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DEVAM MUDDETl Türkiye için Hariç 1çin 
Snelik ····- 1400 2900 
Altı a11Lık •••••.• 150 1650 

No. -o.tal Kırk Beşinci Yd FIA'J'J (5) KllRllŞ!'llR 19 NA Y 1 S P A ZAR 1940 

• 
........ -

Alman parafütçülerine 
karıı tedbirler 

Faris, 18 (Ö.R) - Hükümet, düşmanın paraşüt 
müfrezelerinin indirilmesi ihtimaline karşı ilıti· 
yat tedbirleri alınış, bir çok nahiyelerde müs· 
iahfız Jotalan teşkil edilmiştir. 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz radyo merkezi ge
ce gilndüz askeri mubafazn altında bulunmak-

1 

GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 1:: T E L E F O N : 2697 ~dır. --' 

han mUnderecatındW1 gazetemiz mesuli yet kabul etmez YENİ ASm matbaasında basılmıftı.r 

Tarihin en büyük meydan muharebesi tekrar başladı 
ve Alman ileri hare.keti durduruldu (

Tafsilat 6 ncı) 
Sabifemizdedir 

Başkumand3n· Gamlenl1:1 Akdenizdeanibirhidise beklenmiyor 

emri: Gal~b~ vey~ ölllmt Almanya t5 Ağustosa 
Al~anlar., Maııno Y~ ~eğıl, ~". ha~tın , kadar harbı bitirecekmiş! 
denıze dogru temadısı olan ıstıhkam- --· 
l .. l F k . h t •k . itaıyada haua talimleri, 
QYl geCflter Q Qf Vazıyet f e l eSlZ Yunanistafff!a YC:ni 

' • ihtiyat tedbırıerı, 
---------*- Alman zaferlerine 

Fransızlann mukabelesi ve kat'i günler ın::,~~?!~~i·;·_ Portsaitten bi•-

k Al ı B •• k l • d• diriliyor: Kanada müdafaasına meıuup ya ın - man ar ru se e gır 1 motörlü kuvvetler mitralyözle mücehhez 

--
$eyahat notları : J 
····-·········· 

r 

Londra 18 (Ü.R) -· Garp cephesi lınrekatı ciddi bir safhaya olarak Portsait sobklanndan geçmiı
girmiş bulunuyor. Dün bütün gün Sedan şehrinden lerdir. 
Sambr nehrine kndnr uzanan Fransız cephesinin dahi- Paris, 18 (ö.R) - Maltadan bildi
linde Almanların ile:i hareketini geri atmak İçin şid- riliyor: Her ne kadar ada her ihtimale 
d l• uh b l kaJ'fı hazır bulunuyorsa da Malta halkı 
et ı m are e er cereyan etmiıttir. sükununu muhafaza etmektedir. Akde-

General Gam\en dünkü emri yevmisinde: G:tlehe nizde i.ni yeni hadiseler beklenmiyor. 
veya ölüm! Parolasını vermiştir. Fransız ~kuman- tTALYADA HAVA TALtMLERi 
damnm emrine cevaben Fransız kuvvetleri takdire ~a- Paris, 18 (ö.R) _Roma gazeteleri 
yan bir faaliyete gaçmişlerdir. yakında bütün Bolonya vilayetinde Pa. 

Deyli Telgraf gazetesinin askeri münekkidine göre vaz.i. 
yet ciddi olmakla beraber Alınan kuvvetlerinin ileri hare-
ketinin düşmana pek pahalıya mal olınası kuvvetle tahmin 
ediJmekteôlr. Fransız cephesindeki bu vaziyet Belçikadaki 
müttefik kuvvetleri dahi ileri mevzilerini tehlike altında bı. 
rakmamak için cephe haltında yeniden tadilat yapmağa 
mecbur kılmıştır. 

iNGIL1Z TEBLt(";t 
İngiliz harbiye nezareti gece yarısından biraz evvel şu 

tebliği neşretmiştir: Belçikadaki Brltanya kuvvetleri 16-17 
:Mayıs gecesi cephede bazı tndilAt Serasına mecbur hlaralt 
BrükseUn garbında yeni mevzilere çekilmişlerdir. Bu hare
katın ikmalinde Almanlar hiç milessir olmaml}jlır. 

ALMANLAR BRüKSELDE 
Alman tebliği resmisinde ileri sürüldüğü gibi İngiliz kuv

vetleri düşman tazyikinden bu harekete mecbur olmuş de
ğildir. Bundan biraz evvel Alman erkfmıharblyesi askerle
rinin Brüksele girdiğini ve Luven'i işgal ettiklerini bildir
miştir. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

sif hava talimleri yapdacağı bildirilmek· 
tedir. 

YUNANtsT ANDA tHTtYAT 
TEDBiRLER! 

Londra, 18 ( ö.R) - Royter Ajan
sına göre dün Yunanistanda yeni eslilıa 
ile bir ay talim için 35 )'afmda ihtiyatlar 
askere çainlmıştır. 

RUZVEL TIN MUSSOUNtYE 
MF.SAJI 

Roma, 18 (A.A) - Havas Ajansm
CJan: 

- SONU 8 iNCi SAHİFEDE ---·--Hamburg, Bre-
men bombalandı 

1skcndcriye Zinıamnm havadan görüniişii 

Fransız kabinesinde tadilat yapıldı 

Mareşal Peten Başvekil 
rnua vinliğini aldı 

ıngııızıe-r,~-ımanıarın Daladiye Hariciye nazın oldu 
petrol depolarını Londra 18 ( ö .R) - Fransız harp 

il kabinesinde yapılan tadilat bugün 
SOHDAKIKA .......... ., . talt,.Jp ett er... öğleden sonra Pariste bildirilmiştir. 

Londra yolunda Vaziyet çok vahimdir, fakatfela- le~~~~b;r~~~·~~e;e!:~;;~~ Geçen harbın bir kısmında Fransız 
• · rol dcpolanna taarru~ etmişler, bir çok- orduları başkumandanı olan ve şim-

-JI.- ket mah•yetinden de gzakbr Iarını tahrip ederek diğerlerini hasara diye kadar Madritte Fransa sefiri 
'Yugoslav yada büyük ) uğratmışlardır. Harekt\t geniş mikyasta olarak bulunan Mareşal Peten baş-

Paris, 18 (Ö.R) - Fransız harbiye nezareti namına söz söyleıneğe salahiyet- olmasına rağmen bUtün tayyareler sali- vekil muavini olarak hükümete gir-
bir faaliyet var tar bir zat öğleyin şu beyanatta bulunmuştur: men dönmüşlerdir. Bu İngiliz hava ta· miştir. Başvekil B. Reyno başveka-

ı • - Vaziyet çok '·ahimclir. Fakat yalan şayialar çıkarmak istiyenlerin atfet- nrruzJ.an Almanlann Fransadaki ileri d --*--
Bütün dildıatler 
Mu~solininin alacağı 
lıarara çe.,rilmi$tir -·-Türk heyetiyle Londraya gi-

den imtiyaz Sahibimiz Şevket 
Bilgin yazıyor: 

Paris 14/5/940 
Harbin şu en nnz.ik günlerinde A,'111· 

Jla yolculuğu enteresan sayılabilir. Bir 
tazctcd için görülecek. tetkik edilecek 
:C\."Zular hudutsuzdur. ller adımda ala-
nyı celhedecek bir va7j~·etlc karşılaş

ltıak kabildir. 
Gömleğini parçalamış bir zır deli et

tafına ne kadar dehşet saçabilirse bu· 
tiinkii Avrupanın kiiçük bitarafları da 
hitJerizm kar~tsmda o nisbette endjşe 
\·e telaş içindedirler. Yakın giinlere ka
dar şu kat'i bitara(lık kelimesinin belki 
bir manası ''ardı. Ona dört elle sarılan 
ltıeınleketler şimdi feci bir şekilde al
dn!ldıklarını hissediyorlar. 

. isterseniz buna bir aldanış değil de 
lıır uyanı diyelim. Evet korkulu bir 
liiyadan, bir kabustan uyanış .. Saldıran 
hir kuvvet \'ar .. Hudut tanımıyan, hak 
fa11ırn1yan, beynelmilel kanunlann bah
Şettiği misnfirct hltkkını suiistimal eden 
hir kuvvet ... O bo anmış bir haldedir .. 
:.rtık vesileler. mazeretler aramağn da 
ll:t.urn görmi~·or. 

l\tiitcarrız Almanya \'C şefleri 
:liizlerindcn maskeleri atarak ·kaba, ha
şin, mcrhamet.,iz \'e insani olmaktan çok 

_. llzak olan hiiviyetlcriyle meydana çlk· 
ltııslardır. Biliyorlar ,.e kanidirler ki 
dünya kendileri aleyhindedir .. Hiç bir 
ltıcdeni milletin Alınan ·aya infial ve 
!1eCrl'Uen ha ka bir duygu beslemesi 
•n1kansızdır. Oiiıırn\'a hakim olmak is
ti~ en kahredici bir· kuvvet önünde in
!~rıl!ğın isyr..m karşısındayız. Yalan de
k•ldır ki lıugün medeniyetin ,.e hür in· 
~llğın mukadderatını korumak için 
'bır medeniyet seferi me\'zuubahis ol-
llıaaktadır. 

k · t d"kl · f l.k h" ti · h" t kt d B k d lık kar hareketlerın" e engel 0 1_ .... 1·1ı·r. çu··_1_,,1• mo- letten maada harbiye nezaretini er-me ıs c ı erı e a et ma ıye nı ıç aş1mama a ır. aş uman an ar- ıau UA'" 

lnrına hakimdir. Neticeyi itimatla beklemek lazımdır. Sambnn cenubunda düş- törlii kuvvetler biitün mahrukat ihti- uhte etmiştir. B . Daladiye hariciye 
m:ın, tank lmv\'etlcrinin yansından fazlasını harbe soknmştur. Bummla bera- yaçlarını hu 11etrol depolarından temin nezaretine geçirilmiştir. Bundan 
her A,·esn mıntaknsında pek az ehemmiyetli·terakkiler kaydedebilmiştir. Diiş- etmektedir. ba~ka diğer bazı tadilat ta yapılmış-
manın ileri hareketlerinin en mühimmi Verdun ve Glisan mıntakalannda vu- Alınanlar iiç gün zarfında Alman t ır. 
kua gclmhtir. arazisine müttefiklerin 71 bombardıman Paris 18 (Ö.R) _ Fransız kabi-

J<'ransız lutaları tank hücıunlanna gittikçe daha ziyade alışmışlardır. Tak,·iye yaptıklarını itiraf e~lerdir. 
kıtalan ge1meğe devam etmektedir.• _ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _ nesinde yapılan değişiklikler netice-

---------------------------------"!"'"---:----------t sinde müstemlekat nazırı Mandel 

Felemenk adaları tahliye edildi 
dahiliye nezaretine geçmiş ve müs-
temlekat nezaretine Rolen ve tica
ret nezaretine Loren Bareti geçiril

------------------411ı~·------------------------- miştir. 

B elçi ka hükümeti Brüksel-
Londra 18 (Ö.R) - Fransız baş

vekili, harp meclisinin bir içtimaına 
riyaset etmiştir. Ayni zamanda İs
panyadan gelen Mareşal Petcn ile 

den başka yere taşındı 
de görüşmüştür. 

Fransız tayyare fabrikaları bun. 
dan böyle günde 12 saat çahpcak· 
lardır. 

Yemi Fran8ız başvekil :muavini 
Mare§al Peten 

örçil bir deströyerle §1mal denizi sahillerinde 1ngiliz Jilosuntın 

Londra, 18 ( ö.R) - Salahiyettar 
~~me~ mahafillerine gö~ Hollanda- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~ 

nın Zeeland vilayetindeki Felemenk YEN/ TEFR/KALARJMJZ 
kuvvetleri başkumandaniyle cereyan 
eden müzakereler neticesinde F ranıız 
kuvvetlerine kumanda eden bir amiral 
Gutçer ve Pedlen adalarını tahliyeye ka
rar vermiştir. Bu adalar dü§Jllan hava 
kuvvetlerinin ve topçusunun bombardı
manı altında ağır zayiata uğramıştı. 
Paçren adasında bütün Hollanda kuv· 
vetleri ve efradı bir müttefik hava üssü
ne nakl~dilmiştir. 

Bu tahliye ~uvaffakıyetle yapılmı' 
ve rıhtımlar, pelrol d<'poları, Flesink 
,ehrindeki liman tefkilitı ve bütün as
keri tesisat tahrip edilmittir. Bunlardan ~ 
hiç birisi düşmanın eline düşmemiıtir. 

Çarpıpna Şelt ,ehrinin ıol aahilinde 
bir Hollanda adasında bütün ıiddetiyle 
devam etmektedir. 

HOKOMET BROKSELDEN 
AYRILDI 

Belçika hükümeti Brükseli terkederek 
Ostant civarında yerlqmiştir. Fakat 
merkezi Belçikada mücadele devam 
ediyor. 

---------------x*.s------------
B~ k taş i Ji k ve ikinci Mahmut 

YAZAN ı SÜLEYMAN KÜLÇE 
ikinci mahmudun Yeniçeriliği "e Bektaşiliği ilgasında müessir olan sebep· 

ler ne idi? .. Kendisinin Mevlevi olması mı, yok.sa Teceddüt ihtiyaç ,.e taraf
tarlığı nu? .. 
Osmanlı tnrihinin mUhim sahüelcrinl işgal eden hu mevzua dair yeni bir 

eseri YARIN tefrikaya başlıyoruz. 
3 • 4 gün sürecek olan bu eser tez halinde yaz.ılınışlır, merak ve lezetle 

takip edilecektir. •• 
Nergiz kokulu kız 

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

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

hayatın endişe ve ıstıraplarını aksettiren hakiki bir aşk hikayesidir. 
SALI GÜNV BAŞLIYORUZ 
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: x.x : Londra yolunda 

••••••••••••••• 

. • --.Y.--i TiJrk gençliği, bayramın kutlu olsun. E ._-.;;..; _____ ..._ _ _. .. .._.._. ___________ .., Yugoslavyada büyiilı 

~ 19 Mayıs •enin için iman kaynağıdır i Harp sigortası Ders yılı nihayet buldu bir faaliyet var 

~ 19 Mayıs .. Milli tarihimizin hareketx•:ez vazifesidir. ~ mütemadiyen lm_t_ı•h_a_n_l_a__.sr•x:-b-~-ş-1-ıy-or Bütün d-llı-,;at-l-er 
:ve kuvvet ifade eden büyük günlerin- 19 Mayıs Türk milleti için iman ve: yüks· eıı·yor ..... M il ini aJ Aı 
Eden biridir. Atatürk. 19 Mayısta Sam- inan kaynağıdır. Bugün bayram yapan: usso n n aca.ı 
:suna ayale bumlf. milli kurtulut eavap- sençlik 19 Mayıa tarihinin hakikat• ve: -••-- --------x.,,.x--------- lıarara çe11riJmiştlr 
Enın başında vazife almıştır. imparator- büyük manasını, onun yaratıcı kudretini: Maarif Vekili ve umum müdürler Je İmti- -BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
:ıuğun enkazından yaratılan, ve bizlere idrak eylemekle mükeHeftir. Bu idrak: Ba yüzden erntea rek diinyaya hlkim olmak \"C bwuı .... 
:hakh bir gurur veren bugünkü varlığı- kendisine emanet edilen mukaddesab: flatlerl de hanlarda bulunacaklar .. Talebe mcaral ları Ha hasal olnmsa nıliakere tin~ 
EmJZı 19 May ... borçluyuz. Bütün ümit- koruma~ yolunda .başlı baııına bir kuv-: pahaJıl.....,.,,,..... elinde bir ~k rehineler .... lmulardlllk 
:Ierin kmldığı; Türkün esir alındığı vet teşkıl edecektır. : b l Akd · d X•X istiyor. 
• S k 19 M h'" . . fkı·ı 1 • Alınan ha er ere nazaran cnız e O 1 "h . . 'h k 1 !" ld d' 1 tih .. 
•iddia edilen o günlerde amsuna aya d T. kay~~ .~r?yet ":f ıs 1 a Y~ un-: harp sigortası primleri, şimdiye kadar ers. yı .' ~ı Öete erm't ı~tı a:n .. •e- ~7tr? dey ıy~~e . e~ ırH m han .m~.me>:· Polonyadan, Danimarkadan, Norve(• 
Ebasan Atatürk bütün bir dünya husu- hia b~r ~· • etı ıçın yenı m~...1~ı~ ~ maz: görülmemiş nisbette yükselmiştir. Bu ~-n.u g2ır3mı~~· rtad m

1 
e tekp -~~ --k·~- "f:.~ e~ı 

1 
• c. se~~tu. er if an~i ı~ vı- tea soma Hollanda ,.e Belçikayı kur• 

!metine karsı haylunruştı: ç ır manianın tasavvur cuuc:rmyece-: mile ttal n T'" kiy da üz- Rlltle IYUIY&ata cıs.. e~ tar. ~et~ı 1111t-1MAra maaı v nı ve-- ~r lıerisine sokmlıia ~--ı. hali dı 
: - HayD"L Türk öldüriiJemez. Türk iinin ifadesidir. : de ~ ı.:ıt e ~ ;u:ın y k- Bir hafta ualılcla li.ee n arta okullarla ya alalcadar tedrisatın umum müdüriiai (~.YW-
Sesir alınamaz. Hür dojm Tirlr...... TM ... iği. baynımur htla ohan.: ~! ~ IÇ1D ~n~ ÇJ ilk okullarda mezuniyet imtihanları görmelı: P,i sıiirprizlerle ka"Janma pek Dmrirnarb ıibi Hollandanın ela ıf 
:ebediyete kadar hür -ve müstakil olarak Ağır Ye mesuliyetli ..-azifeni ifa yolun-: mış~ırb~ı u~~ı· akarptend ~~:~ du :-.:~di?r başlıyacaktır. mümkündür. Bu teftiı ve tetkiklerden AJmanyanm hırsını kabartan toprak· 
• da 19 ...__ • • • • • i.-_ • bar.ız. ır Y aş Y e e~ r · okal id releri k · lı.Dadar diH · "" ,.._ :y~. -J'- - JÇm w -J'--: B" {ta 1 1 "'ksel Maarif vekaletinden gelen bir emiY- • atıyea ev- ......... Wri eWatw Hsal t•ew .. 
: Bu ses, Türk milletinin karanbkları i-dw. Kalbimde bu atet yandıkça istik-: T ~ ta~ğ n ::.::~ na\on arı ~uik~ den anla..aclığına göre mezuniyet imti- yec:elderdir. rnanlar Danimark* milyonlarca ... 
!yaran, urakları giKen en büyiik nladı- laaWesı biç bir ........ ;. ..l.ma:r: i ~~~ en ed bö l n '"thiş~b' nz kilde harllannda batta maarif vekili olmak * bmyfta y ... etııı... lleı'' 'ıa ....-
inuı. Ata türkün •eeİ idi Bütün ım11et bu 11.a- Alalifti .. ft daİlna ommı: ~Uksrtalsmu;. at y;: t7u. . :ıf,~ nis üzere !Mitin. umumi müfettifler. velilet ... okul W •iwin ... el:ı ı Mi-~ ilk h.W 6' ,.._ ...... 
• · fı d 1 d M le dd "ht' e.erlerine ba:ı::.lı kal : Y e mesı. em ea a ennı m rm - ··d·· 1 · "f ··d·· 1 · fet ih · "'!-...1!1~1 · bun !•----L- 'şl t k ld y d .n b d'I mes.. .,esm etra n a top an ı. u a e• ı ı- •• .. : bette ahalılaştırmaktadır. . umum . mu ur .~rı, . ma~rı mu ur erı, tiyar eturumıen, un m~ nı e me o ugun an or-P e e ı e 
!lal Karadeniz kıyılarında baıladı. Ak- * : p ilk tednaat mufettiflen lnrlunacakbr. ile karplanauyacajı da veküelten Şimdi lıu taarruan netayicini tetkik 
:denizde zafere ulaıtı. Türk milletini : p -

1 
al·- Bunlar, imtibanlar• yapdma tarmruu ıilluftf idanlerine ' u· 1 ·.,-. etmeııfea müşalıeelertnm ..W• : 

içok iyi tanıyan zafer onun kollan ara- 8ugünfdl fftef'asfrn E efro acağıs, ------------- lltJDVTLASDA VAZIYn 
:sına lcottu. • İstanbuldan hareket ederken D. N. iL 
: 1 q Mayıs, Türk gençliğinin hareket Spor ve gençlik baynmı bugün öt-: pamuk oerecefi% M...,,erneleıede Ajansanın Türk - Bulgar hududuna • 
:bayramıdır. Bu sec;iliı bir tesadüfün ese- leden sonra Ktzılçullu koıu sahasında: . . . ıdat • • • • • • • • • • • • • u,...nna haberleri aiularda do....,.,. in delildir. hararetle kathılanacakhr. Bayram için: Romanya y ıle yena bir pamuk a - y k el&. Biz '.IUrk - Yama ff Blıls• .... 
: Alatiirk lMiyük eMrini. Cüınhuriyeti Japdan hamlıık.lar tamarnlaDmlfhr. i mub!apıldıgı haber almm~ Rumen- ı • •• •• J .,.. t • dadanda hiç lrir fevblıNellk ı&.rmeıiİI' 
Sve inklllbı T'urk ııeaçlijine emanet et· TaJebe .bahleyinAtatürk meydana-: leT den tekrar pamuk ıuzmu- er ı urun er şır e ın- .;.~~=nnce~da vbaşazı'byyeattne y,özd!l'osenla~~L ........ 
:mittir. Onları canları ile, kanlariyle ko- na giderek heykele çelenk koyacaklar: n~ izhar etnaitler. fakat fiat Jm-uad~ __..... _ UMa 

iruyacak olan gençlik, ihtilalin ilk hare· ve and içeceklerdir. Öğleden sonra saatE bı~ azl" n~z~ davr~~ıt!:rdır. ~eyet1- d 1 700 ı • imlıı)·• bir ıa.s.iyete şahil eWuk 81-
!ket ııününü kendi.ine bayram eclinmit- l.S/30 da meruime büyük bir rami ıre-: mız eldım~z e 

0 
.. m, . '. Nepa~u dm~- en ça ınan ıra tün isluyonlarda uziyetin icap ettirdl-

:tir. çitle b..ıanacak. 2000 talebe •e atleı: c~t 0 uaunu soy eaufbr. ,,w=e e ..,. ği fevkalade hazırlıklar yapılmakta al-
i Hareketin yarahCI kudretini sözönün- Kmlçulla alanmda ~hareketleri ya-: zım Romanyadan aa~n alacagımız pet- duiw- gis&enn c:mla w hanıket va'#' 
:de tutmak, •ençlijimizin ihmal ııötür· .,.calclardtt. E ro}e mukabil kendilenne pamuk verme- s,.ıc da. ..._ .... bir Y-oslav uhiti ~ 
• • • mız hususunda matabdı: Ulınl'Dlftlr. v ed rkada·• .... --aet ettller -: ................................................. _ .. _ ......................... ,. -•- ezn ar Ve 8 998 u.;a- - samda yeraJmıştı. Tiirk olduğuınu öi4 

Yerli ÜrUnler şirketinde ameleye tevzi edilmek iizere zarftan konulmut olan renince hislerini saklamağa lüzum gör" 

Franaa tarafından 
telızip edilen Alman 

iddiaları 
Pari.. 18 (AA) - Fraft91Z amirallik 

makamı bildiriyor: 
1 7 May .. tarihli Alman tebliii. Alman 

ta77arelerinin dün Dunkersuede l>ir deet
royeri batırclıklanm ve yine Duokeque
de bir knwazörle bir ticaret vapmunan 
ciddi huara uiratddajını kaydetmekte 
idi. 

T ebliide bundan maada iki F ranm; 
destroyerinin buara uiradıiı. alır MI

rette yaralanan bir nakliye gemİIİnin ka
raya oturduiu ilave edilmekte idi 

Bütün bu haberler yalan ve hiç bir 
esasa istinat etmemektedir. --·--DOCU M 

Anadolu ajansı muharrirlerinden bay 
ıhsan kardeşimizin evvelki gece bir kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Ana ve babasını tebrik eder yavruya 
sıhhatlı ve neşeli bir hayat dileriz. ---·--Yeni Hef Pfyal 
•••••••••••• 
REVO GREK - TORKt - Atinada 

Türk - Yunan ticaret birliği tarafından 
ne~ilen Revue Greco - Turgue• mec
muasının beşinci sene, ikinci numarası 
cıkmtJlır. Tilrk - Yunan ticareti hakkın
da şayanı dikkat malt1matı ihtiva eden 
bu eser 25 drahmiye satılmaktadır. 

ÇOCUK - Çocuk esirgeme kurumu 
tarafından çıkarılan «ÇOCUK> dergi
sinin 189 zuncu sayısı da çılmıqtır. 

l.:pan vaya turı··ıl·r Liıe bayramı Pazar- 700 kUsur lirıuun çahnmasmdan dolayı zan altında bulundurulan vez:ned11t bay meden konuşabildik. Yuıoslııv)anm .,.. 
J .., Sait Karacan ve altı arkadaşı halrlanda beraet kararı verflmiıtir, tarli bh-t ~ bütün BalkaO-
gelmemİf teaiye talik edildi •••• ıarın harbin dışında kalmakta menraat· 

---'-=el, 18 ( .a .a) _ .. ._ __ .... _...:_..ı__ Erkek IİM9İ tarafmdan stadyomda ~ ... emiş ha..a_.••esl 1( A J1 B İ T O tar eldukllınu, fabl bir taarruz ~ 
.-.un ~ n.llllilll U1r1M1C VU •--- de Yugoslav miDefinin kendi hakkın--
~-s1::! eme~~~- :;:t:;,:1 Tün~ı!:'k:d::b'.~~ •Mtb1i baldundald Kaçüçal•I• davası .a ~ ... e1eri alüUıt edecek w. 
~ ecneua --=--m Del: bomlc bulanmumdaa dolayı Pazarte11 ÜYa.,, .. , Yunanistana sıevkettikleri -ı~ ....._.. İıltillllıl"" mn~ ... 
~ha~ matbuat mOdilri~ı gününe talik eclilmittir. Yann eaat IS,30 Jandarma komutanhtı binası inşaa- ait venlikleri beyannameMm. ~ ..,_ dueiW tiyW. 
~~-· .ı~.~~-neşredi- da liseliler büyük bir itina ile hazarl&AAD tında çahştınlan bezı mahldhnlarm ge- len flatlerd~ daha fazl_. ahmk ...... ...... Belh•' a 1*1 ' 

1 

-.~-~--=.:_~ '-.!..&..... spor gö.teriflerini Alaaor.ak .tadyo- celeyio evlerine ve umumhaneye gitme- tırle kambiyo bçakçılılı yçb1darı id- ._, r • • M,ın lijihli --·• • 
ıapw.ymuu, ""4111U&UUUUU __... uua- d ----Lla dır E ke .. deril sin üsaade ettikleri iddias"yle mah- dia olunan komısyoncu B. ÇMll' Kemal. ......_ 

raflılı ve şerefli tarihi Ml.anesini muba- m~ .ı~ ya-:---el ' .bevvd~ 80
" - k e m .1 Öd . ı. .. .ı.n..:• Lütfü Akbay ve celep Btramn mulmke- M ' eal •••• aülledui _... 

fm etmek için teşvike ihtiyaca yoktur. mıt uaveby er.:.-:..;, ar. em~e vene~ .~mış ceza e~ muuurn melerine dün devam edilm~. .. Wilü '* alııeri iHilallm ıneuaııt ... 
-#iMi • .., ~· Rdıfakt. Bdaşoglu dı!~ bed şdgardiy~}~~- Çakır Kemal komisyoneu olduiunu. v • teelniiıf' etti. ...... BıPn• 

BDl AIQUIQrAU MUALLiMl.BRiJI t~ın a ı avaya un e evam ecuuu...,.. bu kaçakçılıkla al~kasa bulıınımdılan .__. ,.,...._. ..mi ..ı.caır ._ Wt• 
PBOl'BSOR GBJ.Dt Vapur t;ezlntlsl... a Şahit sıfatiyle dinlenen Ödemiş ağır ve c:eleP Rimnan dogrudan clotna7a Y~ le Wır iıHifelrw mnm slzz =- ni' 
A "kal Uni ·ıe rofeöleiind lzmir muallımleri yardım sandığı t - ceza azası B Hakkı Yaşar bundan ev- r.anıstanla muamele yapbinu SÖ.Y~ - Yeıııul t)a ffJ'a R sa eaaıw 

E. Amel.en lieı T.ıa~ P L...:.-=-- e1n_ rafından önümüzdeki Cumartesi gece.si velk'ı ha ·ı-'L. n mu··dü·...-... u·;n hiç -•·~ dinlenen iki Yunanlı şahitte maznun rm afnna ..... ... .,,..,....+ 
~,,..:uen fe~ ge d b p :ıua e • ..... "~- K ı· üda" f •-" _ _._ ~ -s- ~ ~ ,-a.;a -' '' • • _ _. 

. : - ktır saat 20-24 arasında Körfez dahilin e ır madığını, hapishane vaziyetinin berbat erna m m aasanı _.,,. ... ~ m- - - -ıı:- -..... -• ~.. w PP!' 
ıruştır. Tetkika!!:_,~1!!::,aca · vapur gezintisi hazırlamnıştır. Bu ge- olduğunu gardiyanların şayanı itimat yette şaha~._!:>ulunmuştur. .. ellluıiwww .,tıiii Ysc ... ,... _.-

BiR
. T'A _._ Zlll.· tiye bUtün muallimler iftirak edecek- im d ki. R"f t B vı Duruşma, dıger maznun Lütfünün - • rnt• lire .•· , • ........ .,. •Aft o a ı arını, maznun ı a aşog ımun vekili Ankarada bululllllMI hMebiyJe ._.. prmsi ... Fzk•ı 8 , t 19 

Karaburun kazası kaymakamı B. Ek- br. -·- ceza evini intizama koyduğunu, sözünü başka güne talik edilmiltir. ._.. twııw....,.. •A t •,,.,,.. 
rem Güvenç, Seyhan hukuk ; ... leri mU- dinlemiyen bazı gardiyanları encümen BS- -••• mi_._..... - .--- ~ . , ıl r-.. w,r 

, • u G ILI Z LE R bası sdaüyle kendisine bitdirdi~:-i be- ....,. ~--.....-• -·~ cı. dlb-lUğttne tayin edilmiştir. Yarm Anka- •" yan etmiştir. 5"' t}zertnde eısar ve eraiııa .............._ - ..... ... • a lıı:ııi Wli ..,_ 
raya gidecektir. Yumurta ve Diğer bir şahit te şunları söylemiştir: ğu iddia edilen fstanbuDu terzi Emin tZ ı • lıir , r .... 

BU SENE palamut alıyorlar - Mahkıimlardan İbrahim gece evine oğlu Şevkinin muhakemesine dün de- .. - • r •• .~ .. :n 1111!-+ 
Y elini a'--1• 1 'ite kedilmek U i b •- ı bahl ·d·· leli~· vam edilm;_.:r. baiıw • 1 J -u.. • az g yec-.-.y ngı reye sev zere sanay - ıruı IDIŞ, sa eyin mu ur ge &I Maznun ;'ahkemede : ili ft 1

• ., 1 8llP ·- 1 ...... 
Avruı:ı- harbinin, radyo dalgalarının de kullanılan palamutlardan mühim btr zaman bu mahkOrnun ser gardiyan tara- ~ -· ..._..,, lıir , • ~ .. 

havada yaptığı tesirleri ileri sürerek bu parti huı.rlanmıpır. lnciltere, en çok fmdan bırakıldığını öğrenince kendisine - Bu = müptellsa idim. Kurtul- ;mi.:~-:. ;a ...-
sene yaz gelrniyecek, diyecek kadar ile- yumurta, sonra mUhim miktarda pala- darılmıştır. Esasen mahkUm İbrahim de =!~~um..~~~~;::;. ı..., • iiıç .:J. :..W... Yı'Z 5 .. 

ri gidenlere Hilal eczahanesinin me,şbur mut satın alacaldır. kendisini müdilriln değil, başgardiyanın den beri tedavi altındayım.. Artık lıılma S b , bnederi w milril r~ 
«Baharçiçeği> kolonyasını hatırlamala- ..,. • ....._ bıraktıftını söyledi.. bıraktım .. Sıhhatim yerindedir. Çıktık- 8 

1 .._. Jiiı.r. e _,, 1 •w1 -::: 

rını rica ederiz. Eczacı Kemal Kamil DEFrERDAR GELDİ Bundan sonra iki ~~ı.:t daha dinlen- ut•·· B "'-1 1!.....! ha dan va..-
~ Ö fan sonra bu zehiri bir daha kullanma- ~ .... r. · ~· usso... ne a ve 

Aktaş'ın bu ciddi eserini kufiananlar Maliye nkiıetinin daveti üzerine An- mi.$. bilhassa Bn. Mükerrem · zdil de- mağa karar verdim. kaaa acka.wu çe. virerek ~be. mi ~ 
her dem bahar i..;..,ı_ y~-.. .. _.,;1rta Jazı karaya ..;.J~- defterdar B. Mümtaz Tur- ıniştir ki : k L--- L-1-!ı. •- __ ı:-t bir _:u.a. 

"~ "'i'"",..... IS&&a::.ll Demiştir .. Mahkeme Şevkinin sabı- ce • ~·o- ~ııcD r~ ~. 
ve baharı her zaman yanı ba§larmda han dün akşam avdet et-i-+>r. - Son günlerde umwnhaneye çeşit ' ka t k" ed L ~ ·- :..-aP 

""'"i'. kasının sorulmasına karar vererek mu- a ıp ercK meuem,,.,... w ._ 
bulmaktadırlar. (Baharçiçeği) lzmiri ---·- çeşit insanlar geliyordu. Hadise günü hakeıneyi başka bir güne bırakmıştır. diişmanı otan Abıuın~ıt ite ıe,rild ,,,,_-
kolonyaslyle meşhur eden bUyük bir POl.lnB jandarma nezaretinde Mustafa adında .. __ SalaR ---.•a'1 inin imkansnıhfını teslim mi edecek? 
ibdl olduğu kanaati memleketimizde bir mabkim daha p)dL (Çok beklet- w..- -- - SSYKft 811A11J1 
umumi bir mahiyet almıı bulunmakta- • • • • • • • • • meyin, biz mahkumuz) diyorlardı. Son- Tepecikte Camh kahvede esrar satan --·--
dır. J"Lı· karJefı· ba•la- radan ülrendik ki buular hakUcaten H~ oğl.u Sllbılııah ~amn mubake- A k R d 

R (lı T mahk\hmnuşlar Bir dahe da eve alma- nvane dün de.an eiiaiş, IIUIZll\ID: n ara a yos• 

r 
J l-J. / elik... ·· - Ben evvelce göstermiş olduğum 

BUGON llATİNBLERDEN İTiBAREN rınaaft yara aal ar Mahkeme heyeti, üç şahidin daha cel- mft~~ şahidimden vaz ~eçm~.. ~---

EL HAMRA S• d Seydiköyünde Atıf bey mahalJesmde hine karar vererek muhakemeyi başka Kendisini çalımı~ dinleyin, ~.miştir.. 8'f1atJPf JnemaSJD • Cafer otlu Ali Şener ile kardefi Sefer bir güne talik ~lmiştir. Mahlce~e, askere gıden bu _şahid~n.kıt;a- 12,30 Program Ye memleket eaa& 
Şene bir tarla !lesinden tarla bam- h6llldl .-.1 ili IEaSA sına muzekkere ynzrlarak ifadesmın ıs- ayarı 12,35 A;.ıo. ~ meteenııleii ı..J,et" 

SENENİN SAYIU ŞAllESR1PiNDEN Z MUAZZAM PiLiM llbu>EN 1 r Mehmet~ Mümin Akabı li ..,. __ • tinabe suretiyle abnmasına karar '~ leri 1250 mıiWk. Çal-ı... Hakkı Der-
_,,'-- SÖ • .ı~ şu •n. Karşıyak:ada Soğuklruyu mahallesin- ıniştir. H _ , __ ~..._ 
ıumaÇE Zl.N çapa ıle başından yaralamı~~· Y-.. de otomobilini Maliyt" memuru B. Kl"- --·- man, Hasan Gür, Zimtü ardıu.OIP:;" 

hl. ar hastaney.e .yatmbnış, ıki suçlu ad- ınale ,.,,,_..11'8rak ölümüne sebebwet Hamdi Tolay. Ol:ay .. : Me._et 5lılJ" 
ı riı ;..... .... . ..,, '.1 BeWI08ftla l<el'lllıeSI nak 1 - Neyzen Riza bayati şarki 
ıyeye ve m~-· vermekle maznun soför Abdurrahman • a 
l'abl'iluldakl laJııslzbll hakkındaki duruşmaya dün devam edil- Bel·gama kemıesi hazırlıklarına faa- (Amw. ey 1ari eda) l - Şerif lçli h_.. FiL DOKTORU liyetle devam edilmektedir. Berp.'IUl yati ,askı (Bübili ttYdaya döndüatl 

• "~ Alsancak.ta Tahsin Piyale fabrikasın- miştir. kermesi 25 Mayısta açılacak ve bir haf- 3 - Saadettin Kaynak hicaz şad:a 
o .... w.a BAaDtaia >'==~·~C (evirdifi Kalabha şaheseri da Ahmet adında birinin 350 lirası ça- Maznun, hAdise günü vak'a mahallin- fa devam edecektir. (Açıldı gül fiııan etmede böft>iil) .f-:; 

Jınmıştı .. Ameleden Yaşar bu parayı de bulunaı bazı sahitlerin dinlenmesini Saadettin hicaz ,.rlu (Bozuldu haneli" 

SONSUZ AŞK aldığı iddi-.iyle tutulmuştur. istemb ve bu şahitlerin, B. Kemal ile :--•• .. ·-------::-.11!!.""""""": iiftadcwfıtun) S - S.adettin Ka~ 
A•• surette yaraladı.. arkadaşı~· ~ema~i~ f~taca. ~ho~ ol- : DŞBIDluK : bic ıürü <Eta .w-me 11_._.. ~ 

. .-- . . duğunu &örduklerLDı soylemıştır. ; Harici hastalıklardan rahatsız bulu- E ~:.~-) 6 _ Hicaz .u •emaİsi t 3. ti 
Tire kazasının Ketenciler mahallesm- Mahkeme, bu c:!llhı"tlerın" ce1ı..:-e karar • D · _.._ k 1 ~-'-b 1 ·-.ı-- • v-w-.. 

-"-"~ 1 ..,... ~ .aan evrım or- o u u uue e erııwca.: ..-ik ha)k tiirküleri ft l:a.-k ta. .. ~ 
(Du•ua VALS) flıvW 1 1 'w LOuts BAINE& ile PAULE'ft'E GOD- ~··~1a:~ ~ ::-tı ~Bacı vermqtir. !den kardeşim Klzım öanan'ı mza-: San Recep 
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DAD'aa 1* H+ .. n ŞAHANE DRAM Al iZ ~-~~K--LLL bir k-:-claı =~ 0ç ...... luanl'a !katiyle ledaYi ~ ve ~ kur-: müzik küçük orkestra (Şef E... 1'r 
AYlllCA : ll&ftO JVU1ALDB en yeni RAltP n l>CNYA haf»erlerf.. Oır;ıU .-..ıın U8&RI J . H k ı· . d 'le k . •taran np:!ralör Asil Mukbil Atakana: l ) a ~L--!...1 __ '"""--' v -• 

_ .................... - .... _,_••·-·-·--·- den kavga etmiştir. Mehmet Kulak, Sa- Gau ey e ı cıvann a ı i ıymetsiz : b"'f" .1 1 t kkü • pe..... - OJll:ll~ &JmUe. -
SEANSLAa: - GOif l'IL DOKTORU 1 - 4.30 - 8.0I DE- tılmışı sağ omuzundan bıçakla ağır su- saati altışar lira mukabilinde satmak su- : ; ~n aı em namına a enen eşe r: .. •Öytiİyor 2- Heabeıwer tukt• ~ 

SONSUZ 4-: Z.30 - 1 - l.3t DA.. rette yaralarmştır. retiyle dolandırıcılık yapmak.la rnAEllUn :e erım. tk" . Lise t:alelı 
1 

. d : Lind.ı.ann nle ..._on 4 - Vill:J J 
Cumartesi, pazar saat 11 de, her ıt1n l efe UCUZ BALK matinesi Yarah ı.staneye kaldarılımttll'- S~ i~ail Y-.,. ı.mao Çırak~ ~klneti- S ıncı AU 0~r_; en i ... rtzt ~·bir çift -..l ~~ 

•••••-••"•••••••••••••••••••••• lutu~b~. n~~~~~-~rv~. ----···--u·---·••••••••~S.-~~~u~~ ~ 
_ -~--- - R-ky - Konalof s.dke opeı.-ı~ 

•••••••••-••~•-••-••••••••~ uv~~fU-~~ ~~~~~~~le~m7-.~,.oo'~~ zadern, pek le taUli çıkmadık .. Saman- . . . ı- . operw petpmı. ... praeı-
hkta her şeyi aftı Ü~ getirdik, ~ ben de lizinle birlikte ineceiim! ... Sia- "hon bu nden çılnmımafbınh. Burası memleket saal ayarı t&.95 miizik ır.
nın kiremitlerine varmcaya kadar kal- ler de bu tanflan bir daha iy~ anıt- mglyıkbktı. lqao aüaü eıwin tepe pen- tik mmik CPl) 18 50 miizik ..... c-' 
dırdık. tabanın tahtalannı söktük, fakat tınJUZ. ~ kendilerini Pdiiiü dakika- ofk..erw fŞcf U:aıahi.. öqiir) s.,.r-' 
en ktiçilk bir iz ve işaret br1e buı.m. Tahta u~ tekrar ~ ~ uhriy- 1 h~i etrafta'--'~-~ ~ tesis Bedri,.e Tiiıriiaiin ~le 19.lS kr 
dık .. Eğer aradığınız ev dört ayakb ise le sana-... .W.lıri0 duvarları iDdiri1eD etmıifti. Bu •~e aa&JLJ ....rnıı. ,....,_ t4} 4S sı-'9lct -t ayn. Aj.,,,, 
inini değiştirmiştir asilzadem .. Eğer kuş darbelerle tKrar palada. Batd duYann Adıunlanam yeniden topladıklan ec- ._ me~.... ~ 20.00 ~ 
ise uçmu"ur. keneli m~eri. üzainde diiaiip apm uıa d?klr&nma ~ .~man. larif edil- seçilmıif ..,ıuı., olr.,..abır Safiye 'fr 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKlNl"i 

macera romanı 
KJSIM) 
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Keskin ve sarih bit' ses duyuldu. !von kısmana bile lıir CJOk vuruldu. Fabt 'bu .._ Wr hWclet içinde icli, ..... kudur- kay Celi• T ..._ Mefharet ~ 
bunu pek iyi tanıdığı için bir hayret pli bpayı ~kete ~ ~ mUflu. . . . Ç;a~ Hakla Duman. H.an Gii'! 
nidası çıkardı ve güzleri korku ile~ dokunuldutu cihetle bu işten de bir_.. Suç ortala olmak mtihap ettiii hay- Zühtü Bardakoğlu. Hamdi Toka)' l~.~ 
ğunun beşiğine doğru dönerek: tice çıkmqtı. ....,._ Wri .ı.,,b Wr -1e: lı:o-.ma (tarihten .. hiWer) Jf,uw 

- Gniafon! diye fısıldadı.. tvon, &man.sn. clüpnamnc1an k ........ i - NM1lm-., ulhuma! dedi. Nasıl- mbik Knakı Dm l l. I O ..asa ,.. 
Dorföy yumruklarını sıkarak ve diş- ayıran taf)ann kalınbiına ntmeo Gnl- mq! ... Buradan süklüm bUkli1m döne- ..a '-7•tİ 2 l.-iS müaik lataabal k~ 

lerini gıcırdatarak ayni ismi tekrar etti: alonun hiddetli, çatlak ve tehclitkh M- cetimize siz ele kan.at tetin:tinb YI? ..• vaıuan proic.örleırinclen Violon~ 
- Belki dedi İvon .. Genç kadın düş- İvon honilerin birisini kendi kulağına - Gniafon!.. sini duyuyordu. Bu araıtırmalarm ne- Cüce bu alayı Uyit eden tebe.ırilmü Muhittin Sadak .. Reaitali 22,lO ::; 

manlarının ·azim ve inadını bittecrübe dayadı ve diğerini Dorföye uzattı. Cüce : ticesiz kalmasından mUteıvellit lir hid- atirmUftU. Olk..tnden aarardı. Bu ıer4 leltet ıaat ayan. Ajans haherteli; 
biliyordu ve bu sebeple şunu da illve Derhal şüpheli ziyaretçilerin aralarm- _ Hayır diyordu. hayır benim ara- detJe bar bar baimyordu: .eriler onu ıillnnecek b~ hale •lnıyor4 .. ham .- tahvMt luııa?iyo - nukut~ 
etti : da ne görüştliklerini duymağa başladı- chklarım orada bulwıuyorlar, hıma kat- - VaaWıi uzakta deji)lentir, yemin lardı. Sert, hılrane ~le .sordu: ... (fia~.>. 22,45 A1- •°' l Jf 

- ZatC'n anlaması ~ bir şey değiJ .• lar.. iyen eminim .. Ve onları, ölü veya diri, ederim!. Bir daha arayınız! ... Şunmm - Ben size ne vadetmittim? 23,00 muaik uzbant (Pt.) l),25ı.2 ' 
Yeraltı odasının bir köşesine doğru Birisi şöyle diyordu ; ele geçirmek istiyorum!_ da ... Şurasını da... - J".ier muvaffak olursak her birimi- yannlci prosıam ve llaPıi• 

gitti. Burada ucu l~tik honili iki lastik - Hayır asilzadem, indiğimiz kori· -Fakat nerede gi7Jendiklerini bil- Tüfenk dubderi dnnbWnd.n daha :ze yirmi altın nrecekthıiz asllaadem... • 
boru vardı. Diger uçları görünmez bir dor hiç bir gizli nıethale yol vermiyor.. mek üwm asilzadem.. fiddetli olarak duvara çarpıyordu. :N"lha- lluvaffalt olamusak ta yalnız ~ al- T alaran radyoııı 
~ekilde eczacının cfükkinmda karanlık - Her tarafı duvarlarla .kapalıdır ve - Buradadırlar dedim ya.. yet 'bu yeni Ye neticftiz teşebbiWen Wr ba..-

~~r kös;y~ .. a~ıvord~. ~u da::...:Ek=:zi::li:::n:::in.:ı.:b;,,:u:._:d~u.:_va:;r~la=nn=..:..iMn:.;,"=de:....:boşJ=:.:.:u:;;k~olm::.:.::ad::.::ıg~~ ını=.IL.....~.:Asi=· ı::zad=em:.::.:!::··_S::.w=· :.· .:ie::nun=· :...:ed=e::.:r:.:im::.:....::ki:.ı" t.:sut::::::_IODl'a:.:.::=:._:dieıe~:=;.:Dia:::::_:edem::::::::::lan;::::.:...::.yoru)duı.r~.=:~:;;;.:.ı· ..__-_•._._'-'..__me1ı _ _.,*'iı_:_.._•~cih_·_ec1eı_ ... abala.__'-.;...?--ıı.--T_ala_ .... _.;,.....,..___:_u_her_..;ı-..ia_illl;ı...;;....;;...iıa....., 
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ephe erde so·n v ziyet 
ve Fransız ga.zeteleı ı ,, 

bütün kuvvetlerini harba 
sokmuştur, zayiatı müthiştir, ya

kında duraklıyacağı muhakkaktır ,, 

Hitler 

- - .-:-ı; E>•ri. 18 (ö.R) - c.Debıu gazetesi, luzun zaman ;:imdiki Aeyİr ile harbe cle-
·~cral Camlenin emri yövmisini tefsir vam edemiyeceklerini kaydediyor. Ve 
ır rck diyor ki: Almanlar tari~tc claima ~unlnrı jlave ediyor: 
./tdırlar. Nefis bir ec.aatle mukavemet Hitler bütün kuvvetlerini harbe sok
~ıı ku\ vetleıimizin a) nı kalnııştır. mu~tuır. Duçar olduğu zayiat müthiştir. 
<ilı;rnl~ketimız çok defa müı;kül ve h~ttn Hücum arabalanmız, d~manın yeni ağ'U' 
l elıın saatler tatnıı ur • .Silahların ta- tanklannın harekete ııeçmc.sine rağmen 
~k 11tıtlıdır. Fakat F mn lZ ordusu d iınn takdire $CU bir rmmavemet göstermiıtir. 

b ~ek kaliteleri gö termiı)tİ ordunun ve Fakat bedihidir ki eğer dayanırsak 
Ilı tun rrulletin hir tek idaresi vardır. Düş- • ve ~üphesi:ı day.anacağız - Almanlann l" ~E\r<11 koymak ve dayanmak. gayreti uzun müddet devıım edeme:z. 
~ ~hlilı;enin büyük ve ihtimalinin çet\n O zaman hareket harbi tekrar meni 
~11~u biliyoruz. Fakat Fransa mu- Jınrbi ıeklini alncakhr. 
Ad~ davaaa .namına buna hn'ZU·dır. Esasen Alnınnlıır hunu bildikleri için 

l l'nı gazetede PiverBermÜ'I sunları tebliğlerinde ·znfcr teranelerinden ziya
c:e ediyor: Gözleri harp sahnesinden de Belçika ve Franı:aya lngilteTeden ay· 
~ı 1'rnck 4,:Üçtür. Dava )'alnız müttefik- rılmalarını tavsiye ediyorlar. Çünkü Hit
Btı ~-değil, bütün insanlığın davasıdır. lı:r hu ııeyr ilı- hareketi d~vnm ettiremi-

tı <1vada imdiye kadar bize gÖ:.terilcn ) eceğini bilir ve gayesi daima aynıdır: 
~ ~bhnret yal ruz manevi olmakla hera- Bizi dehşet İçinde bırakm~k ve sonr. ay· 

1 ~un da kıymeti inkar edürmez. rı heyaz hir sulh akdine mecbur etmek. 
p AN ZA YtA TI MOTHiSTiR ALMAN PROPAGANDALAR( 
~ Süvao gazetesi Al~anların Paıis. 18 (ö.R) -Alman propagan· 

dası, dünya harbinin kaydettiği en rııu
az.zam muharebenin ilk neticelerini dün
ya umumi efkarı nezdinde istismar için 
bi.i)•Ük bir 1:ay;ret sarfediyor. Halbuki 
f"ransı.ı: milletinin ınane\•İyatı hiç hnfif
leqıemiştır. Vazi}·etitt vahametini mud
riktır: Müttefıkler ıuasındaki tesanüt 
her zamankinden daha fcuvvetliclir. 

lngüizlerin yem liurbanınuı 'Fransa o
lac:ağl hakkında Almanya tarafından 
nqredilen ve iki demokrasi arasında bir 
fÜphc atmosferi u7andırmağa matuf olan 
haberlu Fransıil:ır tarafından istihkarla 
kartılanmaktadır. 

Bu haber yabancı memleketlerde de 
dahıı fazln muvafJakıyet kazanmış degil
dar. Mesela Yugoslııvyada ahalinin mi.it-
tefild~r lehindeki hissivata o kadar kuv
vetlidir ki Alman ve t-tnlyan mümessil
lerinin talebiyle Yugoslavya matbuat 
bürosu bu hissiyatın ifadesinde daha 
mutedil davranmağa davet edilmi~tir. 

lngiliz gazeteleri ne diyorlar? 
-·-

''istikbal nahoş olabilir, 

LJ::S ımw ..... !\ ccuıa:=w ' s .......................................... . . 
: : ·~ · Belçika ve Is- : 
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~ 

viç redeki te- 1 

.:i 

~ 
'.'.'. 

bamız geliyor 
Bu meyanda talebe· 
miz de var •• 
İstanbul, 18 (Yeni A ır) - Gaı-p. 

cephesindeki bürUk taarruz üzerine : 
Belçika ve İsvicrcde bulunan Tilrk-: 
terden bir kısmı a\·dete başlamıştır.: 
Bunlar arasında, hıuust surette t.ah-: 
!illerini ikmal etmek ilzere oralara : 
gitmiş olanlaı· da vardır. : 

Bugünkü trenle İsviçreden iki ta- : 
!ebemiz gelmi.:j, diğer bir kbıın tale- : 
benin d'" yarın gelmesi bekleniyor. : 

' . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki Alman gazeteci 
latanbula geldi 

İstanbul, 18 (Yeni A ır) - Bugünku 
ekspresle Fi·ankfur1ta çıkan Alman ga 
:letelcrinden birinin muhabiri ile Al 
nı. ııyadaki Avrupa ajan'>, müm • si 

.. 
--
li 

ehrimize gclmi-rtir. 
Frankiurtlu gazetcııiıı mi.iıııcssili be 

vnnatında, Alınanlanıı Türklerle dost 
luklarını kuvvctlendirmcğe çok ehem 
miyct verdiklerini söylemi.tir. -x-
Memleketinıiz
deki Amerikan 
ve Italyanl~r 

-*-
AMERİKALILARA 
Dönmek emri verildi 

-
-
-

Bugünkü harp ve Amerika 

Müttefiklerin galebesi 
Amerikayı kurtaracak 

x•x~----~~ 

Amerika donanmasını ve tay yare/erini 
arttırıyor Müttefikl~re yardım 

x. x~~-~-~~---
V~ington. 16 (A.A) - Ecnebi mÜ· edılmi~. 

ş ahitler Ame~anın bugünkü hattı ha- DONANMA VE. TAYYARELER 
r cketinin 191 4 senesindeki hattı hareke· T AKViYE EDiLECEK 
ı ine nazaran çolı.: farklı olduğunu beyan Va .. ington, 16 ( A .A) - Ruzvelt, 
e 

L: 

tmektedirler. Her sınıfa me.nsup bütün Amerikanın garbına yapacağı ıeyahat 
Amerik.nlıların vazlfeşi medeniyetin }'1- projesinden sarfınazar ettif:ini matbuata 
tlmasına ve Avrupada ve hatta bütün bildirmiştir. 

d Ünyada barbarlığın hakim olmasına Cümhurrei i tayyare insaatının de.rhal 
mani olmaktadır. arttırılması meselesini de müteha sıslarla 

Amerika:lı1ann ekserisi harbin mütte- görü tüğünü \'C hüküm etin bü.> ük harplt' 
filder ale7hine dönmesi takdirinde ken- kazanılmış olup bugün silahtan tecrid 
dilerini tebdit edecek olan tehlikenin ne edilmi bir h ide bulunan 35 e ki muhri

adar derin ve ne kadar hakiki olduğu- bin tamirine karar verildif:ini öylemit-k 
n u anlam!§lardır. tir. 

Aynı mahafil, her ne bahasına olursn Tan are fabrikalarının çoğaltılm sına 
o lıun Amerikan müdafaa si:ıtemini ten- mahsus olan 200 milyon dolar tahsisat 

ile ve milleti harbe hazırlamak lcizım hak.kında d bu tahsisatın ilk 100,000 
eldiği mütalaasında bulunmnktadırlar. dolarının derhal 200 milyon dolarınan 

s 
c 

Yine bu mahafil müttefiklerin '<lüşmu- fevkalade lüzum lınlinde kullnıl c.ağııu 
ın taarruzunu kımııığa muvaffak olın<1- ilave etmi tir. n 

1 an halinde Amerik.nlıların müttefiklere Projeler me} anında tan arelere mah· 
y ardımının ıon derece sürat ve ınüeıısi- sus petrol için yeni tasfiyehaneler in si 
iyetiylc inki!lllf cdececi fikrinde bulun- da vardır. r 
taktadırlar. AMER1KALILARIN n 

MOHiM BiR MOZAKERE BİT ARAFl..IKLARl 

b 
Vasington, 16 (A.A) - Harbiye ve Sancliago, 18 (A.A) - Şilı huk.ü-

z 
İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Yurdu 

muzda bulunan Amerika tebaasına, dı 
ser Avrupa memleketleriudekilere ya 
pılchğı gibi, Amerikaya dönmeleri lüzu 
mu hükümetlel'ince tebliğ edilmiştir. 

- l 

ahriyc neı:aretle.ri müm~siJleriyle mü- meti bütün Amerika devletlerinin bita
akere etmek üzere tayyare fabriltalariy- raflı1darını müdafaa hususunda birlq
e bunlara mümasil mücsaese1er direlc- ınek için Urugua)' ıtarafmdan ileri rıürG
örlerinden 40 kili Varıingtona davf't lqn teklife iştirak etmi tir. ---

Meınlcketimizdcki İtalyan tebaasllUl 
da İtalyaya avdet etmeleri hakkınd 
emir verildiğine daiı· olan haberleri Ro

a 

ma tekzip etmiştir. 

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

~Cenubi Amerikalılar~ 
Almanyayı protesto~ 

ediyorlar : -.-
. 

t 

Almanlar istedikleri ka
dar petrol alamıyorlar 

~~~-~~---x~ı.--~----~--

Londra, ltl (Ö.R) - Bükı-eş hükümctinin bir cmirnnmesi, Almanlal'm her ay 

n 
b 
t 

fakat bu imtihanı 
behemehal kazanacağız,, 

------------*- _ Londra, 18 (Ö.R) - Cenubi Aıne-
Lıı • . . . rika cUmhuriyetleri, Almanya tara· 

Romanyadan istihsal cbnek Umidinde oldukları 130 hin ton petrolün Ycrilınesi
i bir hayli güçlcştiri.ror, Şimdiye kadar Almanlar nncak bwıun ) arısını ala
ilmişlerdir. Rumen hükümctinin cmirnc.n • i petrol kumpanyalaruıı, istihsali· 
ın mühim bir kı ;ının,ı milli müdafaa füti~·aç.ları iciıı a\'ırınağa mecbur etmek
edir .. l 

~ij 11.'a, 18 (A.A) - Vaziyeti tama- cc~_ı"Ct ~"'~' bu: te.s.ır. b~aklA~uıı •. fakatl tamınadakları muıtakalara inmekt.edlr- : •• fmdan Hollanda ,.e 'Belçikanın i.c,ti-
~~Udrik: İngiliz malbuntı Gurp mnzıd~ bır <:ok n:atlerı.n ı.a!cı le. mhayet for.. . .. . : tasını militerekcn protesto için 
iti\ ~ ındeki Alman tazyikine dair ce- buldu~-unu tebnru7. _ettırm.ektedırler. . T11~1es ne~ıc_e olarak. bu usulun Hıtle-- : Ürügvay hükümeti tarafından yapı- . 
'l~ berleri ·iikiinet ve itimatta tefsh· Sabah gazetclc.ri, Jngiliz hava kuvvet- nn ziluıiyctmı ortaya koydugunu ~ al- : hn teklifi kabul etmiş1erdlr : 
4~ ~edir. Matbuı::t , Hitleıin her ıteh- leıinln ccsaretini ve gördükleri işlerin lt, yedi hafta içinde zafere ulaşmak i~in ;.:••••••••••••••• .. ••••••••••••:••••••••; 

lsviçre ve lsveçte yeni 
nıüdafaa tedbirleri >u ey, göze alarak başladığı bu :taarru- ehemmiyetini takdir etmekte ve taar- her .v~ıta.ya . başv_urmak hus~ndakl 

;-1 j l~tS ilkbaharmdnki tnarruzdnnbe- ruzun b slangıcından bcd hava kuvvet- azmuun bır )fadesı oldu~unu ıl!h·e et-
~n ıltere ile Fransanın maru7 kalctık- 1 . f .. d .. t · ı d d ha mel..'"tedir. 

en c'ıdd. tehl'k . t k'l tt·~· . ı 'ır· ı .•.akrab.ın an.dgd·o~t'lcrı den yar ımdın f!a,. • Dcyli Tel" .... { 't.•az.ıyor .· tı'f ı ı eyı e~ ı e ıgmı e;.&" ., 

,akta kl\ydeylemektedirlcr. > ıydu ır ~ı .e
1 

e e\•nm e ece ım .İstiı..bal için imkinJ.ar müphemdir. Bu 
u_.._t l (' __ ,. . . . . . kn.r cyleıncktcdır er. . kA l r ho l ) b'I" F kat b l Sit I)_, e er. rttJUC1mın cnırı.> C\'ltıısını, . .. • . . mı an a na ~ n o a ı ır. a un a-

>~ ouglas Hııi~in emriycvmi ine ben- Tı.ınes ~a~ctcsı, F~~~rın ask.~lcnrun nn GameJin ve Gort tarafından de.rpis 
~li'-ekt~ \ 'e ınüttcfiklerin iakibeti ile hayalını ıstıhkar cttiğıru ve obus atılır- editmi!' olduklnnna innnabiliriz. Fran: 
~a tnubddcnıbnm şimdi ccrcynn et- lı:eıı tatbik edilen usul ile paraşiitçülcrl sada zihinler hizimki1er kadar aıimkUr 
~ b te olnn muhıtrcbcnin neticesine bağ- urttmlı~ını yazmaktadır. Parasütçüler ve ümitlidir. 
ıq~lttılunduğuııu mütlefiknn itiraf el· yakalarup öldürülmeden evvel tahribat Deyli l\leyl ga~l~i milletin iugiliz 

C lcdirler. ,>apnıak ''az.ifcsiyle mensup oldukları tarihinin en büyük imtihanım =eçirdi~i-
~telcr, ric t hareketlerinin daiınal ordulara iltihak etmek ümidi ohnadan ni yaunaktadır. 

Felemenk adaları tahliye edildi 

lıelçika hükii;.eti Brüksel
den başka yere taşındı 

~AŞ1'AUAFI 1 inci SA \ 't'AUA- harbinde hadiseler iiratlt· hiribiıini ta-
Q l\ŞVEKtUN BEYANNAMF.St kip eder. Bir kaç ı:;ünden beri devam 

il~ elt;ikada bir mahal, 16 (A.A) - eden bir ınuharebr.dl'!n sonra 19 14-18 
ıı,t Vekil Pierlot namımı radyodıı be •a- harbinin batı safhalanoı hntırlatan bir 
P

0 
~ bulunan dnhiliyc na7ırı V. n Der "a:ziyette bulutıuyoruz.. Geçen lıarpte 

tıi r ker dün Pıer1otnun bir beyannamesi- olduğıı gibi nihai zaferi kazanacağımız
'ırı; tınıuştur. Ra vekil hu Leyannııme· dan crniniz. Birlesiniz ve vazifeni1:i ya· 

c; Belçik hükümetinin pnyitahtın- ptnız. 
b~'k ayr!lmak ve Bclçlkn topraklun!'dn Parola; tiddctH bir enerji ile muka
tiııcı il. hır ) ere nıılcletmek mecburıyc- \'cmct etmektir.. Bclı;ika.) ı dnha bii-

B e kaldığını bildirmektedir. yÜk ve daha şerefli gÖC'ecejn. 
ı{Jrann mede "öyle denilmektedir: Baıvekil dün Kralla cöriifmüttür. 

ıı 1 le ma doğru kıtalarımız mevzileri- Kral sükünetini tamamiyle muhafaza 
~t ~uhafaza etmekte idiler. Müttefik- etmekte ve vaziEesiyle mqgul olmakta
ttl'Q mevzilerin'i knrıo karış müdafaa dır. Hükümdann gösterdiği misalden i1-
biJ tkte ve bazı yerlerde şiddetle muka- bam almalıyız, zafeN kadar harp! 

Leoopoldun çocukları i':apoliye. Prens 
ve Prenses Dr. Piemontun nezdine gel
mi~lerdir. 

ALMAN TAYYARE ZA YIATI 
BiNDEN FAZLA 

Londra, 1& (ö.R) - inrlliz hava 
nezareti tebliğ ediyor: Elde edilen ma· 
IUnıata nauran Almanlann Hollanda 
•e Belçibıun istilisaıdan heri uindak
lan tayyaN uyiati binden fulad ... Po· 
lonya ve Norveçte duçar olduktan zayi
atta buna itive edilmittir. 

AlnıaA erkanı harbiyesinin tebliği 
müttefik zayiatını 1462 tayyare olarak 
vermiştir. Fakat Almanlann yanlaflıkla 
kendi zayiatlarını kaydettikleri zannf'!di
tebilir. ~rru.w geçmektedirler. Hareket Napoli, 18 (A.A) - Belçika Kralı 

!11,~ ...... --------~-.... -·1m Cenubi Afrika-
Kii./türpark S;nemasında ya da mayo 

2 FİLİM JIİJUlEN •• 
ırnçiiklf'rİn SC\di~i. bii:rüklerin takdir etliği hliyiik sanatkar dökmuşler 

ŞİRLEY TEMPLE 
EN SON l'fü\1SİU 

SOKJ.K KIZI 
•'ilıuinde izi iki saat ~üldürccck 'e c~lcudire0t•ktir .. Uüyiik bir uskın ro

rıınn ı olan hn filim larık oldu~ alaka ·ı kunn:acnlchr ... 
AYRICA 

4RİSTOKRATLAR KULÜBÜ 
Arınand Bernarın en güzel temsili ... 

s:-v~tcn PARAMUN'l' JURNALDE EN SON m\HP HAVADİSLERİ 
.,,,.,1_N LAJt : SOKAK KIZI : !U:O - 7.15 .. 
~'lToKRATLAR KUi.ÜRÜ : 5 - 8.45 1'E .. 

-*-
Loudra, 18 (Ö.R) - Ahruuı ordusu 

başkumıuıdanlığının biı· tebliğine göre, 
Alman donanınasınu mensup cüzütaın
lar, ccnııLi Afrika limanları önüne 
ınayıı koyınustur. -·-
SOVYETLERDE 
Deiişen komiserler 
MoSkova, 18 (A.A) - Ylıksek Sov-

l et ıııec1ısinin riv.ısct divaııı Merkııto

fon yerine Demir sımayii komıscrlığine 
Tevossianl ta) iıı etmı:;ıtır. 

Kana danın 
Müttefiklere 
yardımları 
Loııdra, 18 (Ö.R) - Kanadamıı mut 

tefiklere derhal takviye kuvvetleri sön 
dereceği bildirilmektedir. Kanada avc 
tayyareleri imalini gMişleımektedir 
G çcn hafta harp imalatı için 15 mil~·on 
dolarlık kontratlar imza ecHlınislir. 

.. 
-
l 

.. 

- *-
Isviçre - Fransa 
münakalatı 

kesildi 
1 ondra. 18 (A.A) - Bu ııabah 

Fransızlar Saint Loui:. köprüsiınü berha
va etmişler ve bu suretle Bale ile Fran
ııa arasındaki demİr)'olu münaknlatın 
tamamiyle inkitaa uğratmı!>lardır. 

1 

-x-
. 

Bir yolcu tayyaresi 
düştü, dokuz ölü var 
L9ndra, ıs (Ö.R) - Madriddcn Ro 

ınaya giden yolcu tayyaresi İspanyada 
biı motör yangını neticesinde düınlü,. 
\'e içinde bulunan yedi İtalyan, iki Al 

~ 

-
ınan telef olmustur. - *-

Veygand Pariıte 
Pari.s, 18 (A.A) - General Ve~·gan 

duı Parise geldiğı bildirilmektedir. _* __ _ 
-

Hamburg, Bre
men bombalandı 

* 
İngilizler, Almanların 
petrol depolarını 
tahrip ettiler ... -·-- BA~TAltAFI l iuti SAYFADA 

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

lıvicre 
' 

ve ecnebiler - l&vecte otomobillerde • 
ve evlerde taharriyat icra edildi 

~--~-~---'~*x•~~~----
Bern. 18 (A.A) - F ede.ral Konsey. f.rikrem öğleden gonrn ta) yııre ile Mos

\Üıtacel ahvalde vücudu Arzu edilmi- kovadan avdet etmi tfr. n 
y 
e 
e~ ecnebiler halc~ında • hudut har~ci Ecnebilerin kontrolü için daha şiddct
dılme karan vcrmege adlı mnkamat ıle li tedbirler lconulmu tur. Hususi otom-
bıtayı ııalAhiyattar kılmı tır. billerde araıtırmalar yapılmaktadır E.--7. 

Stokholnı, 18 (A.A) - laoe nazırı lerde ele tahıırriyııt yapılmı tır. 

Alman şiddetinden nümuneler 

150000 nüfuslu Belçika 
şehrini bom baladılar 

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

Londra, 18 (A.A) - RoyteT Ajan- uuk mesafede askeri kolları ve kıt 1 n 
nın f'ranııız - Belçika hududundaki hu- bombaladıktan sonra istasyon gibi bazı 

u i muhabiri bildiriyor: noktaları da bombardıman etmek hm11-
ı:;ı 

.s 

çi 
tı 

a 
c 

ı\lman bombardıman tayyareleri Bel- ıunda hiç bir zahm~tten çekinmemi lcr 
ka cenubunda bir şehir üzerinde ynp· '\'e sivil ahaliye hiç eht"mmiyct '\'ermeden 
ldarı hücumda ehre 50 ila 550 '.kilo ~dhre bomba y.ağdırmı !ardır. Sokaklar 
iırlığında hoınbalar atmışlardır. Mev- hir sığın (: sokulmağa vakit bul mıyao 
ut 130,000 nlifuııuna 20,000 de ınültc!. multecilerle dolu idi. Za\·İat dereccııi ma

inzimnn1 cden bu açık şehre Almanla· luın de ~ildir. F'aknt biz. sehirden çakttit
n yaptıkları bombardıman. iki Jngiliz nıız sırada bombalar düşmekte de\·aın 
az.etecİ iJf' beraber ben de nhİt oldum. ediyor Vl': seyyar hnstane efradı yaral1-
U ~.hir askeri bir hedef tcşkıl edeınez. lım nakl~ımeklc me gul bulunuyor! r

ci 
rı 

g 
B 
A lmanlar ehir dı!landa v~ şehire ço\c dı 

Hollandanın istilaaı 
ve ltalya 

A 
Cenova, 18 (A.A) - Hollaııdanın 

imanlar tara.fİndan istilası keyfiyeti 
alyanııı F elemenlc Hindistanirle olan 
caret ve deniz nakliyatı üzerinde tesir
r yapını tır. ltalyan vapur irkeıleri 
pon vapur kumpanyalariyle birlikte 
nıdiyt: kadar Hollandalılar tarafından 
min edilen hatlarda seferler tanzimine 

it 
ti 
le 
ja 
şı 

te 

it 
g 
Si 

çalı-ınaktadırlar. Diğer tfttaftan ltalyan 
halitçıları F' elemenk Hindisınnından 
elen mah ülleri cenubi merika piya a
ndan tedarike tevessül ediyorlar. 

Rornanyada ecnebi
lere dair yeni bir karar 

Bükres, 18 (A.A) - Dahiliyc neza.· 
rcti Ronıanyaya 19 32 taıihindc:n son.-a 

selmi oJup memlel.:et dnhilindr. çalıı· 
nıak halc.ltın malik bulunmıyan yaban
cıların 30 Mayıs 1 q-40 dan evvel Ro

manyayı teıketmek mecburiyetinde bu
Junduldannı tebliğ etmektedir. 

Bu karara ittiba etmeyen yabancılar 

temr.rkiiz kamplarına . evk edilece\:ler
dir. , ........ _. .................................... .... 

' 

il'i'GİLİZum VE Sİ\'İL HALK 
Lond:n, 18 (Ö.R) - İngiliz ha\•a ne

zaret!, lngıli:.ı: ta) yan•lednin ankasdeıı 
sivil ahaliyi bombardıman ettikleri hnk
kırıda Alman leblıgiıı<lc görülen kayıt
ları tekzip etmektedir. Alman tayyare· 
IC'rinın sivillerin ma::.1.ıııiyctine rıayet 1 
etmiyen lıcıttı hareketine rağmen İngiliz 
tayyar{' ku\·vetlerı ga~ ri askeri hedefle
ri bomb. rdıman clıııcınck usulünde de-

i 

DİKKAT BUGÜN 
-········--·---· ·-········· 

Programa Ha\•e o!arak. ingilızlerm Non·l·çte kaz.cıudtklnrı Buyük deniz harbı 
Narvlk Deniz muharebesi 

TÜRKÇE 

Lale ve Tan Sinemalarında 
GÖR l~ N ti 7. 



Kendinizde veya çocuklarınızda gördüğü-nüz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları: Karın fİŞ
meleri, Burun makad kaşınması, Uburluk, Baş dö.nmesi, Sal
ya akması, Sar' aya benzer sinir halleri, Gece korkuları, Gör
mede, işitmede, bozukluk, gibi gayri tabii haller; 

Bunlar yeyip içilen ıeylerin temiz ue saf olmamasından dolayı bar· 
salılarda yetifip üreyen ve lıanlarımızı emen solucanların tesiridir .. 
Bıınlardan lıurtuımalı için Eczaneden bir lıııtu alınız- Ve i~indeld 
tarife mucibince JıuJlanınız- Derhal Jıurıuıursunuz-

Her Eczanede 

kutusu 20 kurustur. 
~ 

8 ant g 
o 

ismine 

Dikkat 
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1ZMtR S1C1Lt TtCARET MEMUR
LUGUNDAN: Bağcıların nazan dikkatine 

(Rafael Zavaro ve Bohor Bitran ve 
ıi.irek!lsı) ticaret unvanile lzmirde Peş
;tamalcılar caddesinde 100 numarada ra
~ıcılık. ~arapçılık, gazozculuk lcvaziıni 
ve ıtriy.ıt ve buna benzer eşya ticaret.ile 
~tigal r:tmek üzere t~ekkü1 eden işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şirket muka
vclcnamesi ticaret. kanunu hükümlerine 
~füc sicilin 2738 numarac:ına kayt ve 
tt'!5Cil eclildiği ilan olunur. 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührii vf! F. Tenik imzaı::ı . 

l: Mukavele 
Buııiin 3-5-940 Bin dokuz yüz kırk 

.!5Cnı•.;i M. y1s ayının üçiincü Cuma günii 
~ant oıı yndi sıxaJarında lzmirde Dr. Hu-
1usibc\· caddesinde Kardiçah Han 15 
numa~alı dairei mahsusasında Ti.irkiye 
Cümhuriyeti kanunlarının bahsettiği ı-=a
lahiyetlc vazi!e gören ben aşağıda mü
lıür ve imzasını koyan fzmjr üçiincii 
Noteri Süreyya Olcayın yanına gelen 
:luınuni ehliyet ve vasıfları haiz o1ma'k1a 
~cha<lcte ehil oldukları görülen b.mirde 
tnönü caddesinde 416 No. da Bünyamin 
~lu iJel Palacı ve hınirde (İzmir Kar
.şıyaka Mithat paşa caddesi 97 No.lu ev
de oturan Komisyoncu Sıtkı Salabor 
nam sabitlerin tarif ve şehadetleriyle t<ı
~yyiin eden İzmirde İnönü caddesinde 
357 numarada mukim Nesim oğlu Bohor 
Bit.ran i " tzmirde İnönü caddesinde 259 
numarad:- mukim tsnk oğlu Rafael Za
v:ıro, ve lzmfrde inönü caddesinde 464 
nuıııarflda mukim Çelebi o,·adiya K o
lıen Vf' lzmirdc tnöni.i caddesinde 362 
numarada mukim Ynko oğ1u Avram 
Karako'dan sebebi müra<'aatlarını sor
~luğnmda anlatacakları ~ibi tarafımdan 
resen bir sirket muk;ıvelcnamPsinin ya-
11lmac:ını istediler. Yukarıda jc;im ve ad
reskri ya7.ılı şahitler yanında miit1et
ka11 ~öze baslıy:ıra k: 

Madde l - Sirketin me-rke?.i: 17.mir
dc P cıtam:ılcıla~ C'ad<1cc;inde 100 mı-n:ı
raifodır. 

M;ıd IC' 2 - Şirketin Nev'i: Kollektif
fü 

Maclde :ı - Şirketin unvanı: Rafael 
Zavaro ve Bohor Bitran ve Si.irekiisı. 

Madde 4 - Şirketi il?.am edecek ta
ahhüdatt:ı behemhaJ a-=:a_ğıda yazılı veç
hile unvanı şirket altınd:-ı iki ortavm 
Jniidemi imzasını tmmn~hdır. 

Ortaklardan Avram Karako, Rafael 
Zav:ı,.n vı' Bohor Bitrancfan biri.) le ~-
nı""r. 

Celebi Koben, Rafael ve Bohor Bit-
rmı'!:ı birivle beraber. 

Eaf::ıel Zavaro. Avranı Karako ve Çe
Je'hi Kohenden biriyle beraber. 

Bohor Bitran, Avram Karako ve Çc-
1e1li Kohen'den biriyle> beraber. 

Madde 5 - Şirketin mevzuu: Türki
ye c':ıhilindı> rakıcılık. şarape1lık, gazoz
culuk ]ı>vazimi ıtriyat ve bu mevzua 
müf Pall'k ~air esya ticareti. 

MadrlP 6 - Şirketin sermayesi (9000) 
ookı1z ·bin Ti.irk lirasından ibaret olup 
ŞÜ.FPkn tarafından aşağıdaki miktarlar 
veehile vaz'ı taahhüt edilmic;tir: 

Sürckfıclan Avram Karako tarafından 
30"0 üc Bin Lira, 

Siirekfüfon Celebi Kohen tarafıncfon 
300(ı 1~" bin Lira, 

Si•:• ~didan RaföPJ Zavaro tarafından 
15nO Bin beş yüz L. 

SürPHSd:ın Bohor Bitran tarafından 
1500 Bin beş yüz L. 

Madde 7 - Tahac:sül edecek kar ve 
zarar süreka arasında asağıdaki nisbet
ler rlairec:inde tahim edilecektir: 

Sürekad:m Rafael Zavaro 27,50 Yirmi 
l1erli hııeıık. 

Siirekfid:ın Bohor Bitran 27,50 Yirmi 
yl'Cli bucuk. 

Şiirrkfidnn Avram Karako 22,50 Yir
mi iki bucuk, 

Siirekaclan Çefobi Kohen 22.50 Yir
mi iki bul"uk. 

M~rlrTe R - Şurası mukarrerdir ki or
takk11·rl?n Avram Karako ve Çelebi Ko
lıen arac:ında bu tarihten evvel teskil 
t"tlHrn ve hakn mevcut ve (Avram Ka
r.ıko ve Celebi Kohen) unvanı altındaki 
taaJ;vet'" bulunan şiı·kr:t eskisi gibi ken
ii hes~l:ımn faaliyetine- devam edecek 
ue ;ız:cı«ı bulunan A vram Karako ve Çc
lelıi Ko'1"n krnrnfi<:c::ıbık şirketll'rinin 
j,7,..,.;. ' .. nı rıl hı1Pc~k1erdir 

Mıı..trl(' n - O"taklardan R-:ıfael Zn
varo ve Boho · Ritran bütün v::ıkit ve 
me<.:nil .. ·..,· .. ; .. ' 0 1 ir> isleriyle 1':ısı-ii tah
~ic:ı• D'""h• ı r ol?"aklarrlır. Ve hnriı;t" 
)ı,.r h"" .. : h -.-1ra bir i" ile me"gu] olamı
ya<-:ı kJ., rd ı r. 

Madd" 10 - Her şeı:;{ ayda hes;ıbıııa 
hvderlihırk iizere <mcak a~ağıdaki 
1nfktarlarrl:ı para çekl'hilecnklcr<lfr. 

P.nhnr Bitr~q ayda 100 lira çekebile
ttktir. 

Rafael Zavaro ayd::ı 80 lira çekebile
~ktir. 

Avram K:nako ayda 50 lira cekchile
eeJttir. 

Ct>ll'hi Kohcn avckı 50 lira e"kPhik-

•• 
lzmir incir ve Uzüm T. S. Ko· 

operatifleri Birliğinden: 
Bütün memleketimizin ( Göztaşı ) ihtiyacını temine 

bükümetimizce memur edilmit olan birliğimiz atideki fiatlerle ıatıı 
yapmaktadır. 

İzmir depo teslimi kilosu 30 kr. 
Kooperatif depolarında «3h~ 
Müıtahıiller bu fiatlerle birliğimizden ve Kooperatiflerden daima 

[ G ö z t a ş ı ] temin edebilecekleri cihetle fazıa fiatıe 
sabn almamalarını tavsiye ederiz. 

Denizli P. T. T.Müdürlüğünden: 
1 - Denizlinin Caın başı Devlet ormanlarından kesilmek üzere şartname

de ebadı yaZJh 5 70 kuruş muhammen bedeUi 1200 adet ardıç telgraf 
direi'!i kapalı z=ırf usulile 13/51940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek
.siltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/5/940 tarihine müsadiI Salı günü saat 16 da Deniz1i 
P. T. T. Müdürlüği.inde yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate 513 liradan ibarettir. lstekliler teklif mektupla
rını ihale saati7ll.1er. bir saat evveline kadar komisyona vermeleri, fazla iza
hat almak istiyenlerin Denizli Mi.idüriyetine müracaatları ilan olunur. 

16 19 22 25 1744 (949) 

cak ve her ortağın vaziyeti hcsabiyesi 
tesbit C'<lilecelctir. Her ortağa isabet eden 
kar miktarı sene zarfında yukarıdaki 
madde mucibince vaki mehuzatından 
fazla ol<luğu takdirde sene nihayetinde 
ortaklar bu fazlanın yalnız yüzde yil'mi 
ve azami olarak yüzde otuzunu alabile
cek ve ınütebakisi sermaye hesabına ila
ve edilecektir. 

Marlde 12 - Şirket tarafından V"'re
siye olarak verilecek miktar azami 1500 
bin be~ yüz füayı t~avüz edemiyecek
tir. Şirket tasfiyesinde bu veresiyeler 
vüzde on noksaniyle para olarak yarısı 
ortakl:ırdan Rclael Zavaro'ya ve diğer 
nı~'· Bohor Bitrrın'ın hesabına geçeb.?lc
celcr,. 

MctlJc 13 - Şirketin müddeti 3 Ma
yıs 940 tarihinden itibaren 3 Mayıs ~43 
çe kadar üç sene için akt edilmiştir. Şu
rası mukarrerdir ki Şirketin bir senelik 
faaliyetine müfoalJik yapılacak b;Hlnco
da tfıhakkuk edecek kar miktan şüreka
nın i~bu mukavelenamenin 9 uncu mad
deı,i mucibince çektikleri parayı geçme
cliği takd:rde şüreklıdan Avram Karako 
ve Çelebi Kohen ~irke.fi fesih ve tasfi
ye edip etmemc,k hususunda muhayyer
dirler. Ve bu Muhayyerlik ikinci ı:ene
icin de istimal cd~bileceklerdir. 

Madde 14 - Şirketin tasfiye halinde 
sirketin mevcudatı piyasa fiatı muci
bince kıymetleri peo;inen ödedikleri tak
dirde ortnklardan Bohoı· Bitran VC' Ra
lael Zavaro'ya yarı yarıya verilmesi 
mukarı-crdir. Bedeli peşinen vermedik
leri takdirde harice satılacaktır. 

Madde 15 - Şirket de!atir ve hesap
farı ve bilumum muamelat günü güniine 
tutulup kayt edilecektir. 

Madde 16 - Ta.raflar arasında gerek 
ııirketin devamı müddetince ve gerek 
tasfiye halinde zuhur edebilecek her 
türlü ihtilalatın hakem usuliyle hal ve 
fasledilmesi ortaklar arasında sureti ka
tiyede takarrür etmiştir. 

Madde 17 - Şirket müddetin inki
zasından iki ay evvel taraflardan hiç biri 
şirketin feshi hakkında bir ihbarda bu
lunmadığı takdirde şil'ket inkizai müd
detten itibaren isbu mukaveleınamenin 
hükümleri daires~e 3 sene için temdit 
edilmiş ad olunacaktır. 

Madde 18 - Bu şirkete başka bir sir
ket dahil olmadığı gibi baska bir şirket-
Jeo de alakası yoktur. · 

Taraflar başka bir diyecekleri olma
dığım beyan ve ikrar etme1eri üzerine 
ben yeminli noter yazılan bu mukave
lenameyi açıkça ve yüksek sesle oku
dum ve manasını anlattım, diledik1eri 
~ibi yazıldlğını benim ve sahitlerin ya
nında tamamen kabul ve ikrar eyledik
ten sonra kendilerine ve c:ahitlere imnı 
ettirdikten sonra hım de imza ve tasdik 
ettim. Bin dokuz yüz kırk sen"'ıoi Mayıs 
;lyının iiçiincii Currı:ı günii. 3-5-940 

Tarafların: l ~ınıl:m. 
~rhitl rin: 1 mı.al arı. 
T.C. fzmir iiçiiPcii NotNi SiireV\'<ı 

Olcay'ın l'f'<;mi '""'\hiir ve imw.,ı . · . 
Umumi No. 14732 
Hususi No. 11 / 5 
Jşhu mukavele suretinin daiı-e dosva

sında .saklı 3-5-940 t::ırih ve (14781) ~u
mııralı a~lına uygun olduğunu tasclik 
erlerim. Bin dokuz yiiz kırk senesi Ma
yıc; ayının üciincü Cuma günii. il-5-940 

30 kuru;Juk d;ım~a pulu üzninde 3 
Mayıs !MO tarih ve İzmir üçüncü noteri 
"e"mi miihür ve imzası. 

BERGAMA tCRA MEMURLUCUN
DAN: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 

Bir he·ktar 3740 M.M. miktarmda iri
li ufaklı 275 zeytin ağacını havi zeytin
liğin 576 sehimde sayi 147 sehminin 14 
sehmi. 

Gayri menkulün bulundugu mevki, 
mahallesi sokağı No. 

Dikili kazası Samanlık karyesi Çökek 
mevkiinde: Tapunun Teşrini sani 926 
tarih ve 26 No. lu sicilinde kayıtlı. 

Takdir olunan kıYıneti: 700 ijradır. 
Artırmanın yamlacağı yer, gün. saat.: 

26-6-940 Çarşamba günü saat 10-12 de 
Bergama icra dairesinde. 

l - lşbu gayri menkulün artırma 
..-:artnamesi 1-6-1940 tarihinden itibaren 
937-596 numara iJe Bergama icra daire
sinin muayyen numaı·asında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda olanlar
dan fazla malCunat almak isteyenler iş
bu sartnameye ve 937-596 do.c:ya numa
rasile memuriyetimize miiracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7.50 nisbetinde 
pey veya milJi bir bankanın teminat 
mek1ubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarının 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarının işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildhmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sici
lile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya ic:ti
rak edenler artırma sartnamesini oku
muş ve lüzumlu malCı~atı almıs ve bun
ları tamamen kabul etmis ad ;,e itibar 
olunurlar. , 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artuma be
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmis alacaklarının tnec
muundan fazlaya ç;kmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak üze:re on 
beş gün daha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatte yapılacak artırma, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüçhanı olan qi
qer alacaklılarm o gayri me-nkul ile te
min edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya cıkmak şartiyle en ~ok artırana 
ihale ı•dilir. Böyle bir bedel eld0 cdile
ıve7se ihaleo yapılmaz ve satı~ talebi dü
!"er. 

6 - Gayri menkul kendi.sine ihale 
o?unan kimse derhal veya VPrikn mi.ih-
1l:'t icinde parayı vermezse ihale kar:ırı 
i<'c:holıınarnk kendisinden evvel P.n yük-
0k teklift,., bulunan kimse arzetmiş ol

.\uğıı bedelle aJmağa razı olursa ona, ra
zı 0Jma1_o;a veya bulunmazsa hemen on 
bes gün müddeti~ artırmaya cıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir, 1ki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
vüzde beşten hesap olunacak faiz ve di
ğer 2urarlar ayrıca hi.ikme hacet kal
maksızın memuriyefürıizce alıcıdan tah
sil olunur. 

Gayri menku1 hissesi yukarıda gös
'erilen 26-6-1940 tarihinde Bergama ie-

• A 
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i Devlet Demir Y ollarindan s • • ...................................................................................... 

Hububat ve un nak1iyatına tenzilat 
D. D. YOll.ARI UMUM MUDORLOtaONDEN: 
Hububat un ve diğer zahirelere mahsus 9 nolu tarife üzerinden hubuhat ve 

un nakliyatına ayrıca tenz.ilat yapılmıştrr. 
Tarifenin ha:ı:ı münasebetlere ait ücretleri değiştirilmiştir. Bu hwıustaki tari

fe 16/6/940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için i&toeyan-
lara müracaat edilmelidir. 19, 21, 23 l 768 (963) 

Turgutlu belediyesinden: 
14/5/940 tarihinde ihalesi mukaneı iki yü2 bin tuğla ve altmış ton kirece 

talip zuhur etmemiş olduğundan münakat>a 15 /5 /940 tarihinden itibaren on 
gün müddetle temdit edilmiştir. 

ihale 25/5/940 tarihine müsadif Cumarteai günü saat 11 de Turgutlu bele
diye dairesinde müteşekkil daimi encümende yapılacaktır. 

17 19 21 23 1751 (960) 

Hava Okulu komutanlığından: 
h Hava okulları talimatının 86 maddeeinde yazılı ,artları haiz istekliler dilek 
kağıdı ve veeikalariyle Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar oku1a 
ba~ vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıtlariyle 
vesikalarını posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket eder
ler. 

Madde 66 - Hava okulu Gedikli kısınma girme şa1tları şunlardır: 
A> Türk olmak. 
B> Orta mektep/ }j9e eeJı:izinci sınıf/ tahsilini bitirmiş en u: 16 ve en çok 

20 ya~ında olmak evli bulunmamak. 
C> Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve u((Uş i~erinde lr.ullanılmağa elverişli ol

duğuna dair mütehassıslan tamam olan bir hastahanede ınhhat heyeti 
raporu olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyaeaktır. 

DIŞARIDA BULUNANLAR: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gö~deriltrler. 

Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına mü
racaatla muayeneye gönderilirler. 

D> Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette euçlu ve mahkum olmadı
ğına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden veya polis amirli
ğinden tasdikli vesika göetermek. 

E> Okula aJınacak okuyucular Gedikli eı-haşlar hakkında 2505 sayılı 
kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdilc:lerinde 12 
ytl müddetle hava gedikli erbaş olarak vazife görecelderini taahhüt 
etmek. 

F> Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H> istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mikdardan fHla 

olacak olurs bunlrın içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil 
bilenler yenlenir. Hava okuJJarı okuyucuları askeri liseler okuyuculan 
gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar pata
sız verilir . 

V> Talipler arasında 16/ 18 yaşında olanlar pilotluğa ayrılır kabiliyeti gö
Tülmeyenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas gediklisi olurlar kabili
yetlerine göre makinist, telsiz, foto, atıcı, bombardımancı olarak ye-
tİ§tİrilirler. .f, 6, 13, 19, 1615 (979) 

Beden terbiyesi genel direk
törlüğü Izmir bölgesi başkan
lığından: 
lzmirde Kültürpark dahilinde inşa ettirilecek yüzme havuzu ve 

tribün mevcut proje ve keşifleri mucibince 15 gün müddetle ka
palız zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıtb ·• Bu müddet zarfında 
talip zuhur etmediğinden intaat pazarlık ıuretiyle ihale edilecek
tir. ihale müddeti 15 gündür. Muhammen bedeli (49024,71) lira
dır. 

Proje ve ketifnameleri görmek İsteyenler her gün C. H. P. Mer-
kezinde bölge aekreterliğine müracaat edebilirler. (986) 

Denizli P. T. T.Müdürlüğünden: 
1 - Denizlinin 'I'avas kazası Kara yayla Devlet ormanlarından kesilmek 

üzere şartnamesinde ebadı yazılı 9 tO kuruş muhammen bedelli 2072 adet 
ardıç telgraf direği kapalı zarf usuliyle 13 /5 /940 tarihinden itibaren 15 ,. 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekr.iltme 28/5/940 tarihine müsadif Sah günü saat 16 da Denizli 
P T. T. Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 1414 lira 14 kuruştan ibarettir. İstekliler teklif 
mektuplarJm ihale ııaatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
fazla iıahat almak istiyen1erin DeııWi P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları 
ilAn olunur. 16 19 22 25 1743 (948) 

ilin 
T aefiye edilmekte bulunan l. K. T. Memurin ietihlak kooperatifinin Baamane 

ietaıyonu dahilindeki mağazasında mevcut tezgali, teıa:ı:i, dirhemler, kantar. 
boş zeytinyağı lançalan ve saire gibi bakkaliyeye ait demirbaş qya 25 /5 /940 
Cumartesi günü saat 14 de mezkur mağazada sahlaeağındn talip olanların 
müracaatları ilan olunur. 

Kooperatif idare meclisi 
18, 19, 1779 (974) 

Turgutlu belediye riyasetin
den: 
lzmit milli imalathane mamwibnclan iki tekerkkli dingil veya üzerine mevzu 

kutru dahliei l 23x99 'ebadında lralörifu c.dah demir üzeri tahta ile örtülü 
manometre ve termomet:re tertibatın1 havi emnİilfet aopobu mevcut buhar k.aza
aı demirden maden kömürü ve odun yakmaia elveri,li ve alivire tulumba ile 
buhar istim kaı:ıanına .u veren bir adet nim müetamel atüv makineei aatıla
~ktır. 

Muhammen fiati 700 liradır. Müza)'ede 10/5/940 tarihinden 25/5/9-40 
tarihine kadar 15 gün müddetlidir. lhale 25 /5 /940 tarihine müaadil Cumartesi 
günü aaat 11 de Turgutlu belediye dairesinde müteşekkil daimi encümende 
yapılacalltır. 17 f9 21 23 1750 (959) 

SIHHAT VEKALETINtN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
tarını, ROMATtZMAsan• 
cdarını StNiR, rahatsız· 
hklarını derhal geçirir 
GRiP, NEZLE ve SOCUK 
aıgınııeına karşı mües· 
sirUActır. 

lZMtR BELEDtYESI 
Yerinde monte edilmek :şa 

baha idaresine bir adet Amon 
ı·essörü ve teferrüatınm satı 
Mezbaha müdürlüğünden 
rilecek fenni ve mali !?artna 
hince kapalı zarflı eksiltme;> 
mustur. Muhammen bedeli 
mu~akkat teminatı 1050 lira 
21-6-940 Cuma günü saat 17 
sayılı kanunun tarifatı dahil 
lanmış teklif mektupları ihal 
mi ı-aat 16 ya kadar encüıne 
le verilir. 

5-20-5-20 1574 

1 - 940 mali yılı fukara do 
hastalara verilecek il~çların 
ması, yaz.ı işleri müdürlüğü 
namesi veçhile açık e-ksiltm 
muştur. Muhammen bedeli 
kuruş muvakkat teminatı 24 1 
!iplerin teminatı iş bankasın 
makbuzlarile ihale tarihi ol 
Çarşamba günü saat 16 da 
müracaatları. 

2 - 940 yılı tephiı' ilaçları 
ması, yazı işleri müdürliiğü 
namesi veçhile açık eksiltm 
mw tur. Muhammen bedeli 
50 kuru.c; muvakkat teminatı 
dır. Taliplerin teminatı iş ban 
brarak makbuzlarile ihale t 
3-6-940 Çarşamba günü saat 
cümene müracaatları. 

12-19~26-2 1682 

Havagazı fab~ikasının sekiz 
tiyacı olan 6000 ton Zonguld 
lave maden kömürünün satı 
havagazı müdürlüi!ünden 1 
mukabilinde tedaı·ik edilecek 
si mucibince yeniden kapalı 
siltmeye konulmu~ur. Muha 
deli beher tonu 2 liradan 7200 
vakkat teminatı 5400 Jira ve i 
5-1940 Pazartesi günü saat 
2490 sayılı kanunun tarifatı 
hazırlanmıl) teklif mektupları 
nü az.ami saat 16 ya kadar e 
riyasete verilir. 

5-10-15-19 1576 ( 
r - Otobüslere 28 kalem 

yedelc parça satın alınması, 
müdürlüğündeki listesi ve ş 
mucibince kapalı zarfb eksil 
nu1muştur. Muhammen bedeli 
rn, muvakkat teminatı 1104 1i 
lesi 5-6-940 Çarşamba günü 
dir. 2490 sayılı kanunun tarif 
hazır1anmıs tekli! mektupları 
nü azami saat ] 6 ya kadar en 
yasetine verilir. 

19-25-30-4 (9 

2 - Karşıyakada Osman 
kiinde deniz banyolarının b" 
icin kiraya veriJmesi, yazı işle 
lüğündeki sartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulm.uştur. 
men bedeli 2100 lira, muvakka 
tı 157 lira lira 50 kuruştur. 
bu teminatı iş bnnkasına yatıra 
buzlarile ihale tarihi olan 3-
ı.artesi gi.inü saat 16 da enciiı 
racaatJarı. 

19-25-29-2 (988~ 

iZMJR AHKAMI ŞAHSiY 
HUKUK MAHKEMES!NDEN 

Terekesi mahkememizce tas 
mekte olan ölü Yakuba ait tap 
göre Sultaniye mevkii yeni 13 
lı ada dahilinde bir kıta ı;ır! 
numara 23 Haziran 928 sahife 
283 numaralı ve keşfen 600 lir 
tinde halen dükkfın olan gayr· 
Jün emlak ve eytam bankasın 
bulunmasına binaen satılması 
verilmiştir. Bu karar daires' 
artırma suretile müzayedeye 
bu dükUnın ilk artırması 19-
rihine tesadüf eden Çarşamba 
10 da yapılacaktır. Bu açık a 
muhammen kıymetin yüzde y 
~ini bu1madığı takdirde en ço 
nın hakkı gözetilmek suretile 
)esi 15 gün sonra yani 8-7-940 
tt-sadüf eden Pa1.aı·tesi günü sa 
talik olunacaktır. Bu müzayed 
sinde bedeli her ne olursa olsu 
artıranın üzerinde ihaleyi kati 
p.ılacaktır. Satış parası peşin ol 
tenden yüzde iki buçuk bele 
mi alınacaktır. İpotek sahibi 
larla diğer alacaklıların ve irt 
.sahiplerinin gayri menkul üz 
haklarını isbu ilan tarihinden 
20 gün içu;de evrakı müsbitele 
Hkte mahkemeye gelmeleri i 
aksi takdirde hakları tapu sicili 
lfım olmadıkça payla.~madan ha 
caktır. Şartname her kese açıkt 
o)anla:r muhammen kıymetin y · 
di buçuk nisbetinde pey akçası 
miktar bankanın teminat mekt 
raz etmek suretile müzayedey 
etmeleri için ahk&mı şahsiye 
kuk mahkemesi kalemine müra 
me)eri i:IAn olunur. 1789 

KARŞIYAKA 

Melek Sineması 
İki biiyük filim birden 
HONOLOLO 

Havai adalarının sun'i ına 
arasında nefis Havai müziği 
Havai cfansforı mükemmel 
lenceli bir mevzu ... 
Oynıyanlar dünyanın en m 
dansözü dilber (Elnor Povel) 
(Robert Yung) un eşsiz bir 
faloyetle çevirdik1eri Hono1olo 
seyircileri gaı;ıyedecek nefis 
t-serd.ir. 

KARAALAYI 
Amerika zabıtnsmı aylarca pe: 
koşturan ve Nevyorku heyecan 
de bırakan gizli bir cemiyetin 

~ hiş maceralarını canlandıran bi 
Gangester filmi... 



ıt NA TIS PAZAR 

940 Modeli Güneş Gözlükleri 
Her renk, her cins, 

lzmirde tek bir 
her boy ve bütün optik ihtiyaç için 

Hilil ·Eczanesi •• soz vardır: 

Emlak ve Evtam Bankasından: 
A. No. lan Taj 
l!".as No. Yeri F.eki Yeni Nevi 

923 Karat.as 9 cylul yeni 269 ıncı sokak 
1278 Eski gümrük, yeni 859 ıncı sok. 

136 110 Ev 
Dükkan ve kahvehanenJn 

51 49 41 3168/50688 hisııesi Ada 214, parsel 11. 
1/1 1 1 

1281 Şehitler ca. Yalı-yeni l~ ıncı sokak 125 

11151 

1289 

1292 

1293 

l295 

1296 

1297 

1298 

1301 

1304 

.1306 

1301 

1308 

1312 

131'1 

1319 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

1341 

1343 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

135..1 

13M 

ıass 

135& 

1360 

l3S1. 

1364 

1366 

1367 

1368 

13f 9 

1373 

1376 

1377 

1378 

Karşıyaka Donanmacı M. Dilaver 
yeni 1730 mcı S. 
lılemduhiye M. Derviş Hidey.in 
yeni 786 ıncı sokak 102 M2. 
Ada 367 parsel 8 29 
Taraman il. Toraman yeni 'n3 üncü 62 
sokak 63 m Ada 422, parsel 2S 
DOlaıdıkuYu M. Yeni 745 inci sokak 1/52 
58.50 M2. Ada 474 parsel 1 
Dolaphkuyu M. İsnlail ef. yeni 750 inci 3 
sok. 24 M2. Ada 472 parsel 9 
"(}çüncü Sultaniye H~ ağa yeni 9 
619 uncu sok. 179.50 M2. Ada G1 persel 9 
Üçüncü Swtaniye Aşureci-yeni 607 inci 12 
sok. 105 M2. Ada 62 parsel 19 
Üçüncü Sultaniye Hüseyin ağa yeni 3/1 
G19 uncu sok 85 M.2. Ada 61 parsel 8 
Dolapbkuyu t..ail ef. yeni 750 inci 
d. 50 lıf2. Ada 470, parsel 49 
Birind Karat~ tramvay İnönü 
caddesi Ada 598 parsel 15 

23? 
234 
236 

238/1 
2 
3 

Güzelyalı tramvay-yeni İnönü 
caddesi 366 M2. Ada 89S parsel 1 
Güzclyalı tramvay-yeni. İnönü 
caddesi 366 M2. Ada 895 parsel 2 
Güzelyalı tramvay - yeni İnönü 
caddni 366 M2. Ada 895 parsel 3 
Kızılçullu Şimendifer yolunda 
277760 M2. 

70 

Dara~aç Şehitler caddesi 2195.83 M2. 117 
119 

Karşıyuka Donanmacı Rahmi bey ı 12 
yeni 1743 üncü sokak' 599 M2. 
Ada 95 parsel 42 
Güzelyalı Müstecabi za'1e yeni ~O ıncı 6 
sok 73 M2. Ada 874 J>*r.!iel 18 
Güzelyalı Müstecabi zade yeni •~ ıncı 2 
sok. 306 M2. Ada 874 parsel 24 
Güwlyalı Müstccabi zade yeni 40 mcı 2 
sok. 301 M2. Ada 874 parsel 25 . ' 
Güzel} alı Müstecab! zade yeni 40 ıncı 2 
sok. 644.75 M2. Ada 874 parsel 26 
Güulyalı Mi1$tecabi zade - yeni 2 
40 ıncı .sok. 4 71 M2. Ada 874. parsel 27 
Gü::elyalı Müstecabi zade yeni 40 mcı 2 
sokak: 142 M2. Ada 874 parsel 32 
Güz'°lyalı Te.nez.z.üh - yeni 2.1 inci 
soknk 309.25 M2. Ada 887 parsel 1 
Güzelyalı 33 üncü sokak 339.25 142. 
Ada 887 parı.el 16. 
Gü'U!lyalı 33 üncü sokak 328 l\42. 
.ı\.da 887 parsel 17 
Güzelyalı 33 üncü sokak 321.75 M2. 
Ada 887 parsel 18 
Gü'Zelyalı Reşadiye - yeni 23 üncü 
sokak. 281 M2. Ada 888 par.>el 7 
Güz.clyah Tenezzüh yeni 21 inci 
sokak 1337 M2. Ada 890 parsel 1 
Güzelyah T enc2'.ziih - yeni 21 inci 
sokak 336.56 M2. Ada 890 parsel 3 

777 

1 

CTüzclyalı Cerrtıh Mehmet ef. yeai 34 
35 inci sokak 447 M2. Ada 892 panel 9 
GUzeJyalı Şefkat yeni ~6 ıncı sokak 777 
790 M2. Adn 894 parsel 1 
GUT.-.Jyalı Reşadiye - yeni 23 ' üncü 
sokait 261.25 M2. Ada 897 parsel 1 · 
Güzelyalı :Reşadiye ~ yeni 23 ündi 

37 

37 
sokak 263.75 M2. Ada 897 parsel 2 
Güzelyah Erik - yeni 34 ühcü sokak. 3'ı 
266.25 M2. Ada 897 ~l 3 
Güzelyalr Tenezzüh - yeni 21 inci 
sokak 243. 75 M!t Ada 891 parsel 4 

37 

Güzelyalı Reşadiye - yeni 23 üncü 19 
sokak 77.50 .M2. Ada 898 parsel 7 . 
Gilzeiyalı Reşadiye - yeni 23·uncü 37/9 
sokak 128 Ma. Ada 904· ~ 7 
Güze!valı Selimet, Ferah yeni 28 inci 
sokak· 705.25 M2. Ada 911 parsel 2 · 
GüLelyalı Recai - yeni 39 uncu . . 2 
sokak 862.50 M2. Ada 919 panel 1 
Güıe)yalı Recai zade' - yeni ·39 uncu 12 
sokak 242.50 M2. Ada 919 'par.rel 3 16 
Güzelyab R~ai zade - yeni 39 uncu 12 
Sôkak 200 M2. Ada !l19 parsel 4 16 
Güzf"fyalı Tenezzüh - yeni 21 inci 
sok;ık 148 M2. Ada 1789 ~ 1 
GU-ıelyalı yeni Yol sokak 
144 M2. Ada 1789 parsel 2 
C<iztepe Mah. Tnamvay cad. Yeni 
9'l inci sok. 622 Jırf2. Ada 838 parsel 3 
GClztepc M. Turgut Reis çıkma1.ı yeni 
102 iaci sok. 165 M2. Ada 839 parsel 7 
Gôz!epe M. Turgut Reis çıkmazı yeni 
1~ jnci sok 100 :M2. Ada 839 parsel 8 
Göztepe M. Turgut Reis çıkmazı yeni 
1&2 :nci sok. 195 M2. Ada 839 parsel 10 
Gözttpe . Turgut Reis çıkmazı yeni 3 
l02 inci sok. Ada 839, par. 14 - 155 M2. 
Gö?Jepe M. Tepe - yeni 88 inci 
robk 815 M2. Ada 851 parseY 8 
Göztepe M. Eşrefpaşa sok. yeni 
77 inci sokak 621 M2. Ada 931 parsel 2 
'3öztepe M. Eşrefpaşa sok. yeni 
77 inci sok. 561 M2. Ada 931 parsel 5 

Gmteoe M. Tepe - yeni 88 inci 
sokak 58i M.2. Ada 931 parsel 1 

Jd '1 iad 

1/l l/1 
1,3,5,7 Dükkin. fınn ev ve depo ve 

arsanın 213 bissesl 
12 Ev 

32 
66 

1/3 

5/1 

16 

34 

14 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

- 11/l 

250 Altı dükkfuı ve deponun 
252 284/MO hissesi 
254 
256 
25'8 
260 

1087/1 Arsa 

1087/2 

-1089 

Arsa 

Arsa' 

- Tarla ve yıkılmış kula · 
' 

119 

1 

87 Maa müstemillt Un fabrt. 
89 kası ve Hangar mahal· 
91 linin 1/6 hiMesl 
22 Ev Ye tiahçe 

2 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar.s:t 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa . 

• ··Arsa 

Arsa 

Arsa 

ı\rsa 

Arsa 

t 
Arsa 

Arsa . 

~sa 

Arsa 

Arsa· 

Arsa 

... 
.. . 

·' 

735/2 Arsa 

12 

3 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar!>lt 

Arsa 

Arsa 

.. 

1ZM1R 2 inci lİUKUK 
CtNDEN: W. F. Henry Van der zee 

Ve~a 
SPERCO Y APUR 

•CENTASI 

Kıymeti:. 

650&.-
125.00 

lzmirde oturan Ahniet Cemil taralın- * 
~-'-' dan Basmahane gaziler caddesinde 118 AMERİCA.ı'l EXPORT LİNIS İNC. ~ LANGANO vapuru 
}3ö0'0 

No. evde Mehmet· kızı Saniye aleyhim NEVYORK İÇİN ~ 18 - 5 - 94t tarihinde 

25·- açılan boşanma davası hakkındaki teb- EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru bek- A t:l~ belkenme.kte olup 
.- Hgat ikametgAbı meçhul bulunması ha- !eniyor. Cenova ve Riviera Ii-

sebiyle ilanen icrasına ve muhakem~ EXiRİA vapuru 5 mayısta beldeni- manlanna hareket 
44940 Salı saat 10 na talildne karar yor_ edecektir. 
Yerihniş olduğundan :rriüdd~ialeyha Sa- D. T. &. T. - BUDıVBST MI AT\( FEDERICO vapuru 800

·- ni~nlıı muayyen muhakeme günü asa- BUDAP.!Şl't' lçlN ~~IAI 21 - 5 - 940 tarihin.. 
400&.00 

2200.-

10.00 

leWn veya vekaleten hazır buh.ırunasa BUDA.P!!S1 mot. :18 Mayısa · doiru WtHftlA de beklenmekte olup 
4-40.- aksi takdirde aleyhinde gıyap kararı bekleniyor. lskenderiye 1imanına 

verileceği ilin olunur. 178' (984) KASSA Mot. 5 Hazirana dolru bek- hareket edecektir. 2
·- leniyor. CIT.rA DI BARI motöril 21-S-MO ta• 

tzMfR StCILt TtCARET MEM.~- DUNA vapuru 15 mayısa doiru bek- rihinde beklenmekte olup İstanbul. Pİ· 
19.-. 

12,-

3.80 LUCUNDAN: ., ' · . laıiyor. rce~ Napoli, Ceuova limanlarma hareket 
SZEGED vopuru HaziJ'aa orbıılannd. edecektir. 

2.40 Tescil edilmiş olan (Akhisar tütüncü-
ler bankası Türk anonim şirketi tzmir 

J.20 şubesinin ödiplç. ~a Yfl'Ple işlerile" u~ 
raşacağına mütedair beyannamesi mg 

S.40 ·n~maralı kanun.hükünılerlne göre sici
lin 2739 numarasına kayt ve te~I edil-

5.20 ~i ilan olunur. 

bekleniyor. · ZARA motörü 22-5-EMO tarihinde ge-
SEBvtCE MAIÜTİME SOCllAIN ı~rek crtesl. güoü sa9t 17 de Pire, Bria-

6.00: 

21.-

26.-

13.-

13.-• 

2662.-

549.-

549.-
0

549.-

80.-

3675.-

415o.-

22.-

107.-

105.-

226.-

165.-

28.-

124.-

102.-

98.-

97.-

84.-

334.-

118.-

134.-

,23~.~ . ı 

105.-

92.00 

107.ot 

2.60 

2.60 

532.40 

109.80 

109.80 

i09.8D 

i l6.00 

735.00 

!)50.00 
., ' . 

• 4.4() 

21.40 

21.00 

45.2(} 

33.00 

5.60 

24.80 

20.40 

19.60 

19.40 

• 16.80 

66.80 

23.60 

· ~.80 

47.40 

21.00 

18.40 

21.40 

85.~ . f • 17.00 

. 23.08 . 4.60 

38..0G .';.60 
• • • .. 4 . , ' 

282.- . 56.40 

· 34S.- ~· 69.~ 

13.- 14-.60 

42.- 8.40 

44 . ...:... 8.80 

Ur- S;60 

93.- ]8.60 

8.- l.89 

s.- ı.oe 

10.- 2.00 

8.- 1.60 

82.- 16.40 

31.- 6.20 

28.- 5.60 

29.00 5.80 

41.0& 9.40 

. BUCAlllST • disi. Zara, Fiume. Triv~ ve Venedik 
GALAS VE KÖSTP.NCE İCİN limanlaı:ına hareket edecektir. 

• CA ~ARMA mot. 24 Mayısa doğru BRİNDist motörü 29/5,l9t0 tarihiı> 
~.J:· COMMF.lleiAu BlJLGA. de gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 

hmir sicili ticaret memurluğu 
mührü ve F. Tenik: i~zası. 

D DE NAvtGATtON A VAPEUa Brindisi, zara, Fiume!, Triyeste ve Ve-
resmi BULGARİA vapunı ı mayala bek- nedik Jimanlarma harekte edecektir. 

1: Beyanname • lenlyor. Burps ve Vama için yük aJa.. CITI'A Dl BARI motörü 4-6-940 

lZMtR VtLA YETt YOKSEK KATI-
eaktır. tarihinde beklenmekte olup İstanbul 

NA: Vapm•w ._ ft wilıılll'f hüıııJ. 
(3279 ve 3399 numaralı kanunlar mu- hiç bir taallhüt •hnmn. · 

cibince tanzim edilen beyanname, Vapurlum hareket ~ nu-
1 - Akhisar Tütüncüler BaDkası lz,. tunlardaki detfflkli~n acenta me

mir şubesinin ödünç para verme işlerin- llU!l,..ı kabal •tlnft. 
de yapacağı: 

Pire. Napoli, Cenova Umanlanna hare-
ket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triy~ 
veya Cenovada ŞimaH ve cenuhl Am .. 
rl1ra limanlarına h&reket eden İTALfN 
ANONİM seyrisefain şirket.inin ve Afrl. 

A - Açık kredi şeklindeki muamele--
lerden r~ 12 den · 

Daha fllla talsillt fçfn ATATOltıt ka ~ Hindmana hareket eden LLOYD 

caddesi 148 No.cla W. I". R~ Vu Da =~.ta!!. a:,se~ ~ 
B. - D~er ikraz muameleleriılden 

7ı 8.ı\ 1an fazla faiz almmryaca]ctrr. 
2 .-- Umumi bir nıilessese olan banka

mızın. nlmi bir .surette cereyan eden 
muamelatı icra vekilleri hevetince tas
düc edilmis ve. sicilli Ticareilerce tescil 
ve ilin roilmi..ı; obn esas mukavelena
mesi ve merb~ve subelerce tatbı1c edil
mekte bulunan talimatnameler ve bu 
talimatnamelere merbut formüllerde 
münderiç ahkamı dairesinde cereyan 
etme.kte olduğundan bunların aiel.-rıüf
redat şartlarını tadatJ ıetmeğe Hizuı'n 
görıniyorıız. Anenk <>tcdenbC'l'i hı:ui~te 
ve me.mleht dahilindeki 'bilumum ban
kalarca tatbik r>dılı:nckle olan ve ofalbt. 
kinin devamında banka ve bankaeıltk 
noktasından hayati 7.arurel olduğu der
kür bu:lunn'l bazı 1eeommü.Ueri mii.şteİ-i
den onıın lrhinf' ikrazat mı.tamelatı ile 
ınüterafik olarak yanılmakta olan bazı 
hizmet mukapili ficretferi yukarıda ya
zılı lıad ile mukayyet olmak!9ızın ve fa
kat müşteri nam ve hesabına yapılan 
hakiki masarif miktannı göstermek su
retivle tahsilde devam edecektir. 

Mevzuubahis banka teamülleri mu
cibince vaki olacak zaruri miikteseba
tımız ile bankacılık muktezası yapılan 
hizmetle-r mukabili tahsilatımızın bclli 
baslılar.ı sunlardır: 

ZM ve ŞIL V .,.r aeeniabiJ.na manıc. SERVfcE MARtrfME EOUMAİN 
al Miım-' rica oh.mar. 

ftLD'ON t M7/ılll 

UMDAL 
-+.-

KUMPANYA.Si 

ALBA JULIA vap. l&-5-940 :tarihinde 
beklenmekte olup Malta, Cenova, Ma~ 
silya limanlarına hareket edecektir;. 

VM1™1 DENlz ACENTALJ(a Lft>. N O 'l ·ı 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB Ahvali butta dolayısiyle na.twa " 
LOVCEN vapuru 38 nisanda Kösten- hareket tarihlerinia kat't olma.._" 

ce ve Vama için hareket edı!eStir. bwı1ann hiç •ir ihbara l&n.n olnuibı· 
Yolcu ve yük kabul edecektir. zın de~lir olduğunu ve bu husustan 

' l.OVCEN vapuru 8 mayısta Kösten'- doJayı acenteye bir mesuUyet terettüp 
tetfen gelip 9 Mayıı:.ia saat 12 de Hayra, etm~i muhterem yükleyicilerin 
Pire, Durazzo ve. Triye~~ için hare- kayıt ve t$lret etmeler.i rlca olu.nur. 
ket edecektir. Yolcu ve y{\k kabql ede: · 
Cl•ktir. Daha faı.la tafsUAt için CUmhuriyet 
GOUl..ANDRİS BROTJIERS (Heıtas) caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

LTD. l'tttAEUS acertesine mtfracaat edilmesi.. ' 
•NEA HELLAS. TELEFON : 2I04 - 2915 . 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MA YlS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Cerek vapuriarm muva..ılıt tarihlm, 

geJ"ek npur isimleri ve navlanlan bak· 
landa acenta bir teahhUt altına giremer.. 

Daha fada lafsHlt almak için Biri.ad 
Kordonda 152 numarada aUMDAL .. 
umum! deniz A~ntalıtı Ltd. mllrae:aat 
.... ...., rica olunur. 

Telefon : "12 MOdDriJ9t 
Telefon : 3111 ANllla 

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

E 01.IVIER VE E 
: ŞVREKASILro.: . . 

• 
VAPUR ACENTASI i 

• • 
ATATÜRK CADD~t Rees bin.ası : • 

TELEl'ON: 2443 5 
• 

Loodra ve I...ift.rpol hatlan 1Qe 5 
pcyasuwı ihtiyacıııa göre vapurla- : 

: rımız sefer yapaeaJdardır. ; 
• • ............................................ 

l - Mtistcri hesabma yapılan hakiki 
ve hu usi hizmet mukabili masraflar 
ezcümle sigorta, arziye ve muhammin 
ve muhafaza ve bekçi ücretleri ve saire 
ile muamele vergisi ve pul ve posta 
masrafları ve protesto ve icra ve avu
kat iicreti gibi rüsum ve masraflar müŞ.: sak.in bulunan senedatı ticarlYenin iş& 
te.riden avrıca tahsil olunur. ra ve tahsil muamelibnda ihtiyar olu-

2 - llesabı carilerde faizler Ticaret naeak muhabere ve muhabir masrafları 
kanunu abk~mı dairesinde her üç ayd~ miiştftiden alınır. 

şartiyle mukaniedeki müddetin deva. 
mınca riayet olunacaktır. 

bir resiilmale kalbolun'ur. ' 5 - lkraz müddeti on beş günden 
3 - Banka muamelatında bu mua- dCin olsa bile faiz ve kornis}'"On en aşağı 

ıneleler ne kadar az imlidat ederse et- on beş güa içfn hesap ve istifa edilir. 
sin bir liradan ll§ağı komi5yon tahsil ve 3 - 3399 numaralı kanunun meriyete 
istifa edilmez. · · !5rd.iği tarihten evvel aktetmiş oildutt>-

4 - Borçluları bankamızın müiemek- muz mukavele.le.rin faize müteallik hü
kin bulunduğu mahamn gayri yerfordc kümlerine üç seneyi tecavüz etmemek 

Saygılarımız!~ 
Akhisar Tütfüıciile.r bankası tamir 

şubesi. 
. İmzalar okunamadı 

15 kuruşluk damga ve 1 kuruşluk t"::!v
yare pulu üzerinde Akhisar tütüncü!er 
ban kası b.mir şubesi mührü ''"e 11-5-!W> 
tarih. 

2796 (98J) 

, rnazı-yeni 92 inci so. ~ M2. Ada 944 ~1 2 
1383 GöıtPpe ~ ~ - yeni 92 iDci - - . Arsa 104.00 ~0.8(] 

,sokak 695 M2.., Ada 9M parsel 4 
l 386 Köprü Mah. ?ıh.ırlı caddesi Arsa şg.oo '1.80 

259 75 ~.Ada 1732 parsel 1 
1387 Köprü Mah. Mı:ıırlı caddesi Arsa 42.80 8.40 
. . 281.75 M2. Ada 1732 parse-1 2 '" ' ' 
1388 Köprü Mah. Mtsırh. caddHi AJ"Sa 65.00 l3.00 

4:15 M2. Ada ~732 parsel. 3 
1389 Köçrü lılaib. Mıswlı caddesi .~rsa 47.00 9.40 

315 25 M2. Ada l 732 panel ş 
1391 Köprü Malt. Mısır,lı QMldesi }lrsa 56.00 l 1.20 

376.50 M2. Ada ~ 739 panel 1 
1392 Köprii Mah- Türlr.oğlv - y~ni 137 inci - Arsa 75.00 15.00 

sok:ak 747 M2. Ada 354 parsel 1 
1393 Köprü Mah. Nazan Sakızlı - yeni 150 ılisa 107.00 21.40 

inci :ıokak 1070 M2. Ada 354 parsel 2 
1394 Köpıü M. T1::nezzüh - yeni 153 üncU Ars:ı 9.00 1.80 

ı::okak 88 M2. Ada 828 parsel G 
1395 KölJrii Mah. Tenezzüh - yeni 15.1 üneıi - Arsa 9.00 L80 

sokak 88.50 M2. Ada 828 par5(!) 7 
1397 Köp:ii M. Türkoğlu - yeni 187 inci 70 6" Arsa 16.00 3.20 

soluk 79.50 M2. Ada 830 ~1 20 
1399 Kövrii M. Aralık - yeni 152 inci Arsa 13.00 2.GO 

sokaJ~ 264.75 M2. Ada 1732 parsel 6 
1400 Köprij M. Aralık - yeni 152 inci ~ 12.00 2.40 

:.ok::ık 230 M2. Ada 1732 parsel 7 
1401 Köprü M. S~kızlı - yeni 150 inci Ar.sa G5.00 13.00 

'!Ok::k 617.25 l\f2. Ada 1732 parsel 8 
1402 Karşıyaka Osman zade Raluni bey 17 13 Arsa 3234.00 G46.SO 

yeni 1743 üncü sok. 1617 M2. 
Ada l 03 parsel 25. 

İzahatı ~rchrıda ya7..ılı gayri menkullerin taksitle satışları 27 - 5 - 940 pazartesi günil saat DOKUZDA ihaleleri 
yapılm~k iizere arttırmaya konulmuştur. 
1- 1ı.1ekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini Vezncmi7e yatırarak arttırmaya ginue!eri.. 

-----· -· • • fO . 
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Alman ileri hareketi durduruldu 
~------------~~---~.~,,,,,,_~~~~~~--~~~ 

Harba dair gelen son haberler 
~~~~------~~~-~. 

Almanlar her tarafta yıp-
ranma alimetleri gösteri· 
yorlar - Namür dayanıyor 
Paria 18 (ö.R) - Saat 14,10 da 

Havas ajansı fU maliimab vermİ§· 
tir: Almanlar kat'i olmasını ümit 
ettikleri bir gayret ıarfediyorlar. 
2500 tangı ileri ıürmütler ve Sambr 
cephesinde bir gedik açmak için 
iki istikamette birbirini takip eden 
dalgalarla hücuma geçmitlerdir. 

Birinci istikamet Piyerson - Apel ve 
ikincisi Verdun mıntakasıdır. 

Birinci mıntakada ormanlıkta hareket 
eden motörlü kuvvetler bazı noktalarda 
hafif terakkiler kaydetm~lerdir. l\1uka· 
bil hül'umlarla Fransız kıtaları mahalli 
muvaffakıyetler elde etmişleTdir. 

Verdun mıntakasında ise Alınan 
hücumu bilhassa enerjik bir mahiyet 
almıştır. Burada tanklarla, topçu ve 
hava kuvvetlerinin iştirakiyle en 
§İddetli çarpı§malar vuku bulmakta
dır. 

Montsmedi - Avsen - Verdun - Retel 
Sedan müsellesi üzerinde müttefik tay
yarelc>ri gece gündüz bombardımanlar 
yaparak binlerce ton bomba ve milyon· 
larca makineli tüfonk fişC'ngi sarf etmek
tedir. 

Tarihin en muazzam meydan 
muharebesi yeniden ba§lamış ve 
§İddetli çarpışmadan sonra Alman 
ileri hareketi durdurulmu§tUT. 
Sedanın şarkından Majino hattının 

nihayet noktası olan Montmediye kadar 
yapılan teşebbüslerde enerji gösterilmiş
tir. Montmediden İsviçre hududuna ka
dar Majino hattında iş'ara değer bir şey 
yoktur. 
ŞİMALİ BELÇİKADA 
Bdçikarun şimalinde geniş mikyasta 

tankları tayyareleriyle birlikte kullan
mP'~C::~Y~~ .. "'PliJlll• dıkları görülmektedir. çünku tayyare 

himayesinde olmayınca taD.kları mütte
fiklerin kolayca tevkif edebilecekleri 
görülmüştür. Almanlar tank hücumla
rının sebep olduğu karışıklıktan istifa
de ederek cephenin tam gerilerine pa
raşüt kuvvetleri indirmek usulünü ta
kip ediyorlarsa da müttefikler bu usule 
ahsmışlardır ve bunun hiç bir .sürpriz 
tesiri kalmamıştır. 

Alman motörlü kuvvetleri Sedan 
mıntakasındaki Cepte Beretelin ~ima-

lill~!ll:~iliil • linde faaliyettedir. Ancak kaydettikleri terakki azdır. Londrada tahmin edildi;-
ğine göre vaziyet cesaret kırmak istiyen 
propagandacıların inandırmak i.stediklc· 

Almanların işgal cttiüi Briiksclde 
Belçika askerleri geçit resmi 

yaparken 
stratejik bir hareket başlamıştır. Brük
selin şarkında Dile müstahkem hattı 
üzerinde Alman hücumları durdurul· 
muştu. Fakat dün akşam müttefiklerin 
Dile hattını kendi arzulan ile terlrnt
melcrinden sonra Almanlar Luven ve 
Malin şehirlerini işgal etmişler ve tah
liye olunan Brüksel şehrine de girmiş
lerdir. 
MÜŞTEREK TANK VE TAYYARE 
HÜCUMLARI 
Londra, 18 (Ö.R) - Almanlann 

ri l adar vahim değildir. 

AIJ\IANLAR YIPRANDI 
Londra. 18 (Ö.R) - Sedan mıntaka· 

Hndn 75 lik binlerce Fransız (opu Al· 
man tanklarına ka~ harekete geçmiş· 
tir. Bunlar tnnk yığınları arasında miit
hi · 1.ayiat husule getiriyorlar. Bu topla
rın atışları diin o kadar müessirdi ki 
Verdun mıntakasında düşmanın tazyiki 
hafiflemiştir. Alman girintisinin şima1 
kısnunda Sedan - l\fontmedi mıntaka
sında ileri hareketi yava lamış, cenup 
kısmında da püskürtülmiiştiir. Askeri 
mnhfiIJcrin knıınntincc ''nziyctin bu su· 
retle hafiflemesi munkkat olabilir. Bu
nunla beraber Almanlar hu fasılasız hii· 
cumlarındn yıpranma alfıimi göstermc
ğc ha~lamışlnrdır. 

NAl\IÜR HALA DAYANIYOR 
Paris, 18 (Ö.R) - Belçika kralı, Nn

mür istihkfimını müdafaa eden kuman
dan, zabitan ve efrada şu mesajı gön
dermiştir : Vatan uğruna sonuna kadar 
dayanınız .. Sizinle iftihar ediyorum .. 

Narvikte Alman kalmadı 
--------~----------·~*~~--------~----~--

Almanlann bütün sahil bataryaları ve 
yuvaları imha edildi tüfenk 

Ingiliz tayyareleri bir çok yangın çıkardılar 

K.ral Ha konun nutku -Lord Halif aksa 
göre lngilterenin verdiği teminat 

Londra, 18 (ö.R) Norveçte 
Narvik etrafında harekat inkişaf etmek
tedir. Almanlann bütün &ahil bataryalan 
ile tüfenk yuvaları imha edilmİJtir. Şe
hirde pek az Alman kalm11tır. 

Almanların nsıl kuvvetleri Rombakct 
cenubl nda ve İsveç hududuna giden dc
miryolu boyundadır. 

BERGENDE TAARRUZ 
Bergen mıntakasında di.işman petrol 

llepolarınn ingiliz bahriye tayyareleri 
tarafından Per embe günü bir taarruz 
yapıldığı bahriye nezaretinin dünkü teb
]iğinde bildiriliyor. Evvelki hücumlar ne
ticesinde yangınlar kaydedilmiş olan bu 
dl'!polar tamamiyle imha edilmiştir. 

Strolshavende iki petrol deposu ve 
Knorr:ende iki depoda yangın çıkarıl
mıştır. ingiliz tayyarelerinin hepsi sali
men üslerine dönmüşlerdir. 

NORVEÇ KRALININ NUTKU 
Stokholm, 18 (A.A) - Öğrenildiği

ne göre, Norveçin milli bayramı müna· 
~ebetivle kral Haakon ile Veliaht ve 
başvekil İ•tiladan beri ilk defa olarak bi
ier nutuk söylemi indir. 

Kral nutkunda şöyle demiştir: 
Bi1ler, hürriveti inkar eden ve sulh 

içinde yaşayan ufak bir millete karşı in
san rubund isyan uyandıracak bir hak
ııızlık İrtikap etmiş olan bir milletin teca
vüzüne uğradık. Şöyle bir vaziyet karşı· 
sında kaldık. Y il inkiyat etmek, yahut 
bizim için ;mukaddes olan şeyleri kurtar· 
mağn çalı mak. Kendimizi müdnfoa et· 
mekten ha ka yapılacak bir şey knlma
mı.ıtı. Bu hareketimiz bi1e çok bi.iyük 
fednkiirlıklnra Ve cenubu Norveçin ziyaı
na maloldu. Şimali Norveç elimizdedir. 
Ve müttefiklerimizin yardımı ve yeni
den teşkil edilmiş olan müdafaa sistemi· 
miz sayesinae lnirriyetimİzi istirdat ede
ceğimızi ümit ediyorıu .. 

Krnl, mrmleketleri istilaya uğramış 
olan halka hitap ederek onları <1ecaat ve 
ümitlerini muhafaza ctmeğc da,·et eyle
mistir. 

HAUF AKSIN BEY ANA Ti 
Londrn, 18 (AA) - ı ord Hnlifoks. 

Kral Haakon yardım cemiyeti adı v~ri
len iane teııekkiilünün küsat resmi müna
sebetiyle söylediği nutukta demiştir ki: 

- Harbin dnhn akın bir a a• 

Norveç Kralı Hakon 

tin mütekabil istifademiz için en iyi in
kişaf ~ekli ne olacağını Norveç hüküme
tiy)e istişare ederek kararlaştıracağız. 

Londra, 18 (ö.R) - Narvik şimal 
ve cenubunda müttefikler daimi olarak 
terakkı ediyorlar. /~imanlar şarkta İs
' eç hududuna doğru çekilmektedir. 

l lada cenupta Mo ınıntakasında miit
tefikle:- Almanların ileri hareketini yn
vaşlntmağa çalışıyorlar. 

Havas Ajansının bildirdiğine göre 
ı Narvik ~ehri filen müttefiklerin elinde 

sayılabilir. Simdi burası hnkiki bir men
gene içindedir ve Almanlar İıveç hudu
duna doğru çekilmekten ba,ka yol kaJ. 
mamııtır. 

Nnrvik şimalinde F yor dik iki sahilini 
Almanlardan temizleme ameliyesi de
,·am ediyor. Dün Narvik şehrine hücum 
Fransız ve Kanada kıtaları Almanların 
~ehir dışında olduklarını görmü~lcrdir. 
Schirc ileri hareketi Almanların muka
~emetinden 7İyade arazinin arızaları do
layısiyle gcçikmektedir. 

ve orada Norveç hükiimcti için emin 
üs temin etmek azmiyle çalışmağa de
vam edeceğimizi Norveç hükümetinc 
temin ettik, bu hedefe varılınca vaı.iye· 

Almanlann denizden Narvike İmdat 
gönderme teıebbüsleri akim kalmııtır. 
Alman nakliye ıemileri tardedilmif ve 
batırılmlftır. 

Hududa geçen mülteciler müttefik 
tayyarelerinin Alman tayyarelerine 
tdevvukunu beyan ediyorlar. 

Almanya 15 Ağustosa 

kadar harbı bitirecekmiş! 
~---·~----~~-x~x----------------

-BAŞTARAFI 1 İnd SJ\ YFADA- inanarak harici siyasetlerini ona göre 
Yarı resmi ltalyan mahafili Ruı.velıin idare ediyorlar. Diğer büyük milletler 

Mussoliniye göndermiş olduğu mesajın harici siyasetlerini müttefik zaferine isti
biiyük bir nlukn ile karşılanmış v~ ihti- nat ettirmektedir. Mo~kovada bile Al
mıımln tetkik edilmiş olduğunu beyan mıonların muvaffakıyet ihtimalinden gİt
etmektedir. tikçe şi:phe edilivor. Bir Sovyet gazete-

Bu mahnfil mt'!!njın metninin ne ol- si acıkça kaydediyor ki: 'Almanlar uzun 
duğunu beyan etmekten İmtina ediyor- müddet sürecek bir harbe mukavemet 
lar. edemezler. Bu sebeple Almanya şimdi-

ALMAN ZAFERLERiNE den bir netice istihsaline çalışmaktadır. 
tNANANLAR Almanya da 15 Ağustosa doğru Al-

Londra, 18 ( ö.R) -- En mühim ja- manyanın zaferiyle sulhun imza edilece
Pon gazeleıinden Asahi Şumluni gaze· ği bildirilerek gittikçe güçleşen iktuadi 
teai unları azı or· Yalnız hal a Sov- • 

Başkumandan Gamlenln 
emri: Galebe veya ölllm% 

Almanlar Majino yu değil, bu hattın 
denize doğru temadisi olan istihkam· 
ları geçtiler. Fakat vaziyet tehlikesiz 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

Bu cephede' Britanya kuvvetleri yap
tıkları harekatla muvaffak olmakta idi
ler. Çekilmeleri, düwnumın bu cephede 
bir muvaffakıyetinden ile.-i gelmemiştir. 

Garp cephesinde Sedan ile Sambr 
nehri arasındaki vaı.iyet dolayısiyle Bri
tanya1ılar Brüksel ·chrinin ııarbımı çe
kilmiş bulunuyorlar. 

FRANSADA 
F ransada harp siddct!e devam 

ediyor. Se...mbr nehrinin c-enubunda 
Alman ordu~u tanklarının yar.sın
dan fazla.siyle harbe İ§tirak etmek
tedir. Bütün bu gayretlere rağmen 
A!nuınlnr Avesn mmtakasınds pek 
az ilerlivcbilmiıılerd:r. Verdun mm· 
taltasıncla bira; düha fazla ilerlive
bilmir.lerse de Franınz!.:.!' hu cephe· 
ye takviye kıtaatı göndermelltediı·
ler. Meşhur 75 lfü Fransız topinrı 
bu mmtakaya sevkedilmiştir. E-a 
topların Alman tankları üzerine 
dosdoğru ateş ettikleri bildiriliyor. 

Britanya aslceri mahfillerinin tah
minine göre tank hücumlannda Al
manlar mühim milrtnrda petrol kul
lanıyorlar. Bu petrol stokları tüken
meğe başlayınca o zaman general 
Gamlen beklediği fırsatı elde etmiş 
olacaktır. 

ALMAN MOTöRLü KITALAR! 
lMHA ED1LtYOR 

Paris l8 (A.A) - Cephedeki kıtalarla 
beraber bulunan askeri müşahitler ha
reket harbinin pek geniş bir cephede in
kişaf ettiğini beyan etmekledir1er. Mi.i
şahitler tayyarelerin himayesinde hare
ket eden Alman motörJii elC'manlarmın 
ilcrleyisi düşmanın yelpaze "eklinde 
muhtelif istikametlere yayılması imka
nını verdiğini söylemektedirler. Hattfı 
bazı münferit Alman tankları ü~lerinden 
oldukça uzaklnşmışlarsa da bunların bu 
cüretkurane hareketleri yıldırım süra
tiylc bir mukabeleyi intaç etmi-,tir. 

Ayni müsahitlerin beyan ettiklerine 
güre, miittefikfor benzin ve cephane al
maları mümkün olan noktalardan tehll
keli bir surette uzaklaşan düşmanın mo
törlü ci.iziit.amlarının cenahlarına karşı 
şiddetli bir mukabil taarruza geçmi~ln
dir. 

Sambrda Scheldt hattını müdafaa 
"tlen ordular mevzilerini muvaffakıyet
le muhafaza etmektedirler. 

ln~iliz hava kuvvetleri düşmanın ıno. 
tnrlü kıtalarını hezimete uğratınakt.a
dırbr. 

KAT'I GONLER YAKIN 
Vaşington 18 .(A.A) - Sivnsi 

mehafilde, P.eneral Gamlenin ordula
ra hitnn eden emri yevmisi, cnu· 
müzdeki sünler zarfında yaln1z 
Fransarıın mukadderat·nın rleği!_, 
ayni zamnnda h:ırbm abbet!.n!n la
avyün e<lcceğini ifade et:ne!:te ol
du~u suretinde tefsir edilmektedir. 

Ayni mahafil bu emri yevmıyı, 
general Joffenm Mame muharebe
si arifesindeki emri yevmilerine ben
:::etmektedir. 

V AZtYET MUŞKUL, FAKAT 
TEHLIKELt DEGtL 

Sebah gazeteleri, Fransa cenhe
sindeki vaziyetin mü,kül olduğunu, 
ancak tehlikeli olmadığını yazmak
tadırlar. Bu gazetef er Joffre ile 
Gamlinin emri yevmilerini yanyana 
ne§retmektedirler. 

Nevyork Times gazetesi, Alman
ların bidayette elde etmis oldukbn 
muvaffakıyeti F ranaız yÜksek ku
mandanhğmm Belçika, Hollanda ve 
Lüksenburga koşmak üzere hatla
nmn bir kısmındaki kuvveti çekmiJ 
olmaıma medyun olduklarını kayd
ettikten sonra §Öyle demektedir: 

Almanlann hakiki Majino hattı 
istihkamlarına değil, bu hattın deni
ze doğru temadisi olan ve bir kıs
mındaki kuvvetlerle bataryalar çe
kilmi§ bulunan istihkamlan geçmit 
olduklarım bilmek lazımdır. 

ALMANLARIN MAKSADI 
Faris 18 (Ö.R) - Fransız askeri mah

fillerinin kanaatince Almanların, Fran
<;Jz cephesinde açtıkları gedik arkasında 
kuv\•etlerinin tevzii maksatlarını gös
termektedir. Bu tevzi ş~kli t.a~n-uza ':>il
hassa sağ cenaht..'1 kuvvet verecektir. 
Bu cephed<." tah ,idat çok geniş mikyas
ta yapılmış ve Majino hattı karşısındaki 
Alman ordusu zaif bırakılmıştır. Bu da 

~ 

:jiddetli Jıarplerin cereyan ettiği sahayı ve Amıers ile Brükselin 
mevkilerini gc)sterir harita ..• 

muharebesinin krokisi takip edilmekte- ettiklerini kaydediyor. 
dir. ALMANY ADA BOMBARDIMANLAR 

Fakat ~eneral Gamlen bu nlanm Britanya hava kuvvetleri dün gece 
farkındadır ve ona göre tedbir al- garbi Almanyada ve Belçika ile Fransa 

da Alman kuvvetlerinin bulunduğu 
mz§tır. Frnnı;anın mukabe!esi gKik- mıntakada şiddetli bombardımanlar yap-
miyKektir. Sağlam mevzilerden lın· mışlardır. Alman askeri mevkileri ağır 
reket eden bu mukabele en büyük hasarata uğratılmıştır. Alman irtibat 
bir tesiri haiz olacaktır. hathırı tahrip edilmiştir. Harekat gayet 

DONY ANIN MUKADDERATI 
Paris 18 (ö.R) - «Tan» gaze

tesi yazıyor: General Gamlenin em
ri yevmiai vaziyeti olduğu gibi gös
tennektedir. Dünyanın mukaddera
tı, cereyc.n eden meydan muharebe
sinin neticesine bağlıdır. Galip gel
mek veya öbnek icap ediyor. Bu 
ıözler bütün F ransızlarm ve mütte
fiklerin irade ve azmini ifade eder. 

1NG1LtZ TAYYARELER1NJN 
HÜCUMLARI 

Londra 18 (Ö.R} - İngiliz harp tny-

t·e ıki ılosııı 

y;:ıreleri ğarbi Almanyadaki askeri mev· 
kilere tekrar hücum etmişler ve müna
kale yollariyle hareketteki asker kolla
rını bombardıman etıni~lerdir. Bu t.ıy
.} arder hiç bir zayiata uğraınadnn üsle
rine dönmüşlerdir. Sedan civarında 
nıiittefik tay.} areleıi düşmanın petrol 
sto:,.Jaruıa vç askeri tahşidatiyle levaziın 
depolarına müteaddit hücumlar ynp
ınaktadırlar. 

Bu hiicuınlar neticesinde bir ço\: köp
rüler imhn edilmiş, yollar kapatılım~ ve 
harekette olan askeri kollar bomba ve 
makineli tiifenk ateşi a1tına alınmıs~ır. 
Düşman nıotörlii kuvvetlerine büyiik 
zayiat venlirilmiştir. 

Britnnya ordusu bu mıntakada dün 
külliyetll faaliyet göstermiştir. Bombar
dıman tayyarderindcn müı·ekkep .kU\·
vetler tanklar üzerine müteaddit taar
ruzlar yaparak yolları kapamışlnr ve 
bunların ilerleyi.sine mani. olmuşlardır. 

Blenhaym İngiliz bombardım:ın tay
yareleri dun Bclçikada Namür .civarın
da ve Jnmblo'de <'h"'llmiyetli mevkilere 
hi.icum etınislerdir. Diicmrn.n avcı tayya
releri ve dafi toplarının şiddetli atesiy
lc kar~ıla~aıı 11 layynrc üslerine dGn
nıcıni<:tir. 

İn~iliz havn kmzv.etleri. fi Durnivt" 
bombardıman t-:ıyynresine rast~el"r~k 
iklsini dü ürmÜ5 ve diğ2rlerini kacma
ğa ıne"bur etmiştir. Perşemb!c' günü 3:i 
ve diin 3 düs'llan tayyaresi imha edilmic: 
ve bir miktar diı~man tayyaresi de işr 
y.;-oraınnz bir hale sokulmuştur. 

Deyli Telgraf ~awt--si11in diploınalik 
muhabiri mi.ittdik tayya1·c>I çok 
...... :ıı..-

geniş mikyasta devam etmektedir. 

Belçilıa resmi tebliği 
Paris 18 (Ö.R) - Belçika umumi ka· 

rargfıhının öğle tebliği: Evvelki tebliğde 
bildirilen harekfıt normal şekilde devam 
etmektedir. Bir çok noktada düşman 
hü umları durdurulmuştur. Bilhassa 
Anvers eyaletinde Almanların hücumla· 
rı püskürtülmüş ve ağır zayiat verdiril· 
miştir. 

Fransız resmi tebliği 
Paris, 18 (A.A) - 18 mayıs sabah 

t~hliği : 
Fransada muharebeler dünkü tebliğ

de llildirilnıiş olan mıntakalarda şiddet
li -;urctte devam ediyor. Belçikada ınilt• 
tefik kuvvetler umumi vaziyeti nazarı 
dikkate alarak g~rileıne hareketi yap· 
mı~lar ve Brükselin garbine <:ekilmişlcr· 
dir. 

Gece hava kuvvetleri yollarda kolla· 
ra ve düşmanın mecburi geçit noktala· 
rına bomba ile şiddetli :;urette hücum 
etmişlerdir. 

Alman resmi tebliği 
ANVERSE GlRDlKLERtN1 tDD1/\ 

ED1YORLAR 
Berlin 18 (Ö.R) - Bnskumandanlı

ğın resmi ~b1iği: Ho11andad3 ZeeJand 
cıdalarının teslim muamelesi süratle iler-
1ı?mcktcdir. Dün Fle:~ingen'in ~arkında 
Valhcren adasında muharebe davam et
ınissc de bu :ıdadaki Hollanda kuvvetle
ri başkumandanı teslim olacağını bild.ir
l1iştir. Suven ada.siyle Sirolant adasında 
2000 Hollandalı ve Fransız esir edilmiş
tir. Bu adalarda düsman harp gemile· 
riyle bat:-rvaları Almanlar tarafından 
zaptedilmiştir. 
Belçikanın şimalinde Anvers istihkam 

C<'ınberi iki noktada yarılmış ve Luven 
ile Malin şehirleri müessir bir harbı mU· 
teakip işgnl edilmiştir. Brüksel .şehri ise 
harbe mahal kalmadan beledive reisi ta
ı·afından Alman kuvvetleri~e teslim 
L'<lilmiştir. Dile müstahkem hattınd3Il 
ricat eden di.ic:manı takip eden kuvvet
lerimiz Mnlb~rg mevkiine kadar git
mişlerdir. Daha cenupta Fransada Al
ınanlar iki Fransız fırkasını hezimete 
uğratmışlar ve Anis'e kadar takip et
mişlerdir. Fransız fırkalarından bir çole 
esir ve mühimmat alınmı5tır. Sedanın 
cenııbıında Alman kıtaatı .muvaffakıyet· 
le ilerlemektedir. 

Hava kuvvetlerimiz Fransa ve Belçi· 
kada düşman hatlarının ~erilerindc ir· 
tibat hatlarını, ricat halina"ki kollnrı 
şidd,,,tle bombardımon etmi-şlerdir. . 

Hollanda ve Be!cika sahillerinde bıt 
diişman muhribi b;ıtırılmıştır. Dün düş
man l 08 tayyare kaybetmiştir. Bunla
rın 53 ü hava çarpışmalarında ve 1ı .. 1 
bal.'\ryalnr tarafından diisiirülmi.iş. ırıtt· 
tehakisi tnvvare me•·danlarında iınhıt 
edqrrı:s•ir. Bizim zaybtunız 28 tayyare
den ihnrettir. 

1 . Di.isınnn hava kuvvetleri dün ~imal 
Alman\ a sabilkri ... de Hambur~ ve Bre• 
men li~anlarına l•ü::um ederek bir kW 
la mi!ı;t<>c:n" gayri a .. keri mah.,Ueri ~·e 
hu<;usi hinaları bomh;ırdıman c>tmişht· 
Almvn bas kum. n lanlı• ı bu h:p·~kcttrrı 
doftnbil c k mesuli~ et dolnyıriylC" buntı 
fc>c\.ıltn )uzum S!Örmüştür. 

Sµratı· hır hUcwn neUce. d 


