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GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. L TELEFON: 2697 

lltın mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• Yugoılavyada intihap 
talik edildi 

Roma, 17 ( ö.R) - Y ugoalavyada Hırvat 
niyetlerinde yapılacak olan belediye intihabatı 
bili müddet talik edilmijtir. Bu intibabatm ttaJ. 
ya ve Adriyatik aahillerindeki intihap dairelerin
de talik edilmesi HırYatİstan valiiinin emriyle 
ohnUJtur. _I 

YENİ ASIK matbaamıda bası1mıttır 

Alman ordusu erimeğe mahkOmdur 
... ·-· .. . . . ..., . . . : 

Sofyaya Ne Oluyor? 
~iman - Bulgar maçını görmek 

Sofyaya otuz bin Alman •• uz ere 
~--~--_.... _______ ~ 

~~y_i_r_c_is_i~g:;;.._e_l_m_e ___ s_i_n_e_sepep ne? 
Bu seyircilerin mutlaka bir manası var? 

-~---~x*x--~~~~ 
Belgrnt 1 7 (Telgraf) -Haziran ayının ilk haftasında Sof yada Bul

gar - Alman futbol milli takımları arasında yapılacak maç Balkanlar
da heyecan uyandırmı~tır. Bu maç Sofyada Alman tahşidatmm bir 
isareti olarak kabul ediliyor. 

• ••• Almanyanın en büyük spor mec· ı fazla seyirci alabilecek ıtad mevcut 
rnlaruası, Bulgar - Almk8:?" milli takıb~· olmadığım, timdiıe kadar Almanla

maçını seyretme uzere otuz ın 

Belçikada büyük muvaffakıye~lcr kazanan cesur Fransız askerleri ve taarruz eden lngiliz tanklan 

Alman seyircinin Sofyaya gidece- nn ltalyanlarla ve Macarlarla yap-
ğini bildirmiştir. tıklan maçlarda Almanyadan gelen 

Bu maçı mevzuubahis eden gaze- seyirci sayısının bunun onda birine 
tel~r Bulgaristanda 20 bin ki§iden bile baliğ olmadığını kaydediyorlar. 

Harp bütün şiddetiyle devam ediyor 

B0 yük tehlike 
önünde 
-*--

Bütiin menabiimizi ve 
bütün çala1malarımızı 
nailli müdafaamızı 
Jıuvvetlendirmeğe 
tahsis e~lemelı 
mecburiyetindeyiz -·DAKKIOCAKOOI..:U 

iki büyük imaparatorluk, diinl'a hfı· 
lirnb etini elde ctmeğe ui:'l'aşan Alman· 
Yaya karşı en kanlı bir mücadeleyi 
,labul etmiş bulunuyorlar. 
. Tasavnır ve tehayyülii bile tiiyleri 
lirpcrtmeğe kafi gelen. dünya tarihinin 
•aydctmediği nıüthiş bir boğu~ma de· 
\anı ediyor. Bu harbin inkişaf tar:tı dün· 
ln milletlc.rinin mukadderatı üzerinde 
lhiicssir olacağından bu ateşe daha bir 
tok milletlerin sürüklenme i ihtimaJleri 
de çok kunetlidir. 

Göriiniişe nazaran hürriyet ve istik
lallerini muhafaza azminde bulunan mil· 
ktıer, hir hayat '\"e memat miicadelesi 
•lan bu ate!?ten kendilerini kolay kolay 
koruynmıyacaklardır. 
Başka bir dünya ve ba~ka bir ıilcm 

Ba~ılan Birleşik Amerika devletleri bile 
kendilerini tehlikede görmekte, müda· 
lan tedbirleri almak liizumunu hissey
.lenıiş bnlunmaktadırlnr. Amerika Reisi
~ürnhuru Ruz,·eltin kongrede izhar ey
lediği endişeleri ve bir yıl içinde elli 
bin tayyare imali lüzumu iizerindeki 
>srnrlrın diinvnnın ne (eci '\'e ne kor
lttınç iıkıbetl~ doğru siirüklendiğini 
anfatmağa kafidir. Amerika kendisini 
tehlikede göriirse bizler gibi ateşin ya
kınında \'C tehlikenin ağ-llnda huluıınn 
.llıilletlcr için vaziyetin ne kadar ağır
l::ı~tığım tahmin eylemek giiç olmaz. 
Bugfüı artık tereddiide mahal yoktur 

ki halat ve memat miicadelesi er '\'e gcs: 
bütiin milletlerin başına derece derece 
ı:aile çıkararnkhr. Yaşamak istiyen mil· 
letlcr şimdiden miidaraa tedbirlerine 
iı~ıni ehemmiyet ,·ennek mcrburiyetin
dedirlc.r. 

1'iirkiye gibi hürriyet 'c istiklalini 
lıer şeyin iistünde tutan, bu uğurda bii· 
Hiıı bir diinya Jıusumetine ka~ı dur
~ıaktan göziinü kırpmıyan bir millet 
l\'in, bugün milli müdafaadan başka dii
~iinülecek hiç bir mesele tasnvnır edi
lt•ınez. 

Sekiz buçuk aydanbcri devam eden 
lıarp sekiz on gün en·eline kadar cid
diyetinden şiiphe edilecek bir seyir ta
kip ediyordu. Böyle bir harbın mevzii 
kalabilmesine ihtimal ,·erilcbilirdi. Ne
tt•kim harbın ilk 8l'larında hiikiimetimiz 
lı:ıyatı zorlıyacak. gayri tabiilik ifade 
edecek her tiirlii karar ve tedbirlerden 
lcaçmılmasmn. normal hayatın muhaCa
~..'lsına itina gösterdi. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

!"" ...... N·~·rgiz·· ........ 
Kokulu Kız 

Çok hazin safhalarla dolu olan ye
ni romanıını21, hakiki bir hayatın ıs· 
hrap \'e tereddütlerini, hayalci bir 
kızın lcarşılaştıfı sukutu hayali, mu
'-ririain cazip uslubiyle canlantlır-

Belçika 
--*-

Luven mıntakasında Britanya kov· 
vetleri Almanları ric'ata mecbur etti 

Hükümeti Brük
seli terke lüzum ~ 

görmüştür -·Hükümet, şimdi Bel~ika 
arazisinin başka b ir 

yerindedir 
Paris, 17 (Ö.R) - Belçika başvekili 

B. Piyerlo radyo ile vatandaşlarına hi
taben şu mesajı neşretmiştir : Dünki.l 
gün düşmanın hücumları tardedildi. 
Gün sonunda vaziyet değişınemi~ii. Fa· 
kat umumi vazivet sebebiyle kıtalarımı
zın mevzilerinde yeni tadilat yapmak 
zarureti hasıl olmuştur. Bu hareket za. 
ruri olarak şartları değiştirmiş ve hü
kümeti Brükseli terkede.rek Belçika 
arazisinin diğer bir noktasında birleş
meğe mecbur eylemiştir. Bu elim kara-

- SON'U 2 İNCİ SAllİFEDE - ltıgUiz kuvvetleri Belçikada 

25 Alnıan fırkası Isviçre 
hududunda toplandı 

Dün Isviçre üzerinde uçan bir 
Alman tayyaresi düşürüldü 

lsviçre harbiye nazırı parlamentoda beyanatta bulunuy01' 

Faris 17 (Ö.R) - fsviçrecle İsviçre avcı tayyareleri tarafından bir Alınan 
bombardıman tayyaresi düşUrülmtiştür. 

Alman kıtaatının Karaorman ile Konstans gölü sahilinde tahaşştidü haberi 
teeyyüt etmiştir. Bu mıntakada 25 Al-man fırkası toplanmıştır. İsviçre hükü
meti harp malzemesinin mi.ihim lıiı· kısmını tehdide maruz bırakmamak için 
cenupta Nöşatel, Vo, ve Cenevre Kantonlarına doğru naklcttirmiştir. Bern er
kfinıharbiyesi resmi bir tebliğ neşrederek dahili müdafaanın en büyük dikkatle 
hazırlandığını ve motörize kuvvetlerin mildahaleye hazır bulunduğunu bil
dirmiı::tir. 

Bern 17 (A.A) - İsviçre ordusu yüksek kumanöanlığının memleketin bazı 
mıntakalarının tahliyesini emrettiğine dair \'erilen haberler tek~ip edilinektc
air. 

Bem 17 (A.A) - Neşredilen resmi bir tebliğde şöyle denilmektedir: 
Perşembe akşamı alınan son haberlere göre, İsviçrede vaziyette bir değisik

lik olmamıştır. Bu hususta şurasını da kaydetmek lazımdır 1d, kıtalarım;zın 
umumi seferberliği ve ordu başkumandanının beyanatı hakkında İtalyan rnat

tefsirler ltal anın lsviçreye karşı ittihaz ettiği ddsta-

Hollanda kuvvetleri Plaşindeki pet
rol tanklarına ateş vermişlerdir 

-----------------~.Mııı----------------~ 
Pads 17 (ö.R) - Saat 12 den 19 z.a hulasa ediyor: 

kadar umumi vaz.iyet hakkında alınan HarekAt hakkında dün akşam alınan 
haberler şunlardır: haberler iyi bir lntiba bırakıyor. Düş-

Garp cephesinde dün gündüz ve gece manın hatlarımızda açtığı cep tamamly
Sambr nehrinin ve Retel'in şimal ının- le diln doldurulmuştur. Bu cep şimalde 
takasında ve Sedanın cenubunda mey- Sambr'a w cenupta Retel'in şimallne 
dan muharebesi devam etmiştir. Belçl- ve garpta Sedana dayanmaktadır . 
kadaki muharebeler daha az şiddetli ol- Sevkulceyş ve tabiye vaziyeti ınem-
muştur. Dün akşam gün batarken va

nuniyeti muciptir. Sedanın cenubunda 
son derece şiddetli blr muharebe devam 
etmektedir. Şimdiye kadar kayde şay:ın 
hiç bir tebeddül vukua gelmemiştir. Ko
rular ve köyler beş altı defa elden ele 
geçmiştir. Bu da muharebenin şiddeti 
hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

ziyet şöyle idi: 
lngiliz - Belçika kıtalan Esko 

nelıri ağzı ile Sambr nehri arasında 
yerleımiştir. Sambr nehrinin cenu
bunda ve Möz'ün sol ıahilinde düt
man kuvvetleri büyük bir çıkınb 
te,kil etmektedir. Cenupta Retel'in 
timalindeki noktaya kadar uzanan 
ve Sedanın hemen tarkında bulunan 
ilk cephe tamamlanmaktadır. Bu 
rnıntakada f evkalide ıiddetli muha

Norveçteki müttefik kıtalan Al
manian şarka doğru sürdüler 

rebeler devam etmektedir. 
Havas ajansı dünkü vaziyeti şöyle 

---------------x*x-~~~-----
Paris J 7 (ö.R) - Norveç cephesinde Narvik harekatı müttefikler 

için en iyi şerait dairesinde devam etmektedir. Viyarvik ınevkiine çı
karılan ve Bratanyerdeki kuvvetlerle iltisak peyda eden müttefik kıta· 
lan Almanları şarka doğru sürmüşler ve isveç hududu ile münakalele
rini kesmek için de teşebbüse girişmişlerdir. Müttefikler şimdi Narvik
ten ancak küçük bir fiyord ile ayrılmış olup şehri gerek havadan, ge· 
rek toplarla bombardıman ediyorlar. 

ltalyanın Mısıra karşı harekete geç
kuvvetle ihtimal veriliyor • 

mesıne 
~. 

Almanlar Italyaya harp 
malzemesi sevkediyor 

Avusturyada tahşit edilen Alman kıtalanmn ha 
harp malzemesini takip edeceği muhakkakhr 

------------x*x------------~-------
Dün sabah iskenderiye açıklarında başlayan 
müttefik deniz manevralarına geniş mikyasta 

hava kuvveti de iştirak ettL. 
------ ----x*x------------

Almnn Hududu, 1 7 (A.A) -- c:Ha- de Muuolininin oldukça mühim teklif-
Vas> !ere mukabil bitaraflığını muhafaza et-

Alman hariciye nezaretinde Mu!!o· m<":ği kabul edeceği aöylcnmektedir. Bu 
!ininin müdahalesine kat"i nazariyle ba- tekliflerin Ruzvelt vasıtaıiyle yapılabi
kılmaktadır. Hariciye nezareti mahafil- leceğini çünkü ancak onun müdahalesi
lerinde hasıl olan kanaate göre, Musso- nin bu tekliflerin Mussolini tarafından 
lini. mesela Korsikaya veya Mısıra bir kabulüne imkun vereceği tahmin edil
baskın gibi münhasıran İtalyan menfa- mektcdir. 
atlerini alakadar edebilecek bir gaye Londra, 17 (A.A) - :Times gaze-
için harekete geç~c~ktir. · lesinin müstakil bir Belgrad menbaın-

Siyasi mahafillerde söylendiğine gö- dan aldığı bir habere göre, Almanlar 
re, bu ilk ihtimal harp patlamadan bir Brenner yoliyle ltalyaya harp malzeme· 
az evvel yapılan Alman - İtalyan görüş- si ve bilhassa tanklar göndermektedir
meleri e9nasında derpiş edilmiştir. ler. Avusturyada tahşid edilen Alman 

Aynı mahafillerde hüküm süren ka- !ataları Fransaya karşı kullanılmak ü:ze
naate göre, Mısıra kar§ı harekete geçil- re büyük bir ihtimalle bu malzemeyi ta· 
mesi daha muhtemeldir. Çünkü muhase- kip edecektir. 
mat baılar başlamaz Habeıiıtanın imda- MANEV RALAR 

K~ 1 ı J ~) - Miittefik filo-
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Hava harbı 
Pilot yerinden şahit olunmuş 

entresan bir hava harbı 

lngiliz tayyareciliğ mekteımıdı. 9ıt.tel çalışmalar 
Bir vazife uçuşu alan pilot. tayyareyi dısıra takla, rcturneman yapıyor. 50 

hangarından çıkarttıktan sonra hava- saniye bütün bu hareketle kifi. El tetik
lanıyor. Pusla ile yol alan tayyarede te: Refleks usulen binde birdir. Hedef, 
her eey saat gibi i lemektedir. Fakat pi- nişan hattından geçecek ve buradan, 
lotun alışkın elleri bir defa daha yağ çeyrek saniyeden az bir müddet sonra 
tazyikini, altimetre ve ini:ı takımının ku: çıkacaktır. Gözleri hep benzin işaretinin 
mandası üzerinde dolaşıyor. gösterdiği mikdar Ü7.erinde: <Ancak 

Bir dakika irtifa aleti 1,000 metreyi yanm saaılık. 20 dakikalık. 1 O dakika
gösterirken pilot bir bulut içine dalı- lık benzinim var!> 
yor. Gözeltliyecek aletlere bir yenisi da- Dikkat.. Dü~man tayyare dafi top
ha eklendi : Köruçuş, yani pilot etrafını !arının ateşi bu. Vril. küçük ve gayri
görmeden uçmak imkanını veren alet. muntazam sıçrayışlar jçinde sinirler kıv-

lrtifa, 8,000 metre.. Oksijen maske· ranmakta, dimağ durmuş. kaskatı kesil
sini yerleştirmeli, sarfiyatına nezaret et- miş gibi. 
meli. . . . Bir gölge geçiyor. Kıstı bir ııte.,. Ve 
. Benzın ~evıy~ı~c. saate. pusl~ya, h~- işte isabet .• Daima vril .. Miithiş bir kalp 
rıtaya, yag .~azyıkıne, ~ervnnen.ın dev~r ağrısı .. fakat benzin depolarında ne ka
sayısını gostercn ~· al~te kısa ~ır dar benzin kaldı~ Çok şükür. düşman 
~~kış... Şaka de~il, b~r ~aç dakıka alevler içinde dü:ıüyor. Artık dönelim. 
ıçınde tayyare, denız sevıyesınden Gav- Bütün damarlar çarparak meydan isti
rizangar tepesine çıkmış kadar yüksek- kameti bulunurken gözleri yiyecek gibi 
liktcdir. K&şiner bu dağa iki ayda çıkar- pusla. adedi .devir. benzin ibresine ba-
lar. ~ k b. kıyor. Nihayet meydan.. ini§ takımlan. 

Sag altımızda 20 derecede ara ır Ve yedi sekiz manevra en son meydan 
nokta göründü. Belki 1, 5 00 metre daha ·· · t• ti b. k ., ' • SOO k.I uzerıne a ı ır onu ..... 
ö~ede. ~ı.iş~nn.1 Snat;e . 1 ome:re lşte cephede döğüşen pilotların gün-
suratle bırbırlerıne dogrıı gelıyorlar. l· a- ı ··k h h el t • b. kaç ... f 

·· ·· d h ··k k p·ı u aya n an ens an.ane ır .... -kat obur tayyare a a yu se te. ı ot h 
yükselmeğe koyuluyor. irtifa aleti \'e a .. 
adedi devre şöyle bir bakıyor .. --·--Diğeri de aynı şeyi yapıyor ve üs
tünlüğünü muhafazaya çalışıyor. Sahte 
hücum. Saatte 800 km. Yani saniyede 
222 metre süratle bir dalı . (Nevyork-
taki en yüksek binanın ekspres asansör
lerinin sürati saniyede 22 metreyi aş
maz.) Pılotun gözü daima adedi devir, 
b~nzin seviyesi, yağ tazyikinde. . Elin 
biri levyede. öteki de ga7 manetinden 
topun elektrikli kumandasına gidiyor. 

bile~in hafifçe oynadıf.ım görüyor
ruz. Tayyare bütün kudretiyle, yukarı
ya doğru adetiı phlanmıı gibi fırlayıp 
çıkıı yapıyor, ve ııonra kısa kuturlu bir 
dönüı1 oluyor. Karşısındaki Messerch
rnitt'tir ve hala tepesindedir. Manevra. 
nın ve hareketlerin şiddetinden adeta 
pilotun gözleri körle iyor. Kuvvei anil
merkeziye tesiriyle damarlarındaki kan 
boşalıyor. Böylece nteş altında bir sani
ye, nihayet iki saniye kalarak 500 met
re katediyor. Bappğı bir serbest dü
şüşün bıraktığı tesirin 1 O misli bir tesire 
uğramış gibi.. Gözler irtifa göstericisin
de .. 

Gözlerini açınca düşman tayyaresi
nin kendisinden 50 metre daha apğı
larda güç halle ve adeta düşecekmiş gi
bi tutunmağa çalıştığını görüyor. Diğer 
tayyare ile teması aramak. onu arkadan 
bir hi.icumla bastırmak için biribiri ar-

Belçika 
--·--

Rükümeti Brük
seli terke lüzum 

görmüştür -·-BAŞTARAH 1 inci SAYFADA 

ra bedihi olan bir zaruret karşısında 
katlandık. Mütetfikleriyle birlikte Bcl
C'lkalılar me .. ·kilerini adım adım mUda
faa etmekte ve bir çok noktalarda şid
detli mukabil hücumlar yapmaktadır. 
Karşılıklı orduların hareket vasıtaları
nın silrati hMiselerin de gerek iyi, ge
rek kötü taraflarının daha süratle inki
şafını mucip olmal..-tadır. 

Bir kaç gün devam eden harpten son
ra vaziyet geçen 1914 ve 1918 harbinin 
ilk haftalarını andırmaktadır. Fakat o 
derecede vahim değildir. Neticede Al
man istilasına ayni derecede biı· kalkın
ma hasıl olacağına kanaatimiz vardır. 

,,.. . 
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.18 MA Yls CUJIAftTESI 
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5EHiEf _HASERLERi Büyük tehlike 
önünde 
--*--

Yanlışlıkla Mahsul fiatinde tenezzül 
Bütün menabllmizl IH! 
bütün ~alışmalarımızı 
milli müdafaamızı 
ııuvuetıendlrmete 
tahsis eyleınelı 
meclJul'iyetlndeylz 

~*--- x•x:---~-----'--~~ 

Uyku ilicı içen Üzümlerin rutubet derecesi tespit -·--BAŞTARAFI l İnci SAYFADA.-kız hali ıayuyor edildi, afyonlar mübayaa·ediliyor 
--•- x•x---------İzmir Kız lisesi son sınıf talebesinden 

Nermin adında bir kızcağız, mektep ec
zanesinden yanlışlıkla aldığı bir ilacı iç
miş, sinir buhranına tutulmuş, bunu 
müteakip te derin bir uykuya dalmıştır. 

Lisenin fen kısmı talebesinden olan 
bu talebenin ders mevzuu olarak aldığı 
iliicı içmesi ile hayatının tehlikeye gir
mesi mümkün olmuştur. Nermin hasta
neye kaldırılmış ve hemen tedavi altına 
alınmıştır. Genç kız dün akşam hfila 
uywnakta idi. Yanlışlıkla alınan ilacın 
uyku iliıcı olduğu anlnşılmıştır. --·--Erk ek 
Lisesi Atletizm 
bayramı bugün 
İzmir erkek lisesinin beşinci atletizm 

bayrnmı bugün saat l S/ 30 da Alsan
cak stadında yapılacak, bayram hazır
lanan tören prograıpına göre açılacak
tır. 

izmirin spor ''arlığı içinde bir husu
siyet ve bir kuvvet teşkil eden erkek li
sesinin bayramı için yapılan hazırlıklar 
bize ümit verecek bir vaziyettedir. Bu 
okulun spor idarecileri arasında atle
tizmde rekor yapmış ve bilfiil ve bittec
rübe spor muallimliği ve antrenörlükte 
muvaffak olmuş elemanların bulunuşu. 
bugün bir iki rekor kırmamış ümidini 
vermektedir. Gençliğimize muvaffakı
yet dileriz. --·--Ticaret müzakereleri 

Şehrimi7.e gelen malumata göre Ro
manya hlikümeüyle hlikümetimiz ara
sında Bilkreşte ynpılmakta olan ticaret 
mü7.akereleri müsait bir hava içinde de
vam etmektedir. Yeni anl~mada her .iki 
hükiimelin ticaret mübadelcleı-ini art
tırmak iınknnı göz önünde bulundurul
maktadır. 
Diğer taraftan Hollanda ve Belçikada 

bu iki hükümetle yapılmakta olan tica
ret müzakereleri harp vaziyeti dolayısi
le inkıtaa uğramıştır. -·--Yeni bir ithalat 
birliği kuruldu 
İştigal me\'ZUU çuval, kannviçc ve Jüt 

mamulatı olmak, merketl İstanbulda: ve 
bir şubesi İzmirde bulunmak üzere bir 
çuval, kanaviçe ve jüt mamulatı itha
latçılnrı birliği kurulmuştur. Bu işlerle 
meşgul olan tacirler bu birliğe aza ol
mak mecburiyetinde bulunmaktadırlar .. 
Aza olınıyanlar birliğin iştigal mevzuu
nu teşkil eden maddeler ithalatını yapa
ınıyacaklardı r. --·--BEYNELMİLEL 
Sergilerdeki Türk 
pavyonları-
Peşte ve MilD.nodaki beynelmilel ser

gilerdeki Türk p&vyonlan büyük bir 
rağbet gomıüş, Izmirden iki tüccar da 
hususi olarak bu sergilere iştirak et
miştir. Bu iki sergideki Türk pavyonla
nııı takriben iki milyon kişi Ziyarette 
bulunmuştur. ___ ,, __ _ 
Torbalıda bi rhırsızhk 
Torbalıda bağlık istasyonunda amele 

garajında bir hırsızlık vak'ası olmuş ve 
200 Jira calınmıştır .. Suçlu aranıyor. 

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

~ŞEHİR İŞLERİ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belediye reisi dün sabah yukarı ma
hallatı teftiş etmiş, öğleden sonra saat 
16 da Belediye daimi encümeni toplan
tısına riyaset etmiştir. 

e Şehirde yedi kişi yerlere tükür
dükleri için BclecUyece tecziye edilmiş
lerdir. 

e Belediye bu sene Bostanlı plajını 
halkın istifadesfoe açacaktır.. Burasını 
kiı-alıyacak müstecire bazı tesisat ve in
şaat yaptınlacaklır. 

Belçika ve Hollanda harplerinin ~ ticaretimiz ilzerindeki tesirleri oldukça 
geniştir. İhracat büyük bir müşkUIAtla yapılmaktadır. •• Bu harbin bariz tesirlerini mahsul fi- zulmuş tanelerden mürekkep üzümler-
atlerinin düşkUnlUğündc görüyoruz. 8 de yilzde 20 nisbeUnde rütubet buluna
ve 9 numara üzllmlerde onar para te- bilecektir. Riltubet fenni Metlerle ve 
nezUI kaydedilmiştir. Akala birinci nevi tahlil suretiyle tesbit edilecektir. 
pamuk 58• kuruştur .. Zeytinyağı fiatin- AFYON .MÜBAYAATI 
de de tenezzül kaydedilmiştir. Toprak mahsulleri ofisi, 1939 yılı af-

ÜZÜMLERiN RÜTUBET DERECESİ.. 
Borsaya getirilen ve satışa arzedilen 

çekirdeksiz kuru üzümlerin azami ri.i
tubet dereceleri kuru üzüm ihracatının 
mürakabesine dair nizamnamenin ye
dinci maddesine müsteniden vekAl~çe 
şöyle tesbit edilmiştir : 

10 numaralı standard ve daha yukarı 
kalitelerle bunlara tekabül eden üzüm
lerde azami yüzde 16, dokuz numara 
standard ve daha aşnğı kalitelere teka
bül eden üziirnlerde yüzde 17, tama
men yağmur yemek suretiyle evsafı bo-

yon stoklarını satın alınağa başlamı~tır. 
Ince toplanmış olan afyonlardan her 
morfin derecesi için 40 kuruş ve kaba 
toplanmış olanlardan 30 kuruşa alın
ınak t.adır. Tüccarlar ellerindeki afyonla
rı bu ayın son gününe kadar İstanbul
daki depoya teslim edeceklerdir. İzmir
dcki depoya da teslim mümkündür. 

Haber verildiğine göre beynelmilel 
afyon kongresine iştirak eden murah
haslarımız, bizim için faydayı mucip 
bazı angajmanlara girmişlerdir.. Bazı 
memleketlere mühim nisbctte afyon ih
raç edilecektir. 

Halkevi Çiçek sergisi 
Dün akşam kalabaltk bir münevver 

kütlesi huzurunda törenle açıldı 
-~----x~x.-------

Halke~inin ikinci defa olarak büyük hale ve bir teşviktir. Her ne kadar halk
bir itina ile h_azırladığı çiçek sergisi, dün tan bir çok tanınmış amatörler, bu ser
öğleden sonra saat 16 da, kalabalık bir giden çiçeklerini esirgemişlerse de, bu 
ziyaretçi kütlesi huzurunda açıldı. Mu- ikinci adım. gelecek sene için ümitlerle 
hitimizde çiçeğe ve çiçek sevgisine ve- doludur. 
rilen ehemmiyetle hemahenk olan bu Serginin açılışına vali riyaset etmiı. 
sergi, şüphe edilemez ki üstün bir mana belediye reisi, parti müfettiıi. halkevi 
taşıyor. Üyeleri ve bir çok münevverler, çiçek 

Bundan 30 sene evvel lzmir halkını E.şıkları bulunmuıtur. Kültürparkın en 
saran çiçek sergisi, o zaman dünyanın nadide çiçekleri de bu sergide yer al
en mutena gül ve karanfil kollebiyon- mıştı. Vali, çiçek sergi ve sevgisi hakkın
larının l:z:mirde toplanmasına vesile ol- da güzel hir nutuk söylemiı. sergiyi öv
muş ve halk hiç bir teşvik görmeden rnüş, muvaffakıyet dilemlıtir. 
evini, bahçC!İni en nadide çiçeklerle Sergi bugün ve yarın devam edecek, 
süslemişti. yann gece kapanış münasebetiyle hallc-

Dünkü çiçek sergisi, büyük bir mer- evinde ' nezih bir gece yaşanacaktır. 

Ziraat Vekileti Manisada Ameli 
Ziraat mektebi açıyor 

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

Ziraat vekaleti Manisa civarında bu- rine avdet ederek fenni bir şekilde zi
lunan Gifrenin vcresesine ait çiftliği raat işleriyle uğraşmalarını temin ola
otuz dört bin liraya istimlak eylemiş bu caktır. Mektep iç.in tazım olan ziraat 
çiftlik ameli ziraat mektebi haline geti- makineleri Avrupaya sipariş edilmiştir. 
rılmesine karar vermiştir. 

Mektebe ara7.isi bulunan köylüleri- Bugünlerde gelmesine intizar olunuyor. 
mizin çocukları alınacak, ameli ve na- Ciltlik binalnrı tmnir edilmekte ve çift
zari ziraat usuUcti öğretilecek ve mek- liğe bazı tesisat ila\·esi derpiş olunmak
tepte tam bir köylü hayatı yaşanılacak- tadır. Yeni sene tedrisatile birlikte mek
tır .. Mektepte yetişenlere verilecek ter- tebin açılabilmesi için alakadarlar fa.a
biye ve tahsil, çocukların tekrar köyle- liyet göstermektedirler. 

Askeri vazifeler •• 
Olümlü kaza 

Muvailak olanlara Ödemişin Beydağı nalüyesinde Ub.ı 
ikramiye Verilecek dere köyünde Abdullah oğlu beş yaşın-

Fakat bugiin artık \ia2İye& bu defildir 
Tamamen değişmiştir. Hayab zor ....... 
bütün mcnabii ınill\ mlidafaaya taallek 
eden işlere tahsis eylemek mecburiye
tindeyiz. Almanya \'c italya gibi ko&' 
koca memleketler milli müdafaa levr 
zimini temin meselesini ondan daha d 
ehemmiyeti haiz bulunmıyan iaşe işle
rinin üstünde tutuyorlar. 

Evlerinin, bahçelerinin demir par· 
maklıklarını si;kerck top, tUfenk ve 
mermi yapıyorlar. 

Biz ise hala imıtr işleriyle meşgul bu
lunuyoruz. Memleket, ınahsüs bir demit 
sıkıntısına maruz bulunduğu halde yinll 
hususi \ 'C umumi inşaata devamda t~ 
reddüt göstermiyonız. 

Kabul eylemek lazımdır ki memleke
timiz imara muhta!;tır. İmar faaliyetiıd 
beş on misline çıkannış olsak )ine m ..... 
taç olduğumm hadde ulaşma buluıuna
yız. 

Lakin hugüniin şartları böyle müta
lıiaları geri bıraktıracak kadar ağırdır. 

Üç b~ giin içinde istilaya maruz b
lan milletlerin ''auyetleri, bizleri tepe
den tırnağa kadar silahlanmak için hUJll" 
malı bir faaliyete sevketmeğe kafi get. 
melidir. llilkiimetin bu mevzuda çols 
müteyakkız bulunduJ:'ltna şüphemi:ı: yok
tur. Fakat her an olduğumuzdan daha 
kuvvetli buhınnuık nrzu n cndişesial 
de, a in gö7 i.iniinden uzak tutmamak 
icap eder. 

Binacnnlc) h Jınrp sonuna kadar ınilll 
miidafna ile alıiknlı olmıyaıı devlete, ~ 
tediyelere, hususi idarelere ve ~ 
ait bütiin inşaat ilurdunılmalıdır. Bil
tiin bütçelerde wnıi derecede ~ 
fa riayet edilmeli ve bu yolla elde e41-
le<'ek tasarruflar tamamen milli müd.
faa işlerine tahsis olunmalıdır. 

lmar hamlelerinde imkan varsa bina
ya değil yollara ehemmiyet verilmeli
dir. Yol Jıeın memleketin iman, he• 
memleketin müdafaası, hem de iktısadl 
faaliyetin yardımrısı can daman de
mektir. 

Yurdun emniyet n selameti konlll" 
duktan sonra kaybedilmiş zamanlan te
lafiye muktedir olacak bir neslin çocu1':• 
larıyız. Asırları yıllara sığdırmanın sır
rını bilen bir milletiz.. 

Bu itibarla tereddiide mahal yoktur· 
Bütün nıenabiimizi, bütün varb(ını.

ınilli müdafaanın emrine \'C milli mü~ 
faa tedbirlerinin arhnlmasına t:ıımıı e~ 
lemek bugiinün şnrtları altında birin~ 
derec:etle vatan borcumuzdur. Hiç bit 
düşünce ve mütalaaya !kapılmadan tat1 
kararlar alrnalıyı7. Devlet ve milletle 
faaliyetinde biricik hedefi şu olmalıdır S 
ı.Biitiin varlığımızı milli müdafaaya ,•er
mek ve bütün ~alışmalarııruu millt 111~; 
dafaayı tamamlıyan iktısadi tahamDllP 
kudretini artım1nğa inhisar etürınck
tir.• 

HAKKI OCAKOOLU --·--ltal yanın Mısıra lıarıı 
harekete geçmesi Jıuo• 
vetle ihtimal verili yor Ordu ikramiye nizamnamesi tatbik dakl Arif, anasının evde bulunmadığı 

mevkiine konulmuştur. Orduda, donan- bir sırada bindiği ağacın üzerinden düş- -BAŞTARAFI l İnci SAYFADA
mada temeyyüz eden bölüklere ve tay- müş ve parçalanarak ölmUştUr. Tahki-
yare uçuşlarında muvaffak olanlara ik- kata başlanmıştır. larının dün sabah başlıyan deniz mane.,.. 
ramiye verilecektir. -·-- ralarına Fransız ve tngiltcredeki Ak~-:; 

Binicilik, ihtira, okuma yazma, hay- M t) C A D E L E niz donanmasının en mühim kısmı dııflllll 
van terbiycşi ve miisademelerde yarar- olmuştur. Manevralar lskenderye açık-
lık. mesleki telif ve tercüme, hava fo- istasyonu mttdtirü larında baıılamıııtır. 
toğra!isi, ecnebi diller tahsilinde temey- Ankaraya -ıtti... Muayyen bir askeri tabyanın tetkiki 
yü.ı, kroki, harita ve muhtelif rekorlar fiA bakımından büyük ehemmiyet ta~•• 
için de jkrnmiye verilecektir. Bornova mücadele istasyonu müdürü bu manevralara geni~ mikyasta ha.-a 

--·-- B. Nihat Eğribo:ı: Ziraat vekaletinin tel- kuvvetleri de i§tirak etmiıtir. 
Ticaret müd~-ıu·· tMW grafia vaki daveti üzerine Ankaraya Lo d 1 7 (A A) _ H b·ye 11e-

IU" li• gitmiştir. Bu davet faaliyete geçecek . n ra, · ar 1 
.. k-

Mti 1 . ' . . zaretı Avusturalya kıtalarından mure essese eri- olan z.ıraat mıntakalan ışıyle alakadar- L .k. . \_. f . k t• M191rd• 
d .. ep ı ıncı ,oır se erı uvve ın 

Mıntaka ticaret müdürlüğü Roma ban- ır. karaya çıkarılmakta olduğunu bildir" 
kasın.ın bulunduğu binaya nakledilecek- -·-- mektedir. 
tir. Ölçüler ve ayarlar baş kontrolörlü- Olttmden sonra beraet... Londra, 17 (ö.R) - Mt5ırda kar•,.. 
ğü ve ihracat kontrolörlüğü ayni bina- JsTANBUL _ Geçen eyliH ayında çıkan Avusturalya kıtaları Filistine hr 
da toplanmış olacaktır. Sofyada casuslukla itham edilerek tev- reket etmiılerdir. Avusturalya kıtaatırta 
Canlı hayvanlar birliiJ .. kif edilen Sofyadaki Doğru Yol gazetesi Tümgeneral Mackey kumanda etınek .. 
İzmirde kurulacak canlı hayvanlar sahibi B. Mehmet Celil tevkifhanede öl- tedir. Bu kuvvetler yakın şarktaki 0~ 

birliği için bu işle alakalı tüccarlar dün müştü .. B. Mehmet Celilin bu suçu sa- duları takviye edecektir. 
ihracat kontrolörlüğünde tekrar bir ih- bit olmamış, ancak ölümünden sonra --·--
zari toplantı yapmışlardır. beraet kararı verilmiştir. Yunan başvekili böyle 

;.;..;;;.~-..;;~~_,.;~~~;----.--.--.----------------iiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiailii8iilii8-- bir mülakat yapına•~ 
-.ı•Dss;eE,,.._MumxzııRW'?.M7/~71Z7..A~ws· nsKı .. wEmımı 1 Birden bire elleri birbirini aradı ve kua kapılmıştı. Felaket, ona öyle geli- - Evet ınadam! .. Hakkınız. var .. Yu- Atina, 17 (A.A) - Atina Ajansı bı~ 

Büyük tarih ve macera romanı 
(ıKJNCl KJSJM) 
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ateş tedricen söndü. Halk arasında me l foy! . H<'psi ınüthis foltıket içinde kay
şum bir silklıt hasıl oldu. Herkes şap- bolmu tu. Ht•m de menfur işkenceli 
kasını çıkardı ve kadınlar diz çökerek korkunç bir ölümle~ .. Hatta artık ke
istavruz işareti yaptılar. Zavallı kurban- miklerıni bile bulmak ve onlara bir me
Jar bu harabeler altında yaruruş. ölmüş, zar istirahati temin etmek, gidip te me
kül olmuşlardı. Ah MonscnJ ör! Düsün- zarları başında aglamak dahi mümkün 
dükçc ağlamaktan kendimı alamıyo- olmıvacaktır. 
rum!• 

Farıbol ve Mistuflc yüzleri sararını.s 
ıstıraptan tokatları kesilınis, gözleri ku
rumus hır halde yanyana bir sıra 
nne ~okth eı dfler. 

bu Pller birbirini sıktı. Tek bir hareket~ yordu ki, yavaş yavaş etrafından her karıdaki kimseler sanki inceden inceye diriyoı· : . 
le ayağa kalktılaı· ve tarif edilmez bir kesi çekecek ve nihayet onu tek başına bir şeyler arıyomlUŞ gibi gidip geliyor- Başvekil Metaksasın bir Bulgar cl!.lr 
ı .. tırap içinde ağlar gibi bir sesle birbi- darbcliyecekti.. Hiç şüphesiz kendisi lar ... Gizli kapıyı keşfettiler madam, zi- lomatına Bulgar tnJeplerlni makul göt" 
rine hitap ettiler. için korkusu yoktu. Çünkü her müca- ra kanadını kaldırdıklannı duyuyorum.. düğünü ve kendi.!.i Bulgar olsa bu tr 

- Mistufle!.. cieleye, her fedakarlığa ve her ıstıraba Bakınız merdivenden iniyorlar. Kori- lcple.ri tahakkuk ettirmek üzere ~ 
- Faribol!.. hazırdı. Fakat hu olmayınca zavallı dora girdiler .. Bir çok ta sesler... Fakat gireceğini söylediğine dair bazı ecne:"""" 
Ve nihayet hmckıra hınçkıra ağlıya- yavrusu kendi etinin parçası ne ola- bu gürültü ne? lerd h be 1 • +:.... tmı.,tir' 
k bi b. · · k lla caktı?. Çu'"nku·· mu··d.,fı· ıerı· de hır· er bı'rer D r·· ·· h ah ı k y gazete e a r er ın~r.. . · il" ra r ırının o n arasına atıldılar. " - or or, şup eye ın a yo .. u- Başvekil Metaksas asla böyle bır ın 

Bu iki adamı birbirine bağlıyan eski kaybolup gidiyordu. karıdaki insanlar bizim düşmanlarımız- llkat yapmamıştır. 
dostluk bağlarını bir kat daha sıklaştı- Fikri hu dü.şünce ile ve bu endişe ile dır .. Zira seni hayrete düşüN!n bu gü- --------------~":'. •••• ~ 
ran bu kardeşçe müsafnha nihayet bul- kabusa tutulmuş gibi beşiğin yanına rültüler duvarı yoklamak için indirilen ., ... , .... , ... ,,, .. ,,.,,, .... ,........ : 
duğu zaman Ek7.ilinin emirlerini veya oturdu. Burnda çocuğu tebessüm ederek tüfenk darbeleridir. K h. h kk nı : 

· l . . d' l k .. · d.. d G k d Dorfo··y hı·ç bı·r şey so··ylem-.ıen kılın- ISQ ızm•t a 1 :., tavsıye erını ın eme uzere gcrı on- oyuyor u. enç a ın yavrunun üzeri- t."U ~ 

dülcr. fakat hayretten dona kaldılar. ne eğildi.. Kolunu boynuna doladı ve cını yokladı ve İvunun yanında yeraldı. kazanacak olan/ar a 
İhtiyar kimyager kaybolmuştu. sanki onu korumak istiyor gibi bir tavır Genç kadın meçhul dü~ınanJarının hare· ,. 

F.ıribol \ 'C Mistuflenin hareketinden 
takriben bir buçuk saat sonra İvon kal
kıp gittiği zaman koltuğuna oturmuş ve 
fikren bu sndık arkadaşları ve cesur 
S('rgüzeştçileri takibe koyulmuştu. On
lar onun bir tek emri üzerine J an Dö 
Vrınyese refnk ıte gitmiş bulunuyorlar
dı .• 

Bununla beraber sadık ve fedakar ar-

aldı. Giiıleri şefkatle çocuğa dikilmiŞ kellerini ayak s sterine göre takip edi- tZMIR ASKERUK ŞUBEStN-: 
dururken titreyerek dog"ruldu ve Dor- yordu.. DEN : 

Y l d hı . . k 1 1 : • • " r0··."e dog· ru giderek sordu •· era tı e ıunı ap aınış o an gü- f k l k h" tıo•" 
.T Muvazza as er i 1%JllC : 
_ Duydun mu? rüllli yavaş yavaş yatışb.. I 1 __ .,.u-" 

Yaptıktan sonra 1076 sayı ı ıuu• ,,: - Neyi madam?.. Dorföy daha emniyetli bir tavırla : 1 ..1,.111 
K 1 b ld b - Bı·zı·ın sıg" ınai'!ı keşfedemediler.' nı·. nuna göre kısa hizmet haıuu : - apıya vuru uyor gi i ge i ana.. ~ • 

Ansızın susarak dışarısını dinledi. ~·e söylendi .. Yukarı katta ise ecza ka· kazanacak derecede tahsil g&eıı·; 
- Hayır aldanmıyorum .. Sen de din- vanozlariyle içi saman dolu timsahtan lerin acele ıubeye müracaa~"' 

le .. Bak eve girenler var.. başka bir şey olmadığı için nerede ise lüzumu ehemmiyetle ilin ~ 
Simdi sarik olarak ağır adımların uzaklaşıp giderler. 
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lngiliztayyareleri bir Alman tank ala
yına şiddetle taarruzda bulunmuştur 

"W'W•"""""'~~~~~~~~~~~ 

lki günde 
8 tank 

tayvaresi düşür-Dldii. 
malzeme imha edildi 

66 Alman 
ve bir cok • 

~----~~~~~~~-~*~~~~~~~~--~~-

Londra 17 (Ö.R) - Ro.} ter aj n ı lıil
<iiriyor: 

G rp cephesinde 24 saallık harp va
ziyeti, Almanlar lehine en ufak l>ir 
avantaj göstcnnem~tir. Belçikadn \'azi
yet. knfi den.-cedc nazik olmakla bct·a
ber iam bir itirnntln mülallla edilebilir. 

Belçikada bugün cereyan eden hare
kat esnasında Lıgiliz tayyareleri bfr 1-
man tank alayına taarı·uz clımş ve 3 
tank nıahvetnı~tır. lngilız tayyareleri 
dU::ını:ına nihnyeLc;İz suretle faik cıldu~ 
ğunu göstermiştir. 

Ren mıntakasında da lngıliz tan arc
leri Alman kıtantı iizerine muvaffalu
yetli taarruzlar yapınıstır Alman tehti-

Vatikan 
Taarruzu takbih 

ediyor 
Roma li (Ö.R) - Vatikan radyosu, 

Vatikanın büyük bfr infü.ılle knrşıladı
gım ve taaı:ruzu lakbih t·ltiğini bildiren 
l>ir mesaj ncsrelm~tir 

Bu mesajın dinlenmesi İtalyada ve 
Almanvada menedilml;ıtir. . ....._. __ 
Alman ,.esmi tebUği 
führcrin Umumi Karar •ilhı, 1 7 

( .A) - Resmi tebliğ: 
nveu ve Namur ura ındald muha

rebede Alman kıtalan Varein cenublın
Cla haltı delmiı ve Namur istihlcimlan
nın şimal doğu kalesini zaptetmi~lerdir. 

F raosız hattı Maubeugeun cenuhun
dl\n Sedanm doğu cenubunda Carign.'l
ııa kadar 100 kilometre delinmi,tir. [)j. 
nantiıı garbında hücum arabalarımıza 
'l.:ar,ı !..oyan r ransııt hücum arabalara 
pilakürtülmÜ:ftÜr. Alıııan ordıı ve teşek
'külleri g..rba doğru ç.e:kil<'n cJü~manı 
her taraf ta taltip etmektedir. Alınım1ar 
imdiye kadar jlt.isi general olmak frıcre 
12,000 er ve ~ubay esir almı~ ve mlite
addit top zaptetmişlerdir. 

Ccl\UP cepheaindc L:.u' "·etli Alman 
't~ekltülleri efe dü~manın hücumlarını 
püslürtmÜ:f ve multahil hücumlar yapa
ı-ak ilcr1iyebilmiflerdir. 

SM cephe11i lizerind" Almanlar Ma
iino hattına karşı i~tibnf faaliyetlerine 
devam etmi !erdir. 

Fransız topçusu dün açık ııehir olan 
Raatadt ü.ıerine a'lkeri hiç bir sebep ol
ttıadığı halde ate~ açmı!ltır. En hüvük 

•mnn bataryaları mukabele ol:ıırnk Ha
tenaua ateş ctmiııtir. 

Hollanda Ye Zeeland vila) elindeki 
l'ldl\ların iu~alint: devam edilmektllclir. 
lholen rıduı dün le.skin olmuştur. 

Alman la)'yarelerinin 16 Ma)' l la 

başlıca hecldleri F'raıuada ve Relçilc:ada 
dii ımrn gerisindeki münakale yollan 
olmuştur. Bir· çok demiryolları ve öse· 
leri tahrip edilmiş. naltliye trenleri ha-
ara uğratılmı ve harekiıt halinde l:ı

tant kolları rla~ıtılınH!lır. 
Dü!lman gemilerine yapılan hücumlar 

eanasında Hollanda - Belçika Sl'hiliode 
bir kruvazör ve bir topçeker batırılınış
lır. Bir nakliye \"apuru aiır hasara uğra
yarak k~raya oturmuş ve cliı;er iki Fran· 
ız distroyeri hasara uğratılmt! tır. 

si bu taaı-ru?.ları tamamen gizlcmeği 
faydalı görmUştür. Alnrnnların burnda 
kar~ılastıkları zayiat ı>ek fazladır. Ynl
nu~ bir ıngiliz tayyaresi bu taar:ru7. e-.
nasında cllisıniistür. 

İngiliz pilotla~ı -:afaktan gün batısına 
kadar vazife görmüşler, kahir Alman 
hava kuvvetlerine karşı taaıTuulan çe
kinıncrııislerdiı-. 

Mesela· bir dcfasuıd. 25 MessN Şrnit 
Layyaresini gören 6 ingilız tayyaresi he
men muharebeyi kabul cesaretini gö -
tcnnistir. Bu tayyaı·elerdcn bh·i ::.ıra
siyle üç Alınan tayyaı·c. ini dlişürınü , 
diger bir tayyareyi de yaı·alamıstır. 25 
tan aı·eclen b şi düşiirülıııii"tür. 

Çar:-amba giinü Almanların 20. Per
şembe günü t6 tayynrcsi düşlirülmüc:
tiir ki bu illi tayyarenin 47 sini tngili.1 
tayyareleri yerlere "ermiştir. 

Asıl ayanı dikknt bir nokta <la Bel
cıkadan karvn sivil halkın k:ır ... ılastık
ları çok iiıüdi haldir. Alman tn} .rm·n. 
lcl'i kaçan halk iizı!riııe insaf~ıze.a oon'

alar vr makineli ti.ifonk atesi açmı"
lardır. Bu vaz.iycti görrn Arnerikalı ınLi
,ahitler. bunu •vah eb kelinıe.:.iyle tav-
sif l'cliyoı-lııı ·. · 

Uu .nü.-;ahitlerc g(ire Alınany harp 
etmiyor. Milletleri, daha doğrusu Alın~n 
<ılmıyan mlllcüeri, çocukları n~ kadın
ları dUrı~•a yüzlinden kaldırıyor, 

Balkanlarda hava ağırlaştı 
--------~------~~.x·*x--~------~--~--

boyunda bir. çok ~atlar Almanyanın Tuna 
tahşit ettiği haber verilmektedir 

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

Pari,. 17 (Ü.l:.> - Dalkanlarda hava \'e sderbcdik ılan etmek i.izcre ııaz.ır
aprdtr. Alm;,aoya Tw\a nehrinde bir l"ı· ıncclbinin hugiin toplaııacağ.ı11a dair 
~ok şatlar tal~t etm~tir n~ .:.;,ı.nki IUÜ· ecnebi matbuatı tar:ıfmdan vcı:ilen h a
him tı'>keri n:lkliy.ftta gi ri,ccckmi gibi bcrJeriıı ~ ıbız olduğunu lıildirmcktt"-
hın:ırhklardn bulu.nuyOT. diı'. 

Yugoslavyada başvekil mua\•ini Ma- Bclgr:ıd. 17 (Ö~) - Bclgradda bu-
t:ek wnumi :seferbeJ'lik hakkında Prens Junan ecnebiler bu ay sonuııa kadıu- po· 
Pol ile göı·üşınüştül'. lise miit·acaalle Yugoslavyada hangi 

Macarisl.auda yedi . mı{ ı;efecbc.r ı.-dil- maksatla bulunduklarını tHldirecekler
uıi \'e iki kolordu seferi V<vlyc:te geçi- diı-. YugosJavyada bulunmalarını. makul 
ı ilmiştİı'. Mtsıı·da mahalli rnüdafaa için sebep bildirıniyenler hudut hnridnl! L;ı
ingili"Llerclen miir~kkep bit' göni.\llü kol km'ılacaklardır. 
lc~kil oluıııııaktadır, Ahali siikunctini .Edgı-..d, 17 (Ö.R> ~ Yugosl \'.}'u lıü-
rnuhafaza ctlllektedir. küuwti bit.araflıktan ~wnlan gm~ctelerin 

Bel~rad, 17 (A.A) - A,·:.ıla Ajansı, ağır Ct.~l;u-a çarptmlınulanııı dcrp~ 
\'u.ı:;osla\'yımın seferberlik y<lpncağmu cdeıı bir kanun layihası tıöıurlumı:-;tıı-. 

Alman radyosunun yolan serisine 
yenı bır ad daha karıştı 

P.ui"· 1 i (ö.R) - Alman radyosu bu:;üıı telrar Fransa hükiimetinin Parisi 
terltcdccef'ini şayan hıwret bir sof;uk kl\nlıl.lda karşal~mıştır. 

Gece yar111na doğru bütün F ramıız radyoları , [\iman .-adyo. unun bu yal•ıunı 
tekzip etmiştir. İspikerlerdcn hiri ~öyle demi tir: 

«Alman hülcümetinin Berlini terketmeleri pek yakındır. Fakat hiı:İm ebedi 
bu ~hrimi'f' Paristir.ıo 

25 Aln1an fırkası Isviçre 
hududunda to.Plandı 

~-----------------~*~--~---~---~--
- UAŞ1'AltAFI l İNCİ SAHİFEDls -
Garp cephesinde bi.ıyük bir muhnrebe cereyan etti •i ~u aatte büyük bir 

tcyakkuzln hnreket etmek H'ızırn celdi!;i muhakkaktır. ~keri ve <:İvil mnka
mat derhal va7.iyetin ieap ettirdiği biit iin tedbirleri almışlardır. Fakat halk 
so~ukkanlılı:iını ıııuhofmrn etmek ve memleketin menfaati icin sıkı bir du ip-

o "' • 
tin dairesinde hareket etmekle mukı:l\'emet kuvvetimizin artmn. ına ynrdıın 
edebilir. Bütiın 1sviçre vQtandaşlorı vnzifclcrini yapacaklar \'C mutat işlerine 
sükunetle cfc\·am etmek surl'tiyle milli emniyetin 1.ıkviy{'Sine ynrclım eckc•e'k
lerdir. 

B. M. 
eden 

Meclisinde 
muhtelif 

dün cereyan 
müzakereler 

Şimal denİ7.İnde su }Üzünde göriilen x ff)o:----------
bir deoi~altına bir bomba isabet etti ril-
miştir. Denizaltıııın ıahrip edilmi olma- Görüsmelerde bir cok hatipler ıöz aldı 
111 muhtemeldir. 'an·ik açıklarında bir • , 
:muharebe gemisi ile bir hafif kruvazöre ve nıüzakere hara~etli oldu 
bombalar isabet etmİB Vt' 1 ) ,000 ton· K*x----------
luk lıir sahnııç ~!'mi~inde v.ınqın cıkarıl- Ankara 17 (Telefonla) - B . M. Mt"c-hararetlı ıniizakcJ'cleı· ııldu. l\llista il 
ını lir. !isi bugtinkii 'toplantısında DeYlet me- grup namına söz ~lan Suat (R ize) bazı 

Bir ha"a ıııuhareb sı e~nnsında bir murları lll('Stli ini te\·hit ve teaclülline noktnlara ıtiraz eotti. Mazbata ınuharıiri 
düşman avcı tayyaresi düırürülmü tür. ait kanuna baglı cetvelde maarif te'<ki- thrahim AIHl•ttiıı mualliıııkrin ınenıle
Alman tan·nrelt>ri di.i maıı ihraç vı- top· ifil ımı ni t ktsıında hazı degi':'iklikle ı· ~·a- keltc her sınıf memur gibi muallim sı-
lanma harekdlerini bomhalı;ınak surt"- l f 1 ff k }' h' 1 · 

1 _ı pılına,., 1 hakkındnk'ı ikamın liiyihası i e rıı ının c a mu va a ıyet ı ızmet er gor-ti} le dağcı kıtalnrınuzn hareket erinne - d " .t. 
n 1 ._ · ı fevkalade vaziyet dolan iyle ba1.1 ver- Uı;Ünü isaret etti. Ma rif ve ıli uzun 

Yardım etmisıir. nu kıla ar ıaın'l\"e a • · · dd b • b 1 d ı · ·ı · .ı f 
gilerde zamlar ~.·ap1Jma 1 ve bazı nıa e- c~.·anatıa u Wl u ve ayı ıa:rı.nıuua _a:ı 

"1ı~lnrclır. ~ ,,... B b 1 rd ~ "' 
k h•rin ver"i ıııev7.uuna ith~I edilmesi hak- "":1• u arada me u..<ı fi an Kaııın na-

DUımuıııın ı:a ı·p cephc-;inclc> diin ·ü 7.U- 0 t ı · 'h ı h d h ~ kmdııki kruwıı Hlyihnlurı mlizakcre ve ııu, sınrt Bayur ayı anın (• in c u-
Yiat yckünu 59 tayyarcdir. Bunun otu- kubul edılmi tir lundular. Neticede proje olduğu gihi ka. 
)'.U ha\•a muh rf"b lcri e na ... ında. 8 ?.i ı.: • bul .J '}d" 
d f r l t .. ıu· ı· ·t 1 · l 11' 1,..,.· n1a e~u 1•• .ı i ıo11Iarımız tar mdan c üc;iirü mu.,,- .nıf'c ıs c- v ·ta tcc rısd mua ım '" 1 ' - R ·· l\" 1 .r k l"d 1 l d 

1 1 1 .. • 1 u 0 un . ·wl' L<rte J•'V a a e fi l\'a o-
ti.iı-. Di~crlcırı toprnk iizeriııd l' tahrip ıı. arnıın c n ıa ust derc'cclere yanı Jrt- la ."" I h .ml 
t>dilmistir, ı:crndeki son lıacl ohm 150 liraya çıknı·ıl- . yıtny e "nzı vergi ve ı·~ı e:,c uıı!l 

· ı kk ı k" ı· ·ı ö .. üll'ır'·en ıernsına ve bazı maddelerın mukellef :-
1 :l ALuan tayyar~ i gen dönmemi tir. ması ıa ınc a 1 a,> ı ıa g ruş '!' yet ııı c\·zuuıı.ı nlmıııasımı ait kcınun ınii-

,P GN zç ti l!"XG -- ,., zakcre Ve kahul cclilıııistir. 
UUGÜ~ MATİ!'\ELE!tDJo~~ İTİB m •;:\ Ahvali fovkuli'lcle <lolavısivl~ hu s~ne EL HAMRA Sinemasında ~~;;sıc yaz ::';~·y~cag• anl•. •-
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Jngilteredeki 
Amerikalılar 
Lcındra , 17 (A .Aı - I.oııdradakı Ame

rika sefarethanesi lngilteredeo bulunan 
AıııC'riknn tc.-ba uıı birau evvel Ameıi
kaya dönnıd;e davet etmiştir, 
Sefaretlwıı e Va~ingtondan aldıgı tali

mat ii ı;C'rine hu teselıhüste bulunmuş
tur. -·Norveç resmi tebliği 

Stokholın , l 7 (A.A) - Nor\'l." ' r·e.smi 
tehlıği · 

nama ınıntakasıııın miittcfık ve 
Norveç ku\•\•etlcri 1 ırafmdım sıkı su· 
t ette tutulmaktadır. ,.' 'atvik ınıntaka m
da harc-k:ıt müsait ~t>kılde mkı'"4f et
m 1-ll•d l. 

o 

Yugoslavyacla 
ekalliyet işleri 
Londra, 1 İ (ö.R) - Royıer Ajanaı 

Belgraddl\n İ~tihbar e:diyor. Evvelki gün 
11arırlar arasında ba,Jıyan mühim ınü
~akerder dün de devam etmi tir. Ak
tıama doğru muhtelif hükümet erk.4nı 
torlıınmıstır. 9anıfdıiına gör,. Alml\n 
matbuatının şimal Yugoslavyadal..i Al
rnan akalliyf!t}eri haklund• yeni .rıeıri
yatta bulunmaları bu sSrUomelerin nurv
:zuu ol~u tur. HUkUmet yal,a"c:iları bir 
hafta zarfında zabıtaya müracaatla Yu. 
go.J•vyada ikamet sebc>plerini te,Yik 
etme~e diav .. ı etmiştir. 

-~~ 

Zeeland muka-
vemet ediyor 
Londnı, 1 i (ö.R) - Hollandanın 

cenubu garbi eyaleti olun Zeeland mın· 
takasında muharebe devam etmektedir, 
Burııcla iki actaya karşı Almanların yap· 
ııklnrı taarruz önünde Hollanda kuvvet
lerinin mukavemeti sayan hayrettir. 

Almanların eline geçme-sine mani of
mak iizere Pla indeki petrol tanklarına 
nt~ v~rilmit ve hepsi imha edilmiştir. 

Londra, f 7 (A.A) - Hollanda elçi· 
lii;inden bildirildiğiM göre, Prens 
Bernhardt şiındi 7..eeland eyaletinde mu
h11rebe edl"n t lollanda kıtalariyle hera· 
berdir. 

Yeni bir 
mali anlaşma 
Paris, 17 (Ö.R) - llclçika - Fı·•msa ve 

İngiltere maliye nazırları arasında üıt 
taraflı bir muli yardım anla!;ınaoıı akdc
c'lilmi tir. Belçika !rnngırun kı>'mcti 100 
Fran~z fraııı;ııı.. karsı li3 Belcika fran
.., , \"t! bir sterlin lirasına "km·~ı 120 Bel
çika frangı olar~k tcsbit edilmistir. 

""""""' ı:~ 

Mısırdaki Avustural· 
yab kuvvetlere 
Dondnyonlar 
nazırının mesajı 
Londra, 17 (A.A) - Mısın& ilu·-.ç cdi-

1t"n A\·usturalvnlı kıtaatı kwnandanuıa 
!)ominyontar ~umrı 1..ol'cl Caldecotte şu 
mo.,:ıjı glindeı·ıııicıtir : 

Hiikiiıııet ıı:.ınıın,ı size \ ' l" kumandanız 
nltında hulunnn bütün sub~ylarla erle· 
re- sefa gcldlnl:ı d,,r Ye en hnHs temcn
nik·riıni suum ıın, 

llu nazik devrede ~11.in gelişinlı. hepi· 
mix.e cesaret \'Cl'mckk '\'e AYust.uralya
nın her yeı·dc biziın}e beraber buluna 
c:ığım ispat l'tmektediı . 

Alman tayyareleri 
Pari& üzerinde 

P.ark, 17 (Ü.R) - Geçen gel.'t" 1'.lıuan 
bombardınmn tayy:ırelerl P.ıris ınuı\a
ka<cında Mnn\ civarına bir mikdıu bom
ba atmı..ı~larclır. Lil ~ehrintle 2• saatte 
sekiz havn tehlike h~areti \"e.rilul.Lilir. 
Bir cok Alman tayyareleri diisiirlilmüs
tür --t;:-
Mısırdaki ecnebiler 

Kahire, 17 (A .A) - f trılynıı ve Ame
rikan tebaasının Mısın terketmek üzere 
h11zır bulunmaları icin .kousolcı.-:>luklann
daıı eınfr alclıkların1& clııir olal'ak <'Cnebi 
ıılC'mlckc-t!erde dulns n şayialar <ı :,ıl!'lız
dır. 

Altın fiatleri 
düşmeğe başladı 

f!>lanbul 17 (Husu!i:İJ - Altın k <>çak
çılığının meydana çıknnlması iızerine 
altın fi.atlım bugün d~ıncğc hc.,ladı. 
Satıcılar clün 2220 kunıst.an kapıl?ılan 
altınları hııgün 2160 kuı~şa satınağa 
kalkı:-;ınısl::ırdır. Halen altın alıc~ı j'ok
ı.ur. Fi tlerin normal bir m ikdara kadar 
dü eccği tahmin ediliyor, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: ANKARA POSTASI : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKAltA - Gazı>t.c ~fclc.rinin tah
didı hakkındaki koordinasyon heyeti 
kararı Vekiller Heyetinden çıktı. Kara
ı·a göre 0.42 X 0.58 santim eh'adındaki 
\ e tlalıa hüyUk ..ılım gazeteler her gün 
rızoıni allı ı;rıhife, bu eb'atttın kiicük ga
zeteler 8 sahife çıkacaktır. Resmi g:a7.cte 
bu karal'ln dı ıııdn kalmı<.tır. 
A~KARI\ - Koordinasyon heyl"tuı

ce kabul ve Vekiller Heyetince tasdik 
c.dilen hir karara nanıran bilumum sa
nayi ve i yerleri, fevkalade vniyet do
lavısivle hnfıa tatili kanunundan istis
ıı~ cdilmi!?fü. Her UC\' i iplık dokuma 
İmalathane ve fabrikalnrınm eıılı~mu sa
atleri g Unde azami üc saat arttırılmış
tır. 

ANJCARA - Ba:;ın birligi hay iyet 
divanı toµlanarak İbrahim 1 lakkı Kon
yaluun uıüdafannnmcsiııi tetkik eyle
ınistir. 

ANKAUA - Meclis ?\'bili Mlic"fafaa ve 
Maliye eııc.-tinıeııleı-i heyeti umumiye 
toplantısından sonra içtima etmiştir. 
Adliye enciimeni s~bahleyin . Te~kilit.ı 
esasiye enci.ııneni aksam toplantı yap
ınıslardır. ?\.'leclis biikt• enciiıııeni yeni 
>•ıJ bütçe,,inin m.'ts raf \ ' C varidat kı ... ım
lrırını tetkik ve intaç C)ilt."dı .. 

ASKARA - Ticaret n.•kaJdi ihtikiir 
ıle gerıis ölçüde mi.ieadeley~ karıır ver
di. Bazı kararname projeleri huıu·lundı . 
.Muhtelif maddelerin satıs fiatlcnne ~ 
\ eni bir şekil verilel i.. 

.\~KAUA - BılC'cik nwbu luguna 
eçıl~n ve halen Bukre te bulunan bay 
Kasım Oülek iki gün sonra gelerek 
ıneclıste aııd içecek, bilahare tekrar 
Bükrese l!idt'cektır. 

& W:Şf.J. 

···soN l-IA"BE ., 
. ,. ·- . . . ."; 

ltalya, Ruzveltin nıesa
jını tetkike karar verdi 

~....,.. ...... ..-. ............... __ ~ ....... ~x*•--...------.... ~~~ 
. Rom~, .17 (ö,R) - Ualyan Ayie ıucli.i ~imla ederek hariciye \'e maliye 

ht.H.çeleruu el kaldırrrıak şı.ıretiy)o lt~bvl ctmİ1tİr. Hilriciyc nazırı Kont Ciano ve 
büts~ rıaport<irü söz alma"'ktan n:ı:1:eı;mi,lerdir. Yntnız .maliye nuırı Taun Oi 
Revel '.bir nt.1tuk. t'Öyl~ycıe\; il lytll\ll\ mali gayretini belirtmiş ve devletin va%.İ· 
yet dolayısiylo mC'cbur kaJdıvı büyiik m;ı,orif-e ra~ıı:;ıen ltalyan moli)"esinin kud· 
retini beyan ~ırni§tir, Bu İçtimada B. Muıı olinl de hnzır bulunmu ur. 

Roma, 1 7 (ö.R) - B, Ruzveltin Ouçeye gönderdiği ~ah'i bir me$llj hakkın· 
da yarı resmi ltalyan menabii bu :vcııi.lrnnın burada olôka uynndırdıfını ve dik
k tle tetkik edileceğini bildirınitJerdir. F.aknt mesajm nıuhte\'İyatı hakkında 
i~abat İtasuıdan imtina ediliyor. Şirl')dİ} e kndar ltalyan gaz.e.t~1eri mt'. ajdan Mç 
banst!tmemişlcrdir. 

Avusturalya Başvekilinin dün 
verdiği çok manidar beyanat 

~~---~--K*~--~-----~ 
LONDRA, 17 (Ö.R) - vusturalya h· ı;ıvekili B. Men7.İo ikinci bir .Avus 

tura1yn ordu:,unun Mı .ra ,.:ı ıl oldu •unu bildirını '\'C• bu ıniinasebctle un· 
ları söylemistir : 

- Asker1~ıimi7.iıı Mı .. ıra v.ırması ~jrJe clemektır : Harbin iptidasında &· 

zin~ bernbl"rdik sonun' kmkır da . ızinle beraber kalacağız .. Avw;tura1yab 
askc.derin 'kendilerine r,österllecek: her noktada vazifelerim tam olarak ifa 
...deceklı-rindım hiç bir !\yu'1uralyalı ı.iphe ed mez.. 

Hollanda kabinesi azaları 
Bukıngham sarayında 

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

LONDRA. il7 (Ö~R) - Krnhı;e \"•lhelıniıı Hollanda kabinesi t--r.kfüıuıa Bu· 
kingham ... ara~ mda kra! Jorjcı takdim "tmistir. Kral bir iki dakika nazır i~ 
g<irü..-müŞfüı . 

Londra. n (Ö.R' - Ct!nı•hi Afrika milli ınüdafoa nazırı bu memleketteki 
HoilandıaMardan ı600 - 800 lu.c;ilik bir ltuV\'et teşkiline kar .. r \"ermiştir.. Gö· 
nüllü kardı hülün meın!!"kette bilha .. !5<:1 Juancsburgda artmlŞtır. 

Hiiküın('t I<~ilyn bu.U,Ull'htıt acıldarmda Kap sehrinin cenubu .,, rkisüıd.e 
Afrika ktıa.:.;&nuı eu ceı-ı.up ıı .• ktasmd:ı bir mayo tai~~ k~edildiğini bildir· 
m~tir. Vaziyeti 'kar~laınak i\iıı ic:;p eden teclbirler alınmıstır. 

lngiltere, lsveç notasına nazika-
ne bır cevap vermiştir 
--~~~~-----X~K~~~--~~---

Pari . 17 {Ö.R) - H. Çckçit İnf!!UIY. mli~hassulnri)rie dün buı·a>·a geluıit 
ve- :P'ran v başvekili B nc>•o:tyu ziyaret etmistir. Bu konferansa B. Dalacliye 
ve General Gaınlen i:ıtir:ılt etmislerdir • .B. Çörcil tclmır l..ondraya dörunüt
tilt•. Bu :rh•a •et cok ceımret v··ı·ıci ,.e- fevkalade mühim Vl· nafi add dilme'k
tedir. 

Amerika, Müttefiklerin tayyare 
teslihatını tehir nıyetınde değildir 

--~~~~~-~-x•s~--~~~-~~ 
Pads, 17 (Ö.R) - R:lıkUmhur Ruz,·elt kongı'edc blı· milyar do1al'lık mü· 

teınmim lı~rp kredisi isterkcu Amcriknda }'apılacak huırlığın muhasımlan· 
tun tay~ are ~ipı:ıri,:slerini ~~t·i bırakınıyaC't\ğınt kaydetmi,. ve geri bırn'kılması
ıun Ameril,•n milli toec\:ıfii :l'in dt· tehlikeli ol::ıcagmı hi1dirmi~tir. Bu hey•
tıat ~detJ~ :tlkııolanmLı;;tu. 

Ne\•yoı·k, 17 (Ö.R) - V..ıc;inglonda gc.ı7.clccilcre beyanatta bulunan reisi
ci.imbur RUZ\'elt şö.yle demi Lir. 

ıKongı ı.-rıiıı , mültefik:t-.rf" Aınerikanııı tar.rart" t ımntmı tealıhiire \lğra
tac·ak vC'yrı bu tayyare lerin tcslinıin i ını.>nc-d<'cc+ bir tedbir alacağına inan
mak saflık nlnr. Çünk1j hunu ynparsu Amerika bizzat tehlikeye dü er .. • 

Vtlşİngton, 17 (A.A) - Vaşinglonun :resmi mahafillerind~ yapılan tah
minlere göre. harp uzadıiı ıa1.;dirde he07İnsiz1ik yüziinden Alman yıldırım barbi 
makiuesinin i lemı-si ağırlasac~k ve- hclki d" duracaktır. 

lngiliz Başvekili dün Pariste 
Reyno ile görüştü 

-~-~--~--x*K~--~---~ 
Stonkolm, J i ( .A) - Rikscr.-ssenaen mıntakaıına bombalar ahim ol

m&IM dofa)'lli) le hveç tarafından eönderiicn protesto notuına verdiği cevapt• 
lngiheıe hükümeti t~euüılcrini hildirmekte v~ bunun bir yanlı hk. ~_şeri oldu
iıınu kll~ydettil-:ten ıonra bu gibi hadiselerin tekerrürüne- mani olmak üzere ted
birlf'J alındığanı ilave etmektedir. 

Bir Belcika vapuru Anvers civa
bombalanarak batırıldı 
, 

rında 
-~--~-~.x*x~~~----

1.ondra. 17 (Ö.R) - Aıncı kanın eski •Rei icümhur Hnrding• vapuru olau 
Vıl d(i rus ısminde 13RC tonluk :&kika \ 'apuru Anvers Cİ\"annda hır Al
ınan tay y. ı si tarafından bombrırdım<ın edilerek bntırılnustıt'. Vapur Anvenı
ten 12 mil ~lcriclıc> hoınl..ardını~n l'dilmlı?lir. İçindl" <•ili aill bulunuyordu. Mü
retebattaıı tk kot i telef olmıte; ve birisi de yaralan nefü·esinde vefat etıni tir 

Payas civarında zengin 
demir madeni bulundu 
--~~~--~-~~~ı*x--~~~~-~--

Dörtyol. 17 l1 lus11si) - Kaz.~mı7.a hn(:lı ?aya nahiyl'sinııı "im"lındt:.-1.ci •İr 
bağda Lengin demir mfıdeni Luluomu tur. 

111' önce tahlil için t:maden tetkik ve arama eıısıitüsüne:t gömlerilmiş olan 
bir mikdar maden cevheri demirin Di\ rik demir madeni aynnnda bulundu~u 
1,;Ôrülmii~ oldui:undan be ton mikdiılrmdaki Cl'Vherin Karabük fnhrika,arma 
sevki emrı:dilmi~ \ ' C viHi>·etçe bu mikdar ihzar ve vagona tahmil <'dilerek Ka
rabiike gönderilmiştir. Geni~ ve zengin bir sahayı i gı:ıl eden demir madeni 
adeta toprak yüzünde bulunmakta ve istihsali çok kolay hir vaziyet arzetmek
tedir. 

iıl• .... ~ ....................................... ıa; 

Kü.ltürpark Sinemasında 
2 •'İLiM HİRO•:N 

Küı:ük'k-rin ~e\di(i, büyiiklerin takdir cHtii hü~ iik smıatkıir 

ŞİRLEY TEMPLE 
E. SON "l't:: ISİLi 

SOKAK KIZI 
Filnıinde :.izi iki aat ,üldürccek ve e•t,·ndirı-..cektir .. Büyiik bir askın r•· 

nınnı olan hu filitn layık olduğu ali.ka:n kaı.anacalc1ır ... 
A Y R 1 (' A 

ARİSTOKRATLAR KULÜBÜ 
Armand Bernarın en güzel temsili .•. 

İlılvdcıı Pı\RAMU~'.!' JUR:\'AU>F EN SO:'-i 11 .:\ltP HAVADİSLERi 
Sl:ANSLAt!. : SOKAK KIZJ : ::.30 - 7.15 .• 
ARiSTOKRATl.AR K lll.Ü'HÜ : i - lU:i 'l'E.. 
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Cihan Hatun ıııııııııııııır.: 
:1 

Ankara Radyosu 
---~---

Maltlıeınelerde 

-············ 
Torbalı cinayeti divası 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Karşıyaka - Osmanzade mevkiind ki 

deniz banyolarının bir mevsim için ki
raya verilmesi, yazı işleri müdUrli.iğün
deki ~artnamcsi vcçhilc açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli icarı 
1500 lira muvakkat teminatı 112 lira 50 
kuruştur. Taliplerin bu teminatı öğle
den evvel Iş bankasına yatırarak mnk
buzlariyle ihale tarihi olan 22-5-940 Çar
§a1Dha günü saat 16 da encümene mii

~ = 
~ = BU G V N 

-+
DALGA UZUNLUOU 

i Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz ~ 
~ ve kudretlerini gösteren büyü:k ~ 1131 m. 183 Kca./120 Ww 

:= ve Tarihi Aık romanı ~ 
~ -

T. A. Q. ıt.74 m.15195 Kca./ %0 Ww. Mahkemelerde son yirmi dört 
saat içinde rüyet edilen davalar ::~::11111111111111:111111111111111111111;1:1111111111111111~111111111111111111111111 

Tefrika: 56 YAZAN: Curci Zeydan 
13,30 Program ve memleket eaal 

nyan 13,35 Ajana ve meteoroloji ha
berleri 13,50 müzik fasıl heyeti 14,30 

racaatJarı. 

- ••• 
- Yolculuktan ne zaman avdet ettin? 
- Dün akşam geldim. l3iraz geç mu-

vasnlat ettiğim için Emirilmüminin efcn
dimi:itin huzurunda şeref mesule cesaret 
ed~mcdim. 

- Yolda kimi gördün? 
(Aydoğdu} bu sualin (Yakute) ye işn

ret olduğunu derhal anlndı. Çünkü 
(Haris) mutlaka kendisini ~ikuyet ede-
~kti. 

- İki adamın bir geııç kıza işkence 
ettiklerini gördüm. 

- Onu kurtardın mı? Kurtarmak se
nin fületindir. Ask olsun sana! 

(Aydoğdu) Halifenin bu sözlerinde 
:Arslan vakasına bir işaret bulunduğu
nu anlıynrak utandı. Anlamamazlıktan 
r.clcrek: 

- Onu kurtarmaktan kendimi alama
dJm. &ınra onun bazı devlet adamlarına 
m~nsup olduğunu anladım. Bu fiilin 
mesuliyetini Şevketmeap efendimizin 
hilim ve inayetine taınaan üzeı ime al
dmı. Bundnn domyı efendimizin affına 
iltica ederim. 

(Mut.asam) gülmeğc başladı: 
- İhrnzmn her kesten ziyade haklı 
lduğun bir şikarı avladın. Bu kızı nnsıl 

gördün? Güzel midir? 
- Güzeldir, efendimiz! 
- İl.rannla mülzern oluyorsun. Anlı-

yor musun? 
(Aydoğdu) Halifenin ne demek iste..~ 

diğini birdenbire anlıynınadı. Şeyhi -
lam Ahmet söze karıştı: 

- Emirilmüminin efendimizin seni 
evlendirmek için bir cariye hazırladı
ğını hatırlamıyor musun? 

- Evet. hatırlıyorum. 
- İste o cariye budur. 
(Aydof:du) tes.-rdiifün bu tuhaf terel

lisini garip görerek nnıpl cevap verece
ğini s.-ısırdı. Seyhi"l!im söziine devam 
etti: 

- Emirilmüminin efendimiz bu cari
yeyi ilk görür görmez seni düsündü. Cn
riy.!yi (Huris) getirmis idi. Kendi nefsi 
için istiyordu. Diğer biri vardı ki o da 
benimdir diyordu. O sırada efendimizin 
yanında idim. Emirilınüminin efendimiz 
•hu cariye, Sahibe yarar• buyurdulnr. 
Talep Tukuunda getirilmek iizere (Ila
ri5) in nezdinde misafireten kaLnasını 
ferman eylediler. Bu sabah (Haris) gel
dı. (Ynkute) yi cebren aldığından bnhis
M:? şiklıyet etti. 

Emirilınüminin cfenduniz ona: c.O za
ten Sahibin idi. Senin ona hiç bir taal-
1Cı~un yoktur> dediler. Haris bir cevap 

8-12-18-21 
~--~-----x~~;~~---------

Torba1ı Tepekö~ p::ız:ırında seyyar ki- duruşmalarına devam edilmiştir. :••••••••••••• .. ••••••• .. ••••••••••••• .. •: 

(881) 

bulamıyarak buradan çıkıp gitti. İ§te müzik: Riyaseti cümhur bandosu (Şef 
bunun için Şcvketmeap efendimiz sana İhsan Künçer) l - Louis Ganne marş 
chelul bir ~ikar avladın. lkrarınla mül- 2 - Buylc.a Şimşek (vals) 3 - M. Vi
zem oluyorsun> buyurdular. dor İspanyol uvertürü 4 - Gabriel Pa-

tap satıcısı Darendeli :Mahmut oğlu Dünkü celsede, ölilmUn suda boğul- E Yorgun dim~larını soluk sularE 
Mustafa Doğanı parasına tama::ın Tepe- mak suretiyle mi, yoksa boğa41 ip veya ~ ~( ha'·.a sak~n. bir muhit İ(İnde E 
köy civarındaki kız me:ı.arlığı mevkiin- buna mümasil başka bir şeyle mi vuku : dinlendımıek ıstiyenlere : 

(Aydoğdu) Halife,YC bu teveccüh ve res Pastoral 5 - Leon Cavallo palyaço 
atıfetin!' karşı dun etmekten başka bir operasından lantazi 15.15.15,30 mü
mukabele bulamıyarak: zik melodiler (Pi.) 18,00 program ve 

- Eminlmliminin efendimiz kendi memleket saat ayarı 18,05 müzik bir 
kulu hakkında neyi miinasip görürler konçerto (Pi.) 18, 30 müzik radyo caz 
ise nynı hikmet 

0 
olur, dedi. orkestrası (Şef lbrahim Ozgür) 19,00 

(Mutasnm) _ Samranın en güzel ka- konuşma {yurt bilgisi ve sevgisi) 19, 15 

de boğarak iizerinde bulunan parasını bulduğu hakkında adli tabip işleri mü- E Ç k .. J b • f ıE 
aldıktan sonra cc:-.edini ayaklarına taş esse.sesinden istP.nen rapor okunmuş ve : O guze 1r ırao : 
bağlamak suretiyle su kuyusuna atmak- evrak müt.al!ia için müddeiumumiliğe E Bo:ıdağ ki.iyünde taraftan taş dıvar-E 
la maznun ,.e nıevku{ Denizlili İbrahim verilmiştir. : la c:enilmiş beşyüz metre murab· E 
Yüksel ve arkadaşı saray köylü Meh- Muhakeme başka bir güne bırakıl- E baı meyveli lıalı(e içinde iki sene E 
met Arifin cığır ceza mahkemesindeki mı~tır. : e''Vel yapılmıli lcar:ir ve boyalı iki: * * : oda ayrıca bir hi7.Jlletçi odası mun-: 

dınına ma1ik oldun. Tebrik ederim. müzik divan koşma ve semailer okuyan 
Sonra ellerini birbirine çırptı. Teşri- Ata Seaveren çalanlar Hakkı Derman, 

fntçı geldi. Halife onn bir işarette bulun- Hasan Gür, Hamdi Tokay, Zühtii Bar-
du. Teşrifatçı işareti anlıyarak çıktı. dakoğlu. 
Bir lfthza ~onra bir tepsiyi h5.mil bir ko1e 19,35 müzik halk türküleri ve oyun ha
ile keri girdi. Tepsinin içinde kıymetli valan Ahmet Cürses 19,45 memleket 
t.ı"lardan müteşekkil bir gerdanlık gü- aaat ayan, Ajans ve meteoroloji haber
nec; gibi parlıyordu. Halife gerdanlığın leri 20,00 müzik çalanlar: Hakkı Dcr
(Sahip) e takdim olunmasını köleye man, Haaan Gür, Hamdi Tokay 1 -
emretti. (Aydoğdu) gerdanlığın parıl- okuyan Safiye Tokııy 1 - Saadettin 
fıc:ını görünce şa$lllıyarak ihtiram \'azi- Kaynak nehavent şarkı ( Cönül nedir 
ye1indı.> ayağa knlktı. Halüe: bilene) 2 - lbrahim nehavet şarkı 

- Bu gerdanlığı Yakuteye hediye (Mimoza) 3 - Saadettin Kaynak nc
f'dersin. Bunu giyer ise daha ziyade gü- havent ~arkı (Kirpiklerinin gölgesi) 
zdle«İr. dedi. 4 - Refik f"ersan nikriz şarkı (Diin 

(Audoğdu) tazim ve minnetle başını geçti bağdan bir yosma civan) 2 -
werl'k· okuyan Mefharet Snğnak 1 - Halk 

- Emirilmiiıninin efendimizin )ütiif türküsü (Neden beni yan bakısla üzer
V<' inaye1leriylc beni g:ıriki minnM ey- 11in) 2 - Halk türküsü (Ay doğdu bat-
ledi. madı mı) 3 - halk türküsü (Tasa çal-

- Bundan dnha ziyadeye layıksın. dım yoğurdu) 20.30 konuşma (Günün 
(Aydoğdu} ger<l:ınlı~ı alarak bir men- meseleleri) 20,SO müzik fasıl lu:yeti 

A(iAC K.ES:\IİSLER 
Narlıderedc Bn: Haticenin bağındaki 

zeytin ağaçlarım kesmekten mawun 
H::ıfız Yusufun muhakemesine dün asli· 
re ikinci cez.a mahkemesinde b;ış]an-
mıştır. · 

Maznun Yusuf demiştir ki: 
- Ben bu ağadarı isticar ettim .. Mal 

benimdir, budattım, kesmedim .. 
Bundan sonra şahit Halil dinlenmiş 

ve: 
- Ben ehliyetli bir bahçevanım .. Yu

~ufun ~österdiği ağaçlan budadım.. Bir 
tanesi çürümüştü, ağacı kurtarmak için 
kabaklama yaptım .. Bu ağaçların, Yusu
fa mı, Haticeye mi ait olduğunu bil
mem .. 

Demiştir .. Mahkeme, Bn. Rabia adın
da bir şahidin celbine karar vererek 
muhakeme) i ha ka bir güne talik et
miştir. 

d ·ı d D k 2 1,20 müzik Ertuİ(rul sosyal tarafından 
ı e snr ı. uayı te rnr etti. Sonra isti- Jt'UAR Bl.LE'II .Enı· 

2an ederek cıkıp P.itti. akordeon sololım 21. 3S müzik l<üçük . 
orkestra (Şef Necip Aşkın) 1 - Le- Fuar kapısında müşterilere verilen 

- 40 - opold yeni dünyanın eski şarkıları 2 - duhuliye biletlerini tekrar kulJanarnk 
VERDAN lLE SAMAN Kral Kozmak Viyanada gece 3 - j . emniyeti suiistimal etmekle maznun 

(Aydoğdu) kendi köşküne avdet et- Brahma Macar dansı 4 - johann Stra- biletçi Suphi ile belediye memurların
tiJti zaman yine (Cihan.) a 'miiteallik dil- uu hayat size neşe versin 22,30 memle· dan Mehmet oğlu İbrahimin ağır ceza
siinct'lere J.-endini kaptırmış idi. lzdivaç ket 11aat ayarı Ajans haberleri; ziraat da muhnkemelerine devam edilmi~ir. 
meselesi. Yakutc bu sefer kendisine esham - tahvilat, kambiyo - nukut bor- Bu celsede ~ahit sıfatiyle belediye mc
fozla ıstırap vermiyor idi. Çüııkü nişan- sası (fiat) 22,50 konuşma (ecnebi dil- murla.rından B. Abdullah dinlennıi ve 
tısını bulup ona teslim edinceye kadar lerde - yalnız kısa dalga posta~ile) demiştir ki : 
kızı kendi e\'ind" bırakmağa karar ver- 22,50 müz.ik can bant (Pi.) sa.at 2 3,20 e - Baş 5mirin emriyle hadiseden üç 
mis idi. Hnlifonin kendisinin bu kızla kadar yalnız uzun dalga postasile hafta evvelden beri cumartesi ve paı.ar 
evlenip evlenmediğini an1ıyamıyncak1ı. 23,25,23,30 yarınki program ve kapa- günleri fuarda vazife alması için İbra-
Kôskc varınca validesi Yakute hazır ol- nış. hime üc defa haber göndenniştim .. Fa-
cluğu halde Halifenin J:endisini niçin ça- kat hadise 7.amanında fuarda vazife al-
ğırdığmı sordu. (Aydoğdu): ----------------]"" ması hakkında bir haber ve emir tebliğ 

- Yakutf'y<' ıı)tltcallik bir i~ icin ça- [ e o R s A ' etmedik .. 
f;ırdı. dedi. Bundan sonra hakim : 

(Yakute) bird· nbirc ürktü. Çünkii - Anlat bakalım bu iş naSJl oldu? 
(Haris) in Halif<'ye vuku bulacak şika- i. rciR Diye sormuş, ma:mun da : 
:;etinin neticesinden korkuyordu. Lakin - Baş amir yüksek mahkemenizde 
(Aydoğdu) ya bir naznrı istitaf il•' ba- 41 Şeri{ Remzi 7 7 5o bana yalnız bir paır.ara mahsus olmak 
kı)'ordu. V<>lidesi oğlundan izahat iste- 202980 DUnkü yekun üzere fuarda vazüe almak i~in emir 
<lı. (Aydo~du): 203021 Umumt yeltun verdiğini iddia etmi~ti. Bu şahit ise iki 

-BiTMEDi- ZAHlRE Ü<: defa hu suretle emir verildiğini söy-
lemiştir. Bu hususa nazarı dikkatinizi 

42 balya Pamuk 43 43 celbcderim .. 

E tazam hamam heli mutbak su lru- E 
B~1:'T KARARI . E yusu ile her türlü ilivei inşaata: 
Seferıhısarın Ka?lı ada cıvarında ~- : müsait iki katlı mazbut bir ev E 

1ık avlayıp kabotaı. kanununa muhalıf 5 mevcut tapu scnedile maliyet fiati-E 
h~e~e~te bU;lunmaktan suçlu kapta!1 : ne bin üc; yiiz liraya satılıktır. Müş-: 
D~mı~ı ve arkadaşları ha~larında şehrı- E terilerin ödemişte Naim Yanfı3'.aE 
nHZ awr ceza mahkemesınde cereyan : mü.ra<'aatlan. : 
etmekte olan muhakemeleri sona ermiş : : 

11 k
-1: k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve suc: u ann memnu as en mınta aya 
girdiklerine ve Türk kara suJan dahi- 1ZM1R StClLt TiCARET MEMUR· 
linde saydi bahri nizamnamesi hllAfma LUCUNDAN: 
balık avladıklarını ve kabotaj kanunu- İz.mirde Güzelyurt mahallesinde Şan 
na muhalif harekette bulunduklarına rnkağında 24 numaralı fabrikada şeker
dair bir delil olmadığından cüml~inin ellikle iştigal eden (Ali Galip Irmak ve 
beraetlerine karar verilmiştir. Mehmet Sari) §lrketinin 26-4-940 tar). 

hinden itibaı·en feshine mütedair beyan· 

K.UŞADASINDA 
Ku,.,adasının Selçuk nahiyesinde otu

ran Ali, karısı Bn. Beyzanın geceleyin 
rizası hilafına evine girerek mesken ma
suniyetini ihlal eden Ali oğlu Demirin 
altı ay müddetle hapsine, fakat geçmiş
te bir mahkumiyeti bulunmamasına bi
naen cezasının teciline karar verilmiştir. 

YANGIN SUÇLULARI 
Keçecilerde Kilimciler çar§lSlJldn 

Kantarcı oğlu hanında tedbirsizlik yü
zünden yangın çıkarmağa sebebiyet ver
mekten suçlu terzi Mordohan, Hayim 
oğlu Muiz, ve Yuda oğlu Muiz hakla
rındaki duru~ınaya dün asliye ikinci 
cezada başlanmıştır. Suçlular hadiseyi 
şöyle anlatmışlardır : 

- Akı:am giderken ütüleri, i(erisi 
kül dolu bulunan teneke içine koyduk, 
ve dükkanı kapayıp gittik .. Gece yan
gın çıkmış, sebebini bilmiyoruz.. Biz 
tedbirsizlik :yapmadık .. 

Demişlerdir. Muhakeme bazı şahitle
rin celbi için başka güne kalmı~tır. 

BiR ESRAR SATJŞI 
Tepecikte esrar satmaktan suçlu ve 

mevkuf bulunan Abidin ve arkadaşları
nın muhakemesine dün asUye uçuncti 
cezada devam edilmiştir. Maznun : 

name ti<:<"lret kanunu hükümlerine gö
re ~icilin 2735 numarasına kayt ve tes-
cil edildiği ilfın olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu re5mİ 
mührü ve F . Tenik imzası. 

1: Beyanname 
BEYANNAME 

izmir ikinci Noterliğince tanı.im edil
miş 6-7-939 tarih ve 1567 umumt ve 
1-222hususi numaralı mukavelename ile 
te~ekkül etmiş ve sicilin 2514 numara. 
sında müseccc1 bulunmuş olan (ALİ 
GALİP IRMAK ve MEHMET SART) 
Unvanlı sirketimizi her ikimizin rlz.a• 
siyle 26 Nisan 1940 tarihinden itibaren 
fesh ettiğiıniı.i ve münfesih .şirketin 1 
K~nunu snni 1940 tarihinden itibaren 
Bankalarda ve eşhas zimmetinde ta
hakkuk etmiş ve ooecek alacak ve borç· 
!arını, senedat muhteviyatının tahsil ve 
tediyesini ve bilcümle tekalif ve rüsu
mun edasını kaffei hukuk ve vecaibiy-. 
le birlikte yeni teşekkül eden (ALİ GA .. 
LtP IRMAK VE MEHMET KADA· 
YIFÇI) şirketine devrettiğimizi bCl'nn 
eder ve işbu beyannamenin sici1Ii tica
rete tescil ve ilanı için aşağıda mevzu 
imzamızın tasdikini dileriz. 

hmir Namazgfıh Pazaryeri Taslı çeş
me sokak No. l hanede Ali Galip Irmak. 

Uzun yolda No. 88 hanede Mehmet 
Sart. 

9750 kilo P . Çekirdeği 3 75 3 75 Demiştir.. Mahkeme heyeti, hfıdisc 
150 çuval Susanı 15 10 15 10 şahidi polis memuru B. Hnsarun celbine 

52 çuval Yulaf 6 75 6 75 karar vererek muhakemeyi ba.şkn bir 
---------------- giine bırakmıştır. 

Amerika Cümhurreisi 
~ Ben yalnız esrar satan Asımın evi

ni göstermek için oraya gittim, ve gös
terdikten sonra oradan ayrıldım. Benim 
bu c~rar alış verisiyle alAkam yoktur, 
suçsuzum .. 

Demiştir .. Bu v:lk'anın şahitlerinden 
Yaşar bir suçtan dolayı ce:ta evinde 
mevkuf bulunmaktadır. Jandarma ne:ıa
retinde mahkemeye getirilen Yaşar 
mahkemede yemin etl.ikten sonra : 

Yüz kuruşluk pul üzerinde 26 Nisan 
1940 tarih ve A. Irmak ve M. Sart im.o 
zaları. 

Umumi No. 15372 
Hususi No. 21-183 
İşbu 26 Nisan 1940 tarihli beyanname 

altına konulan imz.ıların ,!:ahıs ve hüvi• 
yetleri marufum adresleri yukarıda ya• 
zılı ALt GAL1P JRMAK ile MEHMET 
SART'ın olduğunu tasdik ederim. Bin' 
doku7. yiiz kırk senesi Mayıs ayının 01' 

Z AY i 
Kongrede "Milletlerin nefretle karfıladığı 

demistir 

Bursa nüfus idaresinden aldığım hü
viyet cüzdanım ve ili ik asker tcskercmi 
zayi ettiğimden yeniaini alacağım ci
hetle eskilerinin hükmii olmadığını ilan 
ederim. 

MAIIKÜM OLDU 
Bornova istasyonunda, bina boyacısı 

Mehmet Zeki oğlu B. Selfuninin parde
stisünU çalmakla suçlu Cemal Curacı
m.n muhakemesi dGn asliye birinci ce
ı-.uda neticelenmiş ve suçu sabit oldu
ğundan bir ay on gün hapsine karar 
,; erilıniştir. 

karanlık gün, er yaşıyoruz,, 
~ 

Vaşington, 17 (A.A) - CümhurreJ ı 
Ruzvelt kongrede söylediği mesajda 
elemiştir ki: 

lnki;aflanndaki tİratle ve uyandır-
dıkları nefretle bütün milletleri yeni bir 
ıakım mülahazalar neticesinde kendi 
miidafnaları esbnhını dü ünmek m~cbu
ıiyetinde bırakan karanlık günler yn ı
yoruz. Avrupadaki haıp ve modem or
duların zamana ve mesafeye karşı ııür
atle zafer kazanmaları ihtimali Bir),.şik 
Amerikayı tehlikeye koymaktadır. Bizi 
tehdit eden tehlikeleri yese dü meden 
tetkik edelim. Amerikalıların milli mü
dafaa hususunda fikirlerini değistirme· 
leri lüzumu aşikar bir hakikattır. Bugün 
motörlü ordular düşman arazisinde gün
de 300 kilometreyi mütecaviz bir sürat
lc ilerlemek imkanına maliktirler. Dü -
m n hatları gerisine parnşütlerlc yığın 
yığın asker indiriliyor. Tayyareler lm
ların ortasına, yollara, !!İvil tayyare 
meydanlarına kıtalar indiriyorlar. Be
şinci kola mensup hainleıin nasıl faa
liyet sarfettiklerini gördük, Kendi ha
linde seyyahlar zannedilen foaanlar dü~
manın i~gal ordusuna mensup hulumı
yorlar. inanılmıyacak kadar süratli ve 
öMürücü yeni tahrip vesaiti geniş mik
yaatn arttı. Bunları kullananlar merha
~tsizdirler. Ve çok cüretkardıılu. 
Bunların karşısında ne kadar fazla mü
dafaa tertibatı alınsa aı.dır. Hiç bir taar
rnz şekli yoktur ki, ihtimalden uzak ve 

imkansız olsun. 
Amerika müttefikleri aleyhine yapı

lacak olan lıer' hangi yıldırım taanuzu
nu karşılama~a muktedir harp malze
mesine sahip olmnlıyıL. 

V::ışington 17 (A.A) - Kongre Ruz.. 
vcltin istediği tahsisatı kabul etmiştir. 
Ordu ve bahriyP rn,ooo tayyareye sahip 
o1ncnk, donanma 500 cüzütamdan te
şekkül edecektir. Muvazzaf ordu 280.000 
milis ordu 300,000 kişilik olacaktır. 

Bir milyon aske e yetecek kadar mal
zeme ve techizatın hazır bulunduğu söy
lmmektedir. 

--'11---
Ecnebi memlelıetler
delıi Noruecliler 
aslıre cağır:İlıyor 

Stokholm, 17 (AA)... - Norveç ajan
sının bir tebliğinde ecnebi memleketler
de bulunan 21 iUl 45 yaşında bütün Nor
veçlilerin askerlik hizmeti için kayıtla
rını yaptırmnlarını bildirmektedir. 

Ayni tebliğ 21 fül 35 yaşında olup ta 
Norveçte bulunan Nor•eçlilerin derhal 
askerlik hizmetlerini yapmak üzere şi
mal bölgelerfoe gitmelerini emretmek
tedir. 

Bu tebliğ Narvik cephesindeki hare
k.5tın mfüait inkişaO::ır göstermesi üze
nne memlekette maneviyatın yüksekli-... }"' ı:ıınc a amet sayılıyor. 

Bursa Bedrettin mahall~i dai
ıc No. 3 1 Kazım oğlu Hasan 
teve11üt 1321 halen izmir Fuarı 
hayvanat bahçesinde. 

1771 (970) ··------·- . KARŞIVAKA 

Melek Sineınasında 
İki büyük filim birden 

HONOLOLO 
Havai adalarının sun'i manzaraları 
arasında nefis Havai müziği kıvrak 
Havai dansları mi.ikemmcl ve eğ
Jenceli bir mevzu ... 
Oyruyan]ar dünyanın en meşhur 
dansözü dilber (Elnor Povel) ile 
(Robert Yung) un eşsiz bir muvaf
fakıyetle çevirdikleri Honololo filmi 
seyircileri ga~ycdecek nefis bir 
eserdir. 

KARAALAYI 
Ame.rika zabıtnsını aylarca peşinde 
koşturan ve Nevyorku heyecan için
de bırakan gizli bir cemiyetin müt
hiş maceralarını canlandıran biiyük 
Gangester filmi... 
Ayrıca Metro jurnal, son hadisat 
Seanslar her gün 4,30-6-9 
Cumartesi, Pazar 12-3-'-9 

MENEMEN SULH HUKUK HA
KtMUetNDEN: 

izmirde F..şrefpaşada Silahçının Mus
tafa kahve.inde Mustafa Yoğurtçuya: 

Gıyabınızda görülen nafaka davası 
sonunda: Dava tarihinden itibaren karı
nız Hacer için ayda 15 ve çocuğunuz 
iıımail için be§ lira nafaka takdirine ÜC• 
ıeti vekalet ve muhakeme masraflarının 
dahi uhdenize tahmiline 26/4/940 ta
rihli ilam ile hükmedilmiş olduğundan 
temyiz müddetine esas olmak üzere key
fiyet ilanen tebliğ olunur. 

1774 (972) 

Dikkat 
Radyo meraklıJarının sabırsızlıkla 

beklediği 120 v•.! 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batarya ve her 
cins pil1erimiz gelmiştir. 

TÜRKİYE UMUM SATIŞ l:"Eld 
HÜSNÜ t)z ÖDD~ŞLİ 

HALEFLERi 
Sulu han civarı No. 28/9 
H.3 l - 15 912 

Mide Vücut 

Makinemizin kazanıdır 
Ona verilecek gıdaları itina ile seçmek çok yafamanın esas tart

l~rın~a?dır .. !t'idenizi yormadan tam gıdanızı almak için yemek. 
lıatenızın bırınci satırında mutlaka A N K A R A N 1 N ............... . 

YAYLA Makarnası 
BULUNMALIDIR 

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

ne hazırlanır. 

UMUMi SATIŞ DEPOSU: 
Peıtemalcılarda Esnaf Bankasının eski bulunduğu bina yanında 

Numara. 53 E N l S S E V J L ( YAYLA ) Makarnaları büyük 

- Sivil memurlar bana Asımı göster 
dediler. Ben de Asımı tanıyan suçlu 
Abidine gittim, o bae Sinan adında bir 
arkada~iyle Asum buJdu ve tanıştırdı .. 
Biz yanın kilo esrarı yedi liraya pazar
lık ettik, parayı vereceğimiz sırada Asım 
vaziyetten şüphelendi ve esrarla birlik
te iki lirayı da alıp kaçtı .. Başka şeyden 
malumatım yoktur .. 

Demiştir. Mahkeme, gelmiyen bir~
hidin dinlenmesine karar vermiş, mu· 
hakemeyi talik etmiştir. 

• 
Kaysere hürmet 
göstermeğe başladılar 
Bern, 17 (A.A) - Neue Zurcher Zei

tung, Alman ordusunun sabık Kayser 
Vilhelm:in ikamet ettiği Doorn şatosuna 
bir ihtiram kıtası koymuş olduklarını 
yazmaktadır. 

altıncı Perşembe giinü. 16-5-940 
T.C. lzmir üçiincii Noteri Süreyya 

Olcay resmi mührü ve vekili R. Giray 
imzası. 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır .. 
Damgası. 

Genel sayı: 15395 
Özel sayı: 21-183. 
lşbu beyanname suretinin dairede 

saklı 16-5-940 tarih ve 15372 Genel sa· 
yılı aslına uygun oldui:'ll tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk yılı :Mayıs ayının 
on yedinci Cuma günü. 17-5-1940 

T.C. 1zmir üçüncü Noteri Siireyya 
Olcay resmi miihrü ve vekili R. Gira)' 
imzası. 

30 kuruşluk damga pulu i.iurindc 11 
Mayıs 1940 t."lrih ve İzmir üçünı:ü no
teri resmi mühür ve imzası. 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır. 
1782 (968) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Başmüdürliiğ~~.~z n İzmir tütün fab.rikasınca 940 mali yılanda yapılacak 

mamCal yapra~ tutun aandık ve balyalanyle makine altsamı, boş zurul veeair 
malzeme naklıyatı 4/6/940 günü 11ant 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf 
u.uliyle eluıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 14710.60 muvakkat teminatı 1103,31 liradn. 
.. Şart~am ~~i levazım şubemizde görülebilir. iıteklilerin 2490 sayılı kanun hü

Jcumlenne gore, hazırlayacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat nal.it 
makbuz veya banka teminat mektuplariyle 4 /6/940 günü saat 14 de kadar 
başmüdürlülcteki komiayona vermeleri ilin olunur. 18 22 1 77 7 ( 9 73) 

lzmir 
den: 

Vakıflar inüdürlüğün-

Seneliği 
L. K. 

Cinsi 

18 Dükkün 
18 DUkk.'ln 

200 Birleşik Dükkan 
200 Birleşik Dük.kan 
200 Birleşik DUkkAn 
208 Birleşik Diikk5.n 
100 Bir Dükkan 
100 Bir Dük.kan 

96 Bir DUkkfm 
204 Bir Diikk!ln 
60 Bir Kahve 
60 Bir Ev 
24 Dükkan 
2·i Dükkan 
24 Dükk!ln 

Emlak No. Mevkii Gny. M. N. 

23 Tepecik Altay So. 293 
25 Tepecik .-\Jtay So. 294 

404 427 H5J binası 204 421 
405 428 H!ıl 1.ıinası 405 428 
406 427 1151 binası 406 429 
407 430 Hfıl binası 407 430 

408 Hfıl binası 408 
409 H5l binası 409 
410 Hfıl binası 410 

411/ 431 Hnl binası 01/431 
36 Bozyaka 62 

5 Değinnendnğ b;ıttal So. 513 
59 Yemiş C3rşısı 331 
32 Değiımen dağ 511 
34 Değirmen da[: 512 . 

Yukarıda ?azılı vakıf .gayri menkuJlcr te:;liın tarihinden itibaren 941 s€.'nesı 

• 
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lZMlR S1C1Ll TtCARET MEMUR
LUCfüNDAN: 

(Ali Galip Irmak ve Mehmet Nuri 
l<adayıfçı) ticaret unvanile lzmirde Gü
zelyurt Şan sokağında 24 numaralı fab
rikada ve şekerciler içinde 14-16 numa
ralı mağazada şeker imal ve satışile iş
tigal etmek Uzeı·e teşekkül eden işbu 
Şir:ketin ticaret unvanı ve şirket muka
Velenamcsi ticaret kanunu hükUm1erine 
göre sicilin 2736 numarasına kayt ve 
te.scil edı1cliği ilin olunur. 
İzmir slcili ticaret memurluğu resmi 

ınührU ve F. Tenik imzası. 
1: Mukavele 

~ 5 yüzde b~ tenzilat ile ve,rilecektir. 
M.11-Mehmcl Nuri Kadayıfçı deruhte 

ettiği müdürlük ve işverenlik vazifesin
den başka bir işle iştigal edeıniyeceği 
gibi Ali Galip Irmak ta kendi uhtesinde 
kalan Sevim pastahanesi ve bunun şu
besi olarak Fuarda açacağı satJş yerin
den başka bir mahalde diğer işlerle işti
ga1 edemiyecektir. Her serikin kendi 
başına ve mukavele hilafına yap.aca~ı 
i~lcracn kendisi mesul o1up diğer şerik 
bu işi isterse şirket hesabına kabul eder. 
isterse etmez. Şirket hesabına kabul 
ederse hesabatı şirkete mal edilir. 

M. 12 - Sevim pnstahanesine mukte
zi pastalar, yağlı veturte ve Badem ku
rabiyeleri, yağlı ve yağsız çörekler ve 
pastacılığa müteallik sair hususat fab
rikada imal olunacak ve fubrika bundan 
dolayı kira ve i.icrct nlmıyacak ve bun
ların gen!k sermayesini ve gerek işçi
sini \'e mevaddı iotidaiyesiyle maheme
sini pastahane tedarik edecektir. 

İZMİR BELEDİY~İNDEN : 
Verginin 

Şubesi Mükell. İsmi Tahakkuk No. Emll\k No. Mevkii Borç seneleri Cinsi Mik. 
Lir.kr. 

Mahmudiye Ali Vehbi 3333 Büyük Tuhafiyeciler 100 ]934 - 1939 Tanz. Ten. 57 60 
Mahmudiye Ali Vehbi 3334 Büyük tuhafiyeciler 100/1 1934 - 1939 Tanz. Ten. 24 00 
Mahmudiye Ahmet ve Mehmet 1G03 Hurdavatçılar 23/20 1934 - 1939 Tam. Ten. Sl 84 
.Mahmudiye Ali Sami 1746 2 inci Sipahi Ç. 14 1934 - 1939 Tanz. Ten. 48 00 

Belediyemize tanzifat vergisi ile tenvirat resminden borçlu olup, ikametgiıhlan bulunmıyan müke.lle.flerin isimle.rile 
borçlarmm mlkdan ve ait olduğu sene ve saircleri yukanda gösterilmiştir. Tarihi ilfuıdan itibaren on gün içinde borçla
rını ödemedikleri takdirde, Belediye kanununun 112 inci mnddc mucibince borçlarına yüzde on zam edileceği ve tah
sili emval kanununun hükümleri dairesinde menkul ve gayri menkul cmvalle.rine müracaat suretiyle tahsili cihetine 
gidileceği tebligat makamına kaim olmak üzere hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan 
ilan olunur. 1773 (969) 

iZMtR SiCtLt TtCARET MEMUR-
LUcUNDAN: 2734 

(Türk Şemsiye yapıın evi • MoizŞaul 
Halefleri Ruhen ve Yusef Şaul kollek
tif şirke:i) ticaret ünvaniyle lzmirde 
Kebapçılar çarşısında 16 numarada 
şemsiyecilik ile ittigal etmek üzere te
şekkül eden işbu şirketin ticaret ünvanı 
ve şirket mukavdcnamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre ıücilin 2 7 34 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan 

Oevlet Oenizyolları işletme l]. wüdür· 
Jüt,.ünden: 

l°"' 
1 - idaremizin 1 Haziran 940 tarihinden Mayts 941 gayesine kadar bir 

sene müddetle yaptıracağı takriben 430000 ton kömürün yükleme ve bo
~altma ve aktarma işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - MuhClmmen bedel doksan bir bin Üç yüz yetmiş beş liradır. • 

SPERCO VAPUR 
ACENrAS'I 

LANGANO vapun: 
18 - 5 - 940 tal'ihinde 
belkenınekte · olup 
Cenova ve Riviera lio
manlanna ha:reket 
edecektir. 

FEDERICO \'apuru 
21 - 5 - 940 tarihin

de beklenmekte olup 
İskenderiye limanına 

hareket edecektir. 

tHUl.t. 

CIITA Dl BARI motörü 21-5-940 ta
rihinde beklenmekte olup İstanbul, Pi
ree, Napoli, Cenova limanlanna hareket 
edecektir. 

ZARA motörü 22-5-940 t,ıırihinde ge
krek ertesi günü s:ı!l.t 17 de Pire, Brin
disi, Zara, Fiume, Triveste ,.e Venedik 
limanlarına hareket edecektir. ' 

BRfNDfst ınotörü 29/5/940 tarilıin· 
de gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, zara, Fiume, Triyeste ve Ve· 
nedik )imanlarına rekte ed~. 

Bugün l&-5-1940. Bin dokuz yüz kırk 
Yllı Mayıs ayının on altıncı Perşembe 
günn saat on altı buçuk raddelerinde tz
rnirde doktor Hulôsi bey caddesinde 
l(ardiçalı hanında 15 numaralı hususi 
dairede Türkiye Cümhuriyeti kanun
larının bahşettiği salfilıiyetle vazi!e gö
ren aşağıda mühür ve imzası bulunan 
lzınir üçüncü Noteri Süreyya Olcay, 
Yanıma gelen. kanuni ehliyet ve vasıf~ 
lan halı. ve şehadete ehil bulundukları 
görillen. lzmirde Hatay otelinde mukim 
Gördöslü Nuri Çolnk ve lzmirde Ka
ı-antinada 177 nci sokak 35 numaralı 
evde oturan Samih oğlu Raşit Meri~ten. 

Nam şahitlerin tarifleriyle teayyün 
eden. ehliyeti kanuniyeyi haiz, tzmirde 
~amazgahta Pauıryerinde Tnslı çeşme 
sokağında 1 numaralı hanede mukim 
Silleyman oğlu Ali Galip Irmak ve İz· 
rnirde Gazi bulvarında 16 numaralı ha
nede mukim Mehmet Nuri Kadayıfçı 
dan sebebi mUracaatlarım sorduğumda 
tarafımdan resen bir mukavelenamenin 
l'az.ılmasını istediler. Yukanda isim ve 
adresleri yazılı şahitlerin yanlarında 
rnüttefikan söz. alnrak mevad ve şeraiti 
~tiye dairesinde bir mukavele nkt Mtik

M. 13 - Gerek sirket müddetinin hi
tamında ve ~erek her iki serikin muva
faka i il vaktinden evvel her ne sPb'-''0-
le olursa olsun sirket fosh w infbahı 
halinde- ve şirketin mevcut emteası ve 
matlubat ve 7İmematı ticaret kanunu 
nhkfımıruı tevfikan tasfive edilecektir. 
Şu kadar ki hariçten verilen bedeli he.r 
hangi bir erik \'erirse tercihnn o şerike 
terki mecburidir. 

olunur. 
Sicili ticaret memurluğu resmi 
mühür ve imzası F. Tenik 

l : Mukavelename. 

3 - Eksiltme 30 Mayıs 940 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 1uvakkat teminnu 5818 lira 75 
kuruştur. 

4 - Eksiltme tartnamesi adı geçen komisyondan parasız. olarak alınır. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiklerle bu İşe ait teklif 

mektuplnnnı tayin olunan günde saat 14 e kadar komisyon reisliğine makbuz 
muknbilinde vermeleri lazımdır. 

CITIA Dl BARI motörü 4-6-94. 
tarihinde beklenmekte olup İstanbul 
Pire, Napoli, Cenova limanlarına hare
ket edeo ktiT. 

lerini söylediler. Şöyle ki· 
1 - Şirketin mevzuu: tzmirde Güzel

Ytırt mahallesi Şan sokaöında 24 numa
talı fabrikada Şeker ve ŞekBleme ima
li ve toptan satışı ve tz.mirde Şekerciler 
İçinde 14-16 numaralı mağazada toptan 
ve perakende şeker satışı ile iştigal ede
cektir. Bu şirketin İzmirden başka yer
de şubesi yoktur. 

M. 2 - Şirketin ünvanı: (ALt GA
Ltp IP.MAK VE MEHM.E'T NURt KA
DAYIFÇI) olup yalnız Ali Galip Irmak 
ve Mclımet Nuri Kadayıfçıdan müte-
şekkildir. Bu şirkete başka bir şirket ve
l'a şerik dahil değildir. 

M. 3 - Şirketin müddeti iki sene üç 
ay yirmi altı gtinden ibaret olup 1 Ka
nunu sani 1940 tarihinden başlıyncak ve 
26 Nisan 1943 a~amında hitam bulacak 
'hr. Müddetin hltmriından iki ay evvel 
§eriklerden her hangi blri tarafından 
Metin feshi hakkmda tahriri ihbar vu
lcu bulmadıkça şirket kendilifünden da
ha iki sene temdit edilmiş addolunacağı 
gı'bi müteakip seneler için de ayni me
l"asimin takip edilmesi meşruttur. 

M. 4 - Şirketin sermayesi: (23950) 
Y-irıni üç bin dokuz yüz elli liradan iba
l'ı!t olup bu paranın 18000 on sekiı: bin 
lirasını Ali G lip Irmak ve 5950 be..<> bin 
dokux yüz elli lirasını da Mehmet Nuri 
l(adayıfçı nakten vaı:etmişlerdir. Şerik
lerin mm.-afokatı ile icabında bu serma
}'e tezyid edilebilir. 

M. S - Her sene nihayetinde yani 
Ranunu ewcl gayesinde bilinço tan
~ edilece.k ve şirketin kar ve zararı 
§U suretle taksim olunacaktır. Şan so
~i fabrikada imal olunup gerek 
~abri.knda ve gerek 14-16 numaralı ma
gazada satılacak toptan ve perakende 
J>at~ın kannın yüzde altmış iki c~ 62 si 
Ali Galip frınaka ve yüzde otuz sekiz 
~ 38 ide Mehmet Nuri Kııday:ıfçıya ait 
olacak ve zarar vukuunda ayni suretle 
"taksim oluruıcnktır. · 

M. 6 - Fabrika ve mağaza her iki 
Serik tarafından idare olunacak \'C avni 
talllanda şürekndan Mehmet Nuri Ka
dayıfçı Iabrikanın ve mağazanın mü
dürlüğünü ifo edecek ve İkbsat bürosu
na karşı iş veren vazifesini görecektir. 
. Uhasip ve memur tayin ve ihracı her 
ilci şerikin muvafakatiyle -olacaktır. İş
çi tayin v ihraciyle f abr:ikanın idaresi, 
Siı>aris kabul ve reddi ve mal sevkiyat 
'~ mübayaab Mehmet Nuri Kadayıfcı
?lJJı ve?.aifi cümlesindendir. Şu kadar ki 
500 beş yüz liradan fazla alım. satım ~ 
\>~resiye satışlarda her iki şerikin 'mu
Vahtkntı şarttır. 
l.f.7-Scrikler ~erek fabrikadan vt ge-

M. 1't - Şekerciler icindeki 14 numa
ralı mağtu:nya (400) ·ve fabrikaya (2000) 
iki bin lira bedeli icar takdir cdilmis 
olup bu bedellerin mal sahiolerinı? veri
lecefö ittifnkla tarafeynce kabul edil
miştir. Gerek mat!azıının ve ~erek fab
rikanın kira bedelleri temettilün tevzi
inden evvel mal sahiplerine nakten ve 
tamamen ödenecektir. 

M. 15 - Bu mukavele şeraitine her 
hangi şerik riayet etmezse d~erine 
malduan tazminat ve zarar mukabili 
olmak üzere (3000) üç bin Tlirk lirası 
ödevecektir. 

M. 16 - Gerek Ali Galip Irmak ve 
gerek Mehmet Nuri Kadayıfçı göreceğ. 
şirket hizmetinden dohvı aynca bir üc
retP müstahak dePilclirler. 

M. 17 - Bu kollektif şirketin merke
zi İzmir ve merkez muamelatı dA tzmir
de Güzelyurt ınahallf'c;i Şan sokağındı:. 
24 numaralı fabrikadır. 

M. 18 - Sirket münasebatından dola
vı şerikler arasında tehaddüs edecek 
bütün ihtilaflar ticaret kanunu hüküm
leri dairesinde hal ve fasl olunacakt.ıt. 

M. 19 - Ali Galip Irmak i!P. Mehm~t 
Sart arasında teati ve İzmir ildnci no
terliğince 6-7-939 tarihinde l56i umum! 
~ 1-222 .hususi numara ile tasdik kılın
•ms v .2614 sicil numarnsivJe tesr.il ve 
ila~ M:lilmis olan ( ALt GAI..1P IRMAK 
VE MEHMET SART) iinvanh sirket 
şeriklerinden bulunan Mehmet Sart İ7-
mir ücüncü Noterliğince 26-4-.940 tarih 
ve 14474 numara ile 1anıiın olunan \'e 
Ali Galip Irmak. Mehmet Sart ve Meh
met Nuri Kadayıfçı artısında teati Pdi
len mukavelename muclhincl' (5950) 
beş bin dokuz yiiz eJli Türk liraq ser
mayesini tamamen ve nakten alarak his
se..'>ini 1 Knnunu sani 1940 tarihinden 
itibaren muteber olmak üzere MPhmet 
Nuri Kadayıfçıya ve (A Lt GALtP IR
MAK VE MEHMET SART) şirketine 
ait 1 Kanunu sani 940 tarihinden itiba
ren Bnkalarda ve eşhas zimmetinde ta. 
hakkuk etmi ve edecek alacal~ ve borç
lan, sencdat nıuhte\'iyatının tahsil ve 
tediyesini ve bilcümle tekalif ve rüsu
mun edasını kfıffci hukuk ve ye<."aibi)"le 
birlikte ALt GAL1P IRMAK VE MEH
MET SART mü te.reken işbu mukavele 
ile tcsekkül eden (ALt GAL1P IRMAK 
ve MRHl\IET NURt KADAYIFÇI) Un
vanlı şirkete devir etmis1erdir. ··Devri 
vakii yeni ~kkül eden' (ALİ GAI.iP 
IRMAK ve MEHMET NURİ .KADA
YlFCI) şirketi de tamamen kabul etti
~ni beyan ve ikrar ederler. 

Taraflar başka bir diyecekleri Olmn
dığını söylediler ve sözlerini bitirdiler. 
Verilen bu takriri ben yeminli Nofer bir 
nüsha olarak tanzim ettim ve muhte\•i
ya tını kendilerine ytiksek sesle oku
dum ve mealini anlııtbm. Anularının 
tamamen istedikleri ~ibi yanldığıru tas
dik ctmeleti üzerine bu mukavelename 
nşainslnı hepitniı: im1.a ettik ve miihür
ledik. Bin dokuz yüı: kırk yılı Mayıs 
ayının on nltmeı Perşembe ~ünü, Z.S. 

16-5-1940 
:rek rnağar.adan Uuılettayin para alamı- Tarafların: İmzaları. 
~k.lardır. Ya\nı~ masarifi 7..anıriyele. Sahillerin: 1101.aları. 
l°lrle karşılık olmak üzere alelhesap su- T.C. 1zmir üçiincü Noleri Süre'Yya 
reti:vle Ali Galip Irmak ve Mehmet Nu- Olcayın resmi mühiir ve imzası. 
tj Kndayıfcı her av yüz ellişer lira ala- Umumi No. 15371 
~ldardır. Bu m~blilğ her sene nihaye- Hususi No. 
tinde h birinin kar hissesindep tenzil. tıfuu mukavele suretinin daire dosva-
edilecektir. Ve kor bakiyesi şürekimm sındn saklı lG-5-940 tarih ve (15370) ~u-

!'tnaye hesaplarına naklolunacaktır. maralı aslına uygun olduji;unu tasdik 
Zarar vukuu takdirinde tahakk,ık ede- ederim. Bin dokuz yüz kırk sen~ Ma
eek zarar. ve çektikJep p::ıra yine.se.rma-· yıs ayının on altıncı Perşembe günü. 
:Ve hesapların:ı kayt olunacaktır. lG-5-940 

M. 8 - Şirketin kasadarlık vazifeshıi T.C. 1zmfr üçüncü Noteri Süreyya 
~iehmet Nuri Kadayıfçı ifa edecektir. Olcayın resmi mühür \•e imzası. 
f u ~dar ki gerek :mağazada -ve gerek 30 kW"Uşluk damga pulu üzerinde 16 
.~rıkada her ~ün toplamın para akşmn Mayıs 1940 tarih \'C b.ınir i.içüncii No-
~eri hesap ed.ile.rclt kasa kapatılacak teri resmi ınühiir ve imzası. · 
"Ve ertesi günün ihtivacına kafi para ay- Hnrç pulları aslına yanıştırılmıştır. 
~d~kt.an sonra bakiyesi sirket namına 1783 (!167) 
lnillı bir bankaya konncaktır. Bu para 
alının.ak ikti:r.a ettiği takdirde her iki 1ZMiR SiCiLi TtCARET MEMUR-
şerikin m~terek imzası ile alınacaktır. LUGUNDAN: 

M. 9 - Şirketi ilzam ve teahhüt al
ıına .. ko, acak bütün muamelelerde şir
t et ~ınvanı ile birlikte her iki şerik müç
enunn imza cdec klerdir. Münferiden 
Vauılun c k imza y.almz mümzi !jCriki 
rn~ıl der 

Te\•fik Cambazoğlu ticaret ünvanivle 
lzmirde Yandevi hanında 9 numa;alı 
mağazada manifatura ticaretiyle iştigal 
eden Tevfik Cnmb zoğlunun i bu tica
ret Ün\'anı ticaret kanunu hükümlerine 

sicilin 2 7 3 7 numarasına lcayl ye 

Bugün bin dokuz yüz kırk scncsı Ma
yıs ayının üçüncü Cuma günü 3/5/940 

Jzmirde birinci bdediye caddesinde 
72/ 1 numaralı hususi dairede vazife 
gören İzmir ikinci noteri ben Zeki 
Ehiloğlu işimin başında iken aşağıda 
hüviyetleri yazılı iş sahipleri daireme 
gelerek anlatacakları gibi bir mukave
lenamenin tarafımdan ıeşen yazılmasını 
istediler. Kendilerinin kanuni ehliyeti 
haiz olduklarını gördüm. 

Şahitler: lzmirde Halimağa çarşısın
da 72/5 numarada Yusef oğlu jak Eski
nazi ve izmirde 1 31 O numaralı sokakta 
7 numaralı evde oturan Salamon oğlu 
Hayin Navaro: 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sahiplerini tanıdıklannı ve şahadete 
mani halleri o.,madığını söyleyen ve ka
nuni evsafı haiz oldukları görülen şa
hitlerin tarifleri ve şahadetleriyle şa
his ve hüviyetlerini tesbit ettiğim: 

iş sahipleri: lz:mirde Sadullah e!eııdi 
mahallesi 1 30 7 ci sokak 3 numaralı eır
de oturduğunu söyleyen Türkiye cüm
hurİyeti tebeasından Muiz Şaul oğlu Ru
ben Şaul ve keza İzmirde aynı yerde 
oturan Türkiye C. tebensından Muiz 
Şaul oğlu Yu~ef Şaul. 

Mevzu: Akitler aralarında ve aşağı
daki .şartlar daire nde bir kollektif .şir. 
keti tcıkil ettiklerini iıtıfakla b~yan 
ederler. Şöyle ki: 

Ml,\dde 1 - Şirketin mevzuu: Müte
veffa Muiz Şaulun hayatta iken İ§let· 
mi olduğu İı:mirde Kebapçılar çarşı· 
sında kain 16 numaralı ~msiyecilik 
mağazaSlru iş)ctmek ve kurulmı• olan 
bu ticarcth neyi müştereken idare ve 
idame eylemektir. 

Madde 2 - Şirketin nevi (kollcktif) 
tir. 

Madde 3 - Şirketin ünvanı (Tlirk 
§emsiye yapım evi Muiz Şaul Halefleri 
Ruben ve Yuııef Şaul kollektif şirketi)· 
dir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi izmir 
olup mcrkcz.i muamelatı lzmirdc Ke
bapÇJl r çarşısında 16 numnralı mağa-
7.adır. 

Madde) - Şirketin sermayesi: Be
her şerikin hissei iştirakı (2250) iki hin 
200 ellişer lira olmak lir.ere şirketin mev
zuu sermayesi yekunu ( 4500) dört bin 
beş yüz. Türk lirasıdır. l~u sermaye ba· 
len mc7kur ticarethanede. mevcut şem· 
gjye ve buna müteferri eşyayı tüccariye
nin bedel ve kıymetinden ibaret olup 
bu kıymet şerikler tarafından bilittifak 
takdir ve k.abul edilmiştir. 

Madde 6 - Şirketi temsil Ye iroza 
salahiyeti: Şirketi ilzam eden ukudat, 
her iki şerik tarafından birlikte imza 
edilmiş olmak şarttır. Ancak ihtiyaç ha
ınl olduğu ''e şiireka lüzum gördükleri 
zaman b,iri ötekine noterden muşaddak. 
vekaletname vermek suretiyle kendisini 
dahi temsilen ve münferit imza ile iş 
yapmak üzere diğer şeriki tevkil edebi
lir. 

Madde7 .:.._ Kar ve zarar hesabı: Kar 
ve zarar ş~iltler arasında yarıyarıyı 
mütesaviyen talçsim olunur ve bütün ıİ~ 
}etme masrafları çıktıktan sonra kalan 
safi mıkdsr kar addolu.nur. 

Madde 8 - Şürekidan Ruben, sene 
sonunda bilanço mucibince tebeyyün 
edecek istihk.ak.ından mahsup edllmelt 
üzere şahsi ihtiyacına karşllık olarak şir
ket varidatmdan her ay (sdcsen) lira ve 
diğer şerik Yusef aynı eraitle her ay 
(ktrk) lira para alabaecelı:tir. Şu kadar 
ki şirketin iJ)etme ve idare masrafları 
kapanm~ veya temin edilmiş olmadıkça 
şerikler irket sermayesinden para ~la
mazlar. 

Madde 9 - Şirketin müddeti: Bin 
dokuz yüz kırk senesi Mayıs ibtidaaın
dan başlamak ve bin dokuz yüz: kırk 
üç senesi Nisan sonuna kadar devam et
mek üzere üç senedir. 

Madde 1 O - Şeriklerden biri jşbu 
miiddetin hitamından Üç ay ev,·d şir· 
ketten ayrılacağını tahriri olarak diğer 
şerike bildirmediği takdirde sirketin 
müddeti kendiliğinden üç sene daha 
uzatılmış sayılır. Ve her devrenin hita
mında bu hüküm tekerrür eder. 

Madde 1 1 - Müddetin hitamında 
taraflar, irkeli tasfiye etmek i tedikle
ri takdirde ıasfiye memurunu kendileıi 
bilittifak tayin edeceklerini ve ihtilaf 
husulünde evvel emirde bir hakem 

14, 16, 20. 28 169S (932) 

lzmir inhisarlar başmüdür
lüğünden: 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyest• 
veya Cenovada ŞiınaU ve cenub1 Ame
rika limanlarına h..ıeket eden !TALİA 
ANONİM seyriscfain şirketinin ve Afri
ka ve llindistarıa hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

SERVİCE IA.RiTIME ROUMAIN 
KUMPANYASI 

940 Mali yılında Çamaltı tuzlasından getirilecek tahminen 8000 ton çu
vallı veya dökme ham ve 1500 ton ellilik torbada mutbak ve 500 sandık 
sofralık tuzun şattan ambara nakil, istif ve sair hammaliye iş)eri çık eksilt
meye konulmuştur. 

MUhammen bedel tutan 3975 muvakkat te.mioatJ 298.12 liradır. Şart-
namesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 29. 6. 940 günü saat 1 S 
le baş müdürlüvümüzdeki komisyona gelmeleri ilin olunur. 

ALBA JUUA "\-ap. 16-5-9-10 tarihin 
beklenmekte olup Malta, Cenova. ~ 
. silya limanlarına hhreket edecektir. 

14, 18 1700 (933) 

Mersinli fidanlığı müdürlü
ğünden: 

Fidanlığın ser ve idare hinalan tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 660 lira 
23 kuruştur. Tamirata ait evrak fidanlık müdüriyctindedir. Eksiltme 24-5-940 
Cuma günü saat 15 de fidanlıkta teşekkül edecek komisyonda icr edilecek
tir. Taliplerin 49 lira 52 kuruı muvakkat teminatı mal sandığına yatırarak. 
makbuzlariyle komisyona müracaatln. 9 13 18 23 l 619 ( 89 7) 

Mersinli fidanlığı müdürlüğiinden: 
Fidanlık için 900 lira muhammen b~delli motör ve türbine ımüba:ıra.a edile

<".cktir. Motor ve türbineye ait evrak fidanlık müdütiyetindedir. Ebiltme 
2.3/5/940 Peqcmbc gunü saat on ~le fidanlıkta teşekkül edecek komisyon
da icra ve ihale edilecektir. Taliplerin 67 lira 50 kuru~ muvakkat teminatı mnl
fllndığına yatırarak mak.buzlariyle komisyona müracaatları 

s 13 18 22 1608 (883) 

Turgutlu belediye reisliğinden: 
11. 18 ebadında 1200 kilo yeni kurşun boru satılığa çıkanlmııtu. 
Borulann beher kiloıunun mUhammen fiati .30 kuruştur. lhalesi 25 /5 /940 

tarihine müsadif Cumartesi giinü sa~t 1 1 dedir. 
Talip olanl nn yevmi mez:kurda Turgutlu bdediyesi daimi encümenine mü-

racaatlan IS 18 21 23 1717 (941) 

Turgutlu belediye reisliğinden: 
Cümhuriyct meydanı parkı için 1 ! ince 129 metre galvanizli boru iki adet 

l i dirsek 18 adet 1 l ince sulama musluğu 20 ndet 1 ! ince < T > 12 adet : 
1 j 2 dublinible aatın alınacak.tır. 

Talip olanların ihale günü olan 25/5/940 tarihine müsadif Cumartesi günü 
Turgutlu beledjye cpcümenine ınüracaatlan 15 18 21 23 1716 (942) 

Bornova Belediyesinden: 
Abonalar için alınacak 100 yüz adet su saatırun eksiltmesi on gün müddetle 

uza'tılmıftır. ihalesi 25/5/940 Cumartesi günü saat \ l on birde Bornova be-
lediyesinde yapılacaktır. 117 2 ( 9 7 1 ) 

Dan 
Tasfiye edilmekte bulunan 1. K. T. Memurin istihlik koopenııtifınin Basmane 

iatllsyonu dahilindeki mağazasında me?Cut tezgah. terazi, didıcmler, kantar, 
boş zeytinyağı lançaları ve saire gibi bakkaliyeye ait demirbaş eşya 25/5/940 
Cumartesi günü saat '4 de m .. zkur mağazada satılacağmdn talip olanLmn 
müracaatları ilan olunur. 

ve taahhüt ederler. 
Madde l 2 ~ iıbu mukavelename 

hükmünü ihlal eden taraf diier şerikin 
bu yüzden duçar olacağı zararları bütün 
teferrüat ve ıumulü ile ödemek mecbu
riyetindedir. 

Yuılan bn mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum. Ve anlat
tım. Münderec tının isteklerine "e be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
b&Jka bir diyecekleri olmadığını bildir
meleri üzerine resen tan:ı.im ettiğim hu 
vesika}'I tasdik.an hepimiz imzaladık. 
Ve mühürledik. Bin dokuz yüz kırk se
nesi Mayıs ayının üçüncü Cuma günü 
3/5/1940 

K. Ağ: Akitler: imzaları 
Şahitler: imzalan 
izmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 

resmi mühür ve im7.ası: 
Umumi No. 8845 Hususi No. 5/161 
işbu mukavelename örneğinin daire

miz do yasında saklı 3/5 1940 tarih 
ve 8844 numaralı aslına uygun olduğu 
bittasdik alakadnrn verildi. Bin dokuz 
yüz. kırk sene i Mayıs ayının üçüncü 
Cuma cünü. 3 5/1940 

30 kuruŞluk damga pulu üzerinde 
3Mayıs 1940 tarih ve lzroir ikinci 

oler ~ i ıcsmi mühüni ve Ehiloilu 

Kooperatif idare meclisi 
18. 19, 1779 (974) 

UNDAL -·-UMUM1 oENIZ ACENTAUCI L'ID. 
ZETSKA PLOVİDBA ~ D. KOTOB 
LOVCEN vapuru 30 n~a K;fisten

ce ve Vama için lm.reket. edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN "\'apuru .8 mayısta Kösten

~eden gelip 9 Mayıı."'ta sıat 12 de Hayfa. 
Pire, Durazzo \'e Trlyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
cdrtir. 
GOUl..Al\"DRİS BROTHERS (Helbs) 

LTD. PiRAEUS 
• 'EA HELl..AS" 

I~üks transatlantik \'apuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek npurlann muvasallt t.arlhlerl, 

gerek vapur lsimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhnt altına giremez.. 
Daha fada tafsillt almak için Birlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deni% A~talığı Ltd. milracut 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 Mlldilrl79t 

NOT: 
Ahvali bama dolayuiyle navlun " 

hareket tarihlerinin bt, olmadıtmı ft 

bunlann hıç bir ihbara lüzum olm1ık ... 
mı ~bilir olcJulunu ve bu husmt.mı 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
etmiyecelini muhterem yOldeyicilerla 
kayıt ve i ret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsillt için Cümhuiiyee 
caddesinde FRATELIJ SPERCO vapur 
acentesine milracaat edihnesi

TELEFON : 2004 - 2005 

............................................ 

OUVIER VE 
$VREKA.SI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDFSf Rees blııasJ 

TELEFON: 2.ıM3 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanm ihtiyacma göre vapurla
nmr.1. sefer yapacaklardır. 

............................................ 

W. F. Henry Van der Zee 
VeşürekAsı 
--*---

AMERICAN EXPORT IJNF.S İNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vnp. 24 Mayısa doğru bek· 

\eniyor. 
EXİRİA ·vapuru 5 mayıst& bekleni

yor .. 
D. T. B. T. - RUOAP~,

BUDAPEŞTE' İÇİN 
BUDAPEST moL 18 Mayısa doğru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru bek .. 

leniyor. 
DUNA vapuru 15 mayısa doğnı bek· 

leniyor. 
SZEGED vopunı H<ıziran ortalarmd~ 

bekleniyor. 
SER\1CE MARITİ1\IE ROUI\IAIN 

BUCA REST 
GALAS VE KÖS'.rENCE İÇİN 

CA V ARN A mot. 24 Mayısa doğrı. 
bekleniyor. 
SOCİl!."'T.E COMMERCİALE BULGA· 
RE DE ~A VİGATtON A V APEUR 
BULGARİA \'apuru 6 mayısta bek

leniyor. Hurgas ve Vama için yük ala· 
l'aktır. 

V .purlann isim u tarihleri hakkın.da 
hiç bir taahhüt ........ 

Vapu:rlann hareket tarihleriyle na,,. 
lunlanbkl ddllfkliklerdea aceota aw-o 
wllyel kabul etmn. 
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ADiL EMiR 

Piyano akort \'C tamiratı yapılır 
Pi) ano alınır \'o.? s.ıtılır. Bilümum 

miiulc aletleri bulunur 
ADRES : Keçeciler caddesi No. 5$1 
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ırı·n·g·ııizler Almanyayı bombaladılar ii 
. . . 

. . • • . 

Londra, 17 (Ö.R) -- Almanyada lngiliz tayyarelerinin son hücumları şimdiye kadar misli görül
. memiş derecede kesif bir surette yapılmışbr. Hücumlar birbirini takip etmiş ve her tayyareye 
ayn bir hedef verilmiştir. Bir çok demir yollan, istasyonlar, iltisak noktalan tahrip edilmiş, yan-

~ ğınlar ve infiliklar kaydolunmuştur • . · ..................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
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Verdun· barbını hatırlatan Narvik bombalar altında 
büyük muharebe Müttefikler hava~· kara ve denizden 

S d b -d· · t h · Narviki bombardımana başladılar e anın cenu un a, zayıa a e emmı- _ * ____ _ 

d Al ı b •• t •• k t Mosijen civarında şedit bir harp cereyan ediyor 
Yet verme en man ar u un uvve • Narvik cı;phesi 17 (A.A) - Bjervik . riylcmüttcfikkıtaatıarasında,Narvikin 

mıntakasında kısmen muhasara edilmiş 190 mil mesafesindeki Mosiyen civarın-

ı • • h b •• k ı ~ • •• t d • ı olan Narvikteki Alman kuvvetlerinin da şiddetli bir muharebe olmuştur. Ne-e rı n ı ar e surece erını gos er ı er ~~~:nt~~~:~:~:a~ı:ti~:n~;~~:~ ticesj Jıakkında kafi haber yoktur. 

Belçika hükümeti şimdi Ostand şehrindedir 
.CJ 

Alman işgaline geçen bir kasabada asıla. afişler 

Paris, 17 (Ö.R) - Belçika tebliği Bel- n müttefiklerden kesmek teşebbüsii Alm::ınlnrın tcsi:; ettikleri cebin iki 
ç.ika kuvvetlerinin yeni mevzilerine sil- aklın kalmıştır. z~ıand Hollanda adala- ucu olan Namür ve Sedan arasında ve 
klınetle çekildiği ve Belçika ordusunun rında Hollandalıların mukavemeti de Sedanın cenubunda muharebe en bü
trun olarak muhafaza edildiğini kaydet- devam ediyor. yük bir .~iddetle devam etmektedir. 
mcktedir. Londra, 17 (Ö.R) - Askeri vaziyet Cephenin diğer kısımlarında .Montmedi-

Belçika hükümeti dünden beri Os- buradn tam emniyetle telakki ediliyor.. <len İsviçre hududuna kadar Majino 
tant şehrinde bulunmaktadır. Bu karar Alınan raporlar İngiliz tayyarelerinin hattında hiç bir şey olmamıştır. 
kumandanlıkla mutabık olarak veril- makine makineye, ve adam adama kar- Müttefik tayyareleri Almanyada şid· 
miştir. Bazı elçilikler mesela Arjantin, s1 düşmana kat'i 1efovvukunu ispat et- detli bombardıman yapmaktadırlar. Al
Peru, Yugoslavya ve İspanya elçilikleri mektedir . man radyoları bütün Alman şehirlerin
de bu mıntnkada yerleşmiştir .. İspanya Paris, 17 (Ö.R) - Alman zırhlı kol- ele ışıkların söndürülmesinin tam ola
Plçilik mUstcsarı Brüksele dönmtiştür.. !arının Möz nehrini A1man piyadesine rnk tatbikini bildirmişlerdir. 
Amerika ve itnlyn sefirleri de bu mem- geçirtmek ve bilhassa nehrin sol sahi- Brüksel şehrinde tam sükunet hüküm 
Jckettc kalmışlardır. linde menzil teşkilab vücuda getirmek sürmektedir. Brüksel radyosu öğleye 

SEDAN UÜLGESİNDE hususundaki miişkiilat sebebiyle bir te· doğru Liyejin hala mukavemete devam 
Londrn, 17 (Ö.R) - Sedanın cenu- vakkuf devresi gecirildiği kaydedilmek- etmekte olduğunu bildirmiştir. 

bunda harp son derece şiddetli olmakla ~~dir. Nehir üzerindeki kabili istim:ıl - -·--
beraber vaziyette bir tebeddül yoktur .. taş köprüler mahduttur. Düşmanın kur- N • k 
Almanlar 7.ayiata ehemmiyet vermeksi- duğu duba köprüleri ise tayyareler ta- arvı 
?.İn bütün kuvvetlerini harbe si.irecekle- rafından mütemadi surette boınbardı-
rini gösteriyorlar. Bu itibarla bu muha- man edilmektedir. Alman müşkülatı 
rebe geçen harbin Verdun muharebesi- ~alnız erzak nakline münhasır değildir. 
ni hatırlatmaktadır. MalOm olduğu üze- Esir edil~n bazı Almanlar 48 saattenbe
rc Verdun hnrbi aylarc:ı sürmüş ve Al- ri yemek ycınedıklerini bildirmişlerdir .. 
man ordusuna müthiş zayiat verdir- Fakat mühimmat naklinde de ayni müş-
misti.. kiilfıta tesadüf cbncktedirler. 

Alman hücumları bu sabah tekrar Muhiti böyle ta•wir edilen cebin dol-
baslamı ,tır. Fransızlar neticeyi emni- durulması ameliyesi müttefik orduları 
yelle beklediklerini beyan ediyorlar.. için en iyi şarU:ır dahilinde inkişaf et· 
Alınanl:ırın Malin ve Luven civarında mcktedir. Bu sabah Alman ordusu tek
Belçik:ımn şimal kısmındaki hücumları rnr hücuma geçmiştir. Fakat müttefik
artmıştır. İngiliz kuvvetleri dün mukn- ler 24 saatlik istir:ıhat devresinden is
bil bir hücumla Almanları Luvenden tifade ederek mı•vzilerini takviye etmiş
tardetrnicıl{'rdir. Almanların Belçikalıla- lerdır. 

-·Norveçin mer-
kezi olacak 

Londra, 17 (Ö.R) - Lord Halifaks 
İngiliz hükümetinin Narvik şehrini ele 
geçirince burada Norveç hükümeti için 
bir merkez tesis edeceğini ve harekatın 
inkişafı hususunda Norveç hükümetiyle 
bilistişare hareket edileceğini bildirmiş
tir. 

mahalli yolları açmakla meşguldurlar. Londra 17 (Ö.R) - NorvE'ç cephesin-
Şimdi bu kıtalan yalnız küçük Rombak de başkumandanlık şu tebliği ne~ret-
fiyordu Narvikten ayırmaktadır. Müttc- miştir: 
fiklcr fiyort ile şehri harp gemilerinin 
ate~i altında bulundurmakta ve bumla- Norveçte müttefik kıtaatı Çarşamba 
rını tayyarelerle bombardıman etmekte- akşamı Rata'cla Finya mıntakasında 
<lirler. Bjcrkteo faaliyette bulunan Müt- düşman taarruzuna uğramış ve kuman-
tfcik kıtalnrı Gratangerde kuvvetlerle d:ınlığın verdiği emir üzerine geri çe-
irtibatı tesis etmL5lerdir. kilmişt.ir. Bir Norveç grubu da Mo is-
Alınan hava kuvvetleri dün billıassıı tikametinclc gerilemeğe mecbur olmuş· 

Narvik nııntakasında faaliyet göster· tur. Lufatar mıntnkasında kıtalarımız 
mi§lerdir. Mi.ittdiklere karsı 18 Alman 
tayyaresi faaliyete geçmişti~. 
Diğer cihetten Storda1en vadisinde 

büyük bir faaliyet hüküm sürmektedir. 
Müttefikler bumda Almanların tsvecc 
doğru ilerlemelerine mani olımık iste-

mektedirler. • 

Londra 17 (Ö.R) - Namsostan şim:ılc 
doğru ilerle1nek istiycn Alman kıtala- Bir Non:eç askeri 

Haril ırma!!ı ve civanndaki dağlık ının
takayı temi1Jemekle meşguldur. 

Norveç ajansı müttefiklerin fiyord· 
lardan geri çekilmelerinin önceden ha
zırlanan harekat plitnına uygun oldu
ğunu ve Rata mıntak:ısında müttefik 
vaziyetinin değişmediğini bildirmiştir. 
Bir k:ıç Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Hollanda kuvvetleri Plaşindeki pet
rol tanklarına ateş vermişlerdir 

~~~~~~~~~~-...w*-...w·-~~~~~~~~~-

-BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
Şafakla beraber Retel ve Sambr ara

sındaki cep dahilinde ve Sambr'ın şi
malinde cliişman İngiliz ve Belçika kuv
vetlerine tekrar hücum etmiştir. Ortala
rına Belçika kıtalarınm dahi iltihak et. 
miş bulunduğu İngiliz kıtal:ırı Sambr 
ve Esko nehirleri arasında birleşmi~ler
dir. Evvelisi gün şiddetli Alman hücu
mu püskürtiilmüştür. Bu sabah ayni 
mmtakada düşman hücumu yine şiddet
li olarak 1ekrar başlamıştır. 

EL BOMBALARtYLE TAARRUZ 
Saat 15 te Royter ajansı ,u ma

IUmah venniıtir: Hitlerin üç bita
raf memleket üzerine saldırdığı za
mandanberi tam bir hafta geçmİf 
ve ikinci haf tası başlıyagelmi,tir. 
İngiliz kıtaları Belçikacla Luven ıeh
ri sokaklarında el bombalan ve por
tatif silahlarla Almanlara hücum et
mi,Ierdir. Son haberlere göre düı
man püskürtülmüıtür. 

Möz meydan muharebesi daima şid
detli olarak devam ediyor. Başka mü
him hiç bir taarruz kaydedilmemiştir. 
Namürden Sedana kadar müttefik kuv
vetleri toplanmış bulunmaktadır. Mev
zileri takviye edilmiş olduğu için her 

şeye hazır vaziyettedir. Almanların bir eden düşmanı takip etmişlerdir. Sedır 
hareket harbı ihdas etmek teşebbüsü nm cenubu şarkisinde devam eden mu· 
kendilerine ağır:ı mal olmuştur. Parça harebede Almanların bir motörlü avcı 
parça, yığın halinde tankl:ır müttefik alayı kumandanı fevkalade fedakarlıl< 
mukavemetinin ne kadar tesiri olduğu- ve kahramanlık göstererek büyük bit 
nu göstermektedir. muvaffokıyet kazanmıştır. Şimdiye ka• 

Havalarda şafakla beraber başlıyan dar cephenin bu kısmında iki general 
muharebelerde kütle halinde lngiliz tay- dahil olduğu halde on iki bin esir ve 
yareleri düşman mevzileri ve harekat bir çok mühimmat iğtinam edilmiştir. 
halinde kıtaları üzerine mütemadiyen Cephenin merkez kLc;ınında Alman hU
ateş yağdırmaktadır. İnfilak eden köp- cumunun şiddetini tahfif için düşmanın 
rüler havalara uçmakta düşman gerile- cenuptan yapmakta olduğu taarruz tnr
rindeki yollar tıkanmaktadır. Düşmanın dcdilerek b urada dn bir çok arazi istila 
35 tayyaresi düşürülmüştür. edilmiştir. Sar mıntakasında Majino hat-

Havas ajansı saat 16 da şu mah1matı tına karşı keşifler devam ediyor. . 
vermiştir: Dün Fransız uzun menzilli topları hı~ 

Anversin şimalinde düşman devriye- bir askeri sebep olmadığı halde gayrı 
leri mevzilerimizle temasa geçmiştir. müstahkem Alman Ratet şehrini born· 
Daha cenupta düşman piyadesinin mev- bardıman ettiklerinden Alman ağır toP
ı.ii hücumu ateşimiz altında akim kal- !arı muk:ıbelei bilmisil olarak Fransız· 
mıştır. Orta Belçikada miittefiklerin te- !arın Hayenav şehri üzerine ateş açnı1Ş
si<ı ettikleri mevziler üzerinde şiddetli !ardır. 
muharebeler cereyan etmektedir. Hollandanın 7..eeland vilayetinde :Hol· 

Belçika radyosu sabah saat 10.15 te landa adalarının işgaline devam edil· 
Liyej kalelerinin hftla mukavemet et- mektedir. Tolon adası dün teslim ol· 
mekte olduğunu bildiriyordu. • muştur. 

Belçika milli müdafaa nazırı general Dün hava kuvvetlerimi:ı.in başlıca 
Deniz beyanatta bulunarak vaziyetin hücumları Fransada ve Belçikada dUŞ
emniyet verici olduğunu söylemiştir. man kuvvetlerinin münakale haUarı 

Spor ve gençlik bayramı 
Lonclra 17 (A.A) - İngiliz radyosu- iizerine çevrilmiş ve bir çok demiryohı 

nun saat 5.30 da verdiği bir habere gö- hatJ:ırı ve askeri nakliyatı imha edile· 
re, Liege kaleleri henüz mukavemet et- rek düşman kuvvetleri d:ığıtılmıştır. 
mektedir. Zeland'da muharebeler vu- Hollanda ve Belçika sahillerinde- gc-
kuvulmakta ve Prens Bernhardt Von ce hava kuvvetlerimizin bombardıma
Liohc bu muharebelere iştirak etmek- niyle bir düşman kruvazöril batırılrrıt!I 
tedir. ve bir nakliye gemisi ağır hasara uğr~· 

ALMANLAR SIKINTI 1Ç1NDE tılarak karaya oturmuştur. Şimal dcnı· 

A 

Dün sporcu S?ençlik umu mı bir prova yaptı 

r 
1 

... t..uı ~ef Atatürkün Samsumı ayak 
bastıkları tarihi günün yıldöniimünc 
rastlıyan l9 mayıs s}:>Or ve gençlik bay
ramı yarın yurdun her yeı·iııde olduğu 

!anacaktır. Cem; gruplar dün son provn
lrırını stadyomda yapmışlardır. 

Yarın sabah gençlik grupları saat do-

file halinde Cümhuriyct meydanına gi
decekler ve ATATÜRK heykeline me
rasimle çelenkler bırakacaklardır.. Bu 
vesile ile de en lik and i ktir. 

-~ 

çullu hipodromunda yapıl:ıc::ık ve bu
gün ilk okullarda tören yapılarak genç 
yavrulara 19 mayıs tarihinin manası an
la ı1 

Londra 17 (Ö.R) - Son taarrm'a bü- z.inin ortalarında bir düşman deniz.Dlt: 
vük bir şiddetle başlıyan Alman kıta- gemisi bombardıman edilmiş ve ağleb 
ları, muvaffakıyet elde edememekten ihtimal batırılmıştır. , 

1 müt"vellit bir sıkıntı içinde bugUn pek Narvikte bir düşman safı harp genııs 
gev~ek hareket etmişlerdir. Franc;ız kı- üzerine bomba isabeti tesbit edilmiştir. 
taları gayet iyi bir vaziyettedir ve Al- On beş bin tonluk bir petrol gemisi de 
man kıtalarını bir noktada sarmışl:ır- kuvvetli .bir taarruz neticesinde batrnış
dır. hr. Hava muharebesinde bir tayYare' 

Pedal mıntakasında Almrınlıır bu sn- düşürülmüştür. 
hah tekrtır lı:arruza geçmişlerdir. Müdufaa harbı yapan Alman kıtaalt-

Mcrkezi Belçikadaki harp şiddetini na karşı düşman taarruzu tayyareleri-
kaybctmiştir. mizin kar:ıya ihraç edilen düşman kuV-

Luven mıntakasında Britanya kuvvet- vetlerini bombardıman etmesiyle yavnŞ
lerine karc;ı vnnılnn Alman taarruzu bir lamıştır. 
aralık mu~·affuk olur gibi olmus, fakat Dün garp cephesinde 59 diic;man taY" 
İngiliz kıtaatı şimşek gibi bir sürntlc yarcsi düşürülmüştür. Bunların otozU 
müstevli ordunun k:ırsısın:ı dikilerek hava muharebesinde seki?.! dafi bauır
Alınan kıtalnrını ıicat~ mecbur etmi~- yalarımız ve mtilebnkisl tayyare ıne}': 
tir. Gün b:ılarkcn Alman ricali devam danlarındn imha edilmiştir. Diziın Vl 
ediyordu. Son Belçika tebliği, Belçika yiatımız on bes tayyareden ibarettir. 

.. an· kuvvetlerinin müttefik kuvvetlerle bir- Berlin 17 (ö.R) - A1man başkuın 
likte yeni mevziler işgal ettiğini resmen <lanlığının fevlrnlade tebliği: Alman ~ar 
bildiriyor. yareleri diin şafakla beraber başla ı 1_ 

Berlin 17 (Ö.R) ~ Alman baskuman- l:ırı ta:ırruzdn büyük muvaffakıyet de 
danlığının resmi tEbliği: Anvers ve Na- de etmişlerdir. Messcr Şmit sistem11?

1 
_ 

mür mıntakasında ccrevan <'dcn muha- :ıltı tayyareden miirckkep bir hava fi da 
rebede Alman kıtaatı Dile mUc;tahkcm su Belçika c~phesinde bir saat zar~ _ 
hattını Margr>t'in cenubunda yarmıs ve kendisi hiç bir hasara uğramadan ~n 1 
~imali Ş<1rki cephesinde de Namür ka- haym tipinde on üç İngiliz tayya~~s~e 
lesini zapt etmiştir. düşürmüştür. Man.ş kanalı sahılın va 

Mavbmk ile Sedanın cenubu sarki- Fransnnın Diinkerk limanında ~:ını 
sinde Majino hatlı yüz kilometre genis- ku"vvetlerimit bir diişman rnuhrı • 
liğinde bir crphede yarılmıştır. Tana tın ağ1r. hasara uğratmış ve bir. kaç :n.a~f
garbinde Alman zırhlı kıtaları Fransız gemısi batırılmıştır. Aynı liman •.çı..-. 


