. Fev- kaybolmuştur. Fakat bunların bir kısım 
kalfıde bir tebliğde kaydedildiği veçhile mürettebatı tayyare meydanlarına inc
iki düşman kruvazörü ve bir muhrip bilmiştir. 
batırılmış ve 29 bin tonluk bir ticaret Londra, 15 (Ö. R) - Dün Belçika 
gemisile dört nakliye vapuru fia tahrip ve Fransa iizerindc Almanlarla Mütte
edilmiştir. Narviktc tedafüi harp devam fik hava filoları arasında siddetli hava 
etmektedir. harpleri kaydedilmiştir. H~rbin yalnız 

Berlin, 15 (Ö. R) - Belçikadan fcv- bir safhasında dokuz Alman tayyaresi
kaladr. siir'atle ilcrliyen Alman kuvvet- nin ayni zamanda alevler içinde yandını 
leri Dinan ve Givet şehirlerini, Fransa müşahede edilmiştir. Bir günde otuz 
da Sedan şehrini tamamen işgal etmiş- bes Alman tayyaresi di.işürülmüştür. 
]erdir. Bu şehirler Möz nehri üzerinde Faris, 15 (A. A.) - Faris ile bu mın-
bulunmaktndır. takanın bombardıman edildiğine dair 

Bedin, 15 (ö. R) - Akşam AJman verilen haber kat'iyetle tekzip edilmek
tebliği: Hollandada Rotterdam şchri tedir. 13 Mayıs saat 14,30 danberi hiç 
Alman tayyarelerinin şiddetli ve müessir bir tehlike işareti verilmemiştir. 
taarruzları üzerine bunu tank taarruz- tTALYA - ALMANYA MüNAKA-
larının takip edeceği nazarı itibara ah- LATI KEStLDt 
narak şehrin tahribine meydan verme- Londra, 15 (Ö. R) - Fransız kuvvet-
den te.slim olmuştur. leri İtalya ile Almanya arasında şimen-

Şimali Belçikada muvaffakıyetle ileri difer hatlarını bir çok noktalarda bom
hareketine devam eden tank kıtaatı bardımanla tahribe muvaffak olmuslar 
düşmanın kuvvetli mukabil taarruzunu bu hattı topçu ateşleri altına almışlar
tardederck 1815 de tarihi meydan mu- dır. 
harebesinin yapıldığı Lınje şehrine va- Bu gün Almanya He ltalya ara.sında-
sıl olmuştur. ki miinaka1at yalnız Brcnner geçidine 

Hollanda Başkumandanlığı Rotlerda- inhisar ettirilmiştir. 
mm işgali ve Otreht ile Laheyin işgal FRANSIZ GAZETELERtNtN 
ediJmek iizere olması sebebile tekmil MOTALEALARI 
Hollanda ordusunun silahlarını bırak- Faris, 15 (Ö. R) - General Fahri şun-
masını emretmiş ve garp devletleri ta- Jarı yazıyor: Hitler harbin biteceğini 
rafından tahrik edilen Hollanda harbin iJan etmiştir. Fakat pek iyi biliyor ki 
üçüncü günü tekmil tesisatile teslim ol- Fransız ordusunu mahvetmcdikçe hiç 
mak mecburiyetinde kalmıştır. bir şey yanamaz. Bu sebeple en ağır 

Zeeland havalisi, yani şimal denizin- darbesini Fransız ordusuna tevcih ede-

ASIL MUHAREBE NEREDE 
OLACAK? 

Paris. 15 (Ö. R) - c:Pari Suvar> ga· 
zetesi Almanlann şark taarruzu ve 
Fransanın mukabelesi hakkında şunları 
yazıyor: 24 saattenbcri Möz muharebe: 
si başlamı~tır. Müthiş bir barut ve çelik 
trakası içinde dC'vam eden bu harp an· 
cak bir mukaddemedir. Bunun deva.mı, 
Almanlar Müttefik kuvayı külliyesile 
temas haline gelince Flandre meydan 
muharebesi olabilir. 
Fransız Ba~kumnndanlığı, Alman sat• 

dırışını durdurmak istediği araziyi biz• 
zat intihap etmek emelindedir. 

cGAMLENE lTll\ıJAT EDELtM> 
cEnteransijan> gazetesinde GaUU! 

şun1nrı yazıyor: Gamlcn harekatı idare 
etmektedir. emri ycvmisinde söylediği 
gibi Müttefik orduların parolası cesaret 
ve enerjidir. Gamlen, Alınan taarruzu• 
nu önceden tahmin etmiş ve ona karşı 
kovmak için lfızıın gelen tedbirleri ha4 

zırlnmıştır. Milli mi.idafna nazırı Dala4 

diye ile dört senedcnberi bunun için Çl\4 

lışıyor. Bu iki adamın kararlarına itl• 
mat edelim. Onfar ne yapılması ltı.zını 
geldiğini bizden daha iyi biliyorlar. 

YF .... ~1 SINIFLAR ASKERE ALINtYOR 
Brliksel, 15 (A. A.) - Milli müdafaa 

nezareti ihtiyat sınıfına mensup yasla~ı 
16 ile 35 arasında bulunan gençlerin sı· 
lalı a1tına a1ınacağını bildirmiştir. M~· 
vakkaten askeri hizmettt'n istisna edı· 
lenlcr de orduya alınacaklardır. 

BROKSEL EMNtYETI'E 
Belgn Ajansı va1Jyctin seHih kesbet· 

meğe devam ettiğini ve Müttefik sefa· 
retlerin hükumet mCTkezine terketıne• 
leri mevzuu bahis olmadığını bildirrnclc· 
tedir. 

İyi haber alan mahfillerde beyan edil· 
diğine göre, Belçika ordusunun erkfını 
harbiye reisi gcnera1 :ıvtichiels, Mütte-
fik:lerin yüksek harp mecJisinde Belçi· 
kayı temsil edecektir. 

Bu meclis pek yakında toplanacağı 
zannedilmektedir. 

YENt BİR ANLAŞMA 
Paris, 15 (Ö.R} - 1ngiltere, Frans• 

ve Belçika arasında mlişterek sefer i~ 
mali ve ahdi tesaniidU istilzam eden UÇ 
taraflı bir anlaşma dün imza çdUmiştir. 

Fransız Tebliği 
Paris, 15 (A. A.) - 15 Mayıs sabn11 

tebliği: 
Merkezi Belçikada dün akşama doğ• 

nı Gemblouks mıntakasında bir dil~j 
man tank hücumu olmuştur. Mukab1 

hücuma geçtik ve dü.~manı tardettik':t. 
Meuse'de Namürden Chieres ırırıa~ı· 

na kadar düşman ~ayretleri artmıştır. 
Muharebe devam ediyor. 

Hava kuvvetlerimiz ve İngiliz ku"; 
vetleri tam iş blrJiği halinde harcl<;. 
ederek bliyilk bir şiddetle müdahale 
devam cdivorlar. 

Cephenin geri kalan kısmında kayd• 
değer bir şey yoktur. 


