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·------' YENİ Asın matbaasında buı1mqtır 

Büyük kuvvetler karşılaştı Alman or
dusu tamamen durdurulmuş gibidir 

Fransız gbze,'ii mu/rezeleri ileri hatta vazife ba§111da 

SON DAKİKA -. -........ . 
Macarlann 
vaziyeti şüpheli 
görülüyor 

Hitler muharebeyi iki 
ayda kazanmak istiyor 

-·-Paris, l G (Ö.R) - .Macaristanın va-
J:İyeti şüpheli görülmektedir. Yedi sını
fı sıl5h altımı aldıktan sonra bu memle
ket ıki kolorduyu seferi vaziyete getir
tni<;tir. Mahalli hic bir hadise bu tedbir
leri izah edecek. mahiyette değildir. 
Oünkü Macaristanın Yugoslavya ile 
l'lıünasebatı dost~mcdir. Macaristan ve 
Slovakva arac;ındaki gerginlik te bu 
tedbirleri muhik ~österemez. Zira : 

Fransız Başvekili mühim beyanatta bulundu 
"Hitler yakında mahvolacaktır,, 

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

- SOl\"U 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Paris, 16 (ö. R) - öğleyin Ha
riciye nezaretinde Ayan ve Meb'u
san meclisi reislerinin, B. Şötan ve 
Daladiyenin, ayni zamanda Paris 
askeri valisinin iştirakile mühim bir 
konferans yapılmıştır. 

FRANSIZ BAŞVEKIL1N1N 

B~ANATI 
Paris, lG (ö. R) - B a'ivekil B . Pol 

Reyno bu gün öğleden sonra Meb'usan 
meclisinde kısa beyanatta bulunarak 
bütün Fransız milletinin ve onu idare 

- SONU 3 "ÖNCÜ SAlltFEDE -

Amerika ve 
Italyanın 
Vaziyetleri 

Ruz.velt, Musıoliniye bir mesaj yolladı 
-----------------------~*x---~------~~---~ 

--1'·--
Önümüzdelıi haftalar 
içinde mühim hiidise
ler IJelılenildiğini 
anıatmaJıtadır •• 

ltalyada abloka aley
hinde yeni nümayişler 

-·-UAKKJ OCAKOGLU 

Yugoslavlar bir /tal yan tayyaresini düşür
düler ve hazırlığa devam ediyorlar 

---~----------x*x•-----------~ 
l.iiksemburg, ııoııanda ,ve Belçi.kaya 

Yapılan taarruz hareketi geçen hafta cu
bı::ı günü bıışlan~iı. 

Bir haf ta içerisinde Lükscmburg ve 
lfolJanda toprakları istila edilmi~ Belçi
kada tarihin kaydetmediği çok kanlı 
ltıeydan muharebeleri baı:lamıştır. 
Artık muhariplerin esas kuvvetleri 

eiddi muharebeleri kabul eylemi~ hulu
lııı} orlar. 

Ucşcriyel için kara bir leke olacağı 
"1tıhakkak bulunan hu kanlı boğuşma· 
nıı1 ne şekilde inkic;ar cyliyeceği, ne cil
"elcr nrzedeceği henüz malfını değildir. 

Rılinen hakikat ~udur ki : l\tüttefik
ler mutlaka nihai zaferi elde edecekler, 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Paris, 16 (Ö. R) - Rornadan alınan 
haberlerde, Amerikan kaynağından alı
nan haberler gibi Reisicumhur RuzveJ
tin Kont Ciano vasıtasile ve Mussolini
ye şahsi mahiyette bir mesaj gönderdi
ğini teyit etmektedir. Bu mesaj dün B. 
Mussoliniye verilmiştir. Muhteviyatı 
hakkında hiç bir tebliğde bulunulma
mıştır. 

Nevyork Herald gazetesi Amerikan 
reiıicümhurunun bu mesajla ltalyan hü
kümet reisinden İtalyanın ıulh halinde 
kalmasını talep ettiğini teyid eylemekte
dir. 

Diğer taraftan Va~ingtonda Reisicum
hur Ruzveltin hususi katibi mesajın 
muhteviyatı hakkında ifşaatta bulun-
maktan imtina etmistir. Maamafih mu-:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; Yeni tefrikamız. : maileyhin söylediği bazı ~özler bu me-

- sajın bir tavassut teklifi olmadığını, sa-: N dece harbin genişlemesine mani olmak : ergı• z için Amerikanın teşebbüsü mahiyetinde 
: bulunduğunu göstermektedir. .. 
: ABLOKA ALEYHiNDE : K k ı NOMA YiŞLER : 0 u u Rom.o, 16 (A.A) - Dün bir çok şe-
: birlerde bilhassa cenubu Pesaro. Poten-
: za, Guilada müttefiklerin bahri kontrol-: K) Z lan aleyhinde bir takım protesto nüma-
: • • • yişleri yapılmı~tır. .. 
~ BtR iTALYAN TAYYARESi 

~Çok hazin bir Londrn, 1~~1~=~LooRoytcr Ajan-

: aşk Si Belp.raddan i•tihbar ediyor: Garbi 
: r0ffi801 Hırvetİ!tanda İtalya hududuna 60 ki•o-
: metre mCU\fede vaki Colin şehrinde Sa-
: Bir Liseli kızın defterindeki not- lı gecesi bir İtalyan tayyaresi düşürül
E ların tasnifi ile hazırlanan bu ha- müştür. 
: kik- 1 k k Yugoı;l av hudut bataryalan hududu 
; .ı, ıztırap ı il§ macerasını pe gececek her tayyareye ateş etmek em-
.. Yakında sütunlarımızda bufa: ak- ı rini almışlardır. 

: Avale Ajansı şunları lıildiriyor: Pcıli
: tika gazetesi Yugoslavyada muhtemel 
: alındı v nı ka -

YUCOSLA V HUDUDUNDA 
TAŞKINLIKLAR 

Londra. 16 (ö.R) - Evning Stan· 
dart. gazetesinin Belgraddan istihbarına 
göre Yugoslav paytahtı 24 saatten beri 
tetiktedir. 

Fiyome de yapılan büyük bir niima
yİf esnasında İtalyan ahali hududa ka-
dar giderek müttefikler aleyhine 
çığlıklar kopannqlar ve aynı zamanda 
kabrolımı Yugoslavya diye bağırmı.t· 
lardır. 

Nümayişçiler Yugoslavların elinde 
bulunan komşu Suıak 1ehrindeki evlere 
taşlar atmışlardır. Bazı pencerelerin 
camları kırılmıştır. ltalyan zabıtası mü
dahale etmemiştir. 

YUCOSLA VY A SEF ARETINDE 
Roma. 16 (A.A) - Yugoslavya ıe-

- SONU 3 t)NCÜ SAHiFEDE -

Namür-Sedan arasında meydan mu
harebesi bir hareket harbı haline girdi -· 
Fransızlar taarruza geçti, 
Almanlar Mözden atılıyor. 
Majino hattı sapsağlam 
Almanlann 10 millik çıkıntısı 4 mile indirildi 

Almanlar Laheye 
Paris, 16 (Ö.R) - Saat 12 den 19 a 

kadar alınan haberlere nazaran umumi 
vaziyet şöyledir : 

Bu sabnhki Frnnsız tebliği Garp cep
hesi bakında şu malumatı veriyor : 

.Meydan muharcbe~i Namür mıntaka
sındaıı Sedan nııntaka~ına kadar uza
nan salında bir hareket harbi şekline 
gim1i~tir. Harekatın se,·l;: ve idaresi 
üzerinde. ve inkişaf tarzı lıakkındn fev
kalade ehemmiyeti sebebiyle sarih taf
silat \'erilmiyccektir. 

Sabahki resmi tebliğ hakkında izahat 
ve.ren Fransız büyük erkfımharbiyesinin 
bir vıümessüi bu tebliğin başkumandan
Jığı sükuta davet etmek olmayıp biitün 
millete hitap eden bir emir olduğunu 
kaydetmiştir. 

ve Amsterdama girdiler 

~1öz meydan muharebesi derinliğine 
dcv:ım etmektedir. Müttefikler Alman 
zırhlı kıtnlarının taarnızunu kırmak 
için tertibat almışlardır. Yalnız Sedanın 

- SONU 6 INCI SAHİFEDE - Belçika ağır toplarından biri ate§c hazırlanıyor 

lsviçre - Almanya yolları kesildi 
. ~. 

Almanlar lsviçre hududun .. 
da manevra yapıyorlar 
lsvicre 

' 
her ihtimale karşı hazır 

Londra, 16 (A. A.) İngiliz te ve çiftçiler tarlalarında ça1ışmnkta-
radyosunun tsviçreclen aldığı haber- dır. Mahalli müdafaa tedbirleri geceleri 

1 d Ahn kıt h 
.. .. daha z.iyade teşdit edilmektedir. Bazı er e an aa nın son uç gun . ' • hudut noktalarında otomobıller durdu-

zarfmda la~.·~~e h'!~uduna yakın rulup içindekilerin kağıtlan muayene 
Constance golu aalıılinde manevra- edilmekle kalınmamakta, kendileri ara
lar yapmıf oldukları bildirilmekte- balardan indirilerek seyahatlerinin he-
dir. defi ve gidecekleri yerler hakkında is-

B l tr f dairi dem. l .. ticvap edilmektedir. 
a e e a ın ıryo u mu- H d-·..ı..ı Al 'd ı 

nakalitı hemen hemen tamamile in- ı u uuua manyaya gı en yo • 
kıta uğram br 1 larda münakalat keıilmif tir. 

P . 
16 

ı(fö ·R) 
1 

. d 1 d Bal ıehrinde ahalinin kendi arzu-
arıs, . - svıçre e ıu ut il ahJ• · d ed' 170 b' 

mıntakasında asker} ve polis tevakku- 1 e t ıyesı evam ıyor. ın 
zu artmıştır. Bununla beraber ·kasaba nüfusu olan bu Jehirden timdiye ka
ve köylerde hiç bir askeri hareket göze dar 20 bin kiti tahliye edilmiftir. 
çarpmamakta ve ahali iş ve güçlerile Bem şehrinin manzarası değişmemlş-
meşgul olmaktadır. Fabrikalar işlemek- - SONU 3 ÜNCÜ SABlF'EDE -

Matbuat heyeti
miz Londrada 

uTürJıiye, müttefiJılerin 
dünya hürriyeti ue 
demoJırasi prensipleri 
uğrunda harllettlJılerlnl 
çofı iyi IJiliyor-n 

Londra, 16 (imtiyaz sahibimiz-
den) - Türk mebus ve gazetecilerin• 
den mürekkep olan heyet Londrada 
çok samimi ve dostane tezahüratla kar
şılanmıştır. Heyet Karlton Oteline mi· 
safir edilmiş ve otele Türk ve lngilia 
bayrağı çekilmiştir. Büyük caddcdeı, 
geçen on binlerce halk, yan yana aııh 
Britanya ve Türkiye bayraklarını büyüli 
memnuniyetle seyretmekte, i\.:.i memle

, ket araSlndaki sıkı dostluktan mütevel
lit sevinçlerini gizleyememektedir. 

Heyet her taraf ta samimi bir kabul 
bulmaktadır. 

Dün akşam hepimiz şerefine Lord 
Luid tarafından verilen bir ziyafeti bir 
kabul resmi takip eylemiştir. Ziyafette 
ve kabul resminde sefirimiz ve ln
gilterenin mümtaz simaları hazır bulun
muşlardır. 

Lord heyeti ıelamlıyan nutkunda iki 
memleket arasındaki sıkı dostluğun kıy
metini tebarüz ettirmiştir. 

Bu nutka cevap veren Londra Büyük 
Elçiıniz B. Tevfik Rüştü Aras, Türk 
milletinin ingiltere ve Fransa ile yaptığı 
ittifaktan iftihar duyduğunu ve mütte
fiklerin dünya hürriyeti ve Demokrasi 
prensiplerinin muhafazası için harp et
tiğini Türkiyenia çok iyi bilcliiini ıÖJ• ....... 



S ORVEV !'AH 
··· -·· ········· 

ski Yuna 1i ıpiyat-
larında gaye ne idi? 

·ren Yunanlının 
yemini şa idi: uVatanımı b duğumdan daha 

büyük ve daha kuvetli bıra ac:ağımn 

Devletin smi mekteb e 

'< ~X 

ısanın doğumundan 776 yıl evvel hıız.ulık. on bir ay sürerdi. Biribirinin ka
tertip edilen ilk Yunan olimpiyatlarının nına sus mış komşu düşmanlar olimpi· 
programlannda yalnız koşular vardı. yatl rda bir lınadan döğmuş kardeş gi· 
Yarışılan mesafe stadyomun boyunca bi birbirlerine sevgi ve saygı gösterir
}'ani 180 metre idi. Her dört senede bir !erdi. 
tekrarlanan olimpiyat oyunlarına sonra· Buradan anlıyoruz ki, olimpiyatlar 
dan daha baJka müsabakalar c3a ilave eski Yunanistanda yarışmak, geçmek, 
edild i. Stadyom boyunca gidip gelmek yenmek, birinci gelmek düşünee ve hır· 
yani 360 metre kopnak daha sonra sının fevkinde daha yüksek bir gaye ta· 
4600 metreye kopnak, daha sonra kip ediyorlarmı,: Ahenk! 
(pentotlon) denilen beş muhtelif tec- Cemiyette ahenk. vücutta ahenk! 
rübe, bir müddet sonra (pugilat) ve Sanatta ahenk! Yunanlılar Allaha yakın 
(pancrace) döğüşlü güreş ilave cdilm~. olmak için güzel olmak lazım~cldiğine 
nihayet isanın doğumundan 392 yıl ev- imnn ederlerdi. Cüzelliğin ise ahenkten, 
vel de güzel sanatlar müsabakaları tenasüpten doğduğunu bilirlerdi. He· 
programı konmuıtur. Hemen. hemen yarı çıplak ibir halde ya-

Olimpiyatlar önceleri bir günde olup şadıkları İçin vücut çirkinliklerini sak
bitermiıı. Bir çok seneler bu ananeye lamanın imkanı yoktu. Bugünün insan
sadık kalmışlar, fakat müsabakaların ları nasıl güzel gİyinenterin elbisesini 
gece yan lanna kadar bitmediğini gö· biribirine gö tererek: Bak şu zatın ne 
rünce 4 72 yılında olimpiyat oyunları büyük bir zevki varb diyorlarsa. o de
beş güne çıkarılmış. virde herkes biribirine: cBak şu atletin 

Her halde eski Yunan olimpiyatlarına omuzları ne kadar geni!! bncaklnrı ne 
İştirak edenlerin adedi mahdut idi, bit biçimli, sırtı ne güzel ~~şekkiil etmiş, 
atlet hem koşuya, hem atlamaya, hem vücudu ne mütena.sip> diyerek hakiki 
güreşe girerdi. güzelliğe karşı kayranlıklarını izhar edi-

Müsabakaya girecek atletlerde ırki, yorlardı. 
ahlaki, İçtimai vasıflar aranırdı. Mese- Eski olimpiyatlarda maddi ka:r.anç 
lii atlet evvela h5.lis Yunanh olacak, hiç kimsenin aklından geçmezdi. Her Elen 
bir cürüm İ~ememif olacak on bir ay için vatanın itiliısı mukaddes bir emd
muntazam n idmanlarına devam ede· di. 
cek, suihali olmıyacak, olimpiyatlar On sekiz yaşında devletin resmi mek· 
ba lamadan bir ay evvel olimpe gidip tebi olan (Ephbie) ye iren Elenos önce 
staj idmanlan görecek. Hakem heye· ııu yemini ediyordu: 
lince ahlaki ve bedeni kabiliyetleri taB• «Vatan m buld vumda daha b"" ··ı. 
d . ._ d"ld 'k •. b L l . ı ı ug n uyu,. 

1
15,;. e 1 1 ten sonra musa a11:a ara gı· ve daha kuvvetli bırakacağım.> Böyle 

rebılecek. b" · ld ek · · 1 •• 
Ol. · 1 b" ht• k b d ır gayeyı e e etm ıçın ya nız vucut 

ımpıyat ar ır a a ve e en .. ıı·v· t" • d h]•L kA ·· 
h · "d" H b ld .. I guze ıgı ye ışmıyo,r u. a wı;. ze a gu-

meş ';." ı ı.. er e e oraya en g~ıze • zelliği de l&zımdı. işte böyle bir vatan· 
en mutenasıp, en cesur en kuvvetlı, en daş olmayı gaye edinen bütün sitelerin 
d~r~.st .e~lfıtlaru~ı yollardı. ~~l~ı~ il~ erkekleri koşuyor, atlıyor, masaj yapı
gunu dını mera.aım yapılır, ıkıncı, uçuncu yor giileşiyor tarih okuyor hitabet ta
dördüncü günleri müsabakalar olur. be- lim' ediyor. Ahlakı mazbut 

0

zekası işlek 
inci gün de galiplerin başlarına defne vücudu kavi bir insan olm~ya çalışıyor. • 
dalından çelenkler konurdu. . Olimpiyat rnüsabakalanna on siteden 

Mora yarımadasının Olempıa ovasına •. . • . . . 
bakan Yup"ter mabedinin yakınında ancak yuz kıŞt ıştırak edıyor ve bunları 
ırücude geti

1
riten Stadyomda her dört yirmi bin kişi seyre~iyordu. Yalnız. elik· 

senede bir bu oyunların yapılmasına se· kate şay n olan ve ıbret. alı!'m~sı laz~m: 
hep yine o m~et olmuştur. Yunan aite- ~~len n?,kta tudur: Yırmı hın. seyır~ı 
!erinden her yıl bu mabedi ziyarete akın ıçınde vucuduna bakmıyan, ~>nu ı~etmı
akın hacılar gelir ve en büyük ilah olan yen, oturmaktan zevk alan kımse yoktu. 
jüpiterden mağfiret dilerlerdi. işte bu Olimpiyatları sey~e ~d.enler v· hırs.l.arın~. 
ibadet ocağında bütün keyifler. bütün h?yecanlannı t. tmın ıçın degı~. guzellı
ihtiraslar susar. Yunan sitelerinin birbi- ğın spor. s.aycsınde va ıl oldugu ke~~l 
rinin gözünü oyan balkı orada barışır- ~eıtebesı~ı doya. doya seyretmek ıçın 
dı. Zös mabedi bir sulh ve rnüsnlemet cıderler~~· v. • . . •. . . 

• "d" oı· p"yat müsabakıJan için ha- Onun ıçın degıl mıdır k,, bugun yırmınyen ı ı. ım ı . d Y . "kb l k l 
zırlıklar baıladığı zaman tekmil siteler- cı aı~r. a unanıstanın ı a ve ema 
de kılınçlar kınına girer, komşular bir- devnnın hayr nıdır. 
birine yan b kmaktan vazgeçerdi. Bu Selim Sam TURCAN 

F evzipaşa Bulvarında 
eski eserler b lundu 

Ege li anları
nın bir senelik 

ihracah -·-4S milyon liralıktan 
lazla ma l gönd erildL. 

Ege limanlarının bir senelik ihracatı 
İzmir Ticaret ve Sanayi odası tam· 

f ından ha1.ırlanan istatistiğe göre 1939 
senesinde Ege ınmtakaşından dış mem
leketlere 45,I 72,202 lirtı kıymetinde 
464,475,425 kilo ağır] ında ınuktelif 
mahsul ihraç olunmuştur. Aynca lOS 
lira kıymetinde değirmentaşı \•e 11 fü 
kıymetinde nargile takımı da ihraç 
olunmuştur ki bunlarla umumi ihracat 
yckfinu 45,172,378 liraya baliğ olmak· 
tadır. Bellibaşlı mahsullerimizin ihraç 
miktarları şöyledir: 

21,930,447 liralık tütün, 5,035,634 li
ralık uı:um, 4,021,477 liralık incir, 
2,304,485 liralık pamuk, 1,293,032 liralık 
palamut, 902,016 liralık palamut hü!A
sası, 1,944,093 liralık zeytinyağı, 163 bu
çuk milyon kilo tutarında 257,331 liralık 
tuz, l ,136,037 liralık krom madeni. 
807,930 liralık muhtelif deri, 110,000 li
ralık şarap, 200.0 O liralık halı, 192,324 
lıralık 4 milyon kilo buğday. 

Yine 939 da İzmir limanı hariç olmak 
üwre Ege mıntnkasının diğer limanla
rından dış memlekellere 2,854,594 lira 
kıymetinde 193,825,873 kilo muhtelif 
mahsul ihraç edilmiştir. 

19 ayıs gençlik ve jinı
nastik bayramı programı 
o 

~~~~~~~~~-x*x•~~~~~~~~~ 

gün resmi daireler rJe .. 
bulunacak, her yer 

mekteple kapalı 
süslenecektir 

Amer·ka ve 
Italyanın 
Vaziyetleri 

--$--
Önümü deJıi hafıaJar 
içinde mtiltim lıtidtse-
1 r elıleniJdiğinJ 
anıatmalıtadır

--e-
- BAŞTARAFI 1 İ~Cİ SAHİFEDE -

biitlin dün~ da huk \'e adalet mefhum· 
lnnnuı hürri ·et \'e demokrnsinin hAld· 
miyctini, uzunca ir sulh ve huzur de~· 

-------x*x rini temin eyJiyeccltlerdir. 
19 Mayıs gençlik bayramı Pazar günü ce izmir içindeki orta dereceli okulların Garp cephesinden en heyecanlı ha· 

Kızılçulludaki koşu alanında yapılacak- bütün izcileriyle bütün kulüplü sporcu- bcrler aluun:ısınn rağmen her k · ka· 
tır. Bııyramın tören kısmına sııat 1 S/30 lar ve türkkuşu mensuptan saat 9 za fasında yer eden bir ısual ,·ardu : 
da ba~anacnktır. Hazırlanan progTama k dar kışlad toplanmış bulunaca:k.lar ve halya rapamk?- İtalya \'C Amc· 
g .. öre orta dereceli okul talehelcıri ~aha tam 9 da mıı.ıka ile Atatürk h..vke1ine ri ı _.__ • . ., 

'"J a ıaruc gll'Cct' ı ... 
on~ tören yerine gideceklerdir. l giderek çelenkler fc:oyacak.lardır. Bütün di tıeri üıerine çek ıı b ikl 

TÖREN SIRASI ŞöYLE Karşıyaka orta okulu ile kız öğret· de\•lctiıı vaziyeti hakikaten çok büyük 
OLACAKTIR men okulu izcileri, tam saat 9 da Kar- elıcmiyeti haiz bulunmaktadır. Bilhassa 

T'. lehe ve sporcular toplantı yerinde ııyaka vapur iskelesi önünde toplanmıı italy m vaziyeti Türkiyeyi ve bütiin 
- ynnınd skeri komutan C. H. P. ve bulunduklan h ide boru ve trampetlerle Bal mll1 tlcrbıi likaJand.ınnası ~ 
haU:evi b anlan, belediye Yeisi, kül- Atatürkün annelerinin mezannı ziyaret kımından h w;l bir kıymet taşımakta• 
tür direktörü olduğu halde _ vali tara- ederek çelenkler koyacak.tardır. dır. 
fından aelamlanacaktır. MEKTEPLER VE DAtREU:R Bu "twılnrda bir çok defalar iınb 

Bütün öğrenci ve sporcular tarafın- TA.111. editmi tir kl italy harbe girmekle no 
dan mı:ulca ile b irlikte i,tik.IAI marıı 19 Mayısta resmi ve öz.el bütün okul- t l'a)-a ve DO do • ' Caydnh 
söylenecek ve bu sırada alana Türle lar, hükümet daire1eri aı'bi tatil edilecek- olacak d "ildir. Çünldl müttefikler r-
bayrağı çekilecektir. !erdir. i Ö7.e tdmrken Rerl.iD. - Boma v.,. 

Önce vali, arknaından Vasfiye Aylı:un, Bütün resmi binalarla parti ve halk- rlni d in ·· önUn tutmuşlar ve onıı 
en sonra da M. Öz tarafından birer söy- evi binalan, spor kulüpleri. huıwıi mdt· göre hcsaPlttnna y r, tedbirlerini 
lev verilecektir. tepler, diki yurtlan bayraklarla don • alm rdır. 

Öğrenci ve sporcular, en başta okul- tllacak, umumi yerler geceleyin tenvir Llkin italyaıun mildnhal ' cticc) .. 
lannmüşterek bayrak kat'aaı ve arkasın· edilecektir. Şehirdeki dükkan, mağaza mU tr ndan il, harbe 
da mü terek flam lut" &il olduiu h ide ve vitrinleriyle nakil vasıtalan d 'imul blr istikam t \'Cre inden olıı· 
geçit resmi yapıl ca.ktır. lenecektir. )'t end' ile dır. 

ATATORK HEYKEUNDE fLK OKULLARDA Her yd n cV\'Cl ' e ftaly • 
Sabahleyin yapılacak merasime gelin· ilk okullar, bayramı bir gün önce ulhu bozmağa t ctıncsl 

o ullarında ya ıyacaklar ve kendilerine b Türkiye o üıero Utnn Bal• 
• Mecli&e verilen yenı kanun ldyihoaı 

19 Mayısın m nası. kurtuluı hareketle- kanları fı re ele getlreccktir. 
rinin önemi üı:erinde söylevler verile· eribıwı d böyle bir tcc:avlisc s& 
cektir. Bayram günü de ıon sınıf öğren- ylrcl kaim ması ihtimali çok kuvvctU. 
cileri önlerinde fi malan olduiu halde d ir •• Doku ay cvvclhı kadıır kat'i blı 

Hangi vergilere ne ka
dar zam yapılacak? 

Yeni mükellefi yetler f~vkalade vaziyetin 
devamı müddetince tatbik edilecek 

küçük yürüyüıler yapacaklar ve kısmen bita fb ve Avrupa işler' karışmnJ• 
de Atatürk heykeline çelenk koym me- lı liti :a sımsıkı h btilun 
r 'minde bulunacaklardır. Amerika umumi efkiin. bugün 

Törenden evvel ve sonra spor alan• men deği \'e Uttcliklerc kat't 
larında. kulüplerde her nevi rıpor hare- ynrdınllar yapılmasını isti,yen ~ 
ketleri ve eğlenceler yapılacaktır. y tır. D hu' · ilk ay da 

Halkevlerinde, istifadeli. eğlenceli büyiik ıniişkülatla bitaraflık kanununu 
toplantılara geceleyin dahi devam olu- tadile \'C nıiittc{iklcrc silah n tayyare 
nacaktır. satmnk imlınnlnrmı elde ctınc!e mu\-af· 

HALKA HUSUSi TRENLER fak olan Ruzvclt, bu:tiıı filen harbe 
Saat '2. 15, 12.30, 12.50, 13. lOda aniidahaleiçinAnıcrika umwniefkitrı· 

Alsancaktan, 1 7. 30. 17.45. 1 e. ı O, nın tazyiki altında bulunmaktadır. 
ıc~x 18.25, 18.50 de Koşu alanından hare· Üç hitarnf devlet mn yaptlan .soıı 

Avrupa harbinin tevlit ettiği fevka· va kuvvetlerine yardım vergısıne bir ket edecek tren'ler halka tahsis edilmiş- lıiicum Amcrlkndn totaliter idarclel'CI 
iade vaziyetin icabı olarak. bazı vergi- misli zam yapılmaktadır. 4üncti madde- tir. Talebenin gidiı ve dönüşü okullara k l'Ş1 mevcut infial \le heyecanı nefret 
lere zam yapılması için hükümetçe bir de sigorta şirketleriyle banka ve banker- bildirilen trenlerle temin edilecektir. \•e ıalc)"ana tah\il cbniş, müttefikler le· 
kanun layihası hazırlanıp meclise \'eril- lerden alınan muamele vergisini bir müıli Koşu alanı yanındaki büyük çamlık hine dalın bliyük bir sempati yaratmış· 
diğini ya:ı:mııtık. Hükümettcn meclise ıtezyıt etmektedir. Memleketimizde is- yalnız şenliğe katılacak okul talt!besine t 
tevdi olunan mucip .:acbcpler liyihasın· tihsal veya hariçten ithal olunan ıeker~ tahsiıı edilmiştir. ırSulhun snrsılmaz dostu, demokrasi· 
da harp sebebiyle bazı varidatın nznl- ferden de kilo bn§ına 7 kuruş munzam - -·-- niıı yılmaz müdafii, insanlık duyguları· 
dığı anlatıldıktan sonra İtalya, Yugos· istihlak vergisi alınacaktır. Şu noktayı B tıt! ın· an geliyor nm timsali suydmıığa lilyık olan dün· 
lavya, Yunanistan ile diğer bazı mem· iz.ah edelim ki şekere yapılan bu zam. • ~ . yanın büyUk ili Ruı:vclt; dahn Auıc-
leketlerdc kazanç,iıtihlak ve hatta serrnA bundan iki üç ay evvel yapılan ı O ku- Bir kaç günden beri Istanbulda bulu- rika umumi efkiın bugünkü hnrckct \ 'CI 

ye üzerine muhtelif vergiler vazedilmiş ruş zamdan başka değildir. O zammın , nan Parti başkanı, Esnaf ve Ahll ban- heyecanı ~östcnneden müttefikler lehi· 
veya mevcut vergilere zam yapılmış 7 kuruşu buraya sayılacaktır. kası umum müdürü \'e ihracat birlikle- ne ol 0 şnlısi scmp tiler ini :idcmeğe IU· 
olduğu kaydedilmektedir. TUTUN VE lÇKILERDE ı·i. u~umi ka~ibi B. Atıf _İnan, pazartesi r.um gönniyordu. 

Liıyihaya göre, yeni mükellefiyetler, Bundan başka bir çok maddelere, gUnu şehrimız? gelecekt~r. • .. Son h"dl eler ise. onu daha ınüstacel 
fevkalade vaziyetin devamı müddetin· muhtelif zamlar yapı\mıştır. Bu arada • İzrnirdı; ~c!1ı. teşkil edı~ ol~n uç kıırarlar bu v mecbur kılacak 
ce tatbik olunacaktır. tütUn mamulatının vergisi bir misli art- ihracat ~ırlığın~ umumi k4~pllğıne ~e müsait bir ''aziycte g ünniştir. 

KAZANÇ VERGiSı ZAMMI tırılmış, rakı, konyak ve likörlerden şişe B .. At.ıf .Inan Tıcaret vek8.letınce tayın Zira b ltiin Amerika devletlerinde 
Kanunireti teklif edilen aynı layihaya hllcmi 25 santilitre ve daha npğı olan• cdılınıştır. totalitcrJcr leyhloo milthi~ bir galc)·ıın 

nazaran, kazanç verisi mükellenerinden lordan şişe başına 6, fazlasından 1 O, -~·~- mevcuttur. R uzvclt, salı günü l\lussoli· 
faı:la al ınacak mikdnr şudur: 

A) 2 39 5 sRyılı kanunun 6ıncı ve 7 in- 9ampany ve viskilerden şişe ba~ına 50, Belçika kOftSOIOSU gitti •• n iye bir mesaj göndermiştir. 
t 1. b 2 f ·ı J b. el el 11._ f-L- k ı l\lcsaJ'ın mubte\•İyatı gı'zli tutulmakla ci maddelerinde snyılnnlarla 4 7 inci ıarap an ıtre aşına · ıçı 1 e satı an ı- Ş ırlmiz B ç,,_ oı.u.cl onsoıosu bay 

M•ı A dd ık• h •• d ı· b 8 · ·ı J l M k f 1 beraher hunun ~ulh leh ine atılnı•c: bit 1 a . an evve 1 meş Ur Jlm- maddesi mucibince beyanname vermeyi ra an ıtre aşına • şışe ı e !lalı an ar· oris Verbe re ikası ve çocuğu ile z- -.. 
d · 1 A k t k · d B l ka h k tıdıın \'e İtalvan diktatörünü ,..ı ...... ca tercih edenlerden, 8 inci maddesinin an şışe >aşına .,. uruş a ınması te ar- mır en e çi ya are et etmiştir. "' y•"6 ... 

.. tın" t" B' k k"b • f ı ı kararlar :ılmnktan nlıko,'tnak UmidJ .. ıl• • d ? 1,2 ve 4 ünci.ı fıkralarında yazılı istis- rur e ış ır. ır utu ı rıttcn az a o a- ,, ,, Yen Orası ly 1 k 1 O k k b h · '·npılmıc: son bir h ınlc oldt•i-ı• muhak· nai usule tabi bulunanların, 19 uncu ra para ve ça ·mn ta~ının e crın- POLI . ._.,..~ • " -< ... -
d d b• L ·ıı• "'d f • • .. & .:. ltak Snvılabilif, maddesinde yazılı serbest meslek erba- en e ır Kuruş mı 1 mu a aa vergısı -' 

- ------x*x hının kazanç vergilerine (asgari mükel- elınncaktır. • • • • • • • • • Akıl \'C mantık bunu İt lyanın haki· 
Fevzipaşa bulvarında Zeybek apart- na cıkacagını, hem de mukaddes m\!r- lcfiyet ve serbest meslek erbabının mak- Bu kanunun ikinci maddesinin A fık- Bı·r am•l• kala• altın. ' ki nıenfoatlcrinin kendi ifil harbın dış~; 

· d b' b" · · · t l bd · 1 • b'ld' · 'b" 2395 1 k 8 ~ ~ da bulundurnınt'..'1 i tilzanı cylcd:ıı.ıw manı cıvnrın a ır ına ınşası ıçın e- mer yo un mC' cı açı acagını ı ırmıs. tu vergileri dahil) yü:r.de elli. ırası mucı ınce sayı ı anunun in- ... _ lb' 

1 k ı k At'k d Jd • il~ t l b fık .. mu·· 1
" • dd • . b" ' . f k d 1 lnuhakluık ndınnnk( i de Orada cC• me az.ı ır en asarıu ı a ıın o ugu an- v ı.ıye e unu muva gor ş ve aw- B) Aynı kanunun 7 inci maddesi mu- cı ma esının ırıncı ı rasın a yazı ı d k / k [ d 

1 1 1 b k 1 F . 1 k dn l b h ta . 1 e . ı· ''k il n 1 1 d'' d'' •. a a ara yara an ı ı·et.•nn eden hiıdisclcr end1Ş0 o \'erici o. aşı an azı emer er, mermer rız er a • r nra u usus emır er v rmış ır. cibince aa>•ri safi irad üzerinden vergiye mu ·c e ere yapı an zam i e, or uncu, ,, 
hl k ta 1 T l d km s- B 1 · ld Ef h b .. · maktan asla uuk !cnlamnınnktadır. ve o Ş ı onoz ar mey ana çı ı .,. u suret e turıst yo an es ara e- t&bi iş ve teşebbüsler erbabının ka7 anç beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, on Alsancaktn Inhlsarlar idare.si yeni 

tır. lerine gıdecek ziyaretçiler, otomobille- vergilerine yüzde virmi beş, ikinci ve on üçüncii maddelerinde ynzılı imalfithanesinin inşantında çalışan usta Amerika. italy d ki t ebnlil nna C1?1" 
1111· ·· "d" ı ·· · ·· "t'k 'zam · d · e<l Ef h L-1 · · 1 l ,, k ı 1 h lekl'tlerinc döıunck emrini vermistıt • .ı.• uze mu ur ugu, asarıa ı ·a nı - rın en mm en es araut." erını <o nş- C) Aynı kanunun 3 7 inci maddesin· zam ve mü e lefiyetler kanunun ne ri bası Hamza l e Me met, Uçilnoil kata I ~ 

· h'"k"ml · ö b d 
0

"""' mak ı" mkaA ıı ld t · l akl d d sk<'ndMh•edc toplan n müttefik do-namesı u u erme g re ura a ı."Y'""a- n 11 e e e mi§ 0 ac ar ır. <le yazılı miikelleflerin kazanç vergile- tarihin en ve diğer hükümleri 1 Ha.ı:i· konulmuş olan bir kalası yere düşür- "' ,, 
t t · u· T h · d'ld'·· .. S J uk El t 9..ıo d Şc nonmalıırı ımmevrnlar b:ıhanesiyle Aıı.· 1 mene m~ r. a mm c 1 ıgıne gore e C Ve es e- rine yüzde on. Zammolunmuştur. Au ran 1 "' tarihinden müteberdir. Şu ka- müşler ir. Amele vki oğlu Hamza 
bu yerde Milattan evvelki tzmire ail Şehrı·m·ız~ MU•el"r ınu··d·L·ıril B. Sala' - 1 b h · · L • h ) k' 1940 ı kalasın "ltında 'kalnrak ali..t· surette ua- denize çılnu lurdır. ,. ,. zam ar u ran vergıSt matranına ıt a dar ı mi\ i yılına şamil olan zam a a f>• J İ tnlynda müttefikler ule)hine nliD•• · meşhur Jimnaz vardır. 928 senesinde hittin Kantar, önümüzdeki hafta Selçu- edilnıiyecektir. ve mükellefiyetlerin tarh ve tahakkuk ı-ıılanmı~ır. 1 · ·ı · aı 
bu civarda diğer bir bina inşa edilirken Dl"" R MAKAD'IYA yişler yaptırı ınış ve nlim yışçı en ıu ııs· 

.. el b' h k 1 b 1 d ğa giderek 1sabey camii restorasıyosın· ' uE ZAMLAR muameleleri kanunun neşrinden itibaren nn ·~J ı"n ı· . 1ıı011.. 1111,..lr. 
guz ır ey e ve azi eser er mey a- d k k l d LA "h 3 dd · ı d h k ""' .w w ~· 
na çıkm~ ve bunlar Müz ye .naklolun- an no san a mış bazı işleri ikmal e e- ayı anın üncü ma esıy e. e a- yapılaca tır. Fabrikasında hırsızlık Bunıda u kerl hatırlıklar d.ikkate p· 
muştu. cektır. Ayni 7.runanda Efcs harabelerin- - Alsnnellkta Tahsin Piyale maknmıı yun bir ekil iktisap eylmni tir . İtnly~ 

i de mukaddes mermer cadde üzerinde }'ı / R T [ '\'apıırl .. 1 Tu'"rk tı'--ına --r ... 1-rm· •1 fotil Eski Zmır. hat!rı·ya•· b d k l k ··goı avya ,,,. o r•n erd b. d h fabrikasında bir cüzdan içinde m • 14&1" l'.M:.l""'"" .... 
& u azı mermer ire Ier de yer erine di i- iL& uıı;. - ~ e tr a a etın Jerd ı'r. D- wa - d ... -' --ı l\l ussolinl· 

1 k · üzerine bıralulııuı ol::ın 315 lira çalın- u.u • .. ., V&aC 
Türk Tarih kurumu başkanlıg·ı, Na- ece tır. f • / • • / 1 nı"ıı it mayı ı>""'"r .. ünu" cı"haııı ha.n-ct•. manya trma arının tnftzam ğ ını.ştır. Bazı işçi er nezaret altına alın- -... "' .,. rnazgflh mevkiinde eski lzmir hafriyatı- sız ı a mey- ınıştır. lcre diisürccck bir nutuk söyliyecciİJll 

nın tamamen ikmali için ne kadar para- Ki SACA : _y•nı· mu .. racaatları el b k l k H h I blldirnıekt rurlcr. 
ih bul d i • M" ı ~ an ıra ı mıyaca ayvan ırsız arı ya · tiyaç un ugunu ızmır uze e- • • • • • • • • Alm n ga%0teloriniıı bazıları 20 nuı· 

ri müdürlüğünden sormuştur. Arkeoloğ $ık kelimeler - - -ıı:-- 'l'orbalının Subaşı köyUnde Osman ,1ıı tlırihiniu ehemmiyetli bir gün o~· 
ve mimarların da iştirakile yapılan ted- Romanyuda bir firma, İzmirdeki pa- İlkbahar at yarı.şiarı müwısebctiyJe Burelanın ktiy merrı ında otlıyıın bir cağına imdiden rınzan dikkati celbcd•· 
kikat sonunda, hafriyatın ikmali için -*- uk ı 'd kul! l L-1. 1 d hal kısrağı çalınmıştır. '". orl"r. 'YAZAN: Ec.ıccı K.. K.t mil Akt•• m • pa amut, saııayı e anı an UiWk tren er c kııı marnz kaldığı sıkıntı- e Ç O ·' .. 
yirmi bin liraya ihtiyaç olduğu anlaşıl- -s' yağı, susam, yapağı ve muhtelif nebati lar etrafında bazı neşriyatta bulunmu;r e meKnink vacık köyünde Seyit HiH.ün bu ~dU.Cler birbirine cklene-
mıştır. ·-··- ·1 Y 1 d b" fi d tuk. oğlu Edip es inin anne~ine ait ökUt- c·ek olıı...,.. ltalvaı1ın buaı·ın· J .. rde biı Kelimenin şıkı k'T· t'" .. 1 yag ar, ugos avya a ır ırma ı:ı sarı 1 . 1 k t • 'hL- 1 • ...,. 1 ,. ... 

Türk Tarih kurumu baskanlığma bu d ' u us uru 0 ur mu zırn ık ihracat "'es 1 1 · Devlet den ıi.....,ol laı·ı umwn ınu··du'"rlu"· erı ça ıp aç ıgl 1 oor 0 unmu~tur. hareket '-·aımrnk ni_,·etinde bulunduğ&ı 
h ~ d · ı . t' emeyin, oluyor. Arap harfleıiylc okur . k . l d"ıklyap~ıı ıhnt~ .scst~ ere ış .,, Bergamada tutulanlar .. ususa dair bir rapor gön crı mı.ş ır. k yapmn ıs e ı • ermı şe rı ınız ıcar t iYi.inden aldığımız bir tezkerede neşrlya- söuJenablllr. 
K hn•k k 1 · h f · t yazar en, Osmanlıca ~debivat ı içinde d b"ld" · . 

1 
d' · e \'e .,, " 

urum ~ anlığı, es i zmır a rıya ı- pek şlk kelimeler vardı. • snıınyi o asına ı ırmış er il'. lımızın u~rı dikkata alınarak tahkikat Bcrgamadn Talat paşa mahallesinde Rlokl:aruı çok geçtiği, propagandan~ 
na büyük ehemmiyet atfetmektedir. Ku- o dc .. ·ı·ln nüktedan komiği (Komiki --·~- yaptırıldığı, hilditilmckte, intizamsızlığı Ahmet karısı Ayşe, İnhisarlar idaresi en iıınansız bir silah olarak kullanıldıg• 
rumd, yalnız maddi değil, ilmi yardımı- şehir Hasan efendi) sahnelerinin birin- BECA TIS tevlıt eden sebeplerin neler olduğu izah memurlarından B Cemalin zevcesi Bn. u giinll'rdc akıl \ 'C mantık yollylc nıü• 
nı a esirgcmiyccektir. Nitekim Kurum k l d • edilerek bunların tckerri.irüne meydan Racianın cebinden yankesicilik sureli le talfıalar ) i.i r iit ınci'! inıkan kaim nıa.ştır. 
t f d ·· d .1 M" A k de m.u.ta.t uşa .ro. ün edir, ya.nlışlıkln Topaltı ilk okulu ı.ft~ öğretmeni bay . .. 
ara ın an gon erı en ımar ve r eo- hib ~ bırakılmaması i,.in gereken talimatın ve- beş lirasını çaldığı iddiasiyle tutulınWl- f"akat ıtnlya kendi harekctlcrh·le bUtuıt 1 v b üh' .. d k h f . kendısını ev sa ı zanneden bır uıtın Ziya Sumer ile Sakarya okulu baş öğ- " ,, 
og, u m ım eser uzerin e i arıya- .şöyle hürmetkar bir hitnbına uğruyor: a-etmcni B. Agah Yalçın becayiş edil- rilmiş bulunduğu ilAve olunmaktadır. tur. iiphclcri lizcrfoe toplamaktadır. 

ta devam etmektedir. _ Vay beyefendi hazretleri, hakipayi mişlerdir. Umum müdürlüğe gösterdikleri ala- e Bergama kazasının Poyracık kö- Öniimiizdcki haftalar içinde \'aziyct irlrı 
Maarif Vekaleti ?\füzeler umum mü- alilerine maruzatta bulunmak fırsatım ka ve ha sasiyetten dolayı teşekkür ede- yünd Ahmet oğlu Mustafa Ali KAhya biraz clalıu inki nf eyleme i ihtimalle 

dürlüğü, hafriyat için bina ve arsaların · He arkadaşı Hakkı Yakan sarhoş olduk- çok kın-\•ctlidir. 
istimlaki hususunda umumi bütçeden bendenize b:ıh.şcttiğinizden dolayı.. etrafı gülmeden çatlatıyor. rız. - -·-- Jan halde, kahveci Salih Ucunun kah- HAKKI OCAICOQLıJ 
tahsisat verilemiyeceğini ve bu gibi is- Hasnn efendi bu sözlerden bir şey an- Merhumun o günkü görüşüne göre vesine taarruz ederek bardak ve tabak 
timlaklarin vilayet ve belediye bütçele- lamıyor. karşLc:ındaki zatın böyle kan- bugünkü sık kelimeleri ayırayım dedim TİCARET LİSESİ kırdıkları iddiasiyle tevkif edilmişler-
rinden yapılmasını bildirmiştir. sık sözteıini şaskın şaşkın dinliyerek stratejik, fena değil. entellektüel, bin:ı- Talebesinin verdiği dir. 

b 1 . 1 kendi kendine ·bu adamcağız lugatça, ena]cyhteıı geri kalmıyor. Ekipin de a· . .. 
Eres hara e erıne yo .. tam clfoziylc IUf ediyor. ben de ona ma.şaallahı var. Son zamanlarda Sabota- müsamere... ır suvar ve bir yaya 

Selçukla Kusadası arasında inş::ı edi- karşı mahcup olmamak için şık lafları iı oldukça şık buluyorum. sansasyonel 'I'icarcl Lisesi talebesi tarafından dün Ödeıniş kazasının Mamure köyünde 
lecck turist yolunda tali bir hattın Efcs &ıra~a dizer, söylel'im• diyor ~lıyor : esasen sıktır. İş bu kelimeleri bulup ye- gece Halkevinde güzel bir müsamere oturan İsmail oğlu l!i yaşında Mehmet, 
harab ... lerine uzatılması Maarif Vekale- - Beyefendi bendeniz. estağfurullah, rinde s(iylemekte .. Bazı öyle süslü Jôf- verilmiştir. Miidiir bay Nail Esin ile bindiği hı.ıy\•anı köv içinde koştururken 
tinin iş'arı üzerine vilayetçe muvafık maaınafih, tftzim~t faikaımzla beraber Jar vardır ki altında hurda, külüstür fi- otuz sen~ir hayatını mekteplere tahsis hay,·anı ürkütmek istiyen Halil oğlu 
görülmüstü. Yolun geçeceği saha mün- ınüsarünileyh h.'l7J'C'tleriyle. mevsimi şi- kirl('r saklanır. Özü sözü şık olmak için, eden bay Hüsnü ve faal gençlerimizden sekiz yaşında Yaşar Tosunu sopa ile 
hat olduğundan imlası icin 3000 'lletre la dolayısiyle.. fikir. kariha, vicdanın şık olması lazım- Nevl"..at Dagamerinin bu müsamere için dövmiiş. gözünden yaralamıştır. 
mik'ab toprn1a ihtiyaç vardır. Müz Ve bunları söyledikçe bir marifet dır. bunlar hantal olduktan sonra söyle- de talebeyi iyi çalıstırdıklan görülmiiş- Bıçak taşıyanlar 
müdi.ırlüğii, oradaki dekovil hat ve ara- yapmış gibi etrafına bakınıyor, alt tara- nccek kelimelerden çıkacak mana ve tür. Bilhassa ınonoloğ söyliyen ve ko- Basmahane istasyonu önünde Yusuf 
balarından ela i!itifade edilmesi surerle fını geti«'medigindcn düşünüp düı:;ünüp mefhum, merhum Basanın binaenaley- medide hem ·ire rolünü yapan bayanlar Topalın, Asansör ii?.erinde Mu7.affor 
bu topra im, Efcs harabelerinin başlan- •bin ıenaleyh i buluveriyor, şöyle va- hiyle ınaaınafısinden daka şık olamaz.. ile isimleri tesbit olunabilen diğer tale- Tac;delen ile Mustafa Tüygezın Damla
gıç noktasında mukaddes merml'r cad- kur bir C'da ıle BinaC'nale~h dl'yıp KC'linw~ i degil, fıkir ve medlulü süsle- bc>dl'n Halil, Rauf, Mehmet, Cezmi. Ba- cık yoku unda Mahmut Kal nın üzcr-
deyC' doğnı uzanan ahadan t sının ı ı k ııdı k• ul ı B n l 1 h t n l ı ı , , k ı ım, oz 0 l<' ı n bu uk hır ~ 

- --BELEDİYE 
Reisinin te~tişleri .. 
Belediye rei i B. Dr. Behçet Uz, dull 

Hnva ga1.1 fabı-ikn iŞletmc işlerini ".0 

chrimizin muhtelif yerlerindeki bctcdı· 
ye inşmılmı teftiş etmiştir. --·--Hapishane müdürü 
işe başladı-. . 
Bir aylık me:r.uniycti hıtnm bulan I_:· 

mir hapi<;hanl.'<;i ıniidiirü B. İbrahiın Tii• 
fcnkçı o •hı ' zifo n ba lamı<;, hnr 
hane mudur \ ıllı 1 \:a ıf ini ( 



Amerika - Japonya harbı? 
Amerikalılar Japonyayı bahri bir hezimete 

uğratabileceklerine şüphe etmiyorlar 
,_.,, ıt· """""" 

F~kat böyle fevkalade vahim bir 

Bir JJnlir 
~ . . . . . . -. . 
KaMtnç v~
sinde bir yılın 

hesap şekli _* __ _ 
Bir sene 365 • 366 
gün hesaplanacak 
İstanbul. lıi (Y~ni A..;ır) -- Kıaanç 

V\!rgisi asgari ve inüteha,·,·il kLSmının 
tnrhında bir yılın 3GO gün değil. 365 \re

yahut 3GG gün olarak hesap edilmesi 
llizumu maliye v .. kfilctindcn deofterdar· 
hklı ra tebliğ olunmuştur. 

.•......................•........ , ....... . 
harpten kaçmag-l tercih ediyorlar Amerika Cümhuri-

yetleri ve Alman ya 
. Va~İN:ton, 16 (A.A) - Ayin meclişi bahriye encümeni, nisbeti 'm!lhfoz kaldtkça Amerikanın her hangi bir taıırnızdan -•---
~~nyan';". v~labil.me~i ve bahri bir hezimette aci~ bi~ h~le korkm.-lsına 01!lhal olmadığını ilave etmektedir !ıJ"nasebetler·n ke• 
~rnea.ı ımkan dıuresıode olmakla bel'ölber Amerıl<a ıle P· Encümen iİmdi Amc~iknn Jen'z kuvvctlcrinin yüı:de l l nis. -ı • • t ·ı· 
i;"'!1.Y• arasında U.zak §:ırkta vukun celecek bir harbin fevka- . ;· . . . . • . : sı.ı.meSJ llS enı ıyor 
-.cıe v h' 

1 
ıı:. b' b'" ı b" h b' .. ,,_ ı. hetmdc arttınlnıQsını cerpış eden bır proJe tevdı e.mq olup • --.,.. 

• • a un o aca6ına ınaen oy e ır ar ın onunc ı;eçmcn; ı· I' · 16 (Ö R) E k' 
'Çin her ne yaptlm.ak lAz.un gelir~e yapılması icap etmekte ol- hükümetin yeni deniz ve hava üsleri vücuda getirmek üzere : ~uıs. . . . - ·.s ·ı 
dlllunu beyan etmektedir. Antlllerde yeni mevkiler satın almnsını ve mevcut üsleri ıslnb • Urngvay Reısıcumhuru B. f e-

lla.hriye encümeni halihazırda müesses. olan bahri kuvYet etmesini tavsiye etmektedir. rato bir' çok nüfuzlu şahsiyet
lerle birlikte Cumhurreisine bir 

Almanların bu seferki harp usul·· 
. -:-

Cephenin dar bi ı mı na 
··muazzam kuvvet er ve . 

malzeme ile hücum etmek 
----~~~~--~~lltN'tt'tl '~ ,,,,.,.,.,~~~~~~--~--

li~e j ve Namür, Almanlara hala ··~e kahramanca mukavemet ediyor 
S.-Ukseı. 16 ,ö.R) - Belçika hnricl· ı nwı ınane\•iyatı miikemıı'lcldir ,.e kat

r~ nazırı Spnak !lU b yanatta bulunmuş- lnnclığı bi.iyük .rru·gunluklar bu maDC\",i-
ltı : • vatı knt'il•eıı .ı.nrsmamıstır. 

• - Alana.ulaı·w kullaudıklar.ı taktik ı · 
lt .... enin dar bir kwıımda, fakat orala m~LC;iK ASKrmı.mti~t~ 
~nan, mahewc ,.e tay)'are Jığaı:nk l\:t\HllAl\lAN.T,tt.ı 
.• ttcuıu etmektir. Ta ki ınüdııfi1crin , ·a- Loııdrcı. Hi (Ö.TI) n.lçilm miiııa-
;ı,İftsi gU~ olsun" Bu taktik bahnsma Al- lml!iı mızırı r:ıclyocln "ll beyanatta hu
~n b:ışkuntandaohğa nUthc.mcce \C İll· lunrmı. tur : 
CU\~ ıuı.Alzzam 'UlYİat ınukalıilinde ba- • - Askcrkrinıiz mi~li gi.iriihnL•ınis 

.atl• <lnhıı zivcıtlc.> lcuv\·etli \'C müessir ul
ım\ktnclır . .KnlabnJık ve ınilkcmmel leç
hb.·rtlı ınUtı fik ku\'\"t'tlerinin yardımı 
nrt.ıııaktıı ve dü.smcn iislcrindcn uzak-

beyanname vererek bütün latin 
Amerikan cumhuriyetlerinin Al
manya ile münasebetlerini kes
mek tedbirini almalarını iste
miştir. 
ALMANYAYA HARP iLAN 

ETMELi 
PW".is, l6 (ö. R) - «Birleıih 

Amerika devletlerinin mevcudi
yetini muhafaza bakımından en 
ucuz hal çaresi derhal Almanya
ya harp ilnn'" dan ibarettir.» 

Bunu ynzan Nev\·ork Hcrald Tri
bün gnzetesidir \"e gnzctc ilave edi
yor: Alman harp ınııkinesi kuvvetli . 
olduğu kadar çirkindir. Birleşik <lev- : 
letlcr artık bu hale göz yumamaı_ : . 

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

Macarların 
vaziyeti şüpheli 
görülüyor -·--Ht\~l'Ai:.\FI J foc·i SAYI•'aDA-

1 -- S!ovnkva. Alnıuuycınm hiınayt:!.:.İ 
altm.ı;.inchr \'e Bedinin müsaade~i olmak
sızın MacarisLnn bu memlekete harp 
ilan edcnıc.z .. Yani Slornkyaya karşı 
lmllnmlabllcccl: bil' kuwet telakki edi-

• 

Tftttln alaeak ar 
Macaristandan Istan
bula bir heyet geldi 

~-~--~~-K*x.~-~--~ 

Tütün/erimiz Macari•tanda rağbet gördü 
İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Memleketimizden tütün almak i.izerc 

Macar rejisi müdürünün riyaseti altında bir heyet gelmiştir. 
Heyet reisi beyanatında. Türk tütünlerinin Macaristanda büyük 

rağbet gördüğünü, mcm1ekctimizden miihim miktarda tütün atacak
larını söylemiştir. 

Felemenk Hindistanı
nın işgal edildiği yalan 

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

Fransız ve Hollanda sefirlerinin 
Japanyaya tebligatı 

--~-~~-x*x~~--~-
Londra. l 6 (A.A) - Lof\dranın heynn etmektedir. 

balnhiycttar ına.hafili bir j pon gnzete- JAPONYA YA TEBLlGA T 
sinin Felemenk Hindistanına İngiliz kı- Pari. 16 (ö.R) - Fransanın Tok-
tnntı sevkerı;lmiş olduğu suretindeki lın- yo sefiri B. Arsen Hanri hnriciye n zırı 
berin kaıiyen asıl Vt': esası olmad1i!mı B. Haritayı ziyaret ederek Ft"lemenlı.: 
beyan etmektedir. Hindistanının statüsiinün 1 1 Mayıstf 

1 

Londra, 16 (AA) - Londranın as· B. Harita tarafından tarif edildiği veç
lu·ri mnhafili bir Alman menbaından n~- hile muhafazasının Fran:oız hüklımetinin 

1 rilcn ve ara larında erki.nı harp .zabit- tasvip ettiğini bildirmi tir. Hollanda s•" 
leri de bulunan bir takım İngiliz seyyah- firi de B Haritayı ziyAret ederek Hol· 
lftrınm Felemenk Hindwtanında karaya landanın Avrupa harbindeki vazivcıini 
çıkma olduklarım iddiil eden baherin izah etmi tir. 
ulı ve clMı olm:tdıiını beyan etmekte- Nevyork. 16 {A.A) - Hollanda 
dirler. müstemlelteleri hu u8İ komiseri B. Zim. 

Aynı mahafil askeri üniformayı liıbis mennan. Felemenk Hindiııtanında floriı,t 
veyahut •İvjl hiç bir fngiliz nefer ve za- istiklal ve istilı:rarını mu'hafua için IA
bitinin Felemenk Hindi.stanının hiç bir .<ım olan tedbirledn alınmış olduğuny 
nokta•nnda kara)·a çıkmamı olduklarım beyan etmistir. 

Avrupadaki Amerika 
tebaası dönüyorlar ~~ltraı.i kazançlar; temin cdcbilrni~tir •. bir kalmumuılık gijstcı·iylırlaL i\;l~u.liı 

::Phenin .bazı noktalarında Lahl"ip edil· faik kuvvetler knrsısıııda ricate ınecbm· 
~ olan düşman tankları hakiki bir yı- oldukları halde ikinci hntlarıı çekilerek 
~ltı t kil etmekte idi Tayyareler bakı- mUkerrc.r hi.icuınlnr.ı raf:men gUnlcrce 
~l da en nğlr fcdakilrhklura kat- ınukrıvcmet gösteriyorlar. Liycj " ' Ne
~şlE\l'Ciır. Faknt müttefikler ~iındi- mürdc mukn,·emet Men i~lihkfuıılar Al
ı: .bazı.. tedbh-lcr alıuı.şlaı·dır \'c Almau nlnnlnn hli riik znyiAta :uğrabuıştır. 

lııc;t ıkc:ı göstcrcligiıniz ımıkavcmN Leza
yi.iı ctınektedil'. 1914 inıtihana yeniden 
bac;l.ıını:-tır . ...ı\lınutlYU bu harple sivil
jl'I'(• hk ı·iavht •iistermi\·oı-su da rnukn
l:ıelr• aııı gt•İcc kliı. ft)J i tc Fran.;anın 
lmJhinc !:adar orduların rical-cUi~i :.ra
manı hntırhu~.ımz .. ı~uırnt nihnyd miit
t.cfik lmırrm.ııylt· dli smanm eı:ilerek 
ıneınlckt•ttcn atıldı~ı 2aman gelmi ti .. 
'l'.ırihtl• Bclçiku <·ok defo istila ve tah
rip ohınnıu!'>t\ır. fi'ı-kat daima yeniden 
yapılınıs \'C daimıı yı.ıscımasını bilmistir. 
D<l\'amız dof'rnÔUI' .. Vicdnnımız mliı;te
ı·.ilıUı·. mur.a!Icr olacıığız... 

lemez. Nnzarı dikkııti celbeden diğet B • A k / h 
bir hadise de l'un:ı nehri fü:cı·jmJe bir unun ıçin meri a vapur arı ta . sis edilecek 
çok !iftilıtrın toı>lannus ,,Jmaı.ıdır. Uu :hal -------- * x :c------
gcnis mikya.:.t:ı uskcri nakliyatın gÖ'l.Ö- Vaş.iugtou. 16 (A.A) - Hariciye ne- lcketlcrd~ ç.ıknr..ık Bordo muıtaka..sm , til:iuc ~ alaşmışlnıilıt. Bclçiku ordus?· Miittefik kıtaatın yaı-dım,1 &ıallon sa· 

---~..-~--------~~ .............. --~--~~---~ ııündt' hulıındıırulduğu hissini '·cri~·or. :ıarcti, cenubu ~rlc:i Avrupa memleket- f .. nnnvayn ~·ahut Portekiz.e "tlm .. r. ..ı·.:. 
Mah1ınduı· ki Tuna ,ahilindeki dev- ~,,., " " " '"t- ua 

Hitler nıuharebeyi iki 
ayda · kaza~mak istiyor 

J 

---~-~~ ....... ~~-x*x-----~--~----~ 
'" HA 'l'ARAl~I l inci SA YFAOA - ı ~anmak isliyor. Pek iyi biliyor ki 
~el buna muvaffak olamazsa mahvol-

enıcliıı hiç l>ir zaaf gösteı ınedcn miı- l B ebepl barbı" 5 •· .. 
t dôJ 

1 
. . . 1 . mut ur. u s e urunce-

v l'.}e cevnın azının• ,teyıl lY("11ıs ~...J bak ~ h k..__ dk" 'dd• 1 
l' unlrırı sö) lcmblir: meue ır acagı a Kın a ı ı ıa a-
« - Meclisin son· dnğıldıgı t.ırihte.n,b~-1 rının hilafına olıuak her tehlikeyi 

~1 Alman)·a ya hep, ya hic; oyununu göze aldırmıştır. 
ı:~~ağa k.'irıw ~·cı·~1işt~.r. ~u maksat- Biz biitün muhatnralnro \'akıf bu!u
l\ Uç. seı;he t. uııllet~~ı u~e~·ıne -:ııldu·- ıllıyoruz. iinüınüulcki günlc.r. haftalar 
~ 1§ ." ~ bu gün de goı.leunı Frammoın VI.' n,\·hır bir kaç n ·ır tarihi tayin cde-
ll.lbıne dikmiştir. 1!)14 Belçikası tek- ccktir ~ 
~t orta.} a çıkm~lır. Bizim ıztırapları- I•'nı;ısn ve lııgıltercde hi.iti.in p<ırlile.r 
lrı ız onun ıztıraplarıdır. Ve onun matc- hilk<'ımette temsil Pdilnıişlerdir. Gcibel
h'ı biiiın ıııatemiıni% olacaktır Fakat sin plutakrnl diyl' tcıvsi Pltiği bu hU
<.ır gün gelecek bizim sevincimiz ele klımC'llcr her sınıf imi mümessille-
nuıı sevinci ulacaktıl'. · 

k lio1laodu .ırazisini kaylıetıni tir. Fa- rindcn te~l'kktil ctnıis ı·. 
l cıt <liİrlarca ljan \•e l,il:l'E'!ini tcşldl edeu Hcı· .ı>ev mnhvolınu gibi gorüucli.iğü 

1 
~ek meziyetleri bir kaç gün içinde zııman F;·ansanın neler yapınağa nıuk
l'kr, ı gostcrmi.-ıtil'. Holland ı b-·:.~e ala- tcdir olduğunu dliııya görecektır. $iın-
bı nle\'cudiyctiuin yüzde sek!°>enini k ,y. dı askerlerimiz çarpı ıyol'lal' ,.e Fr«n-
~lınlstir. U<>llanda hUkılım tı bana de.>- sız kanı aktl'Ol'. Yn~ıdıgımız bu cınlı:ınn 

il. ~tır ki. ·f mparatorluğuınıızun bütün belki de yaşıynca~ımız nnlnra bcm.cı· 
c.ılnak anlc birlikte sonuna kadar si- tarafı olmıyacnktır. Alacağımız tedbiı
:~c beı·.ıbc.ı.iz. Dü.5man şimdi ccphe.lli- ler diinc naznıan lıtlkı ele ihtilalci gibi 
kı:ı tnc.nte e. ini teskil cd'en noktalara göı·iinecek tedbirlerdir. Belki ınetQdla
Vur~ı bütün ku\"-'Ctlerini saldırmı.5lır. rı, insanlun de'•i tirrnek liızırn ge!e
t t bütün tnlırıp rnsıtalnnnı kullanımık- cektir. 
~· du._ AlJnan milletini bütün mnhrumi- Her zifın bir tek cezası olacakhr: 
eUeı·t• kathıttırnrnk senelenicnbt!ri. 

~.nPlıgı hazıl'lıklar sayesinde tavyarelc- ölüm. Derhal kendimi-le yeni bir 
1lli :·e kınklarıııı hi.ı<·uına gPçi;.ı;ıişUr. ruh yaratr. ,·'\&yaz. Omitle c!olınayız 

d.,1-lıtler Avrupaya ve sonra bütün çünkü hayatlarımızın hiç bi.r kıyme
d '-nyaya hikim olmak ihtirasında- ti yoktur. Kıymeti olan biricik §ey: 
ır. Ve muharebeyi ilri ay içinde ka- Fransayı muhafaza etmektir. . 

fil..J>s• ~aı:· .!"" ·n.:ı_...,. ms >i' www...,cllt. 
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DARD'tn yarnttıklnrı SAHANE OR l\1 
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SONSl'Z ASK : :?::o - fi - 9.:m OA .. 
;.11.ar saat 11 de. hl'r !{ilıı 1 d l 'CllZ llALI\ matinesi 

Yugoslavyada 
buğday az 

lctler konferansı bu nehirde Almanla- lt'rindeki Amerikan mUıncs.slllerlnln 'ı?t etmişlerdir. 
rın polb vazifesini görmesini kabul et- Amerikan tebaasını memleketlerine gç- Hariciye ııeuırelı bu takdirde bıı 
mcıni~lerdi. Almanlnrın şimdi cebren bu ri clöıuneğe davet etmic: olduklarını hn- Amcrikahlarm Amerikan gemUeriyıc, 

l 
memlekete nakledilmelerini derpiı:: cd • 

pQ1i vazifesini deruhte etmeğc ka1kış- >er vermektedir. ccktir. ...,, 
ınnlarma ihtimal veı·lliyor. Fransıı. ve İngiliz diµloınnsi müınes- İsvi~r •de bulWlan Amerikalılan~ dıt - 0-

Bclf'l'~ld, ili ( A.J\) ... Politika gaz.cte
şi buğdrıy rcl·oltc!fnc nit şimdiki tah· 
ıninlere nHZllnm Yugoslavyanm bu e
ne buğday ihraç C>tıniyeceğini, memle
ketle buğday Iiatiniıı yiikseleceğini, cün
kü tuğyanlarm buğdny kilmiş olru\ 100 
bin hcl•tar nraziyi tnhı ip ctmi~ olciuğu
rıu .vnzmn'~taclır. 

lsviçr;~· Atman ı ·•ll••i de' cni~cn Amcrikahta ... bu mcm· -~-·)_'n_i _s_eki_·_ıd_c_te_b_1ı_·g_a_ı _Y_a_pı_lm_ı.şt_ır_. --

yolları kesildi Edirne Halkevinde -·--llı\ŞTARAl"I l İnt'i SA}."1-'AOA- A / 
tir. Yollardn otonıobil scfeı·leri daha az- ÇI On kur•lar muvaffakıyetle neticelendi -x-

Bir lsveç vapuru 
batırıldı 

- 0 -
SLokhoLn. 16 (A.A) - Sellüluz \ ük· 

lii olnn Bcthoııiu 1clındaki İsveç vapuru 
ınilliy~t i ıııcçhul hiı· tayyare t.arufından 
Kategattr~ bntll'llmıstıı·. 

Vapur ınfü·cttehatı kurtulnıağn mu
\'affı:ık olıını. tuı-. 

- ::: ........, 

Petrol lıumpan~ası 
Merlıezlni değiştirdi 

'cvyork, 16 (A.A) Royal Deutch 
petrol kumpanya mm ıdnre n\erkezini 
l.tlhaycde:n Curnreoya nnklettiiH haber 
\ ~rHmckt •dıl'. - *-

dır. Fakat tı<cııler azaltıldı"• cihetle tren 
aallcrinde istasyonlarda daha biiyük 
kalabalık göze çarpıyor. Geceleyin hii
kümct merkezi üzerinde tayyareler dai
mi olrırak uçmaktndu·lar. 

ITALYA ve jSV1ÇREDE 
Resmi bir tebliğe g<ire i.sviçre kon

ft>dcrnsyonunun şimdiki va:t.lyeli kal'ir
yen clcgişmemiştir. Bu hususta ıınlyan 
ga,.etelerinın nc>~l'İyatı dikkatle takip 
ediliyor. Bun!aı· lsviçre ordusunun ye
nıden sefoı b~rligi münn ebetile do ta
ne blı- vaziyet muhafaza etmektediı ler 

Bununla beraber ı;iınalde muazzam 
bir harp cereyan ctn;ektc iken basiret 
tcdbirle1'inin ınulınfoza"ı lüzumuna her 
kes kani bulunuyor 

- :::--

Ruzvelt 
Muasoliniye bir 

Almanların bir cok · il d . mesaı yo a ı 

iddiaları yalan • 
1 1 1 ( (ö R) ilk --HAFl't\Jtı\l'I 11ud St\l't'AOA-.onc rn, > • - Amira i · ~ı 

tt:bliğ ediyor: Alman ıadyoları Bdcika farcthanesi önüne iktUT1e ediJmİl olan 
ve Hollandnnııı iııtilaıından beri Alman ar.keri müfrezeleri eeri alınmıitır. 
tayyarelerinin l lollanda sularında dört Gece siikun içinde geçm4tir. 
kruv zör lwtırdıklnrını ıddia etmişler- lTALY ADAKt ıNCtLiZ VE 
dir. Ziyaı evvelce bildirilen Sil taht~!- AMERlKAULAR DöNUYORLAR 
b~hirıy!e haımrn uğrayup karaya oturan Paris, 16 (ö.R) - ltalyan pavtah-
\ alanım dcnroyerinden ba ita Hollan- tında bulunan lngiliz Ye Kanada rahip 
da Bahili açıklarında hiç bir :(ayiata du- mckteplcrinırı kadın müdu imleri örle.r 
ç· r olmadık. lngiltereyc dönmek emrini l\lmı~lardır. 

ALMANL4,RIH Romadaıı bildirildiğine göre ıtalya-
daki Amerikn tebeasınn bu memleketi 

Gülünç iddiaları terke hazır bulunmaları için emir veril-
Londra, 16 (Ö.R) - Alman radyo- mİ!Jlİr. 

ıu Hollandalılar ve Flamanlara verdiği YUCOSLA VY ADA HAZIRLIK 
haberlerde İnKİltere ve Fransa korku ve Relgrad. 16 (A.A) - Yugoslavycı· 
karışıklık hüküm ııürdüğünü iddia etmit- ııın her tarafında hir çok delikanlılar 
tir. Bu haber uydurma bir icatdir. Fran- Yugo•lcn tayynrt• kulübii tarafından 
sa ve Jngiltere top yekun harbe hiç bir ı.<;ılmııı ulan pilotlar mektepleri müsa· 
zaman timdiki kadar azimli bu1unma· b.•kalrırına istirnk için müracaatla bulıın-
mı:,tır. maktadırlar. 

Akıtılnıııı ohm kanı ödetmek azmin- SOKOLLARIN RESMi GEÇıOt 
dedirler. Bunu l loltandadılar da onlar Bclgrad. 16 ( A.A) - Geçen Pa:zar 
gıbi biliyor. B<'lçiknlıl ar İse kahramancR ycıpılmı~ olan bü.> ük ı,:cçit ret!ınİne işti
nıüdafanl, rına clt"vııııı l'tmektedir. . rak eden Yugoslav Sokol teııkili\tlım 

Alman radyosu gülünçlükte pek ileri mensuplarının mikdarı 100,000 kişi tah
giderek Jngiliz Kralın· ı ve Frans•z: hü- min ,.dilmektcdir. Bu geçit resminin ka
kümctinin Konadaya çekilmeie hazır- 7annıı~ olduğu muvaffakıyete binaen 
b.ndıklarını hildirmİ§tir Bu da Alman- ) o kında Yugosla\ >anın bütün Sok ol te~· 
ll\rın icadlannı doğru gösterecek ciddi kililılarının istirnkiylt- ikinci bir ~t-r;;İt 

-------x~x.~--...~---.-
F..dh ııe. 16 (A.A) - ÇWışmalarınn ~ı Şef İnönünün kö , <la\•asında koydukla 

koldan devam eden Halkevinde bilhas- rı kutlu ellerinin iz.lerinde yürüyerek 
sa uçılan çeşitli kur:-.lar faaliyeti amka ınkilubın tarihimızdC' tamaıniyle sadık 
He takip edilmektedir. Bu kurslarda 43 kafocaklıırmı ''c devletin ı·cfalı \'C güve
ınııııllim \•az.ifc alnıı.ş ve talebe sayısı ninı yigil Ti.irk koylilsüne \'e onun kal-
1900 zii bulmuştur. Dun1ardan İngilizce, kınmasma ba~lı olduğunu söyledikten 
Fr\lnsız.ca ve Almanca grub una, 378, fi- sönra sbzlcl'lnc de\'mnln : 
zik, kiuwa \'C m:ıtematik grubuna 586, - Beş yıllık on prograınlarııı bü
ınoföı· ve fotoğrnf kursunn 204, 11 öğ- tiin köylC'r üzerinde hayrC>t \"ere.ıı le
retnwnlıı ldıırcsind • <:alışan dikiş, na- rnkki l'serlcı·ını bc.llrtmiş Vl' köyliinüıı 
kı.., ve ov idare i kur:-.1.Jna 75, l~çiler kur- bir kurıs lıoil toprak bırakmamasını, 
sunn 105, elcktriınek::ın1k kursunn kırk clindckı tohumu ne olursa olsun topra
be , kültür kursuna 320. Tüı·kçc dcrsı- ğa ntına. mı. orta mallarmı iyi işletme· 
nn 120 ve mtihtnı·lık kur;:una dn 160 ki- sinı, hayv:mlarma, dnmı.zlıklanna, fi-
c:i <ft•\•aın etmektt..>diı-. dancıhk ve af:nçlnm.ı hareketlerine dört 

Bunlardan muhtarlar kurSu ona er· elle snrılınalaı·ını trıv iye etmi~ \'c kcn-
ınis v Trakya umumi ınUfeUişl Kll.z.ım dilcrinc veda ederken üuıları elli ki iye 
Dirik bugün Türk milletinin ve Cümhu- vnran arıcılık lkonı;t,re ve kursunu da kı
riyet idaresinin gür kaynaklarından bi- c:a bir nutukla açmı;ıtır. Generalin iiz
ri olnn Edirne Halkevinde 120 muhtar terini büyük bir dikkat ve alaka ılc dın
\'c 40 köy katibinin iştirak ettiği bu liyen muhtnr ve köy katipleri bundan 
kursa bn,'ilnnması \'e nt·ıcılık lmngrcsinin çok duygulnnmı" \"e arıcılık kon!!ttsi 
1.ıcılış1 mUnnsebctiyle hlı· nutuk söyle- kendilerinin de ıı.tirnkiyle Türki~ t'niıı 
miştir. en btiyilk nrK-ılık ınuallimlerindcn say ı. 

Köy rl:ıv~sını canlı misallerle anlatan laıı Dr. Fuadın reislif::indc çalı ınnğa 
umumi ınüfotıiş bu aı·ada gerek muh- ha lnmı tır. Arıcılık kursuna kız \"<! er
tarl,ır kursundan gerekse çeşitli kurs- ltek muallim mekteplerinden 120 genç 
hırdan köyliinün ne kudnr geni;: ö11;Udc dahi haftada iki defa iştirak c..-dccıektır .• 
fa:rdalandığuıı, köylerimizin cümhuı iyet Kursa Aydın \'C İstanbuldnn da ıki 
rcjiıninl' ve Ebedi Şef Alatürkle Milli genç istirnk etıni tir. 

lla;ıs •ı w r.., • r ı -•••••Iİlll• 

~:.~~.~.~:.~~~~~~~~:~:::"~':~da l 
ŞİRLEY TEMPLE 

t<:N SO!\' 1'1~:\ISİLİ 

SOKAK KIZI 
i"ilıninde :.İ&İ iki :.aal ıüldürt.•ctk 'c cj'~lcndire('ektir.. Biiylik bia· a km ro

ınıuu olan hu fi lim layık olduğu nlakuyı kaznnııcaktır ... 
AYUIC 

ARİSTOKRATLAR KULÜBÜ 
Armand Bernarın en güzel temsili ••• 

iıa,·etcn P.ı\KAMPN'r JURNALD~ E.' SON 11.\HP HA\' oisı,,1:Ri 
~EAN LAR : OKAK l<IZI : :ı.:IO - i.l::i .. 
AltlsToKRATl.AR KULÜBt' : 5 - 8.15 TE .. 
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="'"'""""' Cihan Hatun "'"''·"'"''= - -~ -= = 5 Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz E - = 5 ve kudretlerini gösteren büyük 
~ ve Tarihi Af k romanı ~ 
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Tefrika: 55 YAZAN: Curci Zeydan - 111 

(Yakute) bir iki adım geri gıderck: 
- Orada bulunduğumu Halife anlar~ 

ıa tehlıkeye düşmez miyim? 
- Hayır, müsterih ol.. Burada sana 

bir kimse dokunnmaz. 
Sarayın kapısına varmışlardı. Nöbet 

askerleri (A~doğdu) ~u görün ~ yol 
açıp se!Um:ı durdular. Onlardan hiri 
(.Aydoğdu) ya yaklaşaak atını aldı. 
ahıra götürdü. (Aydoğdu) Yakute ile 
Jt'Cndi köşküne doğru yürüdiıler. Uşak
lar onu görünce gidip validesine hJber 
verdiler. Mumları yaktılar. (Aydoğdu) 
genç kız arkasında olduğu h:ılde köşke 
girıli. Kü!:kün ortasına varınca en evvel 
yaptığı sey mum ı.iya ı altmda k•7.ın 
yüziin<' bakmak idi. Kızın çehresi (Ci
han) a pek ziyade benz.f'diğini görC'r k 
ylil'eği çarpmağa, ~·Üz.Ünde hayrl't a"fll'I 

göriinme~e basladı Kendi kendine (Fl'
süphancllah! Bu ne garip tesadii!!:o <l"
di. Hakkında samimi bir meveddet duy
t1u. Kızın uf!radığı ıstırap ve yorgunlu
ğa rağmen cehre<:"nde r:öı·ülen ciddh·c-• 
ve giizellik kendisin!.' bir hissi hlirmet 
vr takdir ilka ed;yor<lu. Onun çehre \ e 
sesi ilt' S"\·gilisinc benzemesi (Aydori
du) nun ona m!.'\'eddet ve c;C'fkat göstr .. -
m sim• ktıfi idi. Onu kurtar'Ilak için Çl'k
ti"ii zahmet ona bir kat daha ehemmiyet 
v rmesine bfıis oluyordu. insanın fC'
mini rahatları için uğurlarında zahın~t 
\'C mrclkat çektiği kim eleri sevml' i 
hissj fıtr'L<ıi icabatındandır. Onun icin 
bir pederin, c;ocukları arasında en zi
yndr meyil ve muhabbet göstC'rdi:'li t'\'

lfit kendisine en ziyade muhtaç olan ev
Jrıttır. Bir baba bir evladı uğrnnda nt' 
k:ıdar zahmet çekerse o cocuğu o nis
bctte fazla sever. (Aydoğdu) nun kalbi 
(Cihan) ile meşgul olmasa idi ve Ynku
tenin, clostu Hammadın nişanlısı oldu
ğunu bilmese idi (Yakute) ye P-ık ke-
il ceğine hiç c;üphe yoktu 

-3•1 

AFİTAP 

(Afitap) ise oğlunu karşıJumnk içm 
h. 71rlanmıştı. Ayak sesini isitinre yanı
ııa .koştu. Ow•lunu kucrıkladı , öptii. Son
l'a kö kte bir hareket hissetti; 

- Arkada m kimdir? diye ordu. 
- Sana arkadaş olncnk bir kız. 
(Afitap) ilk ünce, oğlunun (Cihan) ı 

getirdiğine zahip olarnk göı.lcrini snn
ki gelen misafiri kar!lılıyormuş gibi l<oit
tiği hareket tarafına tevcih f'tti••i h:ıldl' 
dedi ki: 

- (Cihan) mıdır? 
(Afilnp) ın bu suali (Aydoğdu) mın 

yüreğine bir hüzün ve elem in'ikac:iylf' 
mUn'akis oldu. Adeta yaralarını açmıs 
idi. 1çinl çekerek cevap verdi: 

- Hayır, valideciğim! Ll'ıkin bu kıza 
lmrşı hürmeti mahsusam var. Çlinkii 
dO tlarımdan birinin nişanlısıdır. 

Ynkutc (Afitap) a yaklnsarnk elini 
opmek istedi. (Afitap) onu kucakladı. 
Hatırını tatyip etti: 

ismin nedir? kızım! 
- Yakute. 
(Afitap) kızın sesini i. itince şaşırdı. 

Bu hayret dudaklarında, ak olan gözle
rinin ihtilacında belli oluyordu: 

- 'Fesi.iphnncJlah. bu sesi tanır gibi
yim. 

Sağır, Dilsiz ve körlere 
gelen telgraflar 
lzmir sağır, dilsiz ve kiirleri koruma 

kurumu kongresinde izhar edilen lı.issi
y;ıt üzerine reisicümhurla diğer erkana 
gönderilen tazim ve sevgi telgraflarına 
c-evaplar gclm~iir. CümhuıTcisliği umu
mi kfıtipliği, İsıııet İnönünün memnuni
yet \·e teşekkürlerini tebliğ etmiş, Bü
ytık Millet Meclisi reisi, Başvekil ve 
nıarcşal Fevzi Çnkmnk t.'l te ckkiirled· 
ni bildirıni. !erdir. --·--Edirnede Hava 
$ehitleri ihtilali 
F..dinıe. 15 (Hususi) - Jinva şehitle

ri ihtifali btasyon yolun&ki şehitlik 
nnıdı önünde yapılmı<:hr. İhtifalde umu-
mi mUfetti.ş genel':ıl Kfizım Dirik, kor
komutan, vali, bek>diyc reisi, memurlar, 
halk ve mckteplilt·r de bulunmuştur. 

Bütün F.dirncdc her kes, hava şehitleri
mizin ruhunu Uıili için olduğu Serde 
y:ı:rım dakika durmuştur. --·--Spor ihtiyaçları 

Nerelerde spor sahası, yüzme havuz
ları, <ıbş poligonu, <:ocuk bahçeleri ve 
oyun yerleri yapılmasına ihtiyaç oldu
ğunu Dahiliye vekaleti vilayetten sor
muştur. Bu hurusa dair kaı.a ve nahiye
lerden de toplanacak malOmat, Beden 
Terbiyesi Genci direkförlüğiine bildiri
Jocektir. 

(Aydoğdu) vali<le~inin ı;ozUnü kese
rek: 

- Cihanın sesine bcnwdyorsun, de
ğil mi? Valideciğim! Çünkü onun sesi 
bununküne c;ok benzi} or. Daha ilk defa 
söz söylediği zamnn hunu hissetmiştim. 

(Afitap) silk\\t etti. Cevap vermedi. 
Kızı elinden tut::ırak yanına oturttu. 
Onu tekr::ır kucakladı. Sonra (A:rdoğ
ciu) ya dönerek: 

- Bu Yakuteyi nasıl buldun? Nere
de idi? 

- Sana söylediğim memuriyeti ınah
smm<lan avdet ederken ~ehrin aşağı ta
raflarından ge.,;tiın. Ornda karanlıkta bu 
kızın kendisini tnkip eden iki adamın 
elinden istimdadını işittim. Bu ndamlnr 
bu kızı kendi arzu ve iradesi hilafına 
olarak kendisi ile evlenmek istiyen bir 
adama götürmek istiyorlardı. Onlardnn 
kurtardım. Buraya getirdim. 

- O adam kimdir? 
- Halifenin maiyel adnmlnrındnn 

(Haris Semerkandi) namındaki .zattır. 
- Onu nicin istemiyor? Mc,·ki ve 

•ı vct sahibi bir adam. 
- Çünkii ondan daha evvel araplar

dan (Hl)mınad) ı sevmiş. Hnmmadı ta
nımıyor musun? 

- Sesini bir k~rre işittim zannede
rim. Seninle bernber gelmiş idi. O şim
di nerededir? 

- Burada değildir. Avdet edinceye 
kadar Yakute burada kalacaktır. Bun
dan memnun olm::ız mısın? 

- Çok m"cmnun olurum. Çünkü dev
lPtin bir işi için bir yere gider isen onun
l::ı müteselli olurum. Dalın şimdiden bu 
kıı.ı coktan tanımıs gibi sevmei;e ha la-
dıın ~ 

(Afitap) Mesudeyc emretti. (Mesude) 
Yrıkuteyi, esvap dcği!jtirınek, kendini 
düzeltmek için nhp götürdü. Sonra ak
o:am yemeği için ·ofra konuldu. (Aydoğ
..ı,,) yemek üzerinde iken sordu: 

- Valid('cir:im! CVerdan) gelmedi 
0\1 

Bir kaç gtin C\'Vcl buraya gelerek 
seni sordu. Nerede bulunduğuna dair 
kendisine malum t veremedim. 

(Afşin) in vtisulü hakkında bir 
~ey söylemedi mi? 

-Muvasalat ettiğini. bir kaç gün son
ra şehre ginnck Uz.ere (Smra) nın ha
ricinde ordu kuı duğuııu söyledi. (Ver
dan) ın ona gittigini, yahut yarın, öbür 
ı;ün ona gitınel· İ"1t>Cİ;;ini wıın.-.clf'rim. 

Peki. 
Ogccc istırcıhı • ıcın ıh oturmadılar. 

Eı1esi gün (Aydoğdu) uykudan uyan
dığı zaman yine meı·ak, düşünce içinde 
ıdi. (Afşin) in adamlarından (Cihan) 
1.ı:ıkkında ne isittiğini sormnk için (Vcr
claıı) ı görmeyi . on derecede nrzu edi
yordu. O nI~ı:µıın Halife tarafından adam 
~t'ldı. Kendisini Halifonin nez.dine da
\'Ct etti. (Aydoğdu) hemen resmi elbi
tcsini, külfıhım ~iydi. Halifenin yanınn 
gitti. Halife umumun kabulüne mahsus 
olan CDartilfünme) de bulunuyordu. 
(Aydoğdu) istizan ederek girdi. Halife
nin yanında Şe~ hislii.m Ahmet vardı. 
(Aydoğdu) selnm verip durdu. Halife 
kendisini c;. ğırdı Oturmasını emreW. 
(Aydoğdu) oturdu. Halife giilümsiye
rck sordu: 

-Bl'A'MEDI-

Merinos koyunu 
yeti$tirmek için 
Merinos k~·unu yetiştırmek için suıı'i 

tohumlama i~lcriıdc fevkalade mesaisi 
görülen Menemen \'Clerineri B. Fehmi 
Çaldereyc Zir at vekaletince bir maaş 
nishcliııde ikı·ami:\ c> \erilmesi muvafık 
görülmüştür. Hava lesi \'e emri vilayete 
gelmiştir. 

Vckfilet, Merino. yetistirme çütlikle
ri tesis, muhtelif ir.~aat \'esaireye sarle
dilmek üzere bütc• den 340 bin .liralık 
tnhsi. at ayrılmış olduğunu da bildirmiş
tir .. --x-
Türk Hava kurumu 
toplantısı •• 
Ankara, 16 (AA) - Türk hava ku

rumu genel merkez heyeti bugün ııaat 

1 O da cümhuriyet merkez bankası mü
dürü B. Kemal Zaimin başkanlığında 
ahı aylık toplantmnı yaparak 23 Ma
yısta toplanacak yedinci kurultaya ar
.zedilecek rııporu ve nizamnamede ya
pılması tekli( edilecek dcğiııiklikJeri les
bit ve muTakiplerin raporiyle bilanço
yu ve 940·74 1 hütçeııini tasvip ve tas
dik ettikten sonra toplantıya nihayet 
vermi~tir. 

iTALYADA 
Gümrük hudutları 
Roma, 16 (A. A.) - Facio ve korpo

ı·asyonlar meclisine tevdi edi1en yeni bir 
gümrlik kanunu mucibince şimdiye ka
dar 10 kilometreden ibaret olan ve güm
rük bakımındnn karasuları addedilen 

[·---.------5---A--]-'m;;t;i..7}~=:~;,~arılacaktır. B o R _ Cümüşane, 16 (A.A) - 24 saatten 
İNCiR bt'rİ devam eden yağmurlardan rec;ber-

204 Şerif Remzi 7 50 8 SO ler sevinmekte, kuraklık dolayısiyle 

8 8 
yükselmiş olan zahire: fiatleri birden bire 

131 A. Papağno 7 50 düı1müştür. 
35 M. H. Nazlı 7 50 • 

370 Yekun G!i;mü~anede yddırım •• 
202586 Dünkü yekun Gi.imüşnne, l6 (A.A.) - Siran yolu 
202956 Umumi yekiın lizcrindeki Tersun dağının Zimon k(jyü 

ZAllİRE civarında çalışan mükellef amelenin 
~ c;u\ al Bu~dny fi 125 6 125 ynğmurdan sığındığı bin.ayn isabet l'den 3: çuvnl Aı pa 4 75 4 75 yıldırımdan dört amele iilmiiş v'-' dört 

balya P.ımuk -42 55 kişi de yara 

Mahlıemelerde 
••••••••••••• 

Ihtikir Maznununun mu
hakemesine başlandı 

~--~~----~---x~x;~~~-------------
Çny satışındn jhtikur yaparak Milli rasını verdi, diğerini de sonra verecek

iktısadi koruma kanununa aykırı hare- ti. Ben ne para aldım, ne di? bu işle a1€ı
kcttc- bulunmaktan maznun Çelebi oğlu kadar oJdum. 
Mişel Cavezin ınuhakemesine dün As- Maznun Fatma da şu ifadeyi vermiş-
liye ikinci ce:-ıı mahkemesinde.' bac:l:ın- tir: 
mıstır. - nünürlük için Sabihadan para al-
Mauıun, hadise eünü ha.-,tn oldo;;.u dım. Fakat hırsızlığı kabul et.."llem. Bn. 

için dükkanda iş yapmadığını, r"lcn bir Sı:ıbiha ~na 150 lira verecekti, bunun 
mü~teriye 6 paket cnyı çocuğu Hayinıin c1lisini peşin aldım, kalanını da sonra 
verdiğini, perakende satış ynpm&dıj'ını, verecekti. Kendisine bir mlihendisin 
bir düzine kutu çayJ 60 kurur• s:ıHığım, adresini Vt'!rdim. Tahkikat yapını~. ço
bunda jhti]dir olmadığını söyrt;ml<:tir. cukları olduğu için bu adamı beğenme-

Dinlenen bazı şahitler. ma~nunun beş mis. 
kuruı:a ~attığı cay paketinin toptan iiçcr Bundan soru·a dinlenen davacı Bn. 
kuruşa satıldığını, kutu içindeki beş Sabiha. Sıdıknnın kendisini bir ınühen
gram çayın bö~ lelikle kilosu on liraya <lisle evlendirmek vadine mukabil elli 
r;ddiğini söylcınic;lerdir. lira verdiğini, Sıdıkanın dolandırıcı ol-

Maznunun vekili, müekkilinin kanlı duğunu öğrenince parasını geri istedi
hasur hastalığına mübtelfı olduğunu sö~·- ğini söyl~rniş ve şunları ilave etmi<:tir: 
liyerek ke!alet1c tahliyesini talep rtmi~ - Aradan dört beş gün geçti, evimde 
tir. olmadığım bir gün 700 lira parn ile bir 

Mahkeme h~·cti, şahit Komiser Rah- santimi, bir göğüs inemi ve bir altın ta
minin getirilmesi için tezkere yazılma- bakamı calmışlar. Evvelce 50 lirayı ve
rma. maznundan paketle çay alan Alı- rirken Fatma ile Sıdıka bu parırvı ne-
medin ve maznunun oğlu Hayimin r.cl- reden çıkardığımı görmüşlerdi. Bu i~i 
bine bir p<ıkot çayın Ti<'aret odac:ına de Fatma yapmıştır. 
gönderilerek kac kurus etliği tesbit Dinlenen sahit Çoban Hikmet bir ~ey-
olunmasına, m:ı:munun heyeti c;ıhhiy~ dı-n m:ılumatı olmadığını söylemiştir: 
ye muayene ettirilerı'k mevkufiyetine ·Mahkeme. da,·adJ. ismi gecen mühen
mani hastalığı olup olmadığının anla~ıl- disin ve maznunlar tarafındnn dinlen
mnsına karar VC'rmistir. mcsi istenf'n Bn. Nahide ile, k:ıc:ap Mus

Evlendirmek vadiyle 
soyulan kadın •.• 
Göztepede Abam yıldızı sokağında 

oturan Bn. Sabiha adında clul bir kadı
nın koca bulınak vadile 50 lirasını al
maktan ve ayrıca evine girerek 700 li
ra.sile bir saat, bir pırlanta, bir göğüs 
inesini ve bir ~!tın tabakasını çalmaktan 
maznun Fatma ve Sıdıka haklarındaki 
davaya dün Asliye birinci ceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Salon hıncahınç dolu idi. Fatma jnn
dannn nezaretinde mahkemeye getirilir
ken dinleyiciler arasında bulunan Bn. 
Zekiye adında genç-bir kadın nvazı cık
tığı kadar: 

- Yaşa ın Adalet. yaşasın Cumhuri
yet. diye- bağırmıştır. 

Söylendiğine göre Fatma evvele Bıı. 
Zekiyenin de bu <:ekilde 200 lira.'iını do
landırmış imiş. 
Maznunların isticvabına baslanınca 

Bn. Sıdıka sunları söylemiştir: • 
- Bir gün Fntmn evime geldi. Tanı

dığın bir kadın var mı, cvlendirC'Jim, 
dedi. 

Ona bir tanıdıi!•m var, bilmem evlen
di mi? Dedim. Beraberce Bn. Seniba
nın t•vine gittik. rntma kendisile göri.i.c::
tü, ~50 liraya mufanılc ka!dılnr, elli li-

tafanın C!'lplerine karar vermiş ve mu
hnkcmeyi bu ayın yirmi ü~üne talik et
miştir. 

ÜCBERAET 
Elektrik Şirketinde demirci ustası 

Hakkının yara1anmac;ma sebebiyet ver
mek suçundan mahkemeye scvkedilen 
atelyt" şefi Belçika tebaasından Rene 
Kontilyonun beraeline karar verilmiş
tir. * Bn. Hicriye adında genç bir kızı, 
Mustafa adında birisile evine kapaya
rak randevücülük yapmakla maznun 
Bn. Behiyenin b~actine karar verilmiş
tir. * Ana ve babasını tehdit ve tahkir 
ettiği iddinsile muhakemesi yapılan Nu
ruUah oğlu B. Remzinin ber:ıetine karar 
verilmiştir. 

SOFORHALİL 
MAHKUM OLDU 
1daresindeki kamyonu GaJ.ieınir<lcki 

geçidde trene çarptırarak muavini Ali
nin iiliimüne sebebiyet vermekten suç
lu şoför Halil hakkındnki dava dün As
liye birinci ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. 

Suçlu Halilin 1 1'ene hapsine ve 30 li
ra parn cezasına mahkumiyetine karnr 
vcrılmiştfr. 

Bir Fransız muharririnin anlattıkları 

Atina hidiselerj dik
katle takip ediyor 

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

Yıınanistanda hüküm süren kanaat 
Fransızca Paıi Suvar gazetesi hususi 

muhabiri Henri Donjou Yunanistanda 
yaptığı bir seynhatin intibalarını ~öyle 
anlatıyor: 

Atina - Telefonla. 
Sekiz günden beri Yunanistan deniz 

ve kara hudutlarında dolaştım. 
Bu yolculuğumu bir kaç znınnndan 

beri Yunan nöbetçilerinin yükflek dai;
larının geçillerini daha büyük bir dik
katle bekledikleri Makedonyaya kadar 
uzatllm. Hiç üphesiz Bulı;aristandan 
dönerken de Vardar hududunda gözle
rimi kapamadım. Dalıa dün Ege yoluyla 
Romn lejyonlnnnın çiğnediği Filip ova
larına ve Trakya müdafaasının başlan
gıcı olan Kavalaya gittim. 

H.ADISELERi DtKKA TLE T AKiP 
Diyebilirim ki Egeden Korfuya, 

Trakyadan Makedonyaya kadar bülün 
Y unanİ!tan dikkat içindedir. 192 3 ten 
heri bu böyle devam ediyor. Toplar 
Korfuda Kalipsonun hayalini veniden 
uyandırdığı zamandan beri. Bu dikkat 
harp ateşinin Avrupayı sardığı ve keha
netlerin bu ateşin Balkanlara da yayıla
cağını tekrarlamağa ba~ladığt günlerden 
Leri çok daha artmıştır. 

Yunanlılar dünyanın en uki insan
larıdırlar. Onlar topraklarının Florina
dan Selanii(e, Selanikten Bizansm etek
lerine kadar tehlikede olduğunu ve bu 
topraklara yabancı gözlerin dikilmiş ol
duğunu biliyorlar. Vaziyet ciddi oldu
ğu ve bu harbin sonuna kadar da ciddi 
kalması mukadder bulunduğu halde işi 
olduğundan fazla korkunç göstcnneğe 
hacet yok. Yunanlılarla meııkun mınta
kalarda ve Sclanikte bir kaç gün kaldık
tan ııonra endişelerimi yahştıracak bir 
çok işaretler buldum. 

Evvela Yunanistanın bitaraflığı ne 
kadar kusurııuz olursa olsun tam mana
siyle kör bir hitarallık değildir. BinleT
ce yıldan beri haris fatihlerin bütün yol
larında talihlerini denemeğe teşebbüıı 
elliği Yunan ülkesi dikkat etmeği bilen 
uyanık bir ülkedir. 

Yunan ordusu sulh zamanında kala
balık değildir. Yalnız 80 bin kioidir. Fa
kat harp zamanında 600,000 kişiyi se
ferber edebilir... Otuz seneden be
ri dört harp yapmış olan ve Anado
ludan gelen iki milyon mülteciyi zeytin
lik ve kayalık olan topraklan Üzerine 
yerleştirmek gibi güç bir işi başarmış 
bulunan bu fakir mt'mlcketin ordu teç
hizatı da arttmlmıştır. 

da, Trakya hududunda Mannerhaym 
hattına benzeyen tahkimatı vardır. Fa
lat onun en fazla güvendiği ve güven
meğe hnklı olduğu şey oğullarının ceııa
retidir. 

Egenin en ufak ııahillerinden Vardar 
hududuna kadar her tarafta aşk.eri nö
betçiler cördüm. Bunların düğüm nok
talarında ve umulmadık kayalar arasın
da tüfenklerine dayanıp nöbet be:kleyen 
a:okerler görünüyor. 

Araba güzergahında bu nöbetçiler 
çoğalıyor. 1n~anı uzun bir yolda en aşa
ğı bt'ş altı kerre çevirip pasaportunu 
kontrol ediyorlar. Şehirlerde de aynı va
ziyet var. 

Atina arada sırada milliyetlerini söy
lemeğe ihtiyaç hissetmediğimiz ııt'yyah
laı tarafından ziyaret ediliyor. 

İ ler türlü Cermen propagandasına 
rağmen Yunanistan dostlarını seçmeııini 
biliyor. Türkiyenin ııamimi bir mütte
fik olduğunu müdrik bulunan Yunaniıı
tan Türk.iyeye kar,ı bağlıdır. 

HiÇ ASABiYET YOK 
Bu son günlerin hadi!elerinin dediko

duları bu Hkin memleketin hudutların
dan içeri sızarak efkarı umumiyeye en· 
dişe vermektedir. . 

Halbuki Yunanistan italyaya karı• 
dürÜ'll hareket etmekte ve lr.omO\MIUn• 
dan da aynı dürüstlüğü beklemektedir. 

Propagandanın en şiddetH olduiu za• 
manlarda bile Yunanlılar hpkı bizim gi
bi ,u suali sordular. 

ıtalyanlar ne yapaaklar? 
Fakat ortada hiç bir asabiyet yoktu. 

Burada harbin birdenbire patlayacağına 
kimse inanmıyordu. 

halya on iki adalara fazla ehemmi
yet vermektedir. Bunlardan bir taneeini 
de Anadoluya karşı tahkim etmekte ve 
bu kayaların üstünde 15 kilometre uzun· 
luğunda bir hat vücuda getirmektedir. 

Rodostaki tahkimatını daha kuvvet· 
lendirmiıtir. Bunlar yepyeni yapılmıo 
eyler değildir ve ltalya bunu bir 11r gi

bi de saklamamalıdır. 
BALKAN SULHU 
Eğer hnritayn dikkatle bakılacak olur

sa Yunanistanın deniz ve karadaki coğ· 
rafi vaı.iyeti ona ~ok ihtiyatkar bir po.. 
litika takip etme!'ini emretmektedir. 

Yunanistan şarki Akdenize serbest ir
tibat bulacak bir vaziyettedir. Ecenin 
üslerini elinde tutmaktadır. O kendisine 
uzanan her dost eli tutmağa amadedir .. 
Sullıu istiyor. Fakat nasıl bir aulh bu-

Ankara Radyosu 
---~---

BU G Cl N -·DALGA VZVNLIJ6U 
113t m. 183 Kca./120 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Müzik : Muhtelif şarkılar... (Pl.) 
13.30 - 14.00 Müzik : Kan~,k program 
p1. 18.00 Program ve.> memleket saat aya
n, ıs.o· Müzik : Hafif müzik (pl) 18.30 
Müzik ; Dans müı.iği (pl.) 19.10 Müzik 
ÇALANLAR : Fahire Fersan R. Fersan, 
Fahri Kopuz. 
OKUYAN : MÜZEYYEN SENAR 
1 - Hicaz pc~revi 2 - Şevki bey - Hi
caz .şarkı (Bilmi~orum bana noldu .... ) 
3 - Arif bey - Hicaz şarkı (Tasdi ede
yim) 4 - Sadettin Kaynak - Hicaz şar
kı (Hazan ile geçti) 5 - Fahri Kopuz 
Ut taksimi 6 - Hamdi Tokay - Hicaz. 
~rkı (Geldim ekin biçmeğe) 7 - Şük
rü Tunar - Hicaz şarkı (Sevdamı dilim 
anlatamaz) 8 - Hicaz türkü (Bülbill ne 
gezersin çukur ovada) 9 - Saz Semaisi 
19.45 Memleket saat ayarı, Ajans ve me
teoroloji haberleri 20.00 Müzik 
ÇALANLAR : Kemal N. Seyhun, Cev
det Çağln, Şerif İc;li, İzzettin Ökte. 
OKUYAN : Radife Erten 
1 - S. Pınar - Hiizzam şarkı (Ümidini 
kirpiklerine bağladı) 2 - Şevki bey 
Hüzzam şarkı (Gam dideleriz saki sun) 
3 - Osman Nihat • Kürdili H. Şarkı : 
(Kaç yıl yüreğim s.ızladı) 4 - S. Kay
nak - Kürdili H. Şarkı (Bir gün yaşa
dık) OKUYAN : AZİZ ŞENSES 
Sarkılar .... e türküler .. 
20.30 Konusma (Milli kahramanlık 
menkibeleri) 20.45 Müzik : Saz eserleri 
ve şarkılar .. 
ÇALANLAR: Fahire Fersan, R. Fer.san 
Fahri Kopuz, 
OKUYAN : Mefharet Sağnak 
21.10 Konu~ma (Bibliyoğrafya) 21.30 
Müzik : Küçük orkestra (Şef: N. Aşkın 
1 - Alois Pacherneg : Viyana suiti 
2 - Ganglbcrger : Benim küçük Teddy 
Ayım (Saksafon solo) 3 - Aubert: Gö
bekliler resmi geçidi.. 4 - Hlpınann : 
Seyalıat şarkıları (Fant.azi) 5 - Pucci
ni : La Bohem operasından bir parça 
22.30 Memleket saat ayarı, njans haber
leri, ziraat, e~ham, tahvilat, kambiyo, 
nukut borsası (Fiat) 22.50 Müzik : Caz
band (pi.) 23.25 - 23.30 Yarınki prog
ram ve kapanış .. 

•• 
TAHRAN RADYOSU 

Tahran radyosu her gün öğleyin saat 
12 de kı~a dalga 19,87 ve 31 metre üze
rinden Türkçe ne~riyat yapmaktadır. --·--MENEMENDEKİ 
Çekirge mücadelesi 
Menemen ve Seferihis..'lr knznlnrmda 

çekirge mücadele işlerini teftiş eden vi
layet ziraat müdürü B. Refet Diker 
dün .şehrimize dönmüş ve mücadele ne
ticeleri hakkında vdi B. Ethem Aykuta 
mal\.ımat .... ermiştir. --·--imrali hapishanesine 
gönderilenler.-
Şehrimiz ceı.a evinden 27, Ödemiş ce

za evinden 25 ağır cezalı mahkum, İm
rah hapishanesine sevkedilmişJerdir. Bu 
mahk\ımJar, çiftçi ve salah halleri gii
rülcn?cr arasından tefrik olunmuştur. __ .,,,,,_,_ 
Belediye cezasına 
çarptırılanlar ... 
Otomobi!Jerini hızlı süren beş şofür, 

yerlere tüküren yedi kişi ve sokağa 
süprüntü atan üç ev .sahibi belediye 
zabıtasınca para <'ez.asına çarptmlımş
lardır. --·--Yeni Neşriyat 
···---·-···· 
ARAMAK - Son 12 inci sayısı zen

gin ve faideli münderecatla çıktı. 

ferdasında kendi büyük devlet adamı 
Metaksasın söylediği nutuktaki şu cüm
le izah eder : 

cSulhu istiyoruz.. Fakat ıerefJi bir 
ııuDı ••.• 

Trakya hududunda Türk ordusu nö
bet beklemektedir. B~im Alpler ordu
muz ve şark ordumuz çok kuvvetlidir. 

Yugoslavya tehlikeyi anlamağa başla
mıştır. Romanya dahili sük<lnunu art
Unrınğa çabalamaktadır. Biz harbin bu
laşmadığı küçük memleketlerde sulhun 
idamesi hakkındaki arzumuzu her giln 
daha bariz bir suı·ette göstermekteyiz •. 
Almanya onu besliyen ~k yolunu ka
patmak istememektedir. İşte bütün bun
lar bugün Balkan sulhunu muhafaza 
eden amillerdir. 

Yunanistanda sükunet hükümferma
dır. Fakat bu rukCın lrutayt bir sükQn 
demek değildir. Eğer bu memleketlerin 
hudutlarında da top patlıyac.ıık olursa 
bunu akaydi ile karşılıyacak tek Yu
nanlının mevcut olabileceğini zannetmi
yoruz. 

DOKrORVN KÖŞE 
-··············· 
• 
ikizlerin par-

mak izi 
Fransızların Bcrtillon adındaki 

bur hekimi, eserleri okuduğu vakıt, 
cnkarı gibi, miyane bir adam olduğu 
sini verirsede, onun icadı olan p 
izi usulü bütün dünyaya büyük hi 
etmiştir. Tayyareler çıkıncaya kada 
sanları birbirinden ayırt ederek herk 
~ahsiyetini teshil için en sağlam 
parmak izi olmuştu.Tayyareciler k 
uğrayınca parmakları da yandığın 
şimdi dişlerin izini çıkartıp saklamak 
ha sağlam olarak tanınmıştır. • 

Ancak, bu usul yalnız namuslu i 
]ara tatbik t'dilebilir. Şahsiyetini 
mek istiyen bir kimse için, izleri 
olan dişlerini söktürüp yok etmek k 
bir iştir. Bütün kemiklerin rontkcn ı 
Jariyle fotoğrofını alıp saklamak en 
niyetli olacak gibi görünürse de bu 
pek pahalı olacağından, her yerde e 
yet memurlarının ellerine düşen ad 
Jaruı şahsiyetini teshil için parmak! 
nm izini almak usulü kullanıldığını b' 
siniz. 

Bunun faydası insanların parma 
rındaki ince cizgilerin birbirlerine 
zeınemesindedir. Herkesin parmak · · 
vasati olarak yüz tane hususiyet bul 
bilir. Bunların hepsi başka birinin 
mak iı.inde bulunmasına imkan ol 
Ancak, o hususiyetler birerbiı-er alını 
onların ayrı nyrı olarak başkalarında 
tesadüf etmesi mümkündür. Şu kad 
bu hususiyetlerin başkalarında tesa 
etmesi için, kaç hususiyet bulun 
olursa dört sayısını o kadar defa dö 
zarbetnıck lazım olur. Mesela iki hu 
~iyct bulunmuş olursa bunların ikisi 
den 16 da bir defa başkalarında tesa 
edebilir. Üç hususiyet olursa 64 de 
on altı hususiyet bulunursa, dört on 
defa dörtle zarbedilincc dört milyar 
fazla bir sayı c;ıkar. Halbuki bütün d 
yanın nüfusu bir buçuk milyar ka 
tahmin edildiğinden bir adnmın parn 
izinde on yedi tane hususiyet ayırt 
lince bunların hepsinin birden başka 
::ıd::ımın parmak izinde tesa<tüf etm · 
ihtimal kalmaz. 

Bundan dolayı iki parmak izi aras 
da on yedi tane hususiyet ayırt ediler 
bunların her iki parmak izinde buh 
dukları anlaşılınca iki parmak izinin n) 

adama ait olduğuna kanaat gelir. 
Fakat. .. Tnbiatin bu kanununu keşf 

mis, dünyaya büyiik hizmet ifa etı 
olduğuna kendisi de inanmış olan 13 
t.illon hekime bir gün başka bnşka 
adamın :ılınmış iki tane parmak iz.i ge 
rirler. Hekim bunları tetkik eder ve b 
duğu 17 hususiyetin ikisinde de tesad 
ettiğini anladıktan sonra tetkikine d 
vnm eder ve otuza kadar çıktığı hal 
otuzunu da her iki parmak izinde buh 
O vakit zavallı adamın ne hale geldiği 
kolayca tasavvur edebilirsiniz: o ka~ 
emekle, 7.ahmetlc kurduğu sistemin bı 
deııbirc yıkıldığını mılıyan bir ndanı 
hale girirsc ... 

Bereket versin ki Bertillon hekiın 
ooşın;ı tehlikeli bir hal gelmeden ke 
disine işi anlatırlar: meğer parmak izle 
otuz hususiyet bir arada olacak kad 
birbirine benziyen, fakat kendilet'i a 
ayrı olan bu iki .-ıdam ikiz c~i imişler 
Bunun üzerine in<.:e tetkikci hekim aca 
ııc yapını~, diye belki düşünürsün~ 
Hemen masasının haşrna oturur .... e do 
dün otuzuncu derecesini aramaya başltı 
Netict' ancak yirmi rnkamla yazılabil 
cek bir sayı buJur ... 

Bu derece de bcnzC'mek tabii, yalııı 
bunun yumurıadnn hasıl olan ikizle 
üçiizler arasındadır. Onlar daima n~ 
cinsten, yani kız veya oglan olurlar. Bı 
kız, öteki oğlan olan ikiz eşleri birbir:l.n 
benzerlerse, ancak, başka başka ywnu 
talardan hasıl oldukları için, onların be 
zcıneleri ayrı ayrı batınlarda doğan ka 
dcslerin benzemesi gibidir. 

insanları en iyi ayırt eden paı·mak ' 
usulü, bil' yuınuı tadan hasıl olan iJd 
eşlerini ayırt edemeyince, annelerin oJl 

!arı ayırt edebilmek ic;in başka ba~ 
renklerde korde15 bağlamalarını pek ta 
bii bulursunuz.. Böyle ikiz eşleri sağlık 
Jarında da hastalıklarında da nokta 
noktasına birbirine benzerler: Biri Ne" 
york öteki San Fransisko şehrinde fak11 
ikiz eşi olan iki k:ıdının ayni tarihte " 
sağ memelerinin ayni yerinde kanst: 
hastalığına 1utulmaları en kuvvetli nıı 
saldir. 

İkiz eşlerini ayırt ettirebilecek yalııı. 
bir şey vardır: baıı kimselerin ciltlet• 
üzerinde daha doğuşlarından beri sarJJJl
tırak yahut kırmızı nişane lekeler bul\J• 
nur.Kadın1ar bu lekeleri çocuk annesiniıl 
gebeliğinde bir ağaçtan giilice yem~ ]lo-
pardığına atfederler. İkinci eşlerindetı 
birinde bulekeler<len bulunursa ötekı.n
de bulunmaz. Bu da lekenin ırsi değil, 
çocuk annesinin karnındayken hasıl ol
duğunu gösterir. Belki bir gün, çoeu~ 
annesinin aç gözlü olmasının da tesiri 
bulunduğu anlaşılacaktır. 

Her halde ikiz eşlerinin birinde bll 
lekelerden bulunması annelerinin kola)'" 
lığı, kız olursa büyüyüp evlendikleri ,,~
kit kocalarının zihni karışmaması içıll 
temenni edilecek bir şeydir. 

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

Benzin alınacak 
D. D. Y. SEKİZİNCİ İŞLETME KOMİSYONUNDAN : 
İdaremiz ihtiyacı için on beş bin kilo mukabili yirmi bin dört yüz litre ~ 

zift 3/6/940 pazartesi günü saat 11 de Alsancakta işletme binasında lı:omisY.~ 
numuzca açık eksiltme usulüyle mUbayaa edilecektir. Muhammen bedel uf 
bin sekiz yüz seksen altı lira yirmi kuruştur. 

İsteklilerin iki yüz doksan bir lira kırk yedi kuruşluk muvakkat te~ 
:makbU&leriyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lA&ımchr 



-(LÜKS)

Marka/ ı 
YEŞİL 

Sabunlar 
Bu sabunlar LÜKS markala beya:ı 

ranıaşır ve Ban)'O sabunlarının evsaf ve 
temlzli!inl havi olduğundan çama ır ''e 
banyoda emniyetle kullanılır. Başta ve 
vticuttaki kepekleri iı.ale edip saçlan 
besler, Terkibinde gliserin olduiu için 
clld ve ellere yumuşaklık verir. Çok fa
lcleli ve ucuzdur •. Her bakkaldan ara)'l
ııı.z. •. L'OKS markasına dikkat.. 

Adres: lzmir Keıtane 
Demirciler 

Pazarı 
No. 48 

ÜMiT Fabrikası Ticarethanesi 
T elg. tli1\ T elf. 

Ümidun '!!' 3 O 4 7 

Karbonat Veyahut içme S.odası 
t.imleriyle tandan bu maddeyi alırken dikkat edin.is: 
Zira çuvallar içinde gayri ııhhi bir vele.ilde getirilerek gelişigüzel kutulara 

doldurulup satıp çıkarılan bu madde saf ve temiz olmadığından faide yerine 
zarar tevlit eder. 
Eberiya hazunaızlıkta, mide bulantısında ve mide ekşimele~inde kullanıl8:n 

ve iımi kimyeviai cBicarbonate de ıoude> olan bu maddenın saf ve temız 
olmadıiı takdirde mided~ birtakım taharrüşat yapacağı ve bir çok mide rahat
ıızlıklanna sebep teşkil edeceği muhakkaktır. 

Binaenaleyh gerek eczanelerden ve gerekse diğer satıcılardan karbonat alır
ken safiyeti ve temizliği ile temayüz etmiş cBerk:. müstahzarat laboratuvannın 
karbonatlarını tercih ediniz. 

Sureti hususiyede lngiltereye sipariş edilerek getirilmi~ bilkimya saf ve temiz 
İngiliz lı:arbonatıdır. 

Hususi kutular içindedir. B E R K ismine dillat: 

Afyonkarahisar belediyesin
den: 
Belediye elektrik santralı ihtiyacı için kapalı zarf usuliylc münakasaya ko~ 

nan 28880 Jira muhammen bedelli 180,000 kilo motorin ile 26 l O lira muham
men bedelli 5 100 kilo muhtelif cinı makine yağının açık eksiltmesinde talipli 
çıkmadığından münakasamn on gün daha t~mdidine ve ihalenin 21/5 /940 
Salı günü aaat 14 de bırakılmasına karar verilmiı olduğundan motorine istekli 
olanların 2490 ..ayılı kanunun kapalı zarf hakkındaki hükümleri dairesinde 
ihaleden bir saat evvel teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri •e 
yağlara talipli olanların da belJi gün ve ıaatte belediyede hazır bulunmaları 
i,lin olu(lur, 1749 (958) 

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fiatı Çift teneke Cinsi Muvakkat teminat 

Kuru, 
621 
70S 

Adet 
soo 

262.5 

milcdarı 
Ura 

Petrol 233 
Benzin 142 

YEKON: 375 
Ziraat vekaleti namına satın alınacalc olan yukarıda mikdarı ve aairel.İ yazı

lı petrol ve benzin 1 3 Mayıs 940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çı~arıl· 
mıştır. thalesi 31 Mayıs 940 tarihine müsadif Cuma günü saat 1 O c;la zıraat 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda icra edilecektir. . 

Taliplerin ~eraiti anlamak üzere ziraat müpürlüğüne müracaatları ve ıhale 
günü teminat makbuzlariyle birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Bununla beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasaya çıkarıldı
ğına ve 2 7 Mayıs 940 tarihinde ihaleıine müteallik olan ilanın hükümsüz bulun-
duğu bildirilir. 1 7 20 24 29 175 7 (95 7) 

KARŞIYAKA 

Melek Sinenıasında 
iki biiyü.k filim birdf'.n 
HONOLOLO 

Havai adalarmın sun'i manza.ralan 
arasında nefis Havai müziği kıvrak 
Havai dansları rnUkemmel ve eğ
lenceli bir mevzu ... 
Oynıyanlıır dilnyanın en meşhur 
dansözü dilber (Elnor Povel) ile 
(Robert Yung) un eşsiz bir muvaf
fakıyetle çevirdikleri Honololo filini 
seylrcifori gaşyedecek nefis bir 
eserdir. 

KARAALAYI 
Amerika zabıtllSını aylarca peşinde 
koşturan ve Nevyorku heyecan için
de bırakan glı:li bir cemiyetin müt
hiş maceralarını canlandıran büyük 
Gangestcr filmi. .. 
Aynca Metro jurnal, son hadisat 
Seanslar her gün 4,30-6-9 
CUmartcsi, Paz&r 12-3-6-9 

& I •DtWCMIR 1 
FOÇA lCRA DAlRESlNDEN: 

D. No. 940/114, 117 

DOK'A,OR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Çocuk Hn talıklan Mütıalıauısı 
BERLİN ve KÖLN 0.NİVER

SITF..St SADIK ASİS'IANJ 
Hastalarını ikinfi Beyler Numan 

zade soknk 5 No. da her gün. saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
Evt: 

3453 
3Ut 

Birinci Smıf Mlltahusu 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. Si .•. 

Façanın Cephane mahallesinden Tuz
cu oğlu Ahmcdin Hazım Bilgine (120) 
lira ve Etem Hancıya (110) lira borçla
ruıın temini için mahcuz Teşrinisani/ 
328 gün ve 26, 27 No. tnpu senetlcrile 
borçlunun müstckilen malik bulundu
ğu Eskifoçanın Bağarnsı köyü Hacı Ve
li mağarası mevkiinde şarkan Koca 
Alinin Osman, g:ırben Manav oğlu Ah- il•ımmmiiliilD.Mr.iCıl•••HilJJal 

İzmir - Elhamra Smeması arkasına 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3471 

nıct, şinuılcn çay. cenuben Sllhibi senet 
ıle çevrili tapu kaydına göre (7352) 
trıctre murabbaı ve keşfen (1838) met
re murabbaı harap bağ yeri ve diiier 
kısmı t.nrla halinde ve içinde on üç (13} 
adet zeytin üç (3) badem ve.- dört (4) 
~det Mel<'ngiç ve yıkık kule yeri 17 G/ 
940 Pazartesi günü saat on Uçte Foça !e
l' dairesinde ihalesi yapılmak üzere 
açık arttırma urctile satılığa çıkarıl
:uıstır Şartname ve air evrak mebde
ınden itibaren her ke in gi5rmek üzere 
.a ık bulundur ılacakhr. 

beş liranın yüzde yetmiş beşini bulduğu 
taktirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 
son pey ahibinin tnnhhlidU baki kal
mak üzere ikinci arttırması 31161940 
Pazartesi günU saat on üçte tekrar ya
pılaenktır. Bu mal Uzerinde irtifak, ipo
tek ve sair suretle hir hak iddiasında 
bulunanların iltm tarihinden itibaren 
yirmi gün zarf ndn vesaikini hamilen 
ve taJip olanların da dellôliye ve tapu 
ve sair masrafları müşteriye ait olmak 
üzere bedeli muhamminesinin .'":C vedi 
buçuk pey parası veya Banka mektubu 
ile F a İcra daires·ne müracaatları ilAn 

En So Sıtma Ilfteı 

FORTOKiN 
Büiün dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu ha talık fenni bir şekilde te

davi edilmiyecek olursa az bir zamanda insanı kuvvetten düşürüı, iştihasını kesip kanın ccvheıini bozar, vahim 
llkibctlcr de bunu takip etmekte gecikmez .• 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet Vek~letinin resmi ruhsatnamesini hfilz kuvvetli bir kinin müstahzarı olan (fORTO
KİN) istimali sayesinde sıtmanın bütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmaktadır l•'ORTOKIN ayni 
zamanda iştihayı tenbih ederek vücudun çabucak gelişimine yardım eder .. F O R T O K İ N bütün eczanelerde 
bulunur .. 

·-------·,..,· & DOKTOR Bağcılıınn nazan dikkatine 

SPERCO VAPUR 
ACElf'l'ASI 
~ LANGANO vapuru 
~ ıs - 5 • MO tarihinde 

A 
.n:P~ ~~~i:~:~i=i~-
LJ_ edcoektir. 
~h, f.;JJ( FEDERICO vapuru 
U( tJı 21 - 5 - 940 tarihin-

de beklenmekte olup 
:vıHttı4 İskenderiye limanına 

hareket edecektir. 
CITI'A Dl BARI motörü 21-S-;940 ta

ıihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi
ree, Napoli, Cenova limanlanna hareket 
edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 tarihinde ge
lt:rek ertesi günii sa:ıt 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste ve Venedik 
limanlanna hareket edecektir. 

Rüştü Os~ay 
•• 

. I~mir incir ve Uzüm T. S. Ko-
BRİNDİSİ motörü 29/5/94-0 tarihin

de gelerek ertesi günü snat 17 de Pire, 
Brindisi, zarn, Fiume, Triyeste ve Ve
nedik limanlnnnıı harekte edecektir. 

operatifleri Birliğinden: 
ASKERiHASTANE 

Dahiliye mütehassısı 
Hastalarını her giln öğleden sonra 

saat Uçten itibaren İkinci Beyler 
soka!:'I 45 No. da kabul eder. 

Bütün memleketimizin ( GÖztaşı ) ihtiyacını temine 

hükümetimizce memur edilmif olan birliğimiz atideki fiatlerle aa~ 
yapmaktad11. 

CITIA Dl BARI molörü 4-6-940 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul 
P.ire, Napoli, Ceno\'a Jiınanlanna hare
ket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triye.ste 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi Anı... 
rllra limanlarına hru·eket eden İTALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afrl .. 
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain fil'. 
keti vapurlanna t.esadilf ederler. 

~ TELEFON No: 3806 fzmir depo teılimi kiloıu 30 kr. 
Kooperatif deoolarında c31» 

FOÇA 1CRA DAtREStNDEN: Müıtahıiller bu fiatlerle birtiiimizden ve Kooperatiflerden daima 

[ G ö z t a ş ı ] temin edebilecekleri cihetle f uıa fiatıe No. 940/17 D. 

sabn almamalannı tavıiye ederiz. 15, ı 7 (945) 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Akhisarda Tütün zürraından Kavala
lı Mustafa oğlu Şevki Çetinin Ahmet 
Kırdara (300) küsur lira borcu için 
mahcuz mayıs 937 gün ve 1, 2, 3 numa
ralı tapu senedatile anası Meryemle şa
yian malik bulundukları Yeni Foça na
hiyesi ikinci Kasaplar sokağında sağı 
Emvali metrüke arsası, solu yoJ, arka
sı Mehmet Ali avlısı önU yol ile çev
rili altı bodrum ve üstü bir mutbah ve 
bir oda ve bir salonu havi (80) lira kıy-

meti muhammineJi ve (10) metre mu- Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~huınıı bay ömer 
rabbaı ııvlıyı müştemil bir ev, ve Koz- Lütfü Bengü'dir. 
beyli kfü·ü Ayva belli me\•kiinde Gün 
doğusu Tahsildar: Fallı: veresesi poyra- Briıtol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve sıcak akar ıulan, banyoları 
zı Kavalalı Mümin ve gUn batısı dere ve kaloriferi vardır. Dahili ve huici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
kıblesi kahveci Ali vereseleri ve saka uanaörü ve huıusi lokantuı vardır. . 
Ali ile çevriü (7352) metre murabbaın- Bütün ani konfonı haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
da (400) lira kıymeti muhammineli tar- ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
la \'e Yolmuş mc-vkilnde ~ün doğusu Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rek-L .. '-LuJ ---=-Koç Mustafa poyrazı EmJAki milliye ~ ıuw C'l.&uı 
'!Ün batısı Lan~azalı Kazını ve Kµla ~yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlik müt.ehuu.aı 
Mustafa vercselerl ile çevrili (3676) bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati

1 metre muralıbaında ve (140) lira kıy- meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda~ 
meti muhamnıincli (41)) ağacı havi zcy- bulunan otellerde buluturlar. W 
tinlik d~ iştirak halindo bulunan borç- •ı•••••••••ıill•••••••••••••-v.;mzıwıa 

SERVİCE l\tARlrtME ROUl\ıAtN 
KUMPANYASI 

ALBA JULIA vap. 16-5-940 tarihind• 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Mar
silyn limanlarına hıırcket edecektir. 

NOT ı 

Ahvali hnzı.ra dolayısiyle navlun n 
hareket tarfülerinin katı olmadığını vı 
bunlann hiç bir ihbara lUnım olmaksı
zın değlşebltir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUk.leyiclleriA 
kny1t ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsllftt için CümburiyeC 
caddesinde FRATELI .. t SPERCO vapur 
acentesine milracaat edilmesi_ 

TELEFON : 2004 - 2005 

. .......................................... j 
OLIV1ER VE :z 

$CIREKA.SJ LTD. : 
• • 

VAPUR ACENTASI : 

!uya ait yarı hissci şayiaları 17/6/ 940 
Pazartesi s.tünü saat 13 le Foça İcra dai
resinde ihalesi yapılmak üzere satılığa 
açık arttırma suretile çıkarılmıştır. 

.............................................. ~ 

T. C. Ziraat Bankası 
ATATÜRK CADDESİ Rees bina.s1 

TELF.FON: 2443 

Londra ve Liverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. $artnrune ve sair evrak mepteinden 

itibaren her kesin ~örmek üzere 'açık 
bulundurulacaktır. lhale günü mezkur 
mallardaki msıJ hissei şayiaları mu
hammen kıymetinin (~ 75 ni) bulduğu 
taktirde ihaleleri yapılacaktır. Aksi 
halde son ~Y sahibinin taahhüdü baki 
kalmak Uzere iklnci arttırmaları 31/6/ 
940 Pazartesi günü saat 13 te tekrar ya
pılacaktır. Bu mallar üzerlndt> irtifak, 
ipotek ve sair suretle bir hak iddiasında 
bulunanların ilAn tarihinden itibaren 
20 gün zarfında vesaikini hamilen ve 
talip olanların dellAliye Tapu ve sair 
masrafları müşteriye ait olmak üzere 
bedeli muhamminelerinin ('1. 7.5) pey 
parası veya Banka mektubu ile İcra 
dairesine milracantları ilfl.n olunur. 

(963) 

fZMIR BELEDtYEStNDEN: 
Otobüs atelyesine pres makinesile 

Pileyt ve V. yatağı aletleri satın alın
m~ı ~.ine t.alip çıknıadığından yazı iş
lerı . mudUr~~ğ'undeki şnrtnamesi veçhi
Ie hır a~ m~ddctle pauırlığa bırakılmış
tır. Talıplenn 29-5-940' çarşamba günü 
saat 16 ya kadar haftanın Paı.artesi, 
Çarşamba ve Cuma glinleri endimene 
mUracaatları. 

11-17-22·28 1G67 (917) 

1 - Parklarda kuUanılmak üzere vüz 
ad~t .. k~?ape sa~ın alınması !en i§İeri 
mUdurluğUndeki k~if ve şartnamesi 
vcç~ile açı~ .eksil!meye konulmuştur. 
Kesif bedeh 1000 lıra muvakkat temina
tı 75 liradır. Taliplerin teminatı h Ban
k.asına yatırarak makbu~larile ihale ta
rihi olan 3. G. 940 Pazartesi günü saat 
16 da enci.imcne müracaatleri. 

2 - Yerinde monte ediLnek sartile 
bir adet sabit etüv.ve teferruatın~n sa
t'? alınması, :yatı ~~eri müdürlüğünde
ki şartn:ımcsı veÇhıle açık eksiltmeye 
konulmuştu.r. Muhammen bedeli 1700 li
ra muvakkat teminatı 127 Jiıoa 50 kuru~
tur. Taliplerin teminatını fş Bankasına 
yatırarak lnakbutlarile ihale tarihi olan 
3. 6. 940 Paznı·tesi giinü saat 16 da en
cümene müracaatlcri. 

3 - Otobüslere 24 adet 32X6 1/2, 
4 adet 900X20 dış lnstik satın alınması, 
yazı işleri müdürlüğündeki sartnamesi 
veçhile nçık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 4960 lira muvakka,t 
teminatı ~72 liradır. Taliplerin teminatı 
1ş Bankasına yatırarak makbuilarile 
ihale tarihi olan 3. G. 940 Pazartesi gU
nü saat 16 da encümene ıniiracaatleri. 

17 22 28 2 1761 (961) 

Yapılmakta olan Şehir otelinin gazi
nosu y1kılacağına nazaran bahcc kısmı
nın, keşifnamesi mucibince ye~iden ya
pılacak 500 liralık tesisat müstecirine 
ait olmak şnrtile bir sene miiddetlc ki
raya verilmesi, yazı işleri müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmu!ıtur. MuhammE>n 
bedeli icarı, 500 liralık tesisat nıasrafı 
ve 250 lira icar bedeli ki ceman 750 li
ra muvnkknt teminatı 56 lira 25 kuruc;
tur. Taliplerin teminatı 1ş Bankasına 
yatırarak ihalC' tarihi olan 31. 5 940 
Cuma günü sa t 1G da encunv"ne ınüra· 

KuruJıq tarihi: J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zir.t ve ticari her nevi Babı muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA. 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en aı (50) 

lirası bulunanlara sen~e 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre Uc
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 ıt 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3200 • 
DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde SO lfradan aşağı düşmJ

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincl kinun, 1 Mart \'e 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. •: ......................................... ~ 
lzmir Mıntaka Ticaret Mü-
dürlüğünden: 
Satılmak üzere borsaya getirilen çekirdeksiz kuru üzümlerin azami rutubet 

dereceleri, çcltirdcbiz kuru üzüm ihracatının mürakabesine dair nizamname
nin 7 inci maddesine müsteniden, ticaret vekaletince a~ağıdaki şekilde tesbit 
olunmuştur. 

1 - ( 1 O) numaralı ştandardia daha yukarı kalitelere 

Azami Tutuhet ,., 
/ O 

tekabül eden üzümlerde 16 
( 9) numaralı standardla daha Bıfaiı kalitelere 
tekabül eden üzümlerde 1 7 
Tamamen yağmur yemek suretiyle evsafı bozulmuş 
tanelerden mürekkep üzümlerde 20 

2 - OzÜmlerin tekabül ettikleri standardlar, renle faktörü bakımından en 
yakın oldukları atandard numaralan tayin edilmek suretiyle bulunur. 

3 - Üzümlerin rutubet dereceleri, velcl.letçe kabul olunan cPritik.er und 
junkunz aletinde tetrakloretan iatimaliyle ckıtrabyon esasına müıte-

nib tahlil uıuliyle tayin olunur. 1757 (962) 

Turgutlu belediyesinden: 
14/5 1940 tnrihinde ihalesi mukarrer ilti yüz bin tuğla ve altmış ton kirece 

talip zuhur etmemiş oiduğundan münakasa 15 /5 /940 tarihinden itibaren on 
gün müddetle temdit edilmiştir. 

ihale 25 / 51940 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 11 de ~urgutlu bele· 
diye dairesinde müteşekkil daimi encümende yapılacaktır. 

17 19 21 23 1751 (960) 

Turgutlu belediye riyasetin
den: 
İzmit milli imalathane mamülatından iki tekerlekli dingil veya üzerine mevzu 

kutru dahlisi 12 3x99 ebadında kalörifer cıdnlı demir üzeri tahta ile örtülü 
manometre ve termomelTe tertibatını hnvi emniyet sopobu mevcut buhar kaza
nı demirden maden kömürü ve odun yakmağa elveri~li ve alivlre tulumba ile 
buhar istim kazanına su veren bir adet nim müstamel atüv makinesi satıla
cnktır. 

Muhammen fiati 700 liradır. Müzayede 1 O '5 940 tarihinden 2S 5 Q40 
tarihine kadar 15 gün müddetlidir. ihale 2S IS 940 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saaı 11 de Turgutlu belediye dairesinde müteşekkil daimt ~ncümende 

17 19 21 23 17SO (959) 

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

W. F. Henry Van der Zee 
Ve $ürekasa 
-*---

Al\fERI CAN EXPORT LiNES lNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru bek. 

leniyor. 
EXİRİA vaplıru 5 mayıst& beklenic 

yor .. 
D.T.R.T.-BUD~PEST 

BUDAPE~TF İÇİN 
BUDAPEST mot. 18 Mayısa doğru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru bek

leniyor. 
DUNA vapuru 15 nıa,}'ısa doğru bek· 

le-niyor. 
SZEGED vopuru Hııziran ortalannda. 

bekleniyor. 
SERVİCE IUARİTİ!\fE ROUMAiN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖS'.cENCE İÇİN 

CA V ARN A mot. 24 Mayısa doğru 
bekleniyor. 
sociETI~ CO:\lı\IERCİALE BULGA· 
RE DE NA\1GA1iON A VAPEUR 
BUI...GARİA \'apunı 6 mayısta beıt.. 

lcniyor. Burgas ve V:ırna için yük nta .. 
raktır. 
Vapurların isim \'C tarihleri hakkında 

hiç hir taaJıhUt 8Jınmaz. 
V apurlann hareket ta.rihleri)•le n:ı 11. 

lunlardaki detlfikliklerden aceot.a me· 
rnUreı kabul eb:nu.. 

Daha faz.la t.afsillt f~in ATATUi' 
caddesi 148 No.da W. F. Hen.ey Van Deı 
?'" ve Şın. Vapur acentalıtuıa mllraca· 
•t edJlmesl rlca olunur. 

ftUP'O~: ZOf7/lttl 

UMDAL 
- +-

UMUMİ DENİZ ACENTAl.J(;I Lm. 
1 

ZETSKA PLOVIDBA A. O. KOTO& 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten• 
ce ve Vama için hı.reket edecektir. 

Yoteu ve )•ilk kabul edecektir. 
LOVCEN ''apuru 8 mayısta Kösten~ 

c.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa. 
Pire, Durazzo \'C Triyeste için ha~ 
'ket edecektir. Yolcu ve yük kabul cd&! 
Cl'ktir. 
GOUl.ANDRİS BROTHERS (Hellas, 

LTD. PİRAEUS 
nNEA Hfü,l..AS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nev·york hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurların muvasallt tarihleri.. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-. 
kında acenta bir teahhUt altına &lı'em-. 

Daha faıla tafsillt alma.Jc için Blrtnd 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
wnumt deniz Arentalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica .olunur • 

Telefon : 4072 Müdnrly.t 
Telefoa : nn At'ellta 



Amerika kendini tehlikede görüyorı 

Paris, 16 ( Ö. R) - Norveç cep
hesinde Müttefik kıtaatının her an 
Narvik şehrine girmesi beklenmek
tedir. Bu gün Müttefik tayyareleri 
şehri bombardıman etmişlerdir. 
Harbe istirak eden kuvvetlerin kıs
mı aza~ı Fransız ve ehemmiyetli 
miktarda Kanada kıtalarıdıı:. F ran
sızlar Alman kuvvctlerile şehir ara
sına mühim zırhlı kuvvetler sokma
ğa muvaffak olmuşlardır. Fransız
ların diğer bir hedefi de Narvikten 
lsveç hududuna giden demiryolu 
üzerinde Almanların yolunu kes
mektir. Alman tayyareleri paraşüt
ler vasıtasile indirdikleri askerlerle 
az miktarda mühimmat temin ede
bilmişlerdir. 

ALMANLAR NE DiYOR? 
Berlin, 16 ( Ö. R) - Alman Ba'}

kumandanlığmın resmi tebliğinden: 
Narvik havalisinde düşman hü- Norı•cçtc biiyiih yararlıklan güriilcn Kanada askerleri Jngiliz Kralının 

cumlan ağır zayiatle geri püskürtül- sarayı önünden geçerken 
müştür. Şehrin şimal mm takasında ı etmiş olan Alman kuvvetleri veri-ı feleri kısaltarak vaziyetlerini sağ
ileri hareketleri fevkalade inkişaf len emir üzerine aralarındaki mesa- lamlaştırmışlardır. 

giliz tayyarelerinin müthiş hücu
mu hakkında yeni tafsilat 

-*-
motörl ·· ı aları 

o 

Alma 
nasıl p rş e ? • 

Fransızlann ş·ddet i taa 
Brükseli yakacakları 

zu -Al an 
a laşı ıyor 

n 

--~~~----------~---.--------~~~--------
Londra, 16 (A.A) - ~Royter Ajan

tıı bildiriyor.> 
!ngiliz hava kuvvetlerinin Manstricht 

civarında bulunan Alman motörlü kol
J:ınna karşı yaptığı şiddetli taarruza ait 
t<ıfsilat öğrenilmiştir. 

Blenheim tayyarelerinden müteşekkiJ 
kuvvetli bir filo, bu motörlü kolu nra
mağa memur edilmiş ve onun Maast
richt - T ongers yolu üzerinde ilerlediği
ni görmüştü. 

Zırhlı ufak arabalar ve kamyonlnrdan 
mürekkep bir kafile saate 40 kilometre 
süraıle ilerliyor ve kafilenin sonunda 
öndekilerden 20 metre geride daha baş
la araba1ar gidiyordu. 

Blenheim tayyareleri biribirini taki-

ben ve sürntlc inerek yüksek infj)fıklı 
bombalar attılar. Ve bu bombalar yol
hırda geniş hufrcler açarak zırhlı araba
lara ağır tahribat verdiler diğer taraftan 
daha ufak çapta bombalar efrat arasın
da büyük zayiat yapmakta idi. Bu taar
ruz neticesinde kafile durmağa mecbur 
olmu~tur. Zira yol tahrip edilen tank
ların ve kamyonların sekiL kilometrelik 
bir sahayı kaplıyan enkaziyle tıkanmı' 
bulunuyordu. 

SEDANDA MÜTrEFİK HAVA 
TAARRUZU 
Londra, lG (A.A) - Hava neznreti, 

müttefiklerin dün Sedanda yaptıkları 
hava taarruzu esnasında Möze üzerinde 
ınUteaddit sabih köprülerin tahrip edil-

Ruzvelt beyanatta bulundu 
------------x*x----------

Amerika da hücum 
tehlikesine maruzdur 

~-------x*x-------
uAmerilta artılı Olıyanusun himayesi altında 
değildir. Her muhtemel taarruza lıarJ• Jıoy

mağa hazır olmalıyız •. » 
Londra, 16 (Ö.R) - B. Ruzvelt bu

gün kongreden Ameriknnın müdafaası 
için 300 milyon liralık mütemmim kre
di istemiş ve demi~ir ki : 

• - Amerikanın menfaatlerine karşı 
yapılabilecek her yıldırım taarruza mu
kavemet elzemdir. Modern harbin vah
~iyane kuvvetleri çözülmüştür... Yeni 
\asıtalar ortaya çıkmıştır. Paraşüt kıta
nlar ve •Beşinci kol" gibi tehlikeler var
dır. Münakale vasıtalannın sürati sebe
bivle Amerika artık Okyanusun hima-

- yesi altında degıldir. Son hafta htidıse
Jeri Amerikanın bir hücum tehlikesine 
mm uz olabileceğini göstermiştir. Ame
rika her muhtemel taaı ruza karşı koy
maga hazır olmalıdır. 

Vnşiııgton, 1G (A.A) - Cümhurreisi 
Ruzvelt milli müdafaa bütçesinin tezyi
dıni ıstemek üzere yarın bir mesaj gön
<lcrmeğe knrar vermi<rtir. CümhuıTeisi, 
kon"re huzurunda bizaıt söz söyliyecek 
''<' ht>yanatı radyo ile bütün dünyaya 
Jll''\reclilecektir. 

Bu kararın parlamento tarafından ya
pılan teklifler iizerine verildi~i söyle-

. niyor. 

YENİZELAHDADA 
Tahriltcit var .. 
Vcllington, 16 (A.A) - Yeni Zclan

da ha vekili iı.Ji 

Amerika Reisicum1mru B. Rıız1'elt 

mnkla maznun bir takım ecnebi tebaa
şının hapsedildiğini .söylemiş ve elemiş
tir ki: 

- Hükümct sıkı surette nezaret al
tında bulundurduğu bir takım ecnebile
rin bütün harekfıtından tamamen ha-

<liğini bildirmektedir. 
Müteakiben 150 den fazln tayyare iler

lemekte olan lman takviye kuvvetleri
nin başlıca saflarına bir taarruz yap
ınışlardır. Dört köprü tahrip edilmiştir. 
Kalabalık tank kafileleri dağıtılmış, yol
lar tıkanmıştır. 
Almanların Sedan bölgesindeki ileri 

hareketi bu suretle durdurulmuş ve 
Fransızların şiddetli bir mukabil taar
ruza geçmeleri imkanı hfisıl olmuştur. 
BELÇİl{A HÜl{Ül\IETİ MERKEZDE 
Brüksel, 16 (A.A) - Resmi maka

ınattan alınan malfımata göre, Belçika 
hükümeti bütün erkfuliyle elfuı payi
tahtta bulunmaktadır. 
BRÜKSELİ YAKACAKLAR l\II? 
Berlin, 16 (A.A) - Alman başku

mandanlığı Belçika payitahtında son 
günlerde asken harekat yapıldığını id
dia ederek diyor ki : 

- Eğer Belçika hükümeti Brükscli 
harbin fecayiinden masun bulundurmak 
istiyorsa bütün askeri faaliyetlere ve is
tihkam i!;lerine derhal nihayet venneli
dir. 
MISIRDAKİ BELÇiKALILAR 
Kahire, 16 (A.A) - Silfilıl altına ça

ğırılan Belçikalılar Kahireden hareket 
etmişler, Belçika elçisi ve dostları tara
fından teşyi edilmislerdir. 

Hareket esnaSJnda garda hazır bulu
nanlar, Mısır kralını, Belçika kralmı ve 
müttefikleri alkL~lamışlardır. 

-ıı:-

Ingilteredeki 
Almanlar -·ralaşit ltamplarına 

gönderiliyor ••• 
Londra, 16 (ö.R) - Hükümct bü

tün erkek düşman tcbcatısı tahşid kamp
larına göndermeğe karar vermi tir. Üç 
bin kişi bu tedbirin şumulü altına giri
yor. Londra mıntakasında şimdiye ka
dnr. Dokunulmamış olan Alman ve 
Avusturyalıların toplanmasına başlan
mıştır. Diğer rcnebilerin nezareti de tak
viye edilmiştir. 

-*-Almanlar bir İtalyan 
vapurunu batırdılar 
Londra, 16 (A.A) - İtalyan bandıra-

lı Koskolo \'llpuru l 5 mayıs günü bir 
Alman tayynresi tarafından şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Vapur bat
makta olduğunu bildirerek süratle im
dat gönderilmesini istemiştir. 

Koskolo vapurunun son uğrıyacağı 
liman Anvers idi. 

Tnnrruz Hollanda sahili açıklannda 

Belçika Müstahkem hatlannda gizlenmiş toplardan bıri 

zileı boyunca Alman mevkiler1ni bom- man tayyareleri tahrip edilmiştir. 

Royter ajansı da sant 15 te şu malU
matı vermi~iir. Almanların ilerleme te
şebbüslerinin Sedanın sarkında durdu
rulduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgede 
vaziyet ağır olmakla beraber tehlikeli 
değildir. Diin öğleden sonra Nnmürün 
şimalinde müttefik kıtalar Alman hücu
munu durdurmuşlar ve bazı noktalarda 
Frnnsızlar Möz boyunca hafif terakki 
kaydetmişlerdir. Namürle Sedan arasın
daki hölpede vaziyet çok mühimdir. 

bardım~n etmişlerdir. Sedanın cenu
bunda Möz nehri sahili .sağlam şekilde 
müdafaa edilmektedir. Sadece bir kaç 
noktada Alman topcusu l\lajino hattının 
biiyiik bir kaç istihkamını bombardıman 
e!rniştir. 

Ren nehri üıerimle Fransız topçusu 
Almnıı mevzilerini şiddetle bombardı
man ederek askeri teçhizat iizerinde 
tahribatı mucip olmustur. 
iNGİLİZLERİN BÜYÜK HA VA 
TAARRUZU 
Londra, 1G (A.A) - Hava işleri ne

zareti tebliğ ediyor : 
15 mayıs gecesi İngiliz tayyareleri 

Renin şarkında Hollnnda ve Liiksem
burgdaki Alman kuvvetlerine taarruz 
yapmıştır. Binlerce bomba atılmış ve 
yer yer yangınlar çıkarılmıştır. 

Bu taarruz İngiliz tayyarelerinin har
bin başlangıcından beri yapmış olduk
ları en büyük taarruzdur. 
YELKENLERİ SUYA l\11 
İNDİRİYORLAR? .• 

Alman hududu, 16 (A.A) - •Havas 

Belçika Kralı Lcopold, Malul askerler cemiyetini ziyaretten çıkarken 
NAMÜR VE LİYEJ DAYANIYOR . Ajansından• 
Liyej tecrit edilmiş olmakla beraber Alman efkan umumiyesini garp cep-

mukavemete devam etmektedir. Namür hesindeki harekat esnasında tesadüf 
de böyledir. Şehir tecrit edilmiştir. Fa- edilmesi melhuz müşkülAta hazırlamak 
kat mukavemet devam ediyor. zarureti Berlinde hissedilmeğe ba;ilamış 

l<'RA:SSIZ MUKABİL TAARRUZU 
Londra, 16 (A.A) - Almanların Se

dan mıntakasında yapmış oldukları ta
arruz hakkında Londraya gelmiş olan 
son haberler, düşmanın bir köprüyü 
geçtikten sonra Möz nehrinin cenubun
da on millik bir çıkıntı vücuda getirmiş 
olduğunu göstermektedir. 

Fransızlar mukabil taarruza geçerek 
bu çıkıntıyı dört mile indimıişlerdir. 

Sedan yakınındaki muharebeler Ma
jino hathnm şarkında cereyan etmekte
dir. 
Dü~ınan Fransızların ba~hca istih

kamlarının bulunmakta olduğu mıntaka 
haricinde taha'l~iit etmiştir. 

Zelandda Valycrcn adasında ve bu
nun şarkındaki diğer bir adada mütte
fik \ "e Alman kıtaatı şiddetle muharebe 
etmektedirler. Amsterdam Ye Rotter
dnmda petrol ihtiyatları it!ıha edilmiş 
olduğundan Alm:ınlar bu şehirlerdeki 
~tokları ele geçiremcnıi!?lerdir. 

Havas ajansı s2at 15 te şu malüınatı 
veriyor : Sedanın şimal ve cenup istika
metlerinde hücum eden Almanlar müt
tefiklerle temasa girmişlerdir. Sedanın 
doğu bölgesinde bu hücumlar daha şid
detli olmuştur. Fransız kıtaları Alman 
hücumunu durdurmuşlar ve hntta Möz 
boyunca mukabil hücumlannı inkişaf 
cttirmeğe muvaffak olmuşlardır. Fran
sız. ıni.idafaa tertibatında Almanların vü
cuda getirdikleri 7 - 8 kilometre derin
H~ındeki girinti derinleşmemiştir. 

NAl\1ÜRLE A!';VERS ARASINDA 
Sedanın batı şimalinde vaziyet clalıa 

ciddi görülmektedir. Burada Möz neh
rini geçmeğc muvaffak olan Alman zırh
lı kuvvetleri ileri siirülmüştür. Daha 
simalde Namiir ve Anvers arasında şid
detli muharebe baslamıştır. 

Burnda l\löı ve Esim nchirlt>rilc ada· 
larda \'C An\'ersin sarkmda müttefik 
lmvnyi kiilliy~i Alman kurnyi kiilliye
siyle temastadı r. Alınanlar tank, tayya
re \'e topçu himaye:.indl• hücumlar yap· 
mışları-a da püskiirtiilmiişlcrdir. Seda
nın şnrkında vaziyet Moııtmetli ve Long
viyc kadar daha cıniııdir. Ren ıwhri bo
yuncn vaziyette hiç bir değişiklik yok-

gibidir. Filhakika Borsen Zeitung şöy
le yazıyor: 

Tepeden tırnağa kadar silahlanmış 
olan iki demokrasiyle ve onların peyk
lcrine ka~ı girişilmiş olan miicadele es
nao;ında çok fena günlere şahit olsak 
dahil Alman ordu'>unun rüesasına iti
mat etmekte devam eylemek lazımdır. 

BELÇİKA KRALININ MESAJI 
Brüksel, 16 (Ö.R) - Kral Leopold 

Llyej kaleleri müdafilerine radyo ile şu 
mesajı göndenniştfr : Vatanınız uğrun
da .sonuna kadar dayanınız .. Sizinle if
tihar ediyorum .. 

PAR1S1 BOMBARDIMAN ETTİLER 

Paris, 16 (Ö. R) - Bazı Alman harp 
tayyareleri bu sabah şafakla beraber 
Pari.s askeri mıntakası üzerinde uçmuş
lar ve fakat derhal dafi toplar tarafın
dan ateş altına alınmışlardır. 
Avcı tayyareleri de bunlara hücum 

etmi§tir. Düşman tayyarelerinden birisi 
düşürülmüştür. 
Fransanın şimalinde ise sivil ahalinin 

bombardımanı devam etmektedir. Av
ras salı ve çarşamba gecesi bombardı
man edilmiş~ir. Bir çok evler tahrip 
olunmuştur. Fakat askeri ehemmiyeti 
haiz hiç bir binaya isabet vaki olma
mıştır. 

Bu saate kadar beş ölü ve on bz~ ya
ralı kaydedilmiştir. 

FRANSIZ MEVZİLERİNİ~ 
ARKASI 'DA ..• 
Londra, 16 (Ö.R) - Askeı i vaziyet 

hakkında şu malfünat veriliyor : 
Bazı düşıuan kollnrı Fransız mevLile

rinin arkasına kadar gcçmi!:ilerdir. Na
mtirden Sedana kadar muharebe bir 
hareket harbi şeklini alınıştır. İki taraf
tnn motörlü kuvvetler ve tayyarc-ler bu 
harekata i tirak etmektedir. 

İNGİLİZLERİN llAıtEKATI 
İngiliz umumi karargahının bu sabah 

neşrettiği tebliğe nazaran İngiliz sefer 
ordusu son harekata iştirak etmiştir. 
Hava foaliyetleri muv etli olm 

BELCİKADA VAZİYET 
Belçika tebliğinde şu malfımat var 

Hafif Alman kuvvC'tleri kuvvetlerimizl 
teınns halindedir. Bir <;ok miisndemelc 
olmuştur. Kıtaatınıız bunların bir ço 
ğundn diişmanm ilerlemek tc elıbüsüni 
durdurmuştur. l\tuvafCnkıyetli tnlıribat 
yapılmış \'C düşm:mın ileri hareketi hı 
suretle giirlcştirilrnio:tir. Cephe Albe 
kanalındnn Anversin şarkına kadar git 
mekte ve cenupta Luvenden geçere 
Belçikanın merkezine ulaşmaktadır. B 
safın şarkında Nrunür ve Liyej Alma 
ileri hatlnrının ~erisinde mukavemetle 
rine deva:n etmektedir. 

BRÜKSI~L iSTİKAMl'..'TİNDE 
Luven civarında Almanlar Brüksel 

doğru kendilerine yol açmak için hU 
cumlarda bulunmuşlarsa da İngiliz ve 
Belçika kuvvetleri tarafından ağır zayi 
at verdirilerek püskiirtülmiiş1erdir. 

ALMAN ZAYİATI AGIR 
Fransadan son alınan mali'ınıata gör 

Sanıbr nehrindl•n .Möz nehrine kada 
rniihirn rniisademcler olmuş ve Almnnla 
ağır zayiata uğramışlnrdır. Sedanın şar 
kında Alm:mlar yerlerinde tutulmuştur., 
Sednnın garbindc rnz.iyet karanlık ,. 
sey:ıldir. 
Almanların bu mıntakadn çok kuv· 

vetli bir tnzyik yapmakta oldukları an· 
laıulınaktadır. Daha şarkta Vojlard 
mevzii bazı faaliyetler vardır. Ren üze 
rinde Fransız topçuları Alman mevkile
rini bombardıman etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Almnn gerilerini 
bombardıman ederek Ren havalisinden 
Belçika ve Lüksemburga kadar Alma 
münakaltıtı üzerinde büyük karışıklığı 
mucip olmuşlardır. 

ALMAN RESMİ TEBLİGİ 
Berlin, l6 (Ö.R) - Alman başku

mandanlığının resmi tebliği : Hollanda 
ukanıharbiyesiyle ordunun teslimine 
müteallik mukavelenin tanzim ve imza
sından sonra Alman kıtaatı Hollandanın 
payitahtı olan Ltıhey şehrine ve Arns
terdama girmiştir. 

Belçikada Dile müdafaa hattının Na
mür ve Anvers nrasındaki kısmında 
muharebe şiddetle devam ediyor.. Na
mürün cenubundaki sahayı ve Môz 
nehrinin garp sahilini kıtaatımız işgal 
etmişlerdir. Bu esnada motörlü Fransız 
kuvvetleri zırhlı kuvvetlerimiz tarafın
dan tahribe uğramıştır. 

Sedanın cenubunda Fransızlar en ağıt 
tanklarla mukabil taarruza geçmişlerse 
de bunların bir kaçı imha edildikten 
sonra püskürtülınüşlerdir. Mozel ile 
Ren arasında Sarloytern ile Lavtern
burg arasında Alman mevzilerini daha 
ileri nakletmek mümkün olmuştur. 

15 mayısta Alman hava kuvvetleriyle 
düşman kuvvetleri arasında irtibat yol
ları üzerinde muharebeler olmuştur .. 
Düşman yürüyüş kolları dağıtılmış "e 
bir çok tanklar bomba isabetiyle irnh8 

olunmuştur. Hava muharebelerinde 46 
ve bataryn ateşiyle iki düşman tayyare
si düşürülmüştür. 
Düşman t.ayyarc meydanlarına yapı

lan ağır baskınlarla bir çok tayyare 
tahrip ve imha edilmiştir. 

15 mayısta emniyetli haberlerle tahrip 
edildiğini teeyyüt eden düşman tayya
relerinin sayısı 98 dir. On sekiz Alınan 
tayyaresi kaybolmuştur. 

Hollanda ve BeJcika sahillerinde taY: 
:varelerimiziıı isabetli bombalariyle ikl 
inuhrip batırılmıştır. Ayrıca biri 12 b~ 
tonluk olmak üzere iiç ticaret gern1~1 

batırılmıştır. Bir Alman deniz.altı ge!111~ 
si dü~manın petrol gemisiyle bir ticare 
gembini nıuvaff akıyetle torpillemiştir·· 
Düşman tayyareleri garbi Almanyadıı 
bazı uçuşlar yaparPk attıkları boınbalar 
ile bir kaç sivilin ölmesine ve yarala~
masına sebep olmuşlardır ve ehemmı
yetsiz maddi zarar ika etmişlerdir. Fa· 
kat askeri hedeflerden hic birisi düşına· 
nm hücumuna maruz olmamış ve her 
hangi bir hasara uğramamıştır. 

4 AMERİKA SEVY AR HASTANE
SİNİ TAHRİP ETTİLER t 
Paris, :rn (Ö.R) - Fransadaki seYY8
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Amerika hastaneleri reisi C. V. Co~~ 
düşman tayyarelerinin Garp cephe~_... 
yaptıkları taarruz neticesinde dört .l»""'.':.: 


