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a Cephesinde ğr dı rı Alman ar 
Zayiat a edild.ğinden ç ·ok aza ır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Orduları nakleden yüzlerce vapurlar, tayyarelerin himayesinde işliyor ) Balkan Devletleri 
lngiliz orduları umandanı general 

Gort Londraya vardı 
Müttefik ordular, Almanlar!a kahramanca çarpışarak çekilmekte ve bütün 
nıühimmatını Kurtarma tadır. Harp sahası A'man cesedlerile ile doludur 

kral Leopoldun teslim emrini d inle· 

lktısadi Konseyi 
içtimai arına 

ita/yadan Ge
len H aherler 

1

. meyen Belçika kuvvetleri arasında 

vahşiyane muharebeler devam et- :'Wll!oi<.~ 

mektedir. 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Ay batlan geldi mi ltalyadan te. 
'-tlı, endifeli, tehdidli, imalı, küfür· 
lil, iddialı haberler ele birbirini la· 
'kip etmiye batlar. 

Etrafı, kanallardan dökülen sular. 
la tamamen bataklık halin<? getirilen 
Dunkerk şehrinin şimdiki müdafaa 
, aziyeti o kadar müstahkemdir ki, 
burada yalnız ara•ıra Alman tayya. 
releri görülmekte, fakat onlar da 
şehrin üzerinde daimi faaliyet gös-

dün Belgradda 
başlamıştır 

Bu birkaç günlük muvakkat bir 
lıuhran devreUdir ki Avrupada harp 
l•ııladı batlıyalı hemen bar ay batı 
lekerrür edip duruyor. lteren müttefik tayyarelerinin hUcu- Belgraddan bir görünüı 

muna maruz kalarak Ya kaçmakta, Atina, ı (Radyo) - Balkan dev- rinin şaşmadan tekrar toplandıklan-
yahud düşürülmektedir. İngiliz ve Jetleri iktısadi konseyi, Belgradda nı ve aralarındaki sıkı ve samimi 
FranSJz donanması da ağır toplarla toplanmıştır. Hariciye nazırı Mar- bağlılığı bir kere daha isbat ettikle

Oç dört gündür yine ayni patırdı· 
lar, ayni ırüriiltü "" tehdicUer ka.rıı· 
•lhdayız. Bu defa da ayni feY ayni 
tekilde tekerrür mü edecek?. Aksini 
İddia etmek için ortada ciddi hiçbir 
lebep yok. 

'Y almz bu defa "iitün bu patırdı
larda küçük küçük bazı farklar var. 
~fO&ela telırraflarm ri•ayetine bakı· 
ı. &a ltalyan Baıvekili gideceii ma

ali en mahremlerine bile haber 
"<>rınekıizin ortadan kaybolmuıtur. 
!'-caba nereye gitti?. Bazalannın 
1ddiaaı gibi hududun muayyen Lir 
lıoktaıında Alman mealektatı ile gö
"İitmeie, dertleımeie mi?. Y okaa 
diier Lir rivayete göre, her mühim 
l.arar arefesinde yaptığı gibi, kinue
lıin bilmedii; Lir yere kapanarak, 
lftan.f tabiriyle, iatihareye Jatmıya 
lftı? •• 

'Yen ilikler hu kadar dei:J, dahaaı General Gort 

Alman .kuvvetlerini ve tayyare da fi koviç; bir nutuk irad ederek, Balkan 
toplariyle Alınan ta~yarelerini dur- devletleri arasındaki bağlılığı teba
madan bombardıman etmektedirler. rüz ettirmiştir. 
Fransız Ye ingiliz avcı lı:eJi! tayyare- (Estiya) gazetesi; bu münasebetle 
leri, tehrin üzeriııde durmadaa mııh- yazdığı bir mRknlcde, diinyanııı lran 
telif irtifalarda d6vriye ııçqlan yap. ve ateş lçinde bulunduğıı bir zaman
maktadırlar. da, birbirine bailı Balkan devletle-

Askerj tarihte nı.iell a-örülmemiı 

rini kaydettikten sonra, bilhassa 
Türk • Elen dostluğunun aynca bir 

mahiyet taşıdığını ve bu iki milletin, 
bugün olduğu kadar hiç bir zamaa 
birbirine bağlo.nmadığuıı llive et. 
mektedir. 

derecede fazla <iilım .. kuvveti kar

- Dattaıı s iıı&el •w..k - lsvicre 
t 

Tayyareleri 
Başvekilimiz lsviçre Üzerinde 

tayyaresini 
uçan iki Alman 
düşürdüler 

da var: ltalya bir müddettenberi Ro. Londra ı (Radyo) - Şimal cep- zabit nakleylemiştir. ın d k ı • Paris, 1 (Radyo) - Bernden ha- larımıza tecavüz etmiş ve avcı tay-
. a ~ cereyan eden ?'üza. ere er ne· hesinden çekilmekte olan İngiliz ve Londra, 1 (RadvO') - Fransanın Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz-
tıceaınde ltalyan tıcaretme kartı . . . . 

1 
. . . her veriliyor: yarelerimiz tarafından takip edil-

Bu gece radyoda bir 
söqlev verecekler 

t.füttefikler tarafından tatbik edilen Fransız orduları, Almanlarla kahra- şımalı şarkısınde bu unan ıngılız v~ den) - Başvekilimiz Dr. B. Refik İsviçre hava nezareti, bugün neş- miştir. Alman olduğu anlaşılan bu 
l.ontrol muamelelerinin tekli üzerin. manca çarpışmakta ve düşmana müd Fransız kuvvetlerinin Dunkerk tarı- Saydam, yarın saat 20 de radyoda rettiği bir tebliğde şunları bildirmiş- tayyarelerden biri kendj toprakla~ 
de bir uyuımıya vasıl olmuftu. Son hiş zay;at verdirmektedir. Harp sa- kiyle tahliyesi, muvaffakıyetle de. umumi vaziyet hakkında bir ko- t' 
haberlere röre timdi ltalya bu uyuf· hası, Alman cesedleriyle doludur. vam etmektedir. nuşma ynpacaktır. ır: mıza ve diğeri de Fransız toprakla-
"' k d v 'h 1'~~~~~~~~~~~~~~!:._~cB~u~g~u~·n'.'.,..'.:m~e:ç:h~u~l~ik~ı~·t~a~yy~a~r:e~h~u~d~u~d~rı~n~a~d~ü~u~·r~ü~lm~ü~t~ü~r~.~~~~~~-.•yı da tanımama ta ır. e nı ayet Orduları nakleden yüzlerce gemi, Dün ve gece, on binlerce Fransız, 
l'lhe dolaıık fakat Roma menıeli son 1 · h' · Jt d · ı· t ·ı· B 1 'k k t' 1 H• ) M ı• • • Lir h .._ .. d it 1 B lk hü tayyare erın ımayesı a m a gıc ıp ngı ız ve e çı a uvve ı vapur ar- t 
ı auere core e aya a an • ·ı· d t 2 1 . 'it ki d'I . t' k l er usso ınıyı '"lÜnetlerine müracaat etmİf, kendi- gelmektedir. Bir ingı ız es royeri 1 a mgı ereye na e ı mış ır Ve nn - ' 
•i bir harbe girdiii takdirde bu hü· defa sahile gidip gelmiş ve binlerce !edilmektedir. Tahliye edilen kuvvet 

Sıkıştırıyor 
t"ın.:tlerin v;azi1e~leri • n~ olacaiı~ı r "'\ ler, tahmin edildiğinden fazladır. 
epaınden bırer bırer ıatımzaca Ju.

1 

. 1 Tahliye ameliyesi pek ziyade iler· 
~ııın .~önnü,t~r. !tal1anın düı~ütü- Son Dakıka !emiş ve ingilizlerin şimali Fransada- ltalya Başvekili bu ayın 

kadar kat'i bir karar 
dördünden on dördüne 

verecektir 
"" lrOTe kendıa~m AY1'11pa muvace- . . 
lıeı'ınd k' h ttı h k t' ol ı kı kuvvetlerı pek nzalmıştır. e ı a are e ı ne ursa o - •.tc • d d• 
•ıın Balkan devletleri bitaraf kalma- 3 ÜnCÜ sahı,emız e lT Dunkerk müstnhkem mevkii civa-
lıdılrlalr. 

1 
. \... j rında Almanlarla İngiliz, Fransız ve 

ta yanın Ba kanlar hakkındakı 
'1Üf11z ve iatili emell.,ri yine kendi 
devlet adamlarınm müteaddid beya. 
~~tı ve kendi gazetelerinin mütema· 

ltalya harbe girerse mahvolacak 
1 netriyatı ile o kR.dar maliım ve 

ltıulıakkak bir feydir ki bu bitaraflık 
te.le:hinin 1t.çıkca mir11ası olsa olsa 
•ııcak ,u olabilir: Benim •İmdilik 
illrpte yapılacak bazı mühim i.Je. r· . 
~ \l'ar, siz uslu ualu oturunuz. hele 

lı~r defa garpteki fU itler;mi bitire· 
~tn, sonra birer birer sizi de ortadan 

lı ldırı,., ltalyan İmparatorluğuna iJ. 
ak ederimi 

Balkan devletler; buna ne cevap 
ı;:•ecekler, kurbanlık koyunlar göbi; 

Amyens mıntakasında Paris, 1 (Radyo) - Gazeteler, 
İtalyanın arzusu üzerine Romada 

J • • • •• •• başlamış olan ve nihayete doğru yol 
A!maG arın şıddetlı hır hucu mu pus- almışken gene italya tarafından kes

tirilmiş olan müzakereler etrafında 

kürtütmüş ve arazi kazanı mıştır uzun.makaleler ya~m~k:tadırlar. 
.. Alııkadar mehafıl, ıtalyanın Ber-

lin sefiri Dino A lfiyerinin Hitlerle 
yaptığı mülakatı ehemmiyetle kay. 
detmekte, italyanın pek yakında har
be gireceği kanaatini ileri sürmekte
dir. 

Paris, 1 (Radyo) - İtalyanın, ha
ziranın dördünden 14 ne kadar kat'i 

.'"er- birer kendi sıralarının gelme· 
1llıe intizftr edecek1~r mi, bilmiyo
~z. Ancak bazı ltalyan gazeteleri
tıın .. Biı- temenn; izhar eder g:bi -
ltıuhtemel bir bitaraflığından bah· 
~ttikleri Türkiyeye gf'lince onun va- bir karar alacağı söylenivor. 
k'l'eti çok aarih ve açık olduğuna ya. Paris, 1 (Rady<!>) - Entransijan 

"'dan vakıfız. gazetesi, bugün meşhur muharrir. 

11 1'ürkiye bütün Şarki Akdenizle !erden Galusı'nın bir makalesini neş-
alkanların kendisi için hayati bir I 

"tııniyet mıntakaaı olduğunu kabul retmektedir. Muharrir; yazdığı bu 
~; ilan etmittir. Bu eaaalar üzerinde 

1

. makalede Mussolininin, Hitlerin müd 
•ınseye meçhul olmıyan Milletler hiş tazyiki altında bulunduğunu ve 

~~aaı bazı taahhütlere de girmittir. bundan dolayı salı gilnü kat'i bir ka. 

11 ll>aenaleyb Şa~ki Akdenizde ve rar vereceğini ve belki de italyayı 
,jlkanlarda timdiki vaziyeti fülil harbe eokacağını ileri sürmektedir. 

' 

: eeek en ufak bir hareket bizi ve Parla, 1 (Radyo) _ İngiltere hO- Hitlerin Romayı ziyaretinden bfr intiba 
~~~h::;:~b':;~~n~!kath.:~:~k Bhe~ • ktlmet· İtalyanın aldıtı vaziyet llze. için f~IAket teşkil edeceğiui söylemiş smın diplomatik muharriri yazıyor: 
de•let kim oluna olaıuı, Tiirkiye)'İ ) ,, Müttefiklerin eıir aldıklan Almanlardan bır grup rlne G~nyada ve Somallde renif ter- ye ltalyan milletini, Hltler!n btıtün İtalyan hükQmetinin Sir Vilfrid 
l.artıaında bulacaktır. Paris, 1 ( Rndyo ) _ Almanlar, ıarazi ve Abbeville şehrini tamamen tibat almıştır. ajanlariyle mücadeleye davet ederek Green ile İtalyan makamları arasın. 

Bu nokta bütün cihanın maliim ve dün Amyens mıntakasım şiddetle taz geri almı~lardır. Bu harekat esnasın- Londra, 1 (Radyo) - ltalya tıa.. ital~anın yardııniyle Almanya harbi da yapılan görüşmelerden sonra ha
~liııellemi olduiu halde İtalyanın yik eimişler•e de ağır zayiatla püs- 1 da Fransız tanklarının nıüd::ıhalesi, rizm şefi Pantaleoni, Hitler - Mııseo- kazansa bile bütün vadedilenlerden sıl olan prensip anlaşmasını ansızın 1 

•il ortada bir meıkukiyet varmıı kürtiY.müşlerdir. faydalı olmuş ve tekrar bir kaç yüz !ini teşriki mesaisini protesto maksa· italynnın mahrıım kalacağını söyle • bozması Londrada az çok hayretle 
•ilıi iıtimzaçlara lüzum rörmeıi yi- Som mıntakasında Fransız kuvvet- Alman esir edilmiştir. Alman zayiatı diyle vazife<ıinden istifa etmiştir. Pan imiştir. karşılanmıştır. Görüşmeler İtalyan -o..- 4 IUMU aahiEecle - Jeri, mııvafbkıyetla ııehri ııeç.ırek - Devamı 5 inci aalıUede - taleoai, İtalya harbe ııirene wditl Londra, 1 (A.A.) - ~ytc ajan- - DeYamı 4 llııcü sahifede -
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Hatıralarını y::zan: PAULINE KOHLER 

( f,_ "; \00f l'\ 

YUNAN G'-<?:ETELE~i-I Fuar hazırlılclaı·ı 
NE GORE 

S1c:ıklar başladı 

2 f. • .,..,.,., J'!.tO PAZ:\fl -
)'. unanistan resmen Der1İz banyoları bu 

K tı .. iştirak ediyor hafta açılacak Jj lr r.1. ı ....ı ;f u r l Yunan hüklımetinin 1 !l40 izmir Sıcaklar başladıV;ı için İzmir ·ve Bir av kaelar önce .. 
cnterna•yıınal· fuarına iştirake karar Kar~ıyakaelaki elen iz banyoları, bu Oda kapısı vuruldu: 

Ot'dumuz vermiştir. Framız devlet demiryot- 1hafta içinde açılacaktır. İnciraltı plıi- = ~~~u~:~1lt;z! larında ela fuara i~tirak edecek ek<- jında da hazırlıklara başlanmı~tır. ~'asaın• ı.<!ıyor. Ora,.mı kız, çek se,·diğ'ııi söy / Bir gen~ ireıiye girdi. .u 
d ! pozan ve z:.rnretç'lere avdet biletle- Liman işletme idaresi tarafından .ı·ak!as,tı, eg· idi, Kendisini tanıyor· c- Allo! Allo! Fraı· ~f"g·cl. C;ı- lem'~. llitler bu kö~ke ancak iic: en t-
i - rinde yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. yirm: bin lira •atfiyle inciraltı pliijır:- elum. Hatıramı Ye h'slerinıi kuvve beis! Kocanızın. vaktini en fazla ne- gitmi~tir. Du!llarclan .kisinde nrer t 1 h 
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eVaSa gayre ,er- Fuar hazırlıkları: da betonarme bir iskele inşa edile·~ek- lenclirmck için. kendisini bir da a rede ge•i;·diğini öğ.-enmek bter nı; i- gece kalını§. yalnız •on srfel'i!1de ı kd ·· .. yor· 
' Onuncu enternasyonal fuar hazır- lir. ta · im etti. Çok mütelaşi göı:unu . ~rek elag' dr.? Bunu öğrenmek güç değ:ld;r. çarşambadan pazartesi~·e kadar ıı.tı •• } d ç a.en 

ı.e en mu emme lıklarına ehemmiyetle devam edil- *---- u. ok sevdiğim bir dostun ye., ' 
aya giri Genç artist Yenni Yufoya .oru1', o glln geçirmi,tir ki. bu altı gün zar - mektedir. Fuar .ahasında yeni bazı B • •• k Jd" idi. Fevkalade ihtivacınelan bahset• 
iler! hrkesten iy bilir'.• fında Hitl~rin nerede olduğundan an kı· . b ı t enzın vu se ı ti. . 
ty ! Çok b. Bu suretle, gizli 1\ iman roclrosu, cak bir kaç kişi haberdar bulunmıı.~- şe illi U ffi U Ş Ur pavyonların irn;asın~ başlan~ıştı_r. ~ . - Rica ederim -dedi- bana birkaç 

• . . . . . Trakya pavyonu tamır ve tevsı eclıl- Taksilere de zam yapıldı lira ..• 
'1 Hana C'öbelsin karı.ır.a, koca.;ının, genç tur. Yunanca \'ıodını gazetesınden: mektedir. Geçen seneki Fransız pav- . . . . .. l\Iaalesef, ~·üzüm yumuşak; çıka· 
ran oldu, .iııema arti. ti Yenni ile milnasebette Yenııi Yııfo aylaı·ca H'tlern met. Ankaradan bildiriliyor: cTürkıye yonu da, bu sene daha büyüğü in~:ı Şehrımızdekı_ taksı . .'~messes: v" rıp verdim .. Bir yığın teşekkür ..... 
rak bunla olduğunu ilan etmiş Ve bunu ayni za- re. i olarak kalmı, ve Hitler kendisi- hükumetinin, müdafaa tertibatını ta~ Pdilmek üzere yıkılmıştır. !sahipleri, .beledıye reıslıgıne mfö·aca- . - Yarın ~kşam getiririm, mus~~ 

r ıanda bütün dünyaya öirretmiş olu- ne mühim bir servet ma•raf etnıi~tir. mamlam•k hu,;usundaki ll'&yretlerı F . . d t . d el h atla benzın ve yedek parçalar fıatle- rıh olun, emın olun.. Ne kadar_. 
Y . H"tl 1 b b , ~ .. ' . uar mevsım n e zmır e a .a . .. .. .. . . 1 . k nazikti. Ona iyilik yapabildiğim ıçın •dır! Mail 

z. Mert k 
'ordu. ennı ı ere era er y3'arı<eıı, süraUe _ve sistem dahılınde yüriltıil- mühim spor temasları yapılacaktır .. r'.n~e gorulen yuksel.ş sebebıy e :a . sev'ndiğimi duydum .. 
. Hakikaten o günlerde Yenni, Gö- Göring ele ekseriya köşke misafir ge- mektedır. Bu mahadla zengin bir program ha- sı ucretlerıne zam yapılmasını ıste- On gün evvel.. Kemeraltından ge• 

zluğunuz lıelsin çok sam:mi ahbabı olm'lştu. l'rdi. Kadın, şakaya çok meraklı bir Türk ordusu Avrupanın en ziya- zırlanmaktadır Belediye ve fuar rei· mişlerdi. Belediye daimi encümeni, çiyordum .. İşte geliyor .. Gözlerimiz, 
olan borc I',unu Almanya da iş ba•ında blılu- ıey olduğu için, bilha"a Göringe mu de nevralji!i bir noktasında mevzi si Dr. Behçet Uz, dün Kültürparkta ı bu müracaatı haklı lrulmuş, taksi üc- bir salise içinde bul_u~tu. tk~ adı~ 
ı bırakın nanlar öğrenmişler ve Hitlere kadar zip şakalar yarmıştır. :\r e'ela b:r ke- almış bulunduğundan harici alem bu meşgul olmrnrtur retlerini arttırmıştır. Açılış 25 kuruş d_~h~. attı:. ~urd~, elını şakagına ~bi 

H 1 d · d f ı 1 t nıeg-· • . . , ·. · . . d 1 k k;I t b turdu. Muhım bır şey unutmuş gı duyurmuşlardı. itler mese e en re~ın e, so raya, 'aça ı e ye ' büyük gayretlerden pek cüz'ı bır fı- * Uzerın en o aca ve . ome re a,,_ b"r tavır takındı ve derhal geriye 
temediler haberdar olunca Göbel3i çağırtmış diye, lbtôk koymu~. mareşal bunu kir edinebilmiştir. B ,, k" f db J na saat 15 kuruş kaydedecektır. Bek döndü, süratle uzaklaştı.. 

ı·e izahat istemişti. yakalayıp, koparacağım d"ye h&yli Herki!"' TUrk ordu•unun kuvvet ve ugun U U O leme ücreti saat başına 75 kuruştur. Dün .. Gene ayni ca"ddede, fakat 

lirm. Zira 
ruk ile 
ölü iinü a 
ele kend' 

Alman propaır;anda nazın, ~efi- zorluk çekmi • sonra lastik olduğunu kudretini gösterebilmesi için fır'lıt müsabakaları * daha yakın mesafede karşılaştık. 13,,. 
n:n sualine cevap olarak, Yenniyi anhyarak, tabakla beraber alelı;; g!- .zuhur etmeme•in.· temenni etmekte- Ma erı"ldı' kışlarında: 

k d d b • aş V - Ooooof, bıktım usandım se•• 
kendis"ne tanıtmış ve onun, i!tik- b" y~re çalmış, ar asın an a agırıp dir. Hattl herkesten ziyade bu te- /ki takımın mütekaid- Mali"e vekll!etinden defterdarh- den .. İkide bir karşıma çıkar, durul" 
balde en parlak Alman yıldızı ola- çağırmıştır. ' · · · T" k hilkil t"d" ' B k dd ı d · erse• 

H 1 ıı· k m,nnıyı yapan ur mt ı ır. / • J k l k ira gelen maaş emri üzerine diln kO- sun. aş a ca e er en geçıv rak parlıyacağını da i!Ave etmiş- Yenni bir g!in de it ere ır '" a Maamafih vaziyet 0 kadar değiş- erı ue < rşı aşaca . . olmaz mı?.. . 
Yaplyor: .. ı;tik kadrolu daıreler memurlarının Şekllnde bir ifade vardı. Göıılerı· keri yar ti.. meye meyyaldir ki, anbean tehlihler Bugun Al<ancak •aha•ında ve sa d ı d"" 

Bunun üzerine, Yenni Göbel•in Hitlerln kıı,ıardan hoşlandıj!ıııı ve - · · • • haziran peşin maaşları tevzi e i miş. ni, havada U\'lln bir tayyareye ı,.e· 
kayboldu! k,Jlundan Hitlerin koluna ge~iyor. evinde bir ku,hane bulundurı.lutunıı zuhuru muhtemeldir. at 17 de Altay - Alt:nordu takı!l'laı·ı tir. Polis ve mal'ye gibi kaelroları gc- rek yürildü, selam vermedi 

Fılhakika, Hitlerin, kaelınlarelan ~ylemi,tim. \'enni bu kuşhaneye L'r Türk ~ildafaa siote~ıi: doi\'u ve t..ı- arasında Milli klime .müsabakaları niş daireler memurlarının maaşları Ve, bizim eski nazi.k,_ )ıaiıa bor~~ 
ldu? tı nı.dalııası olarak, ık') e ayrılmış- yapılııtıık ve bıı maçıarla .•ezonun !Pazartesi .günii verilecektir. delıkanlı, de!oldu, grttı ... Ona t_. 
tutuldu •• hoşlanmadığı hakkındaki Iilkırclıla - gün bir papagan !aiıverlyor. l'apa- t ı· ... k 

1 
kt" rar ra"1;gellrsem ne yapayım, deroo 

, ır. nı '"aua " arı Mna erere ır. MUteka'd yetim ve dullara ait · ? t . "ld' H nn a•lı yoktur. Vakıa Hitler b'r ğana ela: D - . d f t"b t K fk k b • · nız · · ırı ı. B 11 . , 1 B Hı"tlerinı !• oır,u miı a aa ter ı a ı a ~s Hu iki ekip; spor re a eti yiizlin- Haziran temmuz ve Airustos Uç ay-
llon juan değildir, fakat her erkek • en ıtler.m · en " -ı t b"i t hk" t ·ı •r ·· h il b k d 1 ' ., d'J-

. il. . . ..ag arıııııı a ı a ıma ı ı e, n aııııo den yaptıkları er m sa a a a s - lıkları Pazartesi günü tevzi edilme- Fransızlar, her felaketin ken ı ~ 
gibi erkektir. Bir kere işittim, Gtırin- Dıye. 1 ırretmıştır.. . _ . hattına benziyen Çakmak hattına i~ ylrciler faz'a hey .. can verdikler! gi- ire ba;lanacaktır rini daha ziyade kuvvetlendirip. t() 

eleydin n ge şöyle diyordu: . _ H;t er ~ray~ ~ırınce P_apa~a~ · , tınad etmektedir. Bu haval'de harp ıbi bugiinkü maçta da, seri, in•icamlı ·* parl~dığını sö;rJUyoı:Iar. Filhakı~;, 
c- Kadınların ne ışe yarad 1 y,ını cBen II.tlerım · Ben Hıtlerım ·• D.- 1 . . t kk"I . "r , a 

1 
. ,1 •· .1 •· .1 ti harbın muhtelif şekilde, her yet 

k k • • b 1 H"tl lfı ennının en son era ı erme go.e \e g zr o'uı. aıı; e se;ırc, er ze- Al . . t . 
1 

...• 
1 

kted" 
ma 

10 
n ben de sen:n kadar bilirim. Her- ve baınrrn5 aga baş ırory. 1 .e~ e,h.ved diğer müdafaa tesisatı da vücuda ııe- rinde ayn ze\ k ,·e alilkayı uyandıra- manyaya ıncır esge~~~~~~~ m:ir k~- senedeabert 

erdi. Ha man ı, kızıvor. onra u un ennının e - . . . . kl k K g K d B •• d "ld" • h re· 
· • • ..- . k" 1 1 tırılmıştır. ca ardır. Ha ·em: . . . an . gon erı ı ~urada burada devam eden mu a it 

Canbey! Hitler Yenni ile ah~ap olunca 0
- ye!i .0~d~&"unu ogren•nl c~ sa ın e~ yor Türkiyenin batı müdafaa tertiba- E~attır. Türkiye_ Almanva arasında yapı- beler yilzilnden hepimizin J.ıir ~~. 

i görseyd na derhal' v·zbaden cıvarında Şia ve bılakıs memnun o u;or · b·ıg·ı d" d·-· · - f' tarı,.., 
• 

1 
' - · • tı van· Avrupa kıta<ınela bulunan Hu mar.t:ın <'V\'"l saat lG da ik; tn- ı cak t'ca et işlerine ait veni anin•- • ı er e ın I&"ını, cogra ı, "'· dırlık ırl f b eld ·· ı b" k"' k 1 h d"•• - DeYam edr·cek - ' · 1 a 1 r · ' ' ans"klop d'k maı· atı zın arttııı· 

en a a guze ır oş a ıp e ı,e tahkimatı d:ı, hayrete şayan te,isnt rihi ktılühlln rıciltekaid fudholculıırı ma heniiz •ehrimizdeki alakadarla- ' e 
1
' D .. umf mkı vardıııı: ortalığa 

a bakma. 
. idi. Ety 

ongotlar t 
Kö~lük 

·eniden b 
ve Buy 

dı, bunlar 
Han üz 
bozdu 

·etiştik ki, 
a bulduk. 

amma 
kta bey il 
lar başbu 
ek Hana 

k Tokta 
toplandı! 

Gene yü 
Tokta be 

· • k . . . . . ' "' nı yazmu~ ım. un ar ına ,,..- IAlmanyada ıkbsad do • olup, he~hangı bır ~aaa~uza karşı ı'.ra<ı.nda yarmışar. saatlık ıkı devre- ra tebliğ ed'.lmemişt r: Anlaşmanın Bu _Yüzd_en samimiy_et_ler art;ıyOl" ~e 
ı 1 . r dayanabılecek mevkıdedır. lık bır mıısabaka yapılacaktır. metni beklenıyor. Klerıng hesabında yenı yenı dostlar edıBıy~ruz .••. ..-lj 

'.-lasta bakıcı hemşire eı torası veren zmır 1 genç Türk ordusu buııünkü teşkilat ve Ilıınclan bir kaç sene evvel zaman Almanlar alacaklı göründilklerinden $a.hsımda tecr!!.?e ettim. ıw-~. 
Çag"' ırılıyor İLmil' Amerikan teslihntı ile Avrupanın en iyi ordu- zaman güzel oyunları sayesinde <e- bu hesabın kapanmasını temin mak- v.a~ıYle yalnız :"elamlaşmak çerçe Jd 

·· · İ · · · · · ı F h ' . . . sı ıçınde tanıştıgım bazı zevat var ' . d kolleJını ve !!-- !arından birısı sayılmaktadır. yırc;!erın alkı-larını toıı. ıyan e ını, •adıyle Almanyaya Tilrkıyeden muh- harp başlryalıdanberi, teıetoau aÇIP lzmir aakf"rllk ıubeııın •n; "'J!ll~'!t1!;J.~~· s b h dd s l ! G K 1 t r1·~ 
"' tanbul hukuk fa- Esasen bu ordunun meziyetleri a a e n, a c. azı ema ve -ı- telif mah•uller satılacaktır. Haber benimle uzun uzadıya konu.şııyo .... Hastabakıcı hemşireler kursu kültesini muvaf- dünyanın en büyük askerleri tarafın- mail Hakkı gibi _emekli sporculn_r bu aldığımıza göre yeni mahsulden Al- Bir yerde raırtge!ince elnni 91);:1yorl~~.· 

evvelce de ilan edildiği veçhile 1- d ki d 1 K h h ed b ab -~·-•Y"' k . 1 .k 1 \dan mükerreren teıllm ve takdir oyuna bizzat !ştırak e ece er ır. manyaya 2500 ton incir ve hurd" a ve an e er erce ....... ~ 
6-940 ııünUnden itibaren asker1 fa '~tet e .. ' ma e- tdilmiş bulunmaktadır. ---*- sevk ve ihraç olunmiiştur. Alma:nlkr, u;ı:Hun uzııdıya. k~nıı.şuy-0roz. ..eJll 
nastahanede açılacaktır. Dersler ılen zm:rlı Osman B' k" k d b 1 d ,. k h ll'I kt 'dtt , i~ tanıtnadı11•m bazr zevat, .. ._. 
her gUn saat 14-16 arasında gö:ı.. Usman Nebi Nebi Almanvanın İşte bu ordunun herkesce teslim ır çoban oy a ın:nı una'. an sun 1 a Ye y-ap. a. a - harbin doğurduğu haber, yazı, ııılf• .. • 
ter'.Jeceğinden bu kursa iştirak et. Götingen ünh•ersite,inde iktısad tah- edilen meziyetlerine, bugünkü ekmel vurdu lar. Pıya•ada pek az kuru mcır kal- leme, dedikodu, şu ve bu ıezabil:at 

•il etmi ve iktı•ad doktorası vermi•- teşkilatını da ilave etmek Iizımdır. mıştır. içinde benimle tanışmış, dost ollll~ 
mek üzere şubece kayıdları yapı- -. ş " Bugünkü Türk ordusunun tesliha- Çeşme kazasında Musalla mahal- ıı !ardır. Hatta matbaaya geJnıekteo• 
!anların 1-6-940 gününden itiba- tır ı t 18 J D h "]"- d · 

' · , . . . .. • tı vepyenidir. En asri malzemt? ile :e•inde kırda hayvan ota an ya- Demircide yol faaliyeti er. a a ı ... e e eyım: . ··~ıe-
ren her gUn öğleden sonra mezkur Osman _Nebının, (Kapı'.ulasyo.n~a- mGcehhezdir. Bunlara ilaveten de ~ında İsmail Kabadayı, çoban 3 ~ ya- . Vaziyet ~ ~al~ gelm~tir ~,, o at-
ha"1;ahanede bulunmaları lüzumu rın Türk ıktısad yatı !lzerınde yaptı- k . . d N f' d d k" k d bı-ak Demirci _ Zengın madenleri ve den sonra bızım ıdarehaneye ığne1J,lll - t 1 ") doktora t . A.l başında Fevzi Çakma gıbı kıymet. şın a a ıze a ıu a • a mı ' - .• . . . .. .. . sanız yere düşmez Daha baka ' 

..;,;il.;.ln;;..o;;.1.;.u.;.n.;.n.;.r;;.. ---------• gı esir erı ezı • - tar bir Mareşal bulunan bir kurmay la yııralamıştır. Vak anın sebebi, lıay tabu gil:ellıklerıyle buyuk bır kas_a- neler' olacak? .. 
manyada bir alaka uyandırmış ve bu h t" k d d b 1 kt van otlııtmak yüzünden çıkan kav lba olmaga namzeel bulunan Delllır- ÇlMD1K 

K·ı h · d dU "kt a· t eye ı uman asın a u unma n- - . . . . . _ 
tez, ı şe rın e nya ı ın ıya ı gadır. İ;mail Kabadayı tutulmuş, ı:.d- cıde yol faalıyetı artmıştır. Demırcı- G l "d l 

Kemer mevkiinde Arslanlar soka- en titilıilnUn neşriyatı arasına alın- dır. . . !iyeye verilmi,t'.r. Simav ve Borlu yolunun kasaba için- eJ_e~ er,. ~ en e~ JJ. 
ğında Şahin adında bir adam, uvku- mıştır. Bu ordu herhang, bır taarruza den geçmesi kararlaştırılmıştır. Gtt- Balıkesır vilayetı zıraat müdür!I 
da bulunan dört yaşında Zehraya ta- Çalışkan Tilrk gencine, bund11n karşı memleketinin bütünlUğünil ko-

1 
. b 1 kt d zergaha tesadüf eden evler vilayet- Tahsin Erden Sökeden şehrimize a-el• 

Canavar adam 

-

k . k k d tt 1 kt d er, u unma a ır, 1 EtheJll sallut etmiş ve zabıtaca yakalanarak böyle de muvaffa ·ıyetler temenni ruyabılece . u re e sayı ma a ı_r. Ttirk ordusunun 25 tümeni mev-lçe istiml1\k edilecektir. Takd'r kıy- miş, Mi!igla. valisi B: brahlm 
en kurt adliyeye verilmişt"r. ve kendi.>ini tebr!k ederiz. Kabu_ı edılen mO~a.faa .proJe_sıne cuttur. Bunlardan 20 si piyade ve 5 !met raporları hazırlanmıştır. Maden. M~aya gıtmiştir. 
ığındılar. * * gllre, T~rk ku~etlerı~ı~ ~örtte üçü- şi . tlvari tUmenidir. Bu kuvvet yedek !erle hükumet yakından alakadar ol- , 
ına geldi. 
ıllı ÇoUıen 
Beleye ge 
verdiler. 
olunda 

Kardeşini yaralamış nUn, dogu ve dortte bırını_n, batı_ hu- olmak suretile, dört misline ibliliı'maktadır. Geçenlerde buraya g.V.en ZABITADA 
Sıhhi durum iyi dutlarında bulunma~r iktıza edıyor. b"l' !bir maden mütehassısı tetkik~er yap- s ·a·csns=-··--• 

Bornova nahiyesinin Pınarbaşı kö- A k a T'flis şimencl'fer hattı oluna 1 r. u ı 
1 

_,,.. · 
. . . .. • Vilayette umumi sıhhat, çok iyi- n ur - ' . · ' - Projed,., muhtelif mıntakaların mış ve n mune er a ar...-ıc Ankaraya Sarkıntılık • 

~·Unde Çamdıbı mevkıınde Ömer og- dı"r Umumi hıfzıqsıhha mecl'•i hu nın şimalinde dört sıra müstahkem . d t h "d t dönmilştUr. Karantı"nada İskele caddesiııu• 
. d . K. · - · ' merkezın e, muayyen a şı a mer- . •at· 

Iu Mehmed Kara ıle kar eşı azım hafta içinde toplanacak sıhhi \•azi- mevki, Ararat dağından denizlere . 
1 

kt d K Nurı· og·ıu Mu!!tafa, Bn. Bedıaya • 
K d b" r ı · d ' • • h b 1 kt kezlerı bu unma a ır. 1.,. """. t"t" ·· d g' . ara arasın a ır ıra mese e>ın en yet üzerinde miizakerede bulunacak- kadar geçitlere ilkim u unma a- Herhangi bir kargaşalık, ve.ya -. -OS 1 usun e ser ı kıntılık etmiş ve tutulmuştur. ·d 

in saır· o kav.ga çıkmış, Mehmed bıçakla kar- tır. İzmir ve Karşıyakada kiiçilk ço- dır. baskın suretile ,eferberliğin sUr:ı>' ı açılacak * Çorakkapıda Selvilhne~C•. 
deşını yaralamıştır. ki el "kt d b - · ' ·- . d -ı :ı.ı:ustafll• 

e eriştik cu ar a az mı ar a ogmaca mu- Biraz g ride Trabzon ve Erzurum ııe engel olunamama•ı !tlı>, iazım ge- Akşam kız enstitüsü okulunda ya- mevkılnde l\Iehme o~ u nasıııı 
dı: 11 apları görülmilştllr. m otahkem şehirleri ırelmektedir. ten tnt•bat alınm~tır. rından itibaren mezuniyet imtihanla- dut toplamak m~lesınden W 
Ur! Diyet Kuyuda boğulmuş * Erzurum ordu merkezidir. Şehrin Türk kabinel&rtlıin orduvu tensik rına başlanacaktır. Cumhuriyet Jqz oglu Aliyi taşla başınelan yaralalll 

Karaburun kazasının Bozköy hal- Dikilide zelzele etrafında ikinci bir tahkimat hattı ve asrileştiı·mek hususunda', son vıL enstitüsü ile akşam kız sanat okulun tır. . ·ol· 
gösterdim kından Ahmed Ufacık, bajıında çalı- Evvelki gün saat 13,10 da Dikili taarruz eden için aşılmaz bir engel lar zarfında sarfetmiş oldukları g~y- da talebenin ~eııelik eserlerini göste- * Halkapınarda devlet demır)ça• 
girişmişti, şırken Uzeri açık bulunan su kuyusu- Kaza merkezinele Uç saniye süren teşkil etmektedir. retler 'nyanı takdirdir. ren ze.ngin sergiler 15 haziranda. a- !arı ately_e•inde~ ~akır _par~a~a;~ıeY' 

na dUtmOş, kurtaracak kimse de hu- hafif bir zezele olmuştur. Hasar yok.. Yukarıdaki tahkimattan mada Van Ru gayretler devasa bir eser vn- çılacak ve on giin halkın ziyaretıne lan ateşçı muavını Kadır ogl 
gurları ço lunmadığından bojıulmuıtur. tur. gölUniln iki başında kuvvetli hava Us- cuda getirmiştir, , açık bulundurulacaktır. man zabıtaca tutulmuştur. t' 
n birine li - Jıı-
bize ald • " j • menıup olan ııenç, müstehzi ve ha- mış: derhal Medineye hareket etmişti. .. düşman kabilenin reisine baş vur 
"ne çullaı /SLAM TAR Hl k:ıretamiz bir tavır takındı, 1sli\ml.j ~Bize gizlice yardım ediniz. Hazret Muhammede, Müttefiklerine lar: ·ıedel1 

ı•et ve İslam peyll'amberln şahSP.ıll Demişti. Kureyşilerden gizlice kı- ka~ı yapıla~ muameleyi haber v_ere- . ~ Nedir. bu~ vaziyet? !~nb: }ca. 

Hz. Muhammed kar•ı b!r çok ıözler ve küfürler sa- !ıç, mızrak, erzak, mühimmat geli- cek, Kureyşılerin muahede ahkamı- bdızı, şek~re,tKt.al be tMoprba:kdllarıınızdall 
• . k'I b d ki b"ld" ar ta ıp e ı er. a n 

vurdu. yorelu. . nı f'.li şe ı de oz u arını ı ıre - korkmuvor musunuz? 

U 
.. ı•••••••ı }'4 M AYHAN Huzai genç; sinirlenmişti. Çünkü Bir aralık Beni Bekır saflarında; cektı. . . Reis Nevfel ibni Muaviye naınınd~'. 

-., azan : • mevzuubahsolan şahsiyet, kendi ka- yüzleri maskeli bazı eşhasın dolaş. Müfreze ılerleye dursun• harp ta- his&:< merhametsiz bir ad.amdı. 

tin tima. 

- 220 - Hazret fuhammed b!r sene evvel b:Iesiyle dost ve )llüttefikti. İtiraz tığı görUldU. Bunların kim olduğunu mamiyle Huzailerin aleyhine bir .... 
1 
'ıkt· 

ı ki . '· muz anııı 111 ı, .. ıılıiİ ı.zııı en bi Huzailer; bir cihetten Aptn:mut- Hudeybiyeye ıelince; Huzallerle te- etti, ancak pek az kişiler biliyorlardı. reyan almı~tı. slilm müttefi erı; ve _ Ben bir şey yapamam .. çu 
talibin ecdadına memubiyet iddia ma a ıeçmi§ ve onlarla bir do3tluk Ru itiraz; rnükalemeyi -çığırından Maskeli kahramanlar, Beni Bekir - tfr ~uyunun ken_ar~nda yapılan s?n siz yaptıklarınızın cezasını çek·Y0r-
ederlerd'.. Yani Hazret Muhammedin i iUlfı akdetm;.,ti. Hatta bu aebP.ple- çıkarmak için kafi geldi. Biribirinin den daha ziyade şiddetle Huzaile- büyilk harpte buyuk telefat vernıış- sun uz! 
sUlile~I !le, kendi aillileleri arasında dir ki; Ku_reytllerle akdettiii mtisa- üzerine atıldılar. re ~aldırıyorlardı. ler ve ka~mağa baş.lamışl~rd~. _ B.i.z ne yaptık?. t 
bir mQna!ebetten dem vururlardı. llhadT d:; 1 llf 1 • d Huzat delikanlı, hasmını altına Huzaller; meraka düşmüşlerdi: Kureyşılerle takvıye edılmış olan -Nem' vaptınız? Şimdiye k.1el• 

·ı. sürprizi Fakat bunlar da müşrikti. Bunlar t - !ab~t eyn: me taat erıd 6 
tara almış onu fena halde dövüp eli, Yii- - Kim lriııilarl. Niçin yüzlerini Beni Bekir ise peşlerini bırakmıyor- Mekk yolu~d haydudluk yaptın''' 

Bu .. .,. _,, ök lı li . eyn il ı ecayuz ve aarruz an ma. • k 
1 1 

d e a d h"' 
""" da puta u.ıZ ç en ve a n a ren m- zü kanlar iqinde kovalamıştı. !a lıyor ar · u. . . . . şehre gelen Hacıları soydunuz. 11 

aanlardı. ıun olacaktır. . Hadkıe işitilince, Beni Bekirde u- Halbuki bu maskeliler; Kurenile- Huzaıler; Mekke ı.s~ka~etındP ne yapacak•ınız ki ı. 
Ml Beni Bekir ise; ayrı bir koldan ge- Stklınde naslar bıl• kabul ~ttir- munıl bir tehevvür dalgalandı. rin ta kendileri idi. kaçıyorlardı. Başka yere gıdemez- Artık anlnşı!mıştı ki; Nevfeld~tl 

liyordu. O da müşriklerin batın sayı- mişti. Kabile artık intikam almak ı9ın Maskelilerden biri Ebu CehiEn oğ- !erdi. Çünkü açık sahada tamamen lo mecled yoktu. P.ilak;~; Nevfel keO 
••mereıiy hr kısmındandı. Ve bu kabile; bir Huzailer:n islô.mlarla tasis ettiğ. silahlanıyor ve ıencin asıl merbut lu Akreme, diğeri Sofran ibni tJmey lıçtan geçirilecekleri muhakkaktı. kabilesini luhrik ~diyordu: .

1 
bi.-

H ıb k, M kk "del K F ·sat bu fır•at' IIuz&ı er r: Koltuk .kaç şubeye bile ayrılmıştı. bu dostluk; Kurey§ilere kar~> fazla bıılımdıığu Beni Dil şı.ıbesi de; bu ye; diğer biri Süheyl ibni Amr; dör- a u ı e eye gı 1- erse urey- - ıı. · :.k ··ter' 
ündüz sa• İki kabile; !s!Amiyetin zuhutıı ıı- temıyllltt olan Beni Bekiri kı:tdıt- hiddeti mütemadiyen körüklilyordu. düncüeü Huvettap ibni Abdiluzza ve şilerin; muahedeyi dü~ünerek kendi- zi~r~~;.'' -~~~\;f~~:n~~ -~~ceİi gOil
ltıak 50, Sr ralannda; artık biribiriyle didi~ek- n>ıJtı. Nihayet Beni Bekirin şubelerin - saire idi. !erini himaye edeceklerini zannedi- dilzlil, kıtaller ek•lk ofmu~ıırdU· 

........... ten vazııeçmi,ıerdi. Adeta bir iıtira- Bir ıriln; Huzai bir gen<;le Beni Be- den biri; Huzallerle çarpışmağa baş- Harp şiddetlenmişti.. Huzailer tu- yorlardı. Hatta doğrudan doğruya Gece olunca. Kurev~i"er n md.d~ 
hat devre~l geçiriyorlardı. Yaul do- kirden bir genç ırörilşilyorlaı·dı. :\iü- lamıştı. Ayni zamanda; Mekkeye, tunamamışrladı. Çünkü düşman kuv- Beni Bekirin reisine müracaat etmek- şahs"yetleri, hemen maı-k~len•~ u 
ian din kar~~ında; biribiriyla uğraş- kaleme; İslamiyete ve h!lzret Mu - Kureyşin müfrit ve i9liim düşmanı vetli idi ve yarelım görüyordu. Amr 

1 
te de bfr üm"d görüyorlardı. Bı~ni Bekir~ yardım ecliyorl~r~ 

mail doğru bıılm~l.udı. hamınadı intikal ıtmitti. Beıı• Bak:re buı ll4'ri aelenlerioe de haber yellıı- ibni Salim bir milfre:a:a ile beraber Huzailer; :\Iekkeye girince derhal, - Devam ede<:e 
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rdatbuat 
Müdürlüğü 

'l'urizm iş/erile de meş
gul olacak 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz· 
den ) - Başvekalete bağlı olarak 
teşkil edilen matbuat umum müdür
lağu, radyo ve turizm işleriyle i ştia'a l 
edecektir. ---··---
Fransız talebesi 
Tatil esnasında vatan 

hizmetine koşacak 
Paris, 1 (Radyo) - Maarif nazı

~, Alber Saro; bugün bütün talebeye 
hitaben bir mesaj vermiş ve tatil es
nasında profesörler iyle beraber va
tan hizmetine koyularak, tarlalarda, 
fabrikalarda ve hastahanelerd.ı ken· 
dilerine düşen vzifeyi ifadan bir ~n 
2erj kalmamalarını istemiştir. ---··---

Pariste 
11 Komünist idama 

mahkum oldu 
Stokholm, 1 (Radyo) - Paristen 

alınan haberlere göre, son hadiseler. 
de orduyu anarşiye sevketme k t e
!ebbüsünde bulunduklarından dola
Yı harp divanına verilmiş olan komü
nistlerden 11 kişi idama mahkiim ol
ınuşlardır. ---··---

Bir Alman hey' eti 
Atinada 

Atina, 1 (Radyo) - Bir Alman 
ekonomi ve ticaret heyeti, dün bura· 
h gelmiştir. İki hüktlmet arasındaki 
llıuallak meselelerin ve klering tedi
Yatının mOzakere Ye halledilmesi 
lııuhtemel &"örülilyor. 

---·*·---
Brezill}anın 
Müdafaası 
Vaşington, 1 (A.A.) - BrPzilyıı 

Sefiri B. Martins ile hariciye nezareti 
erkanı araııında birleşik Amerikanın 
lırezilyanın müdafaa tertibatını tak
~iYe etmesi meselesine müteallik mü
Zalcereler yapılmıştır. 

----*·---
Çekoslovakya 

liava kuvvetleri Fransa· 
da teşekkül ediyor 

Paris, ı (Radyo) - Hava nazırı 
loran Eyna.k, buııün Çekoslovakya 
hava ordusu kumandanı general 1ngr 
ile bir protokol imzalamıştır. Bu pro
!.olcola ııöre, Çekoslovakya hava kuv 
Vetleriniıı Fransada teşekkül etmesi 
için her tllrlii kolaylıklar j'öaterj ie· 
~eıctır. 

Şimdiye kadar Fransız hava kUY· 
Vetıerinde harbetmiş olan Çelr.oıılo • 
~alı: tayyarecilerinden ıs kişi, son 
lııııharebelerde bir günde 41 Alman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

-----ı•~··---

Sıhhat vekili 
Ankuradan lstanbula 

vardı 
lstanbul, 1 (Telefonla) - Sıhhat 

'e içtimai muavenet vekili B. Hu!Qsi 
.\lata§, buııüa Ankaradan şehrimize 
l!"elıniştır. 

Semplon ekspresi 
Yeniden ihdas edildi 

(ANADOLU) 

· /ngilizlerin yeni tip tayyareleri Al
manları birdenbire şaşırttı 

Yeni tip tayyarelerde müteaddit mitralyözler vardır. Bir lngiJiz pilotu 
bir hamlede dokuz Alman tayyaresini düşürmeğe muvaffak olmuştur. 
Pari~. 1 (A.A.) - Hava işleri ne· atarak tam isabet temin eylemiştir. r iben 20 ton bomba atılmıştır. !erinin ağır zayiatı ile umumi za-

zaretj tebliğ ediyor: Alman motörlü va.ıtalarından bir Londra, 1 (Ra dyo ) - Nevyork yiat takr;ben 3000 e baliğ olmak-
80 Mayıs gecesi Fransız avcı tay- kısmı imha edilmiştir. T aymis gazetesi, Almanyanın Ha:n. tad ır. Ası l mü him nokta, tecrübeli 

yareleri Dunkergue mıntakasında Britanya tayyarelerinden bir grup, burg, Emden şeh irl eriyle Rur ve R en Alman tayyarecilerinin k aybedil· 
çok yüksekten uçmak surPtile bir is- Kale şehrin i müdafaa etmekte olan mıntaka ları üzerind e uçan ve düş- mesidir. Alman tayyar elerin in mik
t ikşaf yapmışlur ve düşman taraf1ı1- ganıizon üzerinde u<; ar ak paraşüt- mana taarruz eden Müttefik tayya- tarı, Müttefik t ayyarelerinden faz
dan i şgal edilmiş olan arazi üzerin de !erle mühimmat, yiyecek ve su '<t- reler inin tahribatının tahminlerden la ise de t am lalim görmüş tecrübe-
uçmu~ lar ve avdette çok aşağıdan mışlardır. Fransız tayyareleri de çok f az la ol duğunu yazmcktadır . li pilotları azdır. 
geçmişlerdir. H iç bir hadise olma- Dunkerk üzerine Milttefik kuvvet le. Bugün Londrada ç ıkan Taymis Britanya hük fim eti, tatbik etti-
mıştır. re paraşütlerle erzak, mühimmat ve ga zete&i de Alman ha \·a kuvvetleri ği pHi.n dairesinde talim görmüş, 

İk i bombardıman tayyaresi grubu su atmışlardır. zayiatı hakkında Fransız r esmi fazla mikta rda tecrübeli pilota ma. 
Abbeville kanalı üzerinde Alman MUttefik bombarclım :ın tayyar ele- m9.k amları tarafından alınan nıalO- !iktir. 
t ayyarelerin e hücum etmişler, aske. ri, Alman mevz ilerini, münakalll.t ve matı neşretmektedi r. Harbin baş- Kanadada tesis edilmiş olan 80 
r i hedef lere, bilhas•a Abbeville ya- tahaşşüd mer kezler ini durmadan !angıcı olan 1939 evli.!Jünden 17 tayyare meydanında pilot, mitrRl
kınınd&ki tayyare dafi batarya lara bombardım an etmektedir. mayırn ka.dar Almanların tayrare 

1
. yözcli ve ra.ıdlar durmadan ders ve 

isabetli endahtlarda bulunmuşlar. Bunların en şiddetlisi, Abbeville ~e- z aviatı 2237 dir . tatbi:<at görmektedirler . Kanadada 
dır. hir civarında olmu ştur. Bur aya tak- i 7 Mayıstanberj Alman tayyare· - Devam• 5 inci oah•fede -

ç0~0ı:~:;:iş~~~~~~~ı!~~mt~;;a~~~ı--R-o-.::..:.:m=a.:;:.:_:n=y:...:::...::a=-n-ı.::...:.n~=A::=c:..::'-!.l-d--'-ı-'--g'W=ı::..:.;_.o...,-l-,-e-d-b---;.-r-l .... e-r--
ıerınin hücumuna maruz kalmış ve .il 
bu hedefler mütemadiyen izaç edil· 
miştir. 

Bir t ayyare hareket üssüne avdet 
etmemiştir. 

Bu muhtelif cevelanlar esnasında • 
20 tondan fazla bomba atılmış ve 
muvaffakıyetli endahtlar yapılmış-

Kral, iktısadi seferberlik kararnames'.ni imzaladı. 
Ecnebiler sıkı bir kontrol altındadır 

tır. Bu·· kreş 1 (A A ) K a l mı"l l i ikt ı sın dan · zim etmek maksad 'yle \'erilmi• oldu-
30 - 31 Mayıs gecesinde tayyare- • · • .: · -:: r . . - · • 

!erimiz Dunkergue mıııtakasındak i sadı seferberlıge mu teallık bır ka- İktl'adi mehafil, hilkilmetin iktı- ğunu beyan etmektedirler. 
Müttefik kıtaata erz~k ve mühimmat rarname imza lamıştır. sadl seferberlik hakkıı. da ittih az et- Ayni mehafil ; yeni kar arnamenin 
yetişti nni~lerdir. Hemen hemen ta- Romanya 1940 haziranında bir mi~ o l duğu .kararın tamamiyle istik- Romanya tarafından Almanyaya 
mamile k~ra_nlık bir havada .. uçan petrol umumi komiserliği ihdas et- Ii\l da iresinde ve hiç bir tazyik e8er i 1 fazla miktarda petrol verilmesi için 
tayyarelerın_ıız1 b

1
u erza~, ved muThım- miş ve eyliil 1940 dan itibaren buğ- olmaksızın ve sırf sulh zamanında [Almanlar tarafından izh ar olunan 

matı paraşut er e atmı.,.ar ır. ay- d 1 k t" . t"h 1 ·st"hl"k" ·· ·ı b" a l"k ı d -yarelerimiz dönüşteki uçmaları esna- dayın ve yağ çıkarılacak meva dın mem_ e e ın ıs ı __ s_a ve ı ı a ıne mu , a_~zu ı e ı~ ~ na a a ası o m a ıgın ı 
sında Alman kıtaatının harekatı hak- ihracını menetm iştir. teallık olan butun elemanları t an - ısoyl emektedırler. 
kında mühim ma!Omat elde etmiş.. Yeni kararname milli iktısat nazı
lerdir. rına geniş salahiyetler vermektedir. 

30 Mayıs günü avcı tayyarelerimiz B d b ·· 1 ·1ct t d 
Messerschmidt sistemindeki tayya. un . a~ oy e .. ı ıs~ nazın or. ~~a 
relerden mürekkep bir gruba hücum ve sıvıllere muteallık kontrol ışının 
etmiştir. Tayyarelerimizden biri ha- tanzimi maksadiyle icap eden bütlin 
reket üssüne dönmemiştir. tedbirleri yalnız başına ittihaz ede-

Londra, 1 (A.A.) - Hava nezare- cektir 
ti tebliğ ediyor: R · hükfi t• b ·1 · k 

Sahil müdafaasına mahsus tayya- . omanya me 1 ecne 1 erı •1 ı 
relerl e 8ıkı bir irtibat halinde bulu- bır nezaret altında bulundurmakta 
nan İngiliz hava fi losu Nieuport yo- Ve bunlardan bir çoğunu h udud hari. 
lu ile Belçika sahillerinde hücumlar- cine ç ıkarmakl.adır. 

da bulunmuştur. İngiliz bombardı- P etrol mıııtakalarındak i münnk:ı-
man tayyarele':İ 31 Mayısta Alman ıat da kontrol altına alııımıştır. 
kıtaat ve milh ımmatının gelmekte .. .. . . 
olduğu vollara taarruz etmişlerdir . Butun ecnebıl ere, hatta ecn ebı ga 

DAKDKA: 

Mussolini, Ruzvelte 
mesaj gönderdi 

Romadal<i Fransız ve İngilizler hü
kumetten pasapor tlarını istediler 
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:--§)~ 
Balkan cır 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Hadiseler, küçük kararsız ve rea· 
Jiteleri kavramaktan 8.ciz c1ev!etleri 
korkunç bir aureott" yutmakta ve or
tadan kaldırmaktadır. Prent:p ve 
vicdan itibariyle bu hazin aklbetlerİ· 
ni ıztırapla seyrettiğimiz bu küçük 
devletler, bir bak:mdan yalnız mü
tearrızın ve onun vahfi ai.s;teminin 
değil, ayni zamanda kendi siyasi id
raksizlik ve l!afletlerinin kurb 
dırlar. Bugünkü harp «Bitaraflık> 
dediğimiz bu 1914 • 18 modeli tapon 
bir ifade ve yadigarı da kula< mdan 
yakalayıp yere çarpmıftır. Di:nya. 
mızda ayak üstiinde kalmış ve mev
cudiyetini muhafaza etmİf, hangi 
umumi hüküm, hangi makul csa•, 
hangi meşru ve tabii prensip kaldı 
ki !.. Değiten ve hiç durmadan da 
dPğİşmekte olan bütün mefhuırJar, 
bütün eski s;stem ve naznriyeler ara
aında, bitaraflığın da manasız ve hat. 
ta abes bir nesne hnline geldiğini 
anlamak l~z!mdı. Ortada öyle bir 
mütearrız var ki, b·çbi'r şey <1inlcmi
yor, hiç bir nizam, ! iç bir l!ak, hiç 
bir ölçii tanım'Y'lr. Bunun karşısına 
çıkıp, kandil!; h;r r verar..s1 ; 

- R"ca ederim Her, bend niz bi. 
tarafu11, şöyle kenardan geçiniz lüt
fen. 

Denebilir ani? •• Onun zafer yolla
rının 1*Üt:;Ü,. c1ev1.~tlt"r·n kaburga ke .. 
mikleri.~ ~n geçeceğini anlamamak 
olur mu? 

Maal.,ıef, bunları hem dinledik. 
hem gördük .. Hatta kulaklarının di· 
binde kampana çalarıık onlan uyan
dırmak v., ikaz etmek istiyenlere 
karşı dillerini nasıl çıkardıklarmı da 
unutmadık. Bütün bt:nlar gelrnif, 
geçmiş ~e-ylerdİ?' ve müteveffaları d.i
riltecf"k bir t:fıun olmaktan uzaktır
lar. Ancak, şu yakın ve kanlı tecril• 
belere bakarak, Avrupa ortaaın:ia, 
cenubu nda, ccnubµ şarki, cer.ub• 
garbi cihetinde bulunan diğer de..
letlerin daha şimdid.,n harekete ge
çip kendi müdafaalllrını her sahada 
tem in etmejie ve kuvvetlendirmef• 
çalıtmaları mecburiyeti gelmif, çd. 
mıştır. Bu bakımdan, bilhassa Bal
kanlılara düşen vazifeler çok mühi
dir. Harbin garp cephesinde mıhla
nıp kalacağını farzetmelı:. hatalı 
olur. Bugün bir ltalya vardır ki, mll· 
temediyen fırsat kollamakta, ka:r
ddtiği zikzaklarla dünyayı şaşırt
maktadır. Onun gerok kendi iraded 
i!e olaun, gerek•e ınüıt.,fiki Alman· 
yanın tazy'ki il.ı olsun bir harbe a-h-
ınesi t akdirinde Balkanlarda da çek 
Poaslı tahavvüller vuku bulacafı mı:ı . 
ı. .. kk~ktır. Belkanlılar, ancak ve a • 
ca k, tam ve mü1ter., k bir müdafaa 
esasında mutabık kaldıkları takdlr-İki İngiİiz pilotu atılan bombalann zetecilerine memleketin dahil inde se 

bir Alman tankına isabet etmiş, d i- yahat için müsaade veri lmemekte - Vaşingtoıı, 1 (A.A.) - Ame ı·ika-"I B. Early Il. Ru zvelt ile dığer hü kO- dedir k i, Akdenizin bu k;•ır.ında sulh 
nın Berl in maslahatgüzarı olup h:ı - metler reis!eri arasında hemen hiç ve emniyet imkanlan akla ırelebillr. 

ajan- len Romada bulunan B. Kirk tatilinildurmadan bir me~aj teatisi mevcud, Hatta d:yebiliriz ki, bö!le bir hare-

jier bombalann da kamyonlann, kı- dir. 
taatın ve Alman kuvvetleri tarafın- Bükreş 1 (A A ) _ Havas 
dan i şgal edilmls olan bir kasabanın · ' · · geçirmek üzere Lizbondan Clivper 1 bnluııduğunu ilfıve eylemiştir . kelb~tarac!rıb, .,1.talyBan

1
m ~·ite vaziky~tinl 

üzerine düşmüş olduğunu beyan et. 
mekted irler. 

Alm11nların tan•are dafi topl a rı-

. . . 1 . . t ea ıt e .e ı.ır. u garıs an, es ı 
tayyaresıyl; Am~rı~ay_~. gelecektı~. Roma, 1 (Raılyo) -.. i~gı:ız ve firad •iyasetinde k&!makta aerbeot. 

B. Early nın b ıl dırdıgıne gore. Il. Fransız tebaaları, .bugu n hu kumcte tir. Fakllt h"rbin Balkanlua sirayeSakıt Kral 
nın şiddetli muknbil hareketler in e T ı· • v • d 
rag·men hiç bir tnuil iz tayyaresine es un ettıgı or uya Ruzvelt B. Mussoliniden yeni bir me- müracaatla pasaport isiem'şlerclir. ti takdirinde müşterek miidafaa esa. 

"' .;:ıj almıştır. 
isabet vaki olmamıştır. • d• 

Son bir cevelan esnasında Defiant mesaj ver 1 
sisteminde 12 tayyareden mürekkep Briik>e l, 1 (Radyo) - Kral üç ün-
bir grup 38 Alman tayyaresini dil- cü Leopold. bugün buraya gel mi ş ve 
şürmüstür. Jaken şatosuna i nmişt'r. 

Bir İngiliz pilotu Almanlann sürp-

Alman tayyareleri 
riz kar~ısında kaldıklarını ('ünkü De- Hitl er in emri üzer ine Leopolda 
fiant tipindeki tayyarelerin Hurri- muazzam meras im y ~pılmıştır. 
cane sistemindeki tayyarelere ben- Kral, Belçika oı·dueuna hitaben 
zemekte olduğunu . ancıık bu tayy:ı- bir mesaj nesretmiş ve müstakil Bel
relerde pilotun arkıısındaki tared- çikayı müdafaa ettiğinden do l ayı i e
den çıkan müteaddid mitralvözler 

Liyon hava~isindeki Kasabalara 
bomba atarak yangın çıkardılar 

bulunrluğunu söylemhrtir. Almanlar şekkür etmişt ir. P aris, 1 (Radyo) - Bugün , Fran-
qoğuklranlılığını e-lde etmeden evvel Kra l şun ları söy lemişti r: sanın muhtelif şeh i rleri il zerinde 
dü~ürülmüşlerd ir. - Şu n azik an larda siz; yalnız b ı- u ~& n Alman t ayyareleri, dafi bat ar-

Bir İngiliz müli\ziminin 9 Alman rakmıyorum . Tarih, b ir gün ,; ı zın )•alarm ateşile karşıla~mışl ar ve 
tayyarPsi dil~i\rmilş olduğu bildiri!- kahramanca müdafaanız ı k aydede- Fransı..: tayyareleriyle çarpışmışlar
mektedir. 

ı cektir.• dır. 
P 'lr i•, 1 (Raclya) - ngiliz hava 

nezat·elinin son tebliğin e göre , dün 
Fransanın şima li şarki.~;n d e büyük 
hava muharebeleri olmuş, 56 Alman 
tayyaresi imha edilmiş ve bir kısmı 
da hasara uğratılmıatır. 

Dün gece Ingiliz ve Fransız tay
yareleri, Flandrs ovalan üzerinde 
geniş mikyasta faaliyet göstererek 

:a··'·· ·''A. ~ ... o,···iı-~·s· ·· ... :ıE' ~-u"·.i.E"·P.ı··~-~a·,~··rf ... -,~ ..... ~ -· ·ıı· 
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HENRİFORD 
bir çok kanal kapaklarını ve köprü- Meşhur milyarder Ford, kendi fabrikalarında müttefikler için gün· 

Alman tayyare leri, Liyon h avali
sindeki kasabalardan bazılarına 

bombalar atmışlardır. Atıl an bom
balardan yangın l ar çıkmış ve halk
tan bazı kimseler yaralanmıştır. Üç 
Alman t ayyar esi düşürülmüştür. 

Dunl<erk 
Kahramanlık diyarı 

olmuştur 

sını k abul edebilecek d:ğer Balkan
lı1arın; derha l Bulgarisfanı akam.,_ 
te uğratmaları da gayet basit ve ko
lay olacaktır. Bulanık suda balık aT• 
lamak şeklinde gözüken bugünktl 
Bulgar ıiy .. ..,ti ya daha uzun mUd· 
det h ayal kuracak veya müştereli 
Balkan polit ika11 içinde kendi em
n iyetini temin cihetine gidecektir. 

Fak"t bütün bunlardan evvel, dl. 
ğer Balkanlıların, hatta Macari&tanı 
da aralarına alarak kend"kr!ndeıa 
mülhem b:r siya.et ve tedafüi l>ir lf. 
t ifak üzerinde kuvvetli bir blok vll
cuda getirmeleri şarttır. Her küçük 
rnillet;n kend; kPndine yetmediği ar. 
tık gün gib; aıikardır. Buna muka
bil Balkanlıların 70 milyonluk b!.r 
kütle halinde harici bütün rnukave. 
met lere kartı durınas·, altl:n, ma • 
tığın, realitenin en ileri bir icabıd'?". 

Türkiy<', tek b •ına kendi istiklal 
ve yurdunu müdafaa etmcğe mukte
dir bulundu~u halde, )ine Avrupa
nın bu kıım1nda sulhu, emniyeti Jcuv
vetlendirmek ic;n bazı taahhütlere 
girişmekten çekinmemi~tir. Dürüst 

!erini tahrip eden büyük çapta bom-
lıtanbul, ı (Telefonla) - Alaka· balar atmı~lardır. Hava muharebe. de bin tayyare imal ettirmek kararını verm iştir. 

"-.r devletler araamdaki müzakere- !erinde 3 Britanya bombardıman Henri Fordun (1863) fabrikaları Detroit şehrindedir. Ford, fakir b ir 
ler nıiiıbet IW'ette neticelendijinden, tayyaresi zayi olmuş, 16 İngiliz av- aileden yetişmiş bir çiftçi çocuğudur. Fakat 20 senede dünyanın en 

Londra, 1 (Radyo) - Nevyork ve isabetli bir •iya ... t, lafta kalmış, 
Taymis gazetesi, Dunkerk şehrini en küçük bir hürmet görmek kabili
şöyle selamlıyor: yetinden mahrum olan bita•aflık el· 

Dünya da ingilizce d .li söylen diği ıanPsinde değil, mü!earrızlara kar
şı s'lahlarını hBzı•lamış ve ton) nmıı 

müddetçe bu şeh ir, kahramanlık ve b"r ceph .. ;;7 •rind<! t<!N•Ü• e h;Jir. 
cesaret diyarı olar ak anılacaktır . Bu- ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Se 1 • L •• _ d • "ba cı tayyaresi üs_ !erin. e dönmem. işti_r. zengı·nıeri arasıııa karışmıstır. Amerikayı otomobille doldur an da odur. 
"1.p on ekıpreıı, .,... ün en ita • 1 ..,,_ d • 

~ .. Jenı"-'·n ibdaı eda-: • ..:.r. Bu sabah .şıma ı rıan"a 1~7:crın c o bilhassa ucuz otomobil imaliltı ile r akiplerini geçmiştir. Fabrikala-
"" --.•- şafakla faalıvete geçen lngılız avcı • . . . . • • 
----·• tayyııreleri, Mes"erşimit Alman tay- n günde 10000 otomobıl çıkarır. Ford, fabrıka teşk ılatçılıgında em-

h} H •f yarelerini himaye eden Alman avcı salsizdir. ("" evne Ve anı e tayyal'elerinden 14 ünü düşürmüş- Ford Mişiganda Grenfiyelde doğmuş, Detroite gelmiş, makinistl 'k 
ı.-; k !erdir. .. . öğrenmiş , miih~ndis olmuş, mahrukat makinelerini t ekemmül ettirmiş, 
Clpurları yüzdürülece Dunlr.erk sehr; _uzennde yapılıın nihayet Ford otomobil kumpanyasını kurmuş, otomobil ticaretini tesis 
lstanbul, ı (Telefonla) _ Umu- hava muharebelerınde de 5 A1man . . . . . _ . 

tayyaresi hasara uğratılmıştır. Şimal etmışt~ r. 1~~4 de _fabnk~sı~dakı memurlara ~ı s.~e vermek şeklı ı l e sı-
?'l harpte Şarköyde batan Plevne deııizinde bir Alman torpido muhri- uaat alemını alt ust etmıştır. Bu esnada fabrıkasında çalışan memur
ıle Hanife vapurlannın çıkanlma91- bi, tayyare bombardımanile batın!- !arın gündeliği asgari beş doları bu lmuştur. Ford, bir senede 16 milyon 
~. denizyollarmea karar verilmiştir. mıstır. dolar kazanmıştır. Otomobillerini dünyaya tanıtmıştır. Zamanı gelmiş, 

Taıebemı•z ~iğe~ bir hava grubu. da Be.lçika gündelik karı 80 bin dolan bulmuştur. Bugün (150) milyon dolarlık 
sahıllennde Alman denız nakliyatı· b" ti d 0 bü ··k b" lhperv di d 

• .. na taamıt: etmişlerdir. ır serve va~ ~r. • yu . ır ını . ~r r . e.. • 
Gerı çagırıldı Belçika arazisi üzerinde uçuşlar . Cihan harbının sonunda bır sulh gemısı techız ederek harp magdur-

İstanbul 1 (Telefonla) _ tnıril· yapan lnıı;iliz tayyarelerinden bir !arına yardım için Avrupaya gitmiştir . Ha dise, h eyecan ve t akd irle kar 
tereye tah; ile gönderilmiş olan 32 ta- kol ... münakal.e. hatlanna ve ~ima!' şılanmıştır. Umumi harpte Amerika hükumeti har be giriıı ce, fabrika. 
leb . . . 

1 
. • motorlu vesııitıne taarruz etmı~. bır sını devlet emrine v erm iştir. For d bugünk ü yü ksek ve parlak m evk 'e 

enıız vazıyet dolayısıy e ııerı çaııı· t9vvareci, iki motosikletin refakat • • .. . . 1 . 
tılı:ıuştır. ettiii üstü açık bir otomobile bomba şahsı zekası ve teşcbbusleı> ıle fır amıştıı. 

r a da cesaret o kadar basit bir mese-
1 
_ _____________ _ 

le d eğildir. Naziler in ce•aret der ece. 
sini meydana çıkarmıştır. Bura da Istanbııl 
a skerin beynine bir ç avu ş vasıtasiy- M•ll" K•• .. b k l 
le nüfuz edilemiyeceği ni dünya anla. 1 1 ume musa a a arı 
mıştır ve bu işin; eh emmiyet siz old!!- İstanbul, 1 (Hususi muhat rim z-
ğunu zar.nedenler a ldanmış l ardır. den) - B•1gün yapılan • illi k ;me 
H ür memleket, fabrika ve bankasın ı mü,nbakalarınd:ı A• kara Gençler 
koruyarak yıkılmış maden . ocakla- birliği takımı, s:fıra karşı ikı gc·ıe 

rındaki arkadaşlarının imdadın a koşlvefa takım•na galıp gel~iştir. l •1 -

mak veya fırtıda n batan vapurdan hafız gücü takımı da 4 - 2 go'le Be.. 
deniz e dökülenler i kurtarmak M~ - şiktaş takımına yenilmiştir. 

mak veya fırtınadan batan vapurdan Ankara, 1 (Ilu~u~i) - Ankara 
mişti r. Hitler, insanların r uh un da spor. kupası maç nda Beyoğl · t.ı .ı

i şte bu parlak duyguları zap- mı, Ankara yücUYJü sıfıra kar , bir 
tedemcz. Onhrı hükmü ve e•aret i aL golle yenr.iştir. Ya n ,, ~' hı • kı

tma alamaz. Bu, demokrasidir. Bu mı, Dcm:rspor tak il ı._ . " .ı -
i,L-bal ve zaf erdir.• • caktır. 
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haberler 

-Baş tarafı l inci sahifede-:-, 

C b"' A • k b •} • J ne ince eleyip sık dokuma~ .i.ted~ enU J mefJ aya J e JllaDJ mıya- ni, yani yine tereddüdler ıçınde i· GALiP BAHTİYAR -76 
İstanbul mebusu ve İzmir pa1'ti müfettişi• d d h } "'J caladığını, garpteki muhaı·ebe. v~zio 

Can bey, zındanın köşesinde ölümünü bekli9ordu. cak erece e u u etmiştir {~~~n:,i~t~;dak:~;:n;::~.:1.:~ı~e::ı~ıı •. 
Nevyork, 1 (A.A.) - Nevyork Ti- nunu esasi ahkamını tadile matuf. etmekte olduğunu göstermel~ted~_r·1 , 

Etyen de kendi dinı"nce birşeyler okuyordu mes gazetesinin Vaşington muhabi- tur. Bütün bunlara bakarak bıze Of 
ri yazıyor: Nevyork Timesin Montevieodaki geliyor ki ortadaki biltün paı.,vra 

- Tmucin Han, ne dedi? kurulganında taht kurmuştur. Yemek Parmaklıkları bıraktım yere atladım. Guincey kruvazörü ilk iskelesi Rio muhabiri yazıyor: !ara, bütün tehdidlere, bütün ın!!ı(: 
F.tyeıı rıayetle külahını çıkararak yerken Hanlar, beyler, kendisine e- Biraz geçmedi, kıvılcımlar, akar su De janeiro olmasına rağmen Monte· Beşinci kolun faaliyeti hakkında senlere rağmen kendisind<'~ ı';'~y~n kararlar beklenen salı günkiı a 

anlattı: şik ağalığı (3) ederler. Temucin gibi alevler, bulunduğumuz zında- videoya doğru yoluna devam edecek Uruguvay hükumet memurları tara- meclisi nezar içtimaı da diğer eıtı~ 
- Temucin Han şöyle cevap ver- Han, ele geçirdiği malları başbuğla- na giriş ettiler. tir. fından yapılmış olan anket; nazile- 1i gibi yeni birşey getirmeden ır:,; • 

d : cEy Altın Hakan! Sen benimle rına verir, ulu beylik gösterir. Etyen, bir köşeye çekilmiş bağı- Bu muhabir, Uruguvay hükumet rin cenubi Amerikaya inanılarnıya- gidecek, bizim dağ doğura ~o~ {i, 
çarpı;mamı Mersin? Öyle mi? Çarpı- Etyen UikırdIRını yeni kesmi~ti ki rıyordu: mehafilinin naz:Ierin faaliyeti yü - cak şekilde hulfil etm'ş olduklarını bu ay ba,ı da ancak mini rnını 
şalım, görelim., Artık senin ile be- başımızın ü~tünde bir kıyamettir kop - Karımız tamamdır. Bizim asker zünden telaşa düşmüş olduklarını ve göstermektedir. fare d;i~~a;pe~lfi~·ET çANÇAll 
r.im ara!lldaki davayı kılıçtan başka tu, merak ettim. Etyene dedim ki: kalenin bir tarafını almışlar, mancı- reisicumhur Baldmoirin kongreye Ecnebi müşahidler Uruguvay hü- *·----
kesecek bir ~ey yoktur.> - Etyen uşağım 1 Şöyle pencerenin nıkları yaklaştırmışlardır, şimdi ka- bir kanun lilyihası tevdi etmiş oldu- kfimeti tarafından yapılmış olan tah M } l b 

- Ey, sonra ne oldu. altına gel, duvara yapış. Ben omu- leyi ateşe tutuyorlar, bulunduğumuz ğunu beyan etmektedirler. kikatın çok ehemmiyetli olduğunu a İ YJ aŞI 
- Ne olacak. Bir ay sonra Cebe zuna çıkayım bu olanlar nedir gör- yerde kebap olacağız. Bu kanun layihası içtima hürriye- söylemektedirler. G Jdı 

Noyan Magok kurulganlarını kuşa - meğe uğraşayım... Ben de köşeye savuldum. Etyen yü tinin serbestisine müteallik olan ka- Ümrükte tören yapı 
tı, or, Çorca memleketine çullanıyor Okçu Etyenin omuzlarına binip zü koyun yere yapışmış dinince bfr Dün mali yılın ilk günü ve başla.,. 
ve Altın Hakanın sekiz başbuğunu te parmaklıklara asıldım dışarıya bir şeyler okurdu. Baktım ki vakit ölilnı ı • ı h •• k A e gıcı idi. Bu münasebetle maliyece t~· 
peliyurdu. Gök Mogollar durur mu? göz gezdirdim. Zındanın dış havlısı vaktidir. ngı tere U umetı kil edilmiş olan muhtelif mııli Jırye· 
Biribiri üzerine kırk iki (Kert) aldı- koşunla (askerle) dolmuştu. Bunlar Ölümü beklemeğe koyuldum. Bir ler, resmi dairelerle bankalar ve be' 
lar. Kırk ikinci kert alındığı sırndıı korka korka dört tarafa kaçarlardı. kaç dakika sonra alevler kendi ken- lediYe veznelerinde tetkikler Y.~P:~ 
öğrendik ki Temucin Han kendisi Başbuğlıırı becerebildiği kadar bun- d:Ierine basıldı. İri bir taş parmak- B f "k k k K J L rak para ve pul mevcudunu tesb1

• 

gelmiş, Altın Hakanın tutmuş oldu - !arı toplayıp bir araya getirmeğe Jıklara öyle bir çatış çattı ki demir çu e, ÇJ a 00 gOS Ull U Sa it ra eO• miş ve zabıt varakaları tutmuşlardır 
ğu geçit başına geçmiş. Altın Ha - uğraşıyordu. Önüne katabildiği a- bukları kırdı. Ne de iyi olmuş. Çün- }dJ b k .., d • Gümrükte de yeni mali yıl ınüll~ 
kan ardına altı yüz bin kişi almıştı. damlarla karşımızdaki kapıdan dışa- kü, bu delikten içeri taze hava gir- po a ra ıtasını esmega avet ettı sebetiyle sabahkıyin tören yapıırııt. 
Temucin Han altı ytiz bin kişiye da- rıya uğradılar. Havlının duvarı iıs - di biz de tütünden, boğulmadan ku~ Londra, 1 (A.A.) _ Salahiyettar İngiltere hUkilmetı Belçika kongo- yeni yılın bereketli gelir temin etın9 

ğıtmış ve Dayming (1) üzerine yürü- tünde alevler çıkıyor ve ortalığı du- tulduk. Deliğe koştum. Gördüm .k' mehafil İngiltere ile Fransanın Bel- suna, Belçika milletine, hükilmet;ne si temenni olunmuştur. 
meğe başlamış. man bürüyordu. Birdenbire iri kaya bir adam geçecek kadar büyUktur ç!ka kongosunu aralarında paylaş_ ve kanunu esasisine sadık kalmasını, * 

Aman Etyen, sonunu çabuk getir. parçaları havlıdan uçuşmnğa, bizim parmaklığa tutundum, kendimi çek- mak arzusunda oldukları haberini yalnız sakıt kralla rabıtasını kesme- Domuz za ·ıe arkada• 
- Altın Hakan en yarar askerini üstümüzdeki kuleye vurmağa başla- tim. Avlı silahlı Çin koşunu ile do.lu tekzip etmektedir. , eini bildirmitşir. nnı 

ba~buğlannı alarak Han üzerine yü. dı. Her vuruşta kule kökünden sarsı- idi. Bir çokları başlanna taş yemış- Şlnl vurmuş 

rudü. Öyle bir savaş oldu ki şeyt&n lıyordu. Taşlarla beraber içi zift <lolu !er, kas katı yerde yatarlardı. Bir s ı B l Kuşadasının Kirazlı köyünde tbr~O 
dünyaya geleli böylesini görmem'~tir. fıçılar, ateşler de düşüyordu. Fıçılar çoklanna da alev yetişmiş, can acı- ovyet er ı•r ı•gw ı• him Aras gece tarlasındaki mahsU d 
O kadar Çinli öldü ki sayısı dil ile söy yere düşünce yıldırım gibi patlıyor- sından kıvrım kıvrım kıvranırlardı.. beklerken domuz zanniyle 11~ı;~ıııe9_ lenmez. lardı. İçlerinden biri ortalığı alt ti•t, Ben delikten ayrıldığım sırada gene oğlu Yusuf Ungunu çifte tüfeyıyl~ul• 

- İyi olmuş!. Dedim. ederek parmaklıklara çattı, parladı. korkunç bir gürültü koptu. Bir çok J ğır surette yaralamıştır. Suçlu tu 
- Bu kavgada Hanımız gene üste bağırışmalar, yuhalar duydum. Et- Tuna statükosu ile alakadar o a- muş, adliyeye verilmiştir. 

,;eldi. Altm Han da Dayming şehrin~ (3) Eıik ağası: Kapıcıbatı: Te,- yen ayak üstü doğrularak: *----
kapan!" aktan başka çare bulamadı. rifatçı. -ARKASI VAR- rak, M acaristana garanti verdi Amerı"ka 
DOşündU, ta:ındı. barışıklık diledi. 
Bununla da kalmadı. Kızını Temucin Budapeşte, 1 (Radyo) - Macari•- biz de arzu ediyoruz. Çünkil muha-

Hana peşkeş etti. Bu begüm o kadar Hı.tler, usso ı· nı· 'yı· tan başvek'li Kont Teleki, mebusan rip veya bitaraf olan küçük hükfı - Ordusunda 
güzel imiş ki güneş, ay bunun güzel- meclisi koridorlarında llfacaristanın metler, bir iki sene daha sürecek o-
liğini kıskanırlarmı,. Altın Hakan şimdiki halde endişe etmesi için orta- lan bir harbin iktısadi tazyiki altın- Motörize fırkalar 
hununla da kalmıyarak Hanımızın s k t da hiç bir sebep mevcud olmadığını da kendilerine çok zararlar verece- Vaşington, 1 (Radyo) _ ,Arııerl-
bayrağına girmek Ve bir çok para ve ı iŞ ır 1 yor söylemiş ve demiştir ki: fini biliyorlar. Yakında çok semereli ka hükumeti, motorize ediJrııfŞ !ıfl' 
ınai ...ermek istedi. Kendi buyrun.u al . . .. k'l t - Tuna sulhünü temin için M11ca- bir sulh ümid edelim.• fırka daha tesis e lem•ıştir ')iotorı~,e 

" - Battarafı 1 inci sahifede - taların herhangı bır muş ı veya e- · ! 1 ı p · ı (R d ) So ı b' · ·• ,,... ııncıaki Çin beyleri bir türlü uzlaş_ .. _ 1 rıstan, dostları ta ya ve A manyaya arıs, a yo - vyet er ır- fırkalar bununla yediye balıır 
mayı i.teTT'ediler ve Altın Hanı zor- hükumetinin teşebbüsü le yapılmış ahhure. ~ebep olmıyacagı 1anlaşı - azam! yardımı yapmıştır. Almanla- Hğinin, Macaristana garanti verdiği maıct.aa.:r. 

ve kaçak kontrolü hakkındaki İta!- m~k,:a ıd.' .. Bunun.l_a. be~aber talyan rın, gerek dost, gerek düşmanlannı hakkındaki haberler tey!d olunuyor. 
ladı!ar ki kavgayı bitirsin. Beylerden yan şikayetlerini aşağı vukarı tama- hükumet n verdıg anı kararın tet *---
1'·. çoğu da yı:nında)J ayni arak kal • ' . . ı ın 1 

• - hayrete düşüren zaferleri, harbin ça Sovyetler birliğinin, Tuna statüko- R • F 
dırdılnr bayrak kendi paylarına vu- men tatmin eder mahiyette bir farzı kık edılmekte olan tatbıkat mesele- buk biteceğini göstermektedir. Bunu siyle yakından alAkadar olmağa baş.. US • in-

hal projesine müncer olmuştu. De- !erinden miltevellid değildir. Roma- ladı~ı söyleniyo 
ruşmnğa başladılar. niz şahadetnameleri usulünün tev- dan ~elen t.elg~aflar. İtalyanın .. bir- Gu'·zel san'atlar r. il Harbinde Finlerdetı 

Karaçlndekl Türkler bizden ayrıl- .. . . .. .. . denbıre gerı donmesı çok yuksek [af 
.... aclılar. Cebe bunlar, ardına taka- Sil suretıle her türlu taahhurün ve makamlar işgal eden şahısların mil- Birliği re: in sergisi Prens Pol ölenler ve yaralanarı Fin 
rnk Çorç~ları, Korahları bastırdı. kontrol ~ervisinin İtalyan m.üIJnka-ı dahalesi üzerine olduğunu ihsas et. Helsinki, 1 (Radyo) - RtJS • eŞ-
Al'-1' Hakan da t 0 krar şehrine ka- !atına müdahalesinin önüne geçile- mektedir. aç l :·ı Rusyanın sof ya sefirini harbindeki zayiat lldteei bugiln. ~er· 
pan 1 :e dört çevr •den kuşatıldı. Bi- cekti. Buna mukabil 1talyaya ithal Bu hattı hareketin manası hakkın- Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz- redilmiştir. Bu listeye göre, Fı;96ı 
rnz da böyle uğraştı, başa çıkamıya- edilen bazı nevi malların Almanya- da İtalyan hükümetinden i7.ahat den) - Güzel san'atıar birliğinin kabul etti den 19 bin beşyüz kişi ölmiJŞ, r•' 
cağ'.nı ıılaymcı. nğı içti Ve sarayını 1 d .. t h · ı 't k 17 inci resim serııisi, bugün Maarif Belgrad, 1 (A.A ) - Naib saltn- kişi kaybolmuş ve 40500 kiti ya 
a•Me rdi. ç:nı:ıer başka biri•ini ya ihraç edilmiyeceğini prensip iti- J ~ ı~ma an once a mın ere gı me 

t h b 
. 

1 
k b , t 'o+· U • k 1 ıhtıyatsızlık olur. Fakat ık; memle- Vekili B. Hasan Ali Yücel tarafın- na prens Pol dün Sovyet Rusyanın lanmıştır. 

a ta ç ardılar. Bu da bizimle pek arıY e a u, e m,,,,, mumı no - k t d k' .. b ti · l"h dan törenle a~ılmıştır. Sofya sefirı' B. Lavrentievı· kabu'. et- Jsveçte • .. • • 1 e arasm a ı munase e erın ıs a ı y 

ÇQk çarpıştı. Bir keresinde bizi aşa- talar uzerınde prensıp anlaşması ha- te•ebbüsüniln beklenmiyen bir en- Merasimde Vekiller, Riyaseti cum- mi,tir. 
ltı bi'e ıürdil. Az kalsın, topumuzu sıl olmuş bulunmakla beraber iki' ge'ıe çarpmış olması Londrada tees- hur umumi katibi, llfeb'uslar, me- Sefir Yugoslav hariciye nazırı B. Seçim bir sene gerı 
kılıç an geçı~ecekti. Fakat kavganın memleket miimeg~illeri tarafından süfle karşılanmıştır. murlar ve gazeteciler hazır bulun- Markoviç ile de uzun uzadıya gö -
ertesi günü !lyl~ bir kar ürkünü <2> halledilecek bazı teferruat me<ele-! Londradaki intiba zevahire rağ- muşlardır. rüşmüştür. bırakıldı ' ş 
cıktı ki Çinliler ş3şırdılar, biz de bu B 1·-· B ş k D - B 1 p veY f !eri 

0
eri kalmakt.ı ve e'a• me•deler men bu l>uswrta •on •özün söylenme- ir ıgın reisi re>•am . ev et ag e grad, 1 (A.A.) - Avala ajansı Stokholm, 1 (A.A.) _Har ı~i-

'" atı k:ıç.nnıyarak üzer!erine düş- . . miş olduğu merkezindedir. Vaziye- bir nutuk söylemiş. Cumhuriyetle bildiriyor: harp tehlikesi halinde intihabat 'a-
lOk, hepsini. temiz tepeledik. Çinliler ıyı bir hava iç;nde halledilmi~ oldu- tin inkişafına intizaren kaçak kont- birlikte temeli atılan resim sergisi. Sovyetler birl:ğinin Sofya elçisi hazırlıklar yapılmasındaki nııiŞ~ in 
bunun llzerme bütün bütün sindiler ğu için tflli der.;cede olan b•ı nok-

1
rolü bugünkü vaziyetini muhafaza nin 17 inci yıhı.ı idrak ettiğini be;·an Lavreııt!ev dün kral sarayında husu- IAt dolayısiyle azami bir sene ıÇA'& 

ve <lediler ki cBizim han öyle kuv- edecektir. etmiş, Güzel san'atlar birliğinin çok •i defteri imzaladıktan ve hariciye R!ksorag intihabatını tehir etıııe 
vetl! arpağdır ki rilzgarı b:Je eline ı ı 
almı ır.• Nihayet, tlört sene geceli Millet Meclisi t' de * verimi tarzda ça ıştığını anlatmış, nazırı Markoviç, Başvekil Tsevetko- karar vermiştir. 
gOnclüzlü uğraşt,ktan sonra Kara_ . Jt J V }" bd Maarif Vekilinin himayesini şükran- viç ve başvekil muavini Maçeki ziya- K • b J~rJ 
çin, Corıt, Kora illeri bize •ığındılar. Ankara, 1 (A.A.) - B. lif. :\T.eclı- a ya e Ja } la anmış, sonra Vekil, kordel:lyı ke•- .ret ett:kten sonra dün hariciye nazı- ayserJ ayan ~ 

· b · ş dd' G" ita lı ş miştir. Sergi evinde açılan •ergi, bli· rı Markoviç tarafından şerefine ve- • (l 
Ma ,zj illerinın bir ~ok yerıerini de e- ~· ugun em•e ııı una rııı " - s· ·1 l k 'T' • yük alaka görmüştür. rnen ö"le ziyafetinde bulunmuştur. Hemşırı l r kursun 
1, g•ç"rdik. B·ı Ha'lgceo şehri en zi- kanlığında yaptığı toplantıda deniz- lVl O ara .l orınoya e 

il ·ı d 1 t 1 · 1 · 1 t "tt • Z b k B. llfarkoviç B. Lavrentievin Bel - ı•azıl ..ızlar yatle d:ıyanaklık gü<terdi. Çlinkü, yo anı e eve ıman arı ış e me U· gı l ı"raat an ası ~ Uo 
d f üdil liikl . 1 b d t b' gradı ziyareti hakkında Yugo~lııv .• _Askeri h~!-

'niz tara ı açık, istediği gibi yar - mum m r erıy e e en er ıye. Bern, 1 (Radyo) - Romadan hıı· basınına aşağıdaki beyanatta bulun- Ankara, 1 (Husuoı) . dınıcl 
dım görüyor. yiyecek alıyor, bundan ~· .:e .. p~•ta, :elgraf v~. telefon umu_m ber verildiğine göre, italya velıahclı ikramiye ke~idesi n.uştur: taha~ede bugün ~çı~an ~ ıır kara: 
~~şka da Altın Hakanlanndan •n yi- mudurlilklerı 1940 b.u~celerını mu - prens Onlıerto, bugün S!\·ll geyiıımi~ Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz- - Sizlerin de bildiğiniz gibi Bay hemşıreler k~rsuna ışt.rnke kurst•Jtı 
gıdi, en yavuz askeriyle şehri koru· zakere ve kabul etmıştır. olduğu halde Torinoya gitmiştir. den) - Ziraat bankasının tasarruf Lavrentiev SoTyetler birliği ile Yu. veren Kayserı bayanları 
yor, Fakat, elbe~ bir gün gelir, b.'ze ·k • j Onberto, ista!yonda yalnız Alman- hesabı sahipleri arasında üç ayda goslaTya krallığı arasında akt~d'lna derslere başlamışlardır. .--;;!ı 
aman der, ~mdı Hamınız Daymıng Jspanyol heyeti yanın Roma s:firi Von l\Iakenz~n lıic· tevzi ettiği ikramiye keşidesi bu- ticaret anlaşmasının musaddak nüs- rentiev, Sovyet ticaret heyetı ~ıır-

tarafından selamlanmıştır. glin noter önünde bankanın umumi hatların teatisi için Belgrada gelmiş ve hariciye nezareti yüksel< "'~.v ı!• 
(1) Dayminıı;, Pekin tehrinin ealc· Romaya vardı Diş tabibi merkezinde yapılmıştır. Diyarbakır- bulunuyor. Sovyetler birliğinin ilk !arı huzurunda Sovyet - Yuıros usJıS' 

adıdır, Moıı;ollar buna cHanbalık• Roma, 1 (Radyo) - On kişiden da Zekiliye bin lira, Bursada Tüfek- resmi mllmessilini se!Smlamış olmak caret anlaşmasının musatldak n 
da derler. mürekkep olan b;. hpanyol asker! Cevat Dağh Çi oğluna 600 lira, tzmirde ŞUkril Oz la hassaten bahtiyarım ve bu anlaş- tarı teati olunmuştur. ,A!lıl-

(2) Ürkün büyük yaimur, kar ka- heyeti buraya gelm'.itir. Heyet, Ro- soy, Antalyada Mustafa Manyas, madan çok memnunum. • Dfln akıam ticaret naZ1rt B. ·raP' 
Hastalarını her .U.n aabahtaıı Dü xıoı d h · d ğ t ı· d b:ıy La' aırgaaı, boraiandan daha pek fırtı. madan sonra merkezi Avrupaya gi- Çanakkalede Arif ve Aydında Nuri n u,. e en sonra arıciye neza - res Avala a ı o e ın e . ,·ef' 

altıama kadar lkincibeyler soka· · afetı 
na.. derek tedkikat yapacaktır. Cingöze yüz lira isabet etmiştir. 95 retinde hariciye nazırı Bay Marko- tiev şerefine bir akşam •Y 

tında 65 numaralı muayenehane• 

.. E' MU J D ... 
Asrımızın en büyük Türk aan'atkirı 

iLLÜZYONiST ve MANYA TIZÖR PROFESÖR 

ZATİ SUNGUR 
Fevkalad b'-'yük sürprizler ve merakla dolu hünerleriyle 

BU AKŞAM 9,30 da 

EL HA M R A sinemasında 
ilk gala müaamere

0

ıiyle temsillerine baılıyor, 
Umumi Fiyatlar: Koltuk 75. Salon 50. Balkon 40 kuruı. ı 

DiKKAT: Bugün gündüz aaal 5 de ucuz talebe ve halk matineainde' 
FiYATLAR: Koltuk 50, Salon 40 Balkon 30 Kuruıtur. 1 

kişiye de 50 - 20 liralık ikramiyeler viç Sovyetlerin Sofya elçisi B. Lav - ml~tir. -
•İnde lı:a.bul eder. Telefon: 305S ı•••••••••1111•mııııi'iiıll••mımm .. mmmımmıım•••" " 
Telef oniiiTiiiiiiiAiiiiiiYiiiiiiiYiiiAiiiiiiiR~~-u~.;~-'.~~-~·:·:.~· .. ;··~·~·~··~··~·~·3•6•4•6•• Bugün K ült~!rı! ~i~eu Sinemasında 

ı .......................... ,, .. , ____ _ 
Bugün iki büyiik film birden 

1 -- JOHN BOLES - DORİS NOLANIN yarattığı 

SONUNCU BALAYI 
2 - Dahi sanatkar VİCTOR FRANCENİN en güzel eaeri 

A TEŞ 
Ayrıca: 

Eklar jurnal :N'o. 16 en son dünya ve harp hadigatı 
Oyun saatleri: 

Her gün saat :ı - 6 - 9 da , ........................... ..-............ _. ...... . 

DENİZDE İSYAN 
Büyük Fransız art<ııtleri: JEAN MURAT ve VİNNA VIFR1ED 

11
., 

tarafından fevkalade bir surette temsil edilmiş son derece heyeca ' 
bir vakayı musavver aşk ve macera filmi 

BAHRiYEYE SELAM 
Tekmil Amerikan bahriyesinin ittirakiyle t mail edilm.'.J Atk ve 

heyecan filmi 
Ayrıca paramuııt jurnalda en son harp lınv.ıdi~l r. 

~ -
1

seanslar: Den'zde i•yan : .. 3-4.50-9 Bahriyen selaL, 4,40 



• 
fANADOUlı SahifeS 

Yüksek Harp. Meclisi Is_v_e_ç~a7fa~k-.-n~d-a--.--~iiiiiii.iiii--kiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii-..iiiiiiiiii~ 
Yabancı tayyareler ı Ür ıye Uffl Urlyef 

Dün Pariste top:ar.mış 
üzerinde mı:tabık 

ve bü: ün tedbirler 
l<almıştır 

uçuyor · k b k • J 
Stoklıolnı, 1 (A.A.) - Dün öğlc- 1 mer ez an ası ıuare 

cJcn sonra büyü k bir yabancı tayya_ 

1 
"'l"4 

re Xor»eç hududu civarında Vaes- ı • • d 
terbotteıı eyaletinde lsveç nrazısı mec ısın en: 
üzerinde uçmu•tur. İ:;veç hava dafi 

) , 1 (A.A.) - Resmen bildi-
Or· 

~ . 
~ksek harp konseyi dün Pariste 
~ nııı14 ve vaziyetin icap ettirdiği 
ı.Q tedbirler üzerinde tanıamile 
l bık kalmıştır. 
~ ey içtimaında lngi!terey: BE. 
ıl, A.tli temsil eylemiştir. Bunla
Yl~ında Sir Ronald Campbell, , ;r.ı Dili, ıreneral İsmay ve gene
~ears buluRmakta idi. 

Bitmanın 

Konsey içlimaında Fransayı B. 
Reyno ve mareşal Peten temsil e,·ıe
miştir. Bunların yanında general 
Ve) gand, Amiral Darlan ve Baurloin 
bulunmakta idi. 

Londra, 1 (A.A.) - Dün Pari,te 
toplanan yübek harp konseyi içti
maı hakkında bu •abalı tngiliz Baş.. 
vekalet; a~ağıdaki tebJ;ğ; ne~r~tmiş
tir: 

umumi tetkikini yapmış ve vaziyetin 
icap ettirdiği bütün tedb;rler hak
kında tanı bir anlaşmaya varmıştır. 

Yük•ek harp konseyi toplantısı 

ll!üttefik iki hükfımet ve iki milletiu 
en büyük b;r ahenk içinde zaferin 
alınnınsına kadar bugünkü mücade
leye devam hakkında her zamandan 
daha ziyade ~ar~ılmaz bir gurette 
azimkiir olduklarının mutlak bir 

Yüksek harp kon•eyi vaziyetin bürhanını vermiştir. 

topları 800 metre yüksekten uçan 
tayyareye ateş ıtçmıştır. Tayyare 
Norveç istikanı eiinde kaybolmuştur. 

----*----
İngilterenin yeni tip 

Tayyareleri 
- Baştarafı 3 üncü sahifede -

taın 4000 talim tayyaresi vardır. 
Londra, 1 (Radyo) - Son muha

rebelerde İngiliz hava kuvvetleri ta-

s il . . rafından düşürülen 56 Alman tay;•aeya na tı ngılız Orduları kuman- re•inden 42 si denize düşmüştür. ın_ 
danı general Gort giliz avcı tayyareleri, Alman avcıla-

1# d rına nazaran azdır ve beşe karşı bir 
r('' d Londraya var l vaz"yetindedir. Bu •abalı Almanların 
~ Uttefi ki erin mu ka vem eti bir ay a- ~l'ında ~;:::~:ıvıe i~n~i~:h~~~~etleri- ~eMt:~~:r~~~hdt~ş~!~~~~~~·r.1 D;i~~; 
a devam ederse düşman eriyecek nin tam bir soğukkanlılıkla ve kah- bir muharebede G (l\fes•er Şimht 
\' ramanca muharebeye devam ettikle- 110) ve 3 lltesser Şimht 109 muhak-
l a.şiıı~n. 1 (Radyo) - Ayan - Müttefiklerin mukavemeti çok 
18; ri görülmekted·r. kak, 3 Me~ser Rimht 110 da muhte-

harlclye encümeni reisi B t- şiddeti dir. Bir ay daha bövle devam Londra 1 (Rad~) _ Bel•ika ge- m 1 1 k dil • .... 1 .. t·· . o . . k t l . , 'v Y e o ara şuru muş ur. 
~ Ui!!n iazetecileri kabul ede - ederlerse, miltecavız uvve erın neralleıinden Dökrayelin idaresinde- *'----
c Yanatta bulunmuş ve Avrupa- dörtte üçünü eritecekler ve nihai zıı- ki Belçika kuvvetleri, hain kralın em- A d 

11,ereyan eden mUdh!ş harpler feri mutlaka kazanacaklardır.• . .1 t t . d"I teslim myens mıntakaszn Q 
'<llıd rıne ı aa e memı~, t ~mana . 

a şunları söylemiştir: olmamış ve Alman kuvvetleriyle Li- -Bat tarafı 1 ind aahifede--

yPjdenberi harp ede ede Dunkerk ağırdır. 

Bankamız esas nizamnamesine a~ağıdaki muvakkat hükümleri ııa 

vesi husıı•u tetkik ve müzakere edilmek üzere hissedarlar umumi hP.
vetirıin fevkalade olarak i ~ imaa daveti idare meclisince kararl:aştı 

rılmıştır. 

3 Temmuz Çarşamba günü saat 14 de Ankarada Bankanın mer.kez 
binasında yapılması mukarrer olan bu içtimaa sayın his,edarlırrın teş
rif]eri r;ca olunur. 

Nizamnameye ilave edilecek mu
vakkat hükümler: 
Muvakkat birinci madde: Cumhuriyet merkez banka<'! hususi kanun 

'a maliye vekô.letine verilen mezuniyet haddi dahilinde kalma ve altın 
terhin ed ' lmek suretiyle hazineye fevkalade ve muvakkat mahiyette 
avans verebilir. Bu avan> mukabilinde icabında bankaca yapılacak 
en.isyon mikt:ırları kannun 37 ınci maddesinin 3 üncü bendimıde yazılı 
komite tarafından tesbit olunur. 

Muvakkat ik'nci madde: 1939 Avrupa harbinin hitnmını takip eden 
bir sene nihayetine kadar olan müddet içinde cumhuriyet merke.z ban
kası beynelmil~l tediye vasıtası mahiyetini muhafaza eden ve ic:ra ve-
1<illeri karariyle tay'.n edilecek olan dövizleri alıp satabilir ve bınnlar 
mukabilinde emisyon yapabilir. Bu alım satımdan doğacak kiir ve. za. 
rnr hazineye aittir. Kdr ve zararların tayin ve tediyesi şekli ve zam.anı 
hazine ile banka arasında aktedilecek bir mukavele ile tayin ohınur. • 

2042 . önlnine varmı•tır. Bu kuHPtler. Paris, 1 (Radyo) - Fran•ız a•kr-
düsmana kahra

0

manca mukavemPt ri makamlarını temsilen söz söyliyen lı111111am:•••••••••••••••••••••m•mml\lll 
gö~termekte ve mühim zayiat verdir- bir hatip, dün Frnn<ız kuvvetlerinin 

Narvik mıntakasında 
mektedir. :\r,m nehrini bir noktadan geçtik!eri

~tirdat olunan yer' er temizlenmek• Bu kuvvetler de vapurlara hindi· ni ve düşmanın ş"ddetli h!icumlarınR 
rilerek !ngiltereye nakledilecektir. ı·ağmen tutunduklarını bildirmiştir. 

tedir. Vaziyet inkişaf etmektedir ~ondr~. 1 .. (Ra.dyo) - Rimal CPP· Almanlar, burad~ Fran•ız.l~ra ~eçPn 
~ he<ındekı muttehk orduların vapur- •abayı tekrar gerı almak ıçın şıddet-
. ~olm, 1 (A.A.) - Norveç teb- saslı Norveç kuvvetleri Bodoeniıı şar !ara tahmili, büyük bir intizam!• de- li bir taarruz yapmışlar, fakat neti-
~ kında Fauske Filneid etrafında talı- vanı etmekte ve •on safhaya yaklaş- ce alamamı•larrlır. 
~l"f'il: .mıntakıı.smda Beisfjord ü- şid e.dilmiş ?ulunmakbdır. . maktadır. . . ~ransı z kuvvetleri, Abbeville şeh· 
•Q de ilci sahilden Tromnene kadar Mütemadı hava hucunıları netıce- Bu münasebetle ingil ·z orrlusıı ku rın n garp kısmını tamamen ele ge-
ijleı:ı böliesinde temizleme hare - sinde Bodoe tahliye edilm'ştir. Fa - mandam general Gort. nld!i(ı b;r e- ç"rmislerdir. 
;:~:Yapılmıştır. kat Norveç ve ingiliz takviye kıtalar: mir üzerine kumandayı kendi,iı'd.en . Ay_ni hatip, bugünkü beyanatı~.da 

27 mayıs gecesi Rano mıntaka- bu mıntakaya gelmektedır. sonra gelen en yüksek riitbeli zHbıte sımalı Fransada cereyan eden nıud-
ı •ltı InUdataa kuvvetleri Bodoe Stokholm, 1 (Radyo) - Narvik devrederek bugün buraya gelmiş ve hiş muharebelerde AlmAn za ·ia•ıl'•" 
'.~da Saltenfjordun şimal sahi- mıntakasında Almanlardan istirdad erkiinıharbiyei umum·yede vuku bu- müttefik zayiata nazaran beş misli 
~Çekilmek emrini almışlardır. Bu olunan yerler temizlenmektedir. Va- lan bir içtimaa iştirak eylemiştir. olduğunu bildirmi~tir. Alman13rın 
.~Çekilme esnasında yalnız hafif,ziyet, gittikçe inkişaf ediyor. General Gort! müteakıben Pokin- üzerinde bulunan resmi vesikalar. 

Çarpışınalar vukua gelmiştir. E- iam sarayına giderek, kral altıncı Alman zayiatının marıs iptidasından 

Birleşik Amerika 
)~giltere ve Fransaya tayyare ve bin 
lerce motör göndermek Üzeredir 
\'a . 

1 ~ Şınrton, 1 (Radyo) - İngiltere edilmiş bir halde Nevyork limanına 
taıısaya gönderilmek üzere en indirilmiştir. 
'1steın harp tayya~lerinden ınü- Bugünlerde Kanada yoliyle 1200 

1 bir nıiktar hazırlanmıştır. tayyare daha !ngiltereye gönderile-
~. tayyue motörü ambalaj cektir. 

Amerika Donanması 
l~nci iş'ara kadar Havai adala
~l~dan başka tarafa gitmiyecektir 
~ıııııton, 1 (Radyo) - Üç Ame-ınolülüden ayrılmaması da emrolun

'1 'Zırhlısı.na , talim i<;'n cenubi A- mu,tur. 
•, ,ta'Ya a-idecekleri sırada A~eri- . Va~inglon isimli 35 hin tonluk ye-

•ra sularında kalmaları emır e- n Amerıkan zırhlı•ı, bugiln merasını 
~··lir. le denize iudir;Jmiştir. Bunun b'r c;i 
~ llıci iş'ara kadar Amerika do-ıde iki hafta soıını d~ııize iııdirilec•k
llıasının Havai adalarından Ho- tir. 

Hitlerin Zoı·u 
~e;·te·h · i~eyi göze a~aral< harbı be
~ h-emehal bu sene bitirmektir 

-l~:-ıı. 1 (Ra'dyo) - Umumi hlirpte ve Hitler!n, harbi Lu seıw b!iirnwk 
;,dQnyadaki lnıiliz kuv~etleri- iç:rı e~inden ge!eıı h<r !ey; ya!ıacuğı

~'d ·t ~ısınma kumanda etmı~ olan nı, ).luttef.klerın o?a gore, daı-~ı~ ha
•,~1 lltıı ; yazdığı bir makalede, Al- zır bulunmaları lazım geldıgını ve 
lı~ •11ıı Londra üzerine bir taarruz 1 ı·n büyük hiicumların lııgillereye 

ltıaJarı ihtimalinden bahsetm:ş' karşı yapılacağını kaydey !emiştir. 

~lllgar pc.r!amentosu Sir Samuel 1-Ioar 
!. ~fy 
~t; 1 a, 1 (Radyo) - 1 Haziranda Madride vardı 
IQ a ~tıne,ı lazım gelen Bulgar me-
-, ~n meclisi, içt:nı.alarını 5 haz:ra- :l!:ıdrid, l (Raç]yo) - İııg!ltere-

adar ıızatacaktır. nin bura sefirliğine tayin edilmi~ 

~ olan Sir Samue] Uoar, bugün tayya-
0 --· ' ·ı 1 . t• "l . , re ı e ge mış ır . 

.. cı.nyada ha/lada ıkı Ruzveliin talebi 
lıgqn et yenmeyecek Vaşington, 1 (Radyo) - B. Ruz-
'~ Uk~eş, 1 (Radyo) - Dünden iti- veltiıı siiiihlanma için bir milyar do
ltn Romanpda haftaca ik; gün !arlık da1rn tah,i•at talebi, kongre 
~ enıneıne•i hakkındaki emirname-\ mahfiller;nde çok iyi karşılıınmış-

tl.;kme ba~:aıım~. tır. 

jorj tarafından kabul edilmiş ve ce- beri 500 bine baliğ olduğunu gös~er
reyan etmiş olan muharebeler hak- mektedir. 
kında izahat verm'ştir. 

Kral, general Gortu büyük alay 
rütbesinin şövalye nişaniyle taltif ey_ lzmir belediyesinden: 

Dr. Behçet l.'z caddesinde 1200. !emiştir. 
Necati B. caddesinde 750 ve 1a~~ 

•• ayııı sokakta 670 metre murabbaı Uç Kimyager 'ı eton yol yaptırılması, fen işleri mil
'ürlüğündeki keşif ve şartnamesi mu v aldolu dbince kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. Keşif bedeli 10740 lr:ı 

Diğer bir takım sinir GO kuruş ve muvakkat teminatı 801l 

ilaçları gibi mideyi boz- liradır. !hales; 7 / 6/ 940 cuma günU 
•aat 17 dedir . 2490 •ayılı kanunnıı 

ınıyan çok iyi ve tesirli tarifatı dahilinde hazıl"lanmış teklif 

arazsız bir sinir ila- mektupları ihale günü azami •aat on 
~altıya kadar encümen riyasetine ve-

1_c_ıd_ır_. _________ 1/ri!ir. 21 2s 2 6 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TR/Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk l irası Şube ve Ajan adedi 262 
/,ırai 1·e Tıwri Her Nevi Banka Muamelelrri 

~ .b.f4 u~.t uı..(U ı..:~ucı t.: .O:v,,,Vü iıra ikramiye verectk 
Ziraat Lunkasıııda kunıLııra ve ihlıar:;ız tasarruf hes.aplarıııcla en 

az 50 lirası bııiunanlara •tııede dort defa çekilecek kur'a ile aşaıiıdaki 
11Iauagoı·e ık:·aıııiye ciiigıtıl .. cuktır. 

4 Adet ıooo Liralık 4,000 lira 
4 • 500 • 2.0()0 c 
4 c 2:;0 • ı,ouo c 

4\l < 100 • 4,000 c 
100 c 50 • 5,000 • 
12() • ~ll • 4,800 c 
160 • 20 • a,200 c 
uıı,K,ı.T: Hesaplarındakı p~rnlar bir sene içi•ıde elli liradan a~ağ-1 

dı1ş ıoıiy~nıere ikramiye Çiklığı lbkdirıie yllzde yirmi tazlasiyle verile~ek
ur. Kur"alar senede dört defa, l t, lul, 1 bırinci ka un, ı m"rt, ve ıh ... 
""""" w.r.hleriude ı;d,ılçcekt.r. 

Devlet Denizgolları işletme 
umum müdürlüğünden: 
1 - !stinye Dok ve fabrika havuzlar sahası dnhilinde menut tak

riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf ugu!iyle satışa çıkarılmı~tır . 
2 - Artırması 20 Haziran Perşembe günü saat 15 te Alım satım ko

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli tonu fop olarak 18.- lira olup muvakkat 

teminat 2430.- liradır. Şartnnmesi komisyonda göriilebil;r. 
4 - isteklilerin mühürlü kapalı zarflarını yazılı gün ve sautten bir 

•aat evrnliııe kadar kombyon reisliğine makbuz mukabil;nde tevdi et-
meleri lazımdır . 30 3 8 18 4368 / 1921 

Tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 
J{ır.kkale fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere :;an'atlar mektelıi me

zunları ile serbest >an'at erbabından tornacı alınacaktır. 
Aslcerliğini yapıııı~ olanların nlifu,; \'e terhis vesikası, doğruluk ki 

ğıdı ve bonservis suretlerin; m:dalarına bağlıyarak Ankarada bulunan
: arın Ankara silah , ista!llıuld::.kilerin zeytin burnu ve izrnirdekilerin de 
Jıalkapınar fabrikaiarımız müdürlüklerine itmtihan olmak üzere mü. 
racaat etmeleri. 21 25 29 2 6 1787 

Den.zli beled~gesinden: 
Belediyemizde C·~ıız lira a.Ji maaşlı ba katiplik münhaldir. Bu va. 

zifere 10~6 sayılı barem knnununa göre bu maaşı almağa hak kazan
nıı~ 'e memurluk ':asıf ve •artlarına haiz yük.,ek ve bilhassa hukuk 
tahsi'i görmüş olanlar tercihan alınacaktır. 

Talip olanların pullu bir istidaya hal tercümeleriyle birer adet fotog
rafilrını ek!iyerek 12-6-940 tnrihine kadar Denizi; belediye riyasetine 
gondermeleri ilan olunur. 1 3 2014 

Manisa C. Müddei umumili
ğinden: 
;il anim ceza e,·inin 1 haziran 940 tarihinden 31 mayıs 941 tarihine 

kadar olan b r senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konu lnııı~l u!". 

Ekmegin lıeher adedi 960 gram ilzerindeıı olmak ilzere senelik ihti
yaç 158000 ad~tten ibarettir. 

)IuhamınQn bedel lıeher ekmek 8 kuruş 16 santim hesabiyle 12892 
lira 80 kurıı~ ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuruştur. 

Bu i~~ ;.it ~Jlrtıwmeler müddeiumumilik kaleminden bedels'z olsrak 
alına bili~. 

!hal~ 7- haziran - 940 Cuma günü saat 15 de C. müddeiumumiliği 
makamıııd~ toplanacak olan komisyon huzurlyle yapılacaktır. 

Talip!er · ıı muvakkat tenıinailariyle teklif zarflannın 2490 sayılı ka
nunun 32 inci maddesindeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ih:ıle 
;aatinden en az b!r ;aat evveline kadar makbuz mukabilinde cumhuri
Jet müdde umumiliğine verilmesi ve isteklilerin muayyen gün ve saat
te kuınisyoııad:ı hazır lıulunmalarının Iazım geldiği ilan oluııuı·. 

3 2 4 6 1989 

\ 

AKHiSAR SULHHÜKUK HA- riyeye müıılekil ev 29 6/ 940 Cumar
KIMLIGINDEN: tesi günü •aat 10 da açık artırma ile 

1 
Akhisar Sulh hukuk mahkeme•inin mahkeme koridorunda satı!ac:ıklır. 

ı:ı 10 939 ilin Ye l!l8 sarılı iliını ile .. • . . 
lı . .. d t 1 k · . 

1 
l\luhanımeıı kıymetıııırı vı.izde yetmış 

sine ka;ar verilen Akh.i. ;rın Şehler beşinj bulursa ihale ed:Iecek Lul-l 
ılmuzave e sn ı ara su:vuun ıza e- ~ 

mahallesinde Hacı Mehmet •okağın- mazsa 15 gün uzatılarak 15/7 ı 940 
dıı sağı Dramalı Ha.an, solu ve ar- Pazarte'i günü . t.at 10 da ayn; ma
kası Ali Kiıhya önü yol ile mahdııd halde kat'i ihale•; icra kılınacaktır. 
30 •a}~ılı tahtani bir fevkani ik; odn Bu ga} ri menkul üzerinde bir hak 
ve bir mutbaha şamil ve 300 lira de- iddiasında hulunanlar varsa 20 gOn 
ğerl; ve 108 sehim itibarile 36 sehmi zarfında :'ı!ahkenıeye müracaatları 

Ahmet karm Fatma ve 45 sehrr . Ta- aks; takdirde iddiaları nıesmu olmı
hir 6 şar sehimden 24 sehmi Nedim, yacaktır. 
:'ıfustafa, Murat, Mehn•H ve üç seh- Yüzde iki buçuk dellilliye ve dam
mi Hürr'yetin tahtı ta•arruflarında ga pulları müşterisine ait satış peşin 
iken Muradın ı;JümU ile karı•ı Fatma para ile ve yllzde yed; buçuk pey ak

i
n babası Tahir ve kardeşleri Nedim 
ve Mehmet ve Hiirr'yete ve ).Itı•t a

. fanın ölüm il ile binnetice karıııı Fik-

ça•ı verilme•; şarttır. 

Taliplerin müracaall 
nur. 
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~lzmir Levazım Amrliği ilanları~ 
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lzmir levazım amirliği zatın alma komisyonundan: 
1 - İstanbul komotaıılıirı gilmüş;uyu hast.ıhanesinin s•nelik ihti

yacı için a~ağıda yazilı beş kalem yiyecek maddesi kapalı 
zarf usuliy'.e ek3iltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltmesi 14-haziran-940 günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi h~r gün i>t. komutanlığı Sa. Al. Ko. da görülür. 
4 - Bu mevaddı toptan verecek bir talip bulunmadığı takdirde ia

şe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
5 - 1stekli'Hin belli günde münakasa saatinden bir saat önceye 

kad.ır tekJ;f mektuplarını Fındıklıda komutanlık •atın alma 
komisyonuna :nakbuz karşılığında teslim etıneleri. 

Cinsi MiktarıMuhammen en. Muvakkat temi-
~ 

Kilo Li. Kr.• Li. Kr. 

Yogurt 40.000 10.000 750 00 
Pastöröze süt 40.000 12.000 900 00 
Ciy süt 20.000 4.000 300 00 
Tavuk adet 2.000 1.500 112 50 
Piliç adet 1.000 500 37 50 

28 3 8 12 
lzmir levazım amirliğı~ ıatın alma komisyonundan: 

1 - İzmir merkez birlikleri hayvanatının 197500 kilo saman ihtiya
cı iç:n eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

? - ihalesi 10 haziran 940 pazartesi günü saat on beşte kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı 3950 liradır. 
4 Tem:natı muvakkata akçası 296 lira yirmi beş kuruştur. 
6 Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
6 İstekliler ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 24!100 sayılı kanunun iki ve üçün 

cü maddelerinde w şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komi"JOna mü-
racaatları. 25 29 3 8 

İzmir levazım amiri iğ! ıatın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 33:l hin 

kilo kuru ot iht:yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - İhalesi 10 haziran 940 pazartesi günü saat on altıda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 14985 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1124 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyet'ndedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün-

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve te
minat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 29 3 8 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Mani~adaki askeri hastahane•inin (20.UOO) kilo yoğurt ihti

yac1 açık eksiltme suretiyle münakaya konmuştur. 
2 - İhalesi 17. haziran - 940 pazartesi günü saat 10 da lllanisada 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Thmin ed:Jen tutarı (3000) liradır. 

4 - Teminat muvakkate akçası (225) ı:radır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair veqika gös-

7 
termek mecburiyetindedirler. . . 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle birlik
te ihale saatinden evvel komi•yona müracaatları. 

2 6 10 15 

lzm,r Def ter.:arlığın -, an: 
Satış No. Muhammen bedel" 

493 Tepecik ar;lan sokağında 170,25 M. M. 153 23 
31/1 31/2 No. lu arsa 

502 Birinci Tepecik 1202 No. lu sokak 120 60 00 
:'>L M. 11 No. lu ar"<a 

5-06 İkinci Tepecik 1143 No. lu sokak 154 92 40 
M. lif. 31/l No. lu arsa 

508 Birinci tepecik 1202 No. lu sokak 121,46 60 73 
lif. M. 5/7 No. lu arsa 

509 İkinci tepecik 1146 No. lu sokak 123,81 55 71 
llL !iL 22 No. lu arsa 

512 İkinci tepecik 1164 No. lu arsa 221 97 00 
ll. llI. 13 No. lu hane 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayetcn talip zuhur etme
diğinden 27-5-940 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bıra
kılmıştır. İhaleleri 7-6-940 tarihine mü,adif cuma günü saat 14 tedir. 
Taliplerin milli emliik müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 2043 

-Deniz levazım safın alma ko
misyonundan: 
ı - l\Ievcud evsaf ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bede 1i 

47230.50 lira olan 13 kalem muhtelif cins boya malzemesinin 
10-6-940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Kasım -
paşada bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 3542.29 J:ra olup şartnamesi her gün iş saatı da -
bilinde ve 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komisyondan 
alınabilir. 

s - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlıya -
cskları teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir saat 

evveHne kadar mezktlr komisyon başkanlığına makbuz mu -
kabilinde vermeleri. 24 28 2 7 1852 

/: .. 

(ANADOLU) 

Akhisar belediyesinden 
Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan 65,700 kg, 

mc.torin 1277 kg. kuru buhar •olinrlir yağı, 1277 kg. yağlama ynO;ı, 

1725 kg. dizel yağı, 1100 kg. dizel ya ;.! ama yağı alınacağına dair ya
pılan ilana rai{men istekli ~ıkmadığındnn 27 haziran 940 per~embe 
günü •at 15 şe karlar bir a;· zarfında zuhur edecek ve haddi layık be
del teklif edecek olana ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 8016.fll liradır. ihaleye iştirak edeceklerin yüzde 7,5 
teminat par:.ları ile Akhi•ar bel~diyesine müracaatları !uzumu ilan o-
lunur. 2 6 11 1.3 2027 

Akhisar beled;yesinden: 
5984 lira bedeli keşifli Akhisarda hükumet cadde;;inde yaptırılacak 

beton yol inşası işine yapılan ilana rağmen istekli çıkmadığından 27 
haziran 940 perşembe günü saat 15 şe kadar bir ay içinde zuhur Pde
cek ve haddi liiyık bedel teklif edecek talibine pazarlıkla ihale edile
cektir. 

Bu işe iştirak edeceklerin yüzde 7 .5 teminat paraları ve bu gibi işle
ri yaptıklarına dair vesikaları ile birlikte Akhisar belediyesine müra
caat etmeleri ilan olunur. 2 6 11 15 2029 

Akhisar belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan 4924,50 E

ra bedeli ke~if!i ve 657 ton linyit kömürü alınacağına dair evvelce ya
pılan ilana rağmen istekli çıkmadığından 27 haziran 940 perşembe 
günü saat 15 şe kadar bir ay içinde çıkacak ve lı1yıki had bedel teklif 
edecek talibine pazarlık suretiyle ihale olunacaktır. lhaleye iştirak e
deceklerin yüzde 7,5 teminat panısiyle Akhi;;ar belediyesine miiraca-
fttları lüzumu ilan olunur. 2 6 11 15 2028 

P. T. T. umum müdür~ÜÇ?-tinden: 
idaremize yühek, !be ve orta okul mezunlarından nıusabaka ile 

memur alınacaktır. 
Bu mü~abakalara isth·ak j<:in Pranncak vesikaların nevi Ve mah;yeti 

her vilf,yetin P. T. T.· merkez müdiirlüklerinderİ öğrenilir. 
İmtih: .ı, lara vilayet merkezlerinde orta okul mezunları için 3 tem

muz 940 çar<;amba, lise mczuıılan içın 5 temmuz 940 cuma ve yüksek 
okul mezunlan için 8 temmuz 9-10 pazarerle;i günleri saat tam dokuz
da başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı mü,l.ıitelerini tamamlayıp vilıiyet P. T. T. müdür
lüklerine mürf.c:ıatla binı ve adresin ni kaydett:rmeleri lüzumu llaıı 

olunur. 2024 

lzmir Kültür lis•,,si miidLrlüğünd n: 
9 uncu ve 10 uncu sımf öğrencilerinin askeri kampları 7 Haziran 

940 tar hine r!lstlıyan cuma günü sabahı başlıyacağından talimat alın
mak üzere öğrencilerin 5, 6 haziran günleri liseye müracaatları lii
zımdır. 

Pazarlık suretile eksiltme 
Liseler alım, satım komjsyonu reisliğinden~ 

Cinsi B h k"l t h . e er ı o a mın 
fiyatı Miktarı Eksiltmenin yapılacağı 

Kr. Sa. Kilo gün ve saat 
-- - -

Ekmek 10 25 520000 4/VI/1940 salı saat 15 te 

Sabun 38 14550) 4/VI/940 sal1 saat 16,15 
Zeytinyağ 60 17750) 

Sadeyağ 135 51000 c c c c c 15,30da 

Toz şeker 36 50 86500)c c c c c 15.45te 
Kesme şeker 40 23000) 
-
Dağlıç eti 58 80500) 
Karaman eti 55 70000)c c c c c 16 da 
Kuzu c 45 29500) 
Sığır c 35 23850) 

Beyaz peynir 45 22700)c • • • c 16,15te 
Kaşar • 75 11850) 

Ercnköy \'e Çamlıca Lise;irıin 
38 k:.lem yaş sel.ızesi l'mum tutarı 6685 lira 10 kr. 4/Vl/1940 

Salı 14,30 da 
\1 :ktarı • 62110 Kilo 

81900 adet 
15100 demet 

Kabataş L. Sütü 11 3500 4/VI/1940 salı saat14.45te 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, Çamlıca, Kandilli, 
Kabataş ve Erenköy liselerinin Mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyaçları 
olan yukarı(.:\ yazılı slitün 24-V-940 ve diğer yiyeceklerin 21-VI-1940 
gününde kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde bir kısmına istekli 
çıkmadığından ve bir kısmına da teklif olunan fiyatlar yüksek görüldü-
ğünden 2490 sayılı kanunun 41) ıncı maddesine göre bir ay zarfında pa-
zarlığa bı,.akılarak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde pazarlık 
suretile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ehiltme lstanbul Reyo)ilu lstôklfıl caddesi No. 349 da Liseler Alım 
satım komi•yonunda yapı'.ncaktır. 

lötekliler <,, 15 kat'i temin&tlarırıı yatırarak alacakları makbuz ve 
1940 yılı ticaret odası ves;kalariyle birlikte hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde sözü geçen komis~·on<la bulunmaları. 

'Teminatları yatırmak ve ~:ırtnameleri almak istiyenlerin Galatasa-
ray liHesinde komisyon katipliğine müracaatları. (4399) 

Akh"sar belediyesinden: 
1- Kesif bedel" 5880 lira 86 kuruş olnn Akltisarda muhtelif yer-

!erde yapılacak mecra ve bacaları kapalı zarf usul!! ile ek-
siltmeye çıkarılnıı~tır. 

2 - ihalesi 6 hazıran 940 perşembe gür.ü saat on beştedir. 
s _ İhale veri Akhisar belediye binasında daimi encümen tara -

fındP.n yapılacaktır. 

4- Bu ise girmek isfyenler yi''M ~·edi buçuk muvakkat teminat 
Iariyle kanunun tarif ettiği Ye,ikalar ile bu gibi işleri yaptık-
!arına dnir re,mi evrak \'e tekH!er"ni ayni gün saat on dörde 
kadar Akhi•ar belediye•ine vermeleri lazımdır. 

5- Şartname pr0je ve keşifname her zaman belediye fen daire-
sinde görOlehilir. 26 28 30 2 1910 HMI 

Makine Tamirhanesi 1 ~~m~~~ve~!~:~ı!ıf1::r~~~~~h~z~a~~~~?rn: gunu 

f~: ~(lnfinde {eg!jm etmeği prensip edİ~ea Ve bu• 1 kampa b:ışlıy'<Cliklardır. 

• • •• •• .. ...,, .. 

nun'.a ift'.har eden bir müessesedır Şehir haric;nıle oturan yatılı çocuklarımızın perşembe akşamı okul 
1 da bulunmaJ,,,rı ~ atılılar okul levazımından istif de edecekleri için be -

"i1111W•••Butaımanllemp•az•a.n••dem•lre•ll•e•r•lır1'f•·•l•ll••T•e•le•l•o•ıı•:•S•f•f•l•••-ıJ 1 raberlcrind e yatak getirmeme !eri bildirilir. 2022 ~ 
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SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

~ ADIGE V a p u r u 
2-6-940 tarihinde 

2H !!lO~ 
t· 1· f" - _Jı0rZ~ ~ . _ , en r ı va . ı • ·G-
AMERlCAN EKSPORT L!NES r.; 

N E V - Y O R K tç!S 

4G~ 
5 a:ızitt' EKSCHANGE vapuru 1 

beklenmekte olup • . 
CENOV A VE RİVİ- na clogru beklemyor. 

ERA limanlarına ha 
reket edecektir • 

D~~. R. T. - BUDAPEST 

. Budapeat ı'c;in: doğ'111 
CALİTEA Vapuru 4-6-940 tarıhın KASSA motörü 5 Jıazirana 

de beklenmekte olup lSTANilUL beklenôyor. · doi· 
PİRE NAPOLt CENOVA limanlarına SZEGED motörü 15 hazirana 
hareket edecektir. ru bekleniyor. 

E. MORANDİ Vapuru 13-6-940 1!1 
tarihinde beklenmekte olup ertesi SERVİCE MARTİME ROV)i.I. • 
günü PİRE .TRİYESTE VENEDİK li- BUCAREST 
manlarına hareket edecektir. 

QUIRINALE Vapuru Haziran a- Köstence ve Galaa ic;inı 
yının ikinci on gününde beklenmek- do~ı11 

ı te olup VENEDİK TRİYESTE liman- OİTUZ vapuru 20 haziranıı 

1 !arına hareket edecektir. bekleniyor. rl •"" 
1 Not - Bütün bu vapurlar Triyeı· Vapurların !ılm Te tarihle ., 
te Yeya Cenovada tiınali Ye cenubi lı:ında hiç bir taahh!ld alın:; 
Am"rika limanlarına hareket eden TELEf"ONı 2007 • 2 

!TALiA ANONiM aeyriaefain tirke· I l••mm••·----~~".'] 
tinin ve Amerika ve Hindistana hare· 11 , 

ket eden LOYD TRIYESTINO ano. Olivier IJ~ ş{ırekaJ 
nim aeyrisefain tirketi vapurlarına LİMiTED 
tesadüf ederler VAPUR ACENTASI 

Not: Gerek navlun ve ıc<ekae ha· Atlürk caddesi Rceı bin•tl 
rı<lcet tarihleri hakkımla acentemiz Tel. 2443 :~i• 
hiçbir me•uliyet kabul etmez. Londra ve Liverpol hatları , ~t· 

TELEFON No. 2004-2005 Piy•anın ihtiyacına ıröre v•P 

lJUK'JVN. 

BEHÇET UZ 
Ç:ocuk Hastalıkları 

!Jütehassısı 
H&dtal«nnı 11,ao daıı bire ka"a: 

8Pyler ıokağ1nda Ahenk ıııatbı.ıuı 
vanında kabul eder. 

lzmir Üçüncü İcra Memurluğun
dan: 

A - Bir borcun temın istifası için 
İzmir Narlıdere köyünün Ayasefid 
Çamlı tepe mevkiinde tapunun 17 
numarasında teşrinisani 333 tarih 
sayfa 279 cilt 192 de kayıtlı heyeti 
umumiyesi 1200 lira kıymeti muham
mineli 26 dönilm bağın 1/3 hissesi 
200 lira mukabilinde Emlak Eytam 
Bankasına vefaen mefruğ olan mez-
ktlr hisse ile, 

B-: Ril"inci Karantina mahallesi 
tramvay caddesi sohSi;ında tapunun 
726 ada 10 parsel numar:ısında 559 
taj No. lu hane ile bu hanenin müş
temilatıııdan evvelce bodurum iken 
sonradan dükkana tahvil olunan hH 
ik·sine (4000) lira kıymet takdir 
edilen gayri menkul aşağıdak,i şart. 
lar dairesinde satışa konuldu: 

Birinci artırma, 10/7 /1940 Çar
şamba saat 10 da İzmir 3 üncil icra 
dairesinde: 

1 - : İşbu gayr; menkullerin ar
tırma şartnamesi 12/6/940 tarihin
den itibaren 39/1115 No. ile üçüncü 
icra dairesinin muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla ına
lilmat almak istiyenler işbu şartna
meye ve 39/1115 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 -: Artu·maya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdı 

edilecektir. 
3 - : İpotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahipler'nin gayri menkul üzerin
deki haklarını husu•ivle faiz ve mas. 
rafa dair olan irld'alarını i~bu ilan 
tarihiııden itibaren (20) gün içinde 
evrakı mü,biteleriyle birlikte mcmu
riyetim'ze bildirmeleri icabeder. Ak
•i halde hakları taııu •icillile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma. 
sından hariç kalırlar. 

4 -: Gösterilen günde artırm~)'a 
istirak edenler artırma ~artııaıneoinô 
okumuş ve Hizumlu malOmat almı• 
ve bunları tamamen kabul etmiş :ıcl 

larınıız sefer yanacakla,dıt• -
C H P · · af J<ll• . . . ışçı, esn 
l umları birliğinden : l•ptı· 

B . . h . mı·ve toP -jrıııcı eyetı u•nu . .,.eıı e..-. 
sında ekseriyet temin eueını. rihıerı 
miyetlerin ikinci toplantı ta 
aşağıda gösterilmi~tir. ,8ştte "n ve· e Eonafııı tayin olunan gu ·c• f . rı 
Ticaret odasına gelmelerı 
ılıi.n olunur. 

Kolonya, Baharatçılar 
~arsamba saat 19 da çs~aJll' 

Güzel san'atlr.r 5 1 6/940 
ba saat 15 te. s/6194f 

Memur ve müstahdimin 
cumartesi saat 14 te. •) 

(204~ 
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Z A Y 1 . ubesf0• 
Dursa vilayetinin askerlık ş şJJlllf 

den 315 doğumlularla ber~be:yi e.lt 
olduğum terhis tezkeresini ı JıisİnıP 
· y · · · ı · dan es tım. enısını a acagım iııt· 

hükmü kalmadığını ilan ed;.r Jı•,-fl 
Bursa vilayetinin Orha~d 1 !'l•rl•• 

Balay köyünden lzanır r aralı / 
dere köyünde 77 nııı" ğlU 
"vde oturan M.,banet 

0 

Ramiz Doğaıı _/ 

------ •O' ------- d·ıır·" 
ra en çok artırana ihale e ı 

0 
J;_l)'' 

cak artırma bedeli muhaınıne 11ş i!'" ya sa •er metin % 75 ini bulmaz ve 
11 

di» 
• ,, hanı ola W tlyenin alacagına ruc 1 bun . 

alacaklılar bulunup ta be~e edilJll'I 
k 1 ·ı temın ,-• rın 0 gayri men u ı e faıl•· 

alacaklılarının mecmuundan ııııudtt 
taa ~1P 

çıkmazsa en çok artıranın 15 r 
baki kalmak üzere artırma 40 per· 
daha temdit ve 15 nci 25/7 /~ sa•tıe 

ayııı .,. 
şembe günü ayn; yer ve atış ı 
yapılacak artırmada bedel sıı diA'er 
tiyenin alacağına rüchıını 01~ ile W 
alacaklıların o gayr; menkU uuııd~P 
min edilmiş alacakları mecm Jı şrttı
fazlaya çıkmak şartne en ço del el· 

h 1 d ·ı· TI" •le bir be ,ş· rana i a e e ı 1r. ıo~ "'e · 
d" edilmez.ıe ihale yapıJıınıaZ 
tış talebi düşer. • ·ne ilı • 

6 -: Gayri menkul keııdısı ·eril<'" 
"~a ~ "' le olunan kimRe derhal ve, •e ilı9 

mühlet içinde parayı vermed\iııde" 
k keıı ı. ş•I le kararı feRholunara . bUıuıı · 

evvel en vli ksek 'teklıfte ,ıııı'' 
kimse arz~trrıiş oldıı:;u bedellez· ,.e"8 

•'5-a razı olul""a ona. raı 1 p!fT1~·ddetıe 
·· ınrr~· !\ 
hulunmazea henıen 15 p-l rtır,r· 
nrttırrrı.wn c'kıınlııı eıı ı:ok a,,. far~ 

. . l ""' ôhalo edilir k; ihak ara .ııı<' ı ııe•,p 
. . c~ b~cıteı , 

\"e geçen ıı;Uııler ıç:n ·]ar aı· 
. d·- r zarnı ,o olunacak faız v~ ıge 1nl'f1 

k ı htıt'Z111 tı ve itib.ır C1lıınurlar. en hiikme hocet ama" 
1 
.r~~e 

5 -: Tayin edilen znnıanda ,O"O)'- ·"ı•etimizre alıcıdan tııMi! 0 

"i menkul iiç defa bağırıldıktan son- iliin olunur. 

ALSANCAK 
fstaayOnU V .. - ..... ...,,.1 .. V•nİ A.çlllUl 

EGE 
Husıı . .-f Hnsto 'ın.,..,.~ İ 
Sahibi: nnKTnR nPPR.4.TôR 

ADIL Ei~? 
Her şubeye ait hastalar kabul ve mıı-1 t cha.<.,ısları tara frndan tedavi eılilir. 

l 
l\ı1üessesede her zaman 

1 dol:tor bululur. Tel.2918 


