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ulgar kıtaatı Varnada toplanıyor. Macar 
keşif kolları da ile.ri hatlardadır 

Sovyetler birliği, Basarabya ile Bukovinadan 
çekilen Romen ordt\sunun terhisini istedi YALANI Balbo öldü 

Sovyet işgali Romada 
telciş uyandırn1ıştır 

lngiltere sulha 
yanaşmıyacaktır 

Alman manevra-

M areşalın tay garesi harpte vu
rulmuş, alevler içinde düşmüştür 

Londra, 29 (Radyo) - İtalyanın 
bugüıİkU hava_ kuvvetini meydana 
getiren Trablusgarp umumi valisi 
Mareşal Balbo 28 haziranda Tob • 
ruk üzerine İngiliz tayyarelerinin 
yaptığı bir taarruz esnasında bindiği 
tayyare ile muharebe yapaı;ken tay. 
yaresinin alevler içinde yere düşme
siyle sair milrettebatiyle birlikte öl
müştür. İtalyan resmi tebliği de ay-

R h f . d ı·kı I k S ı· 1 sı akim kalmıştır usyanın er tara ın a şen ı er yapı ına ta, . ta ın e 
\ 

Londra, 29 (Radyo) - Son za-
• ,,. • • manda bilhassa Amerikan gazetele-ord Uya, Molotofa ebrılc telgrafları çekılmektedır rinde İngilterenin, Fransa mütareke. ni haberi vermiştir. · 

Mareşal Balbo 44 yaşında idi. İtal
yada ilk Faşist hareketi esnasıııda 
başta ealışmı,, 1922 de Faşist parti
si iktidar mevkiine geçince italyada 
tayyareciliği vücude getirmek v_azi
fesh•le tavsif edilmiş, 1929 senesınde 
hav'a nazırlığına getirilmiş, 1933 de 
istifa etmiş, Trablusa umumi vali 
gönderilmişti. 

Moskovıı, 20 (Radyo) - Basarabya 
iJ Bukoviııanııı işgali münasebetiyle 
Rtı<yaııın her tarafında şenlikler've 
'ezahürat yapılmaktadır. 

Staline, ordu başkumandanlığına ve 
:\foJotofa tebrik telgrafları çekilmekte. 
dir. 
Bükraı! , 2!l (Radyo) - Sovyetler 

llirliği, Bru ~rabva ile Bukovinadan 
teri çekilen Ro~en ordusunun derhal 
terhis <dilme•ini Romanyadan iste -
lııiştir. 

Bern. 2!l (Radyo) - Bulgar kıtaa
ının, dündenberi Varna ve civarında 
.ahaşşlit etmekte olduğu haber veri
liyor. 

Macari<tıın erkanı harbiyesi de, Ma. 
Car keşif kollarının, hududun ilk hat
tına geçme•ini emretmiştir. 

Biikr<'şten alınan haberlere göre, 
l{oman.rnnın numumi seferberliği, Ro 
ltı:ınyııdan arazi koparmağa çalışan 
lluJgaristanla Macaristana karşıdır. 

.. Loııdra, 29 (Radyo) - Bükreşten 
l1oyler Ajan"1nı!1 istihbaratına göre, 
l'lasarabya ve şımali Bukovin~ııın iş
ltali, ilç sı"finde tamamlaııacaktır. Bu 
hususta Sovyetler Birliği ve Romanya 
mutabık kı:Imı~lardır. Romen ordusu, 
butun teçhızatı~·J~ çekilecek, yerini 
Sovyet askerlerı ışgaJ edecektir. 

. Alman gazeteleri ve radyo merkezle. 
rı, Sovyct • Romanya anlasması hak
kında JX'k ~z mütalca serd:tmektedir
~" Fakat ıtalyan radyo merkezleri, 

' Ya lan ! 
Donanmamız Beykoz 

Önündedir 
1staıı bul, Z9 (Hususi) _ Bir ga. 

zete,_ donanmamızın Karadenize 
~ı.kt~gını yazmıştır. Bu doğru de
gıldır. Donanma Beykoz önünde 
demirlidir. 

·~ ~ 

Bunu da Veygand 
söylüyor: 

Yaşasın Fransa 

Gii.ga Fransanın şerefi 
kurtulmuş 

.Bordeaukf. 29 (A.A.) l\IilJj 

m\ıhtelif fikir ve mütalealar ileri sür
ll\tişı.,rclir. Roma rndyosu ilk zamanlnr 
bu hadisenin italyada hayretle karşı
landığını, Basarabya ile Şimali Boko
vnıanın tarihen ve ötedenberi Sovyet
Iere ait olmadığını, buralarının vak. 
'tiyle eski Avusturya • Macaristan im
paratorluğuna ait bulunduğunu bil • 
dirmiş, italyanın bu hadiseye liikayıt 
kalamıyacağını kaydetmiştir. Fakat 
dün Roma rndyosunun dil değiştirdiği 
giırillmüştür. Bu radyo merkezi, Sov
vetlcrin Basarabya ve şimali Bukovi -
nayı iş~alle iktifa ederek daha ileri 
gitmiyeceklerini ve başka bir şey iste
miyeceklerini bildirmiştir. Hatta Bul
garistanla Macaristanın vaziyetini d2 
ele almış, Romanya ile Bulgaristan ve 
Macaristan arasındaki meseleler için 
oereyan etmekte olan müzakerelerden 
ital;·aıı hük(lmetinin hariç tutulduğu
mı ilave eylemiştir. Bu sabah ise gene 
ayni radyo, italyaııın bu meseleye mü
dahale edeceğini beyan etmiş ve son 
neııriyatında da şunu haber vermiş • 
til': 

Ayni nim resmi mehafil Romanya sinden ~.?.nra sulh yapmak arzu~u iz. 
hadisatı hakkında beyanı mütalea ed~- har ettıgı hak_kında yazı v~ haberler 
rek hıldis enin tamamen alakadar ettı- çıkmıştır. İngılterede resmı makaın
ği memleketlere ait bulunduğunu be- !ar, bu h~berleri ta~ame~ uyd~~a 
Yan etmektedirler. diye tavsıf etmektedır. Çunkü ıngıl

Budapeşte, 29 (A.A.) - Macar A- tere nihai zafere kadar ve h.erşeye 

Duçe; Macaristanla Bu!garistana 
taleplerinde ısrar etmemelerini bildir. 
miştir. 

Belgrad, 29 (A.A.) - Nim resmi 
Yugoslavya mehafilinin tebarüz ettir
difine göre, aza devletlerden birine 
karşı Sovyet Rusya tarafından teca -
vüz vukuu halinde Balkan antantı 
paktı statüsü Yugoslavyayı harekete 
geçmeğe icbar etmemektedir. Maama
fih Balkan antantı azası olan bir dev
let: bir harpte methaldar bulunduğu 
takdirde vaziyet değişmiş olacağından 
Yugoslavya yeni bir hattı hareket it
tihaz edecektir. 

· b'ldı'r' ·1 yor · rağmen harbe devam edecektır. Son 
ıansı 1 

• d A 'k d h · ı·· · R anya hadiseleri Macar mat- zaman a merı a a cum urreıs ıgı -
buat~;::ıa derin akisler uyandırmıştır. ne Cumhu.~iyet. pa;~isi tara_fın~an 
Peşter Lloyd şöyle diyor: naıı:ızed gosterılec~gı sırada ın~ı l te

Şu ciheti kati surette te~bit etmeli- renın sulh yapac~gı hakkındakı ha
Yiz ki, sulh muahedelerinin değişti • herler,_ Alman. aı_anlar~ t~rafınd~n 
~ilemezliği prensibi bizzat Romen hü- feykalade genış hır şekı_ld~ ışae e~ıL 
k(lmetinin muvafakatiyle yıkılmıştır. mış, b_u say?de ~.amz_ed ıntıhap edıle. 
Romanyanın mülki tamamiyeti artık cek kı:nısenııı muttefı~lere ~arp mal
maziye ait bir şeydir. Ve matbuat bu- zemesı ve tayyare verılmesıı:e al~Y?· 
nu ileri süremez ve sürmemelidir. Ro- tar _olanlar arasından seç_ılmesının 
men hilkfimetinin Sovyetler Birliğine temın_ın~ ç_alışılmış_sa d~ yenı namze~ 
karsı gösterdiği uzlaşıcı hareketi yal- M. Vılkının de muttefıklere azamı 

'·ht' tka"r bir hareket olarak kal _ yardım yapılması taraftarı olması, 
nız ı ıya bfit" b f ı· t· Al 1 • • mnmaktadır. Fakat ayni zamanda hak. un. u aa ıye ı man ar ıçın se-
lar yaratan bir emsal gibi telakki edil- meresız bırakmıştır. 
melidir. 

Fueggetleııseg gaietesi, 1938 de 
Çekoslovakya hadisesinin halli mese
lesini hatırlattıktan sonra makalesine 
şöyle devam ediyor: 

Urlada dolu 
Çok zarar yaptı 

<Şurası sarihtir ki Romanyanın va- Urla, 29 (Hueusl) - Kazamızın 
zi_yeti_nde _de ara~i meseleleı:i müteca ·! Küpalan, Karapınar, Çınar ve diğer 
nıs hır ~u_I ~-şkıl etmektedır. Bu me bazı mevkilerine yarım saat düşen 
seleler bırıbırınden ayrılamaz. şiddetli yağmur ve doludan bağ, bah-

Peşti Hirap diyor ki: çe ve zeytinlikler kamil en mahvol-
<Romanya tarafından 22 sene ev- muştur. Doluların büyüklüğü fındık 

vel bu derece katiyetle idame ettirilen büyüklüğünde idi. Bağlarda koruk 
Romen mülki tamamiyeti fikri. yı - hatta tek yaprak kalmamıştır. Ana: 
kılmıştır. Romanya bu meseleleri tek son tarlaları da harap olmuş, her ta. 
taraflı olarak halledecek vaziyette bu- rafı anason kokusu sarmıştır. Zarar, 
lunmamaktadır. Romen efkarı umumi- pek fazladır. 
yesi bu son günden ders almalıdır. Ro- Bir komisyon teşkil edilerek zarar 
men makamlarının Basarabyayı ver - tespit olunacaktır. Dolu düştüğü sı
miş oldukları tarihi bir vakadır. Ve rada kırda bulunan bir eşek ve bir 

-Devamı 4 cii ıahifede - koyun telef olmuştur. 

1 Mühim ·-- bir konferans 1 --*** Son Vaziyette bizi endişeye d .. u-
şiirecek mahiyet yoktur 

Rusya ile dostluğumuz devamdadır 

Balbo bir müddet siyaset sahasın
dan çekilmiş ve bu çekilişi bir çok 
mütalealara sebep olmuştu. 

Mareşal Balbonun fevkalade se
vilmesini ve halk arasında mühim bir 
mevki yapmasını Mussolininin kıs
kandığı bile söylenmişti. Kendisi ce
sur bir tayyareci idi. Muharebe sa -
hasında şerefle maktul düşmüştür. 

Roma, 29 (A.A.) - İtalyan ordusu 
umumi karargahı neşrettiği bir tebliğ-
de Libya umumi valisi mareşal Balbo- ı BALBO 
nu'n kahramanane ölümünü bildirmek- hürmet v:1f:.~~~rle eğilmiştir. 
tadir. Roma ,29 (A.A.) - Mareşal Balbo. 

Düşmanın yirmi iki haziranda Tob- nun ö!Umü münasebetiyle Duçe, bütün 
ruk üzerinde yaptığı bir bombardıman resmi dairelerle tayyare meydanların. 
esnasında mareşal Bııtbo tarafından da 30 hazirandan 1 temmuza kadar bay 
idare edilmekte olan tayyare alevl_er rakların yarı çekilmesini emretmiştir. 
içinde düşmfişt!lr. Mareşal Balbo ıle Roma, 29 (Radyo) - Hitler, mare
tayyarede bulunan sair mürettebat a- şal Göring, Yugoslavya başvekili Zvel
teşler içinde ölmü~tür. koviç ile hariciye nazırı Markoviç ve 

Harbi umumide Alplar cephesinde Bulgar başvekili Filof, Balbonun ölü
gönüllü olan, inkılabın dört büyüğün- mü münasebetiyle Mussolini ile Konl 
den biri bulunan Atras denizini aşan Cianoya ·taziyet telgraflan çekmişler-
büyilk tayyareci 'hava mareşalı Atlas dir. · 
Balbo şeref meydanında ôlmüş ve ita!- yan bayrağı bu büyük ölünün önünde 

Ari tanın beyanatı 
Bütün milletler hayat sahasına ka
vuşmadıkça devamlı sulh olmıyacak 

Tokyo, 29 (A.A.) - japonya harici. - japonyanın büyük hedefini an -
ye nazırı B. Arita bugün radyo ile lamıyan ve Çan Kay Şeke yardım gön
neşredilen bir nutuk söylemiş ve de • dererek şarki Asya su!hunu bozan bazı 
miştir ki: devletlerin daima bulunmuş olması çok 

- Bütün milletler kendi hayat sa- şayanı teessüftür. 
halarına sahip olmadıkça bütiln millet- japonya halen bu devletleri yola ge
lerin arzu ettiği sulh devamlı olmıya- tirmek niyetindedir. Ve Çan Kay Şeke 
caktır. Bu ideali elde etmek için cog- yardım eden kuvvetleri bertaraf etmek 
raf!, ırki, kUlturel ve ekonomik sebep. için hiç bir engel önünden kaçnuya -
!erle sıkı surette biribirine bağlı mil- caktır. 
Jetlerin evvelemirde müşterek rnevcu- B. Arita şarki Asya ve Pasifik mııı-

Kuvvetimizden şüphe edenler varsa, şefin etrafında çelikten tek adam ha- diyetlerinin hayat sahasını teşkil eyle. takaları memleketlerinin kendilerine 
meleri ve bu sahada sulh ve nizamı has bir tek hayat sahasında birleşme... 

linde toplanan bu milletin neler yaratacağını tecrübe edeb lirler garanti eylemeleri pek tabiidir. Ayni !erinin tabii olduğunu söylemiş ve de-
A k 29 (T ı f ı ) s· • - ft ı · r . .. . . fl b k zamanda diğer hayat sahaları ile refah miştir ki: 
b n arBa, C de e oKn a. -İ dınop ]ara o~uncak yapmamaga matu ur.

1
> erıkn hge ışı guzel ınkışa arına1 dı~·ak_- ve terakki münasebetleri temin olun_ _Böyle bir sistemin şartı da müş-

mudafaa nazırı general Veygand 
l<'ranRiz ordularına aşağıdaki ernri
Yermiyi çıkarmıştır: 

Fransız ordusu zabitleri küçük za. 
fı:tler!· askerleri; durmad~n ardı ge
len şıddetli muharebelerden sonra 
:ze •At~ş ke•• emri verilmiştir. 
larp talıı al~}·himize dönmüşse de 
atanr> ... e~v:rlıgjnize, cesaretinize ve 
~batkar,- ıgınıza yaptığım müracaa

ta hep !nı_z _mü kem mel lıir surette ce-

me usu ay ev et erım nce ayı, Hatip bundan sonra şark komşu a- ma ata olurdu. Bu sebep e ır ı, ı- d terek hayat esası millellerin refahını 
bugün öğleden sonra Halkevinde, dev- rımızdan, Saadabad paktından, diğer müttefiklerle anlaştık. İtiraf etmek ve ma_sı azıı;: ''.~. ·e nazırı bu husus ile v~ bu milletlerin hayat sahasının is _ 
]etimizin siyaseti hakkında verdiği ve bütün milletlerle olan dostça münase· bilmek lazımdır ki, bizi buna sevk eden 1.J:P;n 0f:~a~ uzak şarkta yeni bir tikrarını temin edecek müstakar bir 
büyil_k bir_ ~laka uyandıran _m~tku;ıda betlerimizdeıı ve bütün eınni;.•et ve bir takım tesirle_; ve uns~r!ar v~rdı;. ~i~a~ ~~rmak için japonyanın gayret- muhtelif unsurdur. Bundan başka 
bu sıyasetı ızah_ e~:!·~k demıştı~. kı: sulh çalışmalarımızdan bahsederek, Bu muahede, mudahalemızın muessır !erinden bahsetmiş ve sözlerine şöyle muhtelif milletler gruplarının siyasi, 

<Sovyetler Bırhgı ıle olan muııase- geçen yılın başında Avrupada çıkan -Devamı 2 nci Sahifede- devam etmi•tir· -Devamı 4 cü sahifede 

"i> ,-erdınız. Anane ve şerefimize Jii. 
ık h:ırıı meziyetlerinizi düşman hü"

'>ıetle Vadetmiştir $ere! kurtulmuş
Ur. İftıhar eılitılz. İfn edilen Yazif~. 

den ,.ı_ın_an memnuniyetten geçen n
ı~·Jar ı~ınde bundan başka nice ma

~ll< talılerf yenmiş olan Fransanın 
~ııkadd eratına sar•ılmaz itimadını 
lllunıız. Şeflerinize itimad ederek 

tkhi! kalınız. Sıkı bir ıfüiplinc ta
, kalmakta devam ediniz. Bu takdirde 
c ıztırnı;ılarınız, ne de şeref meyda

~ı.nd;~ dü en arkadaşlarınızın feda-
:ırlıgı hoşa gitmemiş olur. ~erede 

1.lursıınız olunuz vazifeniz bitmemig_ 
:r. Vatanın en temiz tecellisi olan 
1;-Icr. Onlln zırhısınız. Vatanın mad-
1~ ve mııhevi yfikselişi yarınki egeri-
ız olacaktır. Kalplerinizi yüksek 
)tun, dostlarım, 
Yaşasın Fransa ... 

betlerimiz, inkıllplarımı~n ba~an - müeMH had~~erin di~r mil~tlerde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gıcındaııberi kendisini gösteren dost- olduğu gibi bizim de menfaat ve emni- H >ı t~ ~•Bal r.::=\\ ~ ©l .S\ SA\ O a ~ ~ ~\ ıa 

0 luktur. Bu doslluk dıılima artırılmış yetimizi korumak bakımından bazı ~ U U ......... U U {{ U U ....... ~ U U U U U ~ i2J 
\'e bugün de artırılmakta berdevam- tedbirler almaklığımızı icap ettirdiği-

dır. ni söylemiş \'C şöyle devam etmiştir: B PITMANIN BiR FI"KRI" 
Balkanlardaki siyasetim!' öteden - - Bundan tabii bir şey olamazdı. • 

beri Balkanları büyük •iyasi cereyan. Emniyetimizi, te•adüflere ve hadise-

Italyan destroyerleri 
Akdenizde lngiliz donanmasile kar

şılaşamıyarak kaçıyorlar 

________ _,, __ ...,. ___ 

Amerika, lngiltere, Fransa domin
yon/arı Hitleri Avrupada ka1Jatır 

Pitmana ittifaka hacet 9oktur •• gore 
Vaşington, 29 (A.A.) - Röyter: kat denizlere hakim filolar arasında hakim olabilir. Amerika donanması -

Londra, 29 (Radyo) - Bir Kana- gö:·e mer_kezi Akdeniz?e bulunan in. Ayıııı meclisi hariciye encümeni rei- bir anlaşmanııı kifayet edeceğini söy- nın hareketleri her zaman esrarla çev-
da destroyerinin batırılmış olduğu, gılız ılenız kuvvetl~rı cuma g7cesı, si B. Pitman bir mülakat esnasında in- ]emiştir. rilidir. Fakat eski bahri harekat şefi 
Kanada başvekili tarafından beyan e- Üy İtalyan destroyerıne ~astgelm_ışler- giliz, Fransız ve Amerikan filoları a- B. Pitman sözüne devamla aşağı _ Amiral Leahyin fikrince, Amerikan 

. . . - dır. İtalyan destroverlerı son suratla rasında bı'r anlaşmanın Hı'tlerı· Avru- k' b f'J Pas'f'k d · · · t k d k dı!mıştır. Bu destroyer, Bordoya dog- • - . . ek b . _. . . . da ı beyanatta ulunmuştur: ı osunun . ı ı enızını er e ere 
.. . kaçmaga başlamış, bıkıp edıler un- paya kapatabılecegını beyan etmıştır. . . . Atlantik denızine yol almakta olduğu-

r~ uzanan ıırond nehrı munsabında ]ardan birisi batırılmış, diğer ikisi B. Pitman Amerika ile İngiltere ar.ıı - İngı!ız. - Fran~'.z filoları_ hır Ok- nu beyan etmiş ve donanmaya Atlan
bır çarpışma esnasında batmıştır. karanlıktan istifade ederek gözden sında hiç bir zamandaz nu nununnn yanusa hakım olabilır. Amerıka do - tikte ihtiyacımız olduğu veya olacağı 

İngiliz kumandanlığının tebliğine kaybolmuştur. sında hiç bir ittifak olamıyacağını, fa- nanması da ayni zamanda bir diğerine zamanda bulunduğunu söylemiştir. 
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2 (A~ADOLU) 

Müh.ı'm bir- Türkiye - Suriye 
..ıaştar::ı.fı 1 nci Sahifede- kıalnrtla Türkiyej·i endişe~·e düşürecek 

o, ceği sahalarda ancaK su)hun mu- bir n\a'hiyet yoktiır.. V b t / J hafazasına yarıyacak bir emniyet si- Hükumet.in ve 18 milyohluk. mlıtecn- .ı a ancı gaze e eruen 
lahulır. Bu muahede hiç l>ir milletin nis Türk milletinin bas~iinden bah
aleyhine müteveccih değildir. Çünkü sed~ hntitl. harp &~~inin bize siraye- s . r ·ı" 
bizim hnr-ekcte geçmekliğimiz, sulh ve tiruıi hem uzak) hem :Yakın olduğunu, urzyege ıngı zz-
cmlli) et esaslarının bozulmasına bağ- hDkumetin he:ı:_ iki şıkka karşı tedhi\' [ • kl ~ 
lıdır.~ a1clığın1. var.hgımızın muhasa:Un.81 o- er gırece ermış 

Jlntip devamın, bu muahedenin, di- lan kahraman ordumupun h~r tecavü-
fTcr <levletlerle mevcucl anlaşma ve mu- zil Ql'nniye.tle..karşılamftğa hazır bulun- ( • vi·em t- _ i3elgrad) haftalık ic-
ahedelerimizi katiyen bozmadığını, cluğunu, ordumu'&U'tl, tarihte adedce, mnlll\Uen: 
cum~urire.t hükfı?tetinc~ tak.ip edilen 'Vasıtaca ~k nl .be~~z şekildı: büy9k «Dünyadaki umumi kaynaşmanın n
bu sıyasetın Mechsçe de tasvıp ve tas- kuvvetlen k~ndı gogsü \'e ım~n\ ıle ki leri Balkanlarrln dA hi!iı:;olunmakta
<'lik erli.imi~. ynni mill:_tçe ittihaz ?lun. m?ğ~up Htiğini söylemiş v~ t1 vam et- dır. Bu l,akı.md~m 'herşeyden evvel, An-
m~s ~ır sı:rns~t ~ıd.ug~~u. l\lcclıs ve mıştır~ . ._ . . kar3 ~,nt:ıı ile çizilmiş olan siyasi hat Delı·kattiı 1•5- e 0 a• 11 falr at onun1a ı;ııllctm .. tam ?ır bırlık ı.çı~d~ ~ulı.mdu- . ~ - ~~ze t~1l'Vuz edıl!rse, hnrl_l i.\ iakjp imkan~ızhğına maruz lüı.1- ' -

1 
? -·-

1 

gunu, s?yle~ış w _demı~~ı; kı: b;zı~ ıçı~ 'mukadcles hır ,. t~ mış bulunan Türkiyenin \tf\ziye\:i e- J "'k k !...) • 
-- Bız mfitecavız d~gılız. Macera lakkı ciılccek ve ol - hemmiyetlidir. TUrk1ye etrafında a_a affi YO- J U~YOf 
ramıyoruz: S~~ec; :atan. millet. men mak, • milli bir ia hl _ol~cak - oynanan ht\f'ÜK oyun QnU, tabii, çok 

faP.t \" istiklalımızı mahfuz bulun . tır. Bız lrnnlarımnn 1\(?r hangı bır he- ihtiyntli olmağa mecbur kılmaktadır. Gaziler caddesinde üç senolik sev- Demiştir. Ali de demiştir ki: 
durmnk için sulh silah. ve vasıta1nnn- yecan bissi ile, 'hiç 'bir mak:-ada ikıt- Muhakkak olan bir ~ey varsa 0 da gilisi Aliyi, kendisinden. YQ2 çevirdi- == 11Eııı daVM'i. deiiJinL. Bir arka-
dan :stifode etmek i~tiyoruz. mıy;;cağız. s~aece tecavüze u~rarsak, Türkiyenin, doğrudan" doğruya hOcu- ğj için öltlüi~me:k irn~~iyle lnbitii- claşımla ~ahve)=e gıQerkeh yolda 
, trn. ~le ve_ ihtiynrlar!~ızın haricinde, zaten k!mım~z. IP~ha~~na aldlgı1:1ız ve- ma ~aruz ,kald~ığ:,ı tnktlirde lrnrbe gi. ca ile öldü~eğc teşebbtls eden 19 )leryemi gördüm, beni y~nına çağır-
1f'<'R•üze ugrarsak. mılh v:ırJ1ğım1zdan tan ve ıstiklnlım:z ı~ın a"'kıtacagız.> recegi keyfi,;Hıdır.> yaşında )feryem Ôzyalpa meşhud dı (bu akşam beraber gezelim). Dc-
hicbir şey vermemek icin devletce, mil- 0r<1umuzdal<"i te"kamülden, moaern ,. cürümler kanununa göre Ağırce?.n di, red cevabı verdfm. Oradan ayrı-
l0ke lı<'r şeyi yapmağa. bunu kar.şıla- vasıUıların bofüığundan ve propngnYı- cAn kara. 22 ha~zlran - hi muh'.i- mahkemesine verilmiş ve muhakeme- lacıığını eırada Meryem. bir ta~ı~ 
maiia hazırız. da ile cagusluğa "karşı vatandaşların mat alan Ankarrt mahfifıerinde t~. sine diln başlnnmıştır. Maznun "saıı- çıkardı Ve. bir el yere ateş etti. Kor-

rkndaşlar! müca(lele etmeleri zaruretinden bah~e. min olnndu"ğuna göre Irak harici\'e dalycsinde jandarma önUncle oturan karak oraclan Üznkln.~tım. Silahta 
Tilrk vatanı. Tilrk mili.eti ıc·m en den lıııtibin ko~f~rımsı ş~yJe bitmiştir: ve ndliye nazırlarının Ankarnvn ~a- :\tcryem. znbıtadaki ifadesini değiş.- h:ışkn kurşun );ulunup bulunmadı,ğı

,1llr kumaştan biı'ilmt bil" ıı:ömlekth~ «- Ku\•vetımJzden ı;üphe edenler ki olacak zivaretlerinin gnves·ı her tirerck üc senedenberi görUştüğil A- nı bilmiyorum. Ve bu kızla hiç bir 
Runun klmseve bir parca 'bile ynma1ık varsa. h0\~ü1c ~ir şef. bü~ilk birkmnan .. \Ki memleketin veni bir 8İ\•ast h~tika- lihin, hadis.e gUnU bir arkadaşlyle alakam da yoktur. 

k dan. b6vük bır bas ve bilvük bir insan rr}et aJmalnrJ fmkdrılnrının- tetkikidir vımına geldiğini, kendisine gezmeğe Şahid Emin de Ali ile Meryem ara-
ver<>ce verJ.voktu.r ve.kalmamı~tır.'> n1nn ~efin etrafınifa ~e!ikten bir t.e'lc a- Mevcud kanaat" ~Bre. Suriye me~e- gitmek icin teklifte buhındu~unu, qınela mÜ.tHlsebet bulunup bulunma-

Hatibfn dı~er sözlerı. hilkilmetin al- nam bıılinBe 1rip1anan bu mIUetln J\e lesi dahi iki memleket ricali arasın- razı olmadı~nı, bu sırada bir taban- dığını bilmediğini, Ali ile birlikte gi
Mnkta olduğu tedbfrler~ mi.ltealllktf. harikalar •yırratabilece'ğjnf tecrüba e- da milzakere mevtuu olacaktır.> en gözüne iliştiğini. hemen karaliola d rlcen k1ıın Aliye birlikte 1rezmek 
Hatip bunların siyası, iktısadi ıctimat dfn anhyAbitirler. Millet şefinden em1n TU't'klye !uriye hududunda teda- kosun haber verdiğin(, tabancayı tekli! ettifJnl. ıonra tabanca attığını 
bflhruısa askert. hC11Asn mHli ~lduğun~ dir. Ref de bu millete lnanıvor v~ bir Dir ahyor: _ • kendisi atmadıA"ını söylemle, söylemlgt!r. Bazı sahidlerln celbi 
stsvledi ve dedi ki· !liln.otıun ·e~Cdi karar~ milletin azim ( cZorll.> • Sofya.) ,ı;razetesi Alman - Hayatımda tabanca. kullanma- içiıı Jt)Uhakeme, başka güne .bırakıl· 

B (i A
, · d . . ve kararını klfil t~k bir Işaret olacak- ajansına atfen ve Ankara mahreci i- sını bilmem ki ıat<!n.. mı~tır. 

«- ug n uupa akı \"azıyet ve va- tır. le şn telgrafı nesretmektedir: -- _.,.,_, ______ _ 

- (Sttriv(!deki VRZivetin emnlvebıiz- v·ı A t b .. d . DahiHye memurlarının 

4k 
J Yi • · lfği dolavısiyle. TUrkh·e cenup hu- J aye U CeSJ • 
uenizde himayeli unanıstanı1t yeni _Mos- dndlRr, bo~·undaki arazisinin emni- T • d"l kt d• terfi ve maaş1arı 

k 
'~ k \•eti icitı tedabir a!mağa clevnm et- evzın e 1 ememe e ır . . . . . . .· a, ileler ova elçisi mPUtedir.• Vilayet büdcesi, ÜÇ yüz bin liralık . !Jah,ılı~'e memt!rl.aıın.ın .sıcılleı 1 

tet-

çanakkalede In~ı·ıı·z des- Balkanlarda sÜlhiin" bo- Tü .. kiye v,. lrftn: açık yüzünden tevzin edilmek üzere kık ec~ıl~rck ~1CllSrn.ıı.1 bır~~ cle_~ec7 ter-
"' , ( .-'7,ora:. _ Sof va. 22-ll-1 !l40) gaze- iade edilmişti. f'!, ~~tırıl~csı pa~ıl;~'e 'eka.etınden 

troyerleri bekliyor zulmıyacağını ü,mit . te<:i RöyterP atfen yazıvor: Vilayet encümehi toplan mı~. ~imdi-• \'ılllı.e_:,e bıldlrılmı~tır. . . 
• «İraıı hükümetinin, hnriciyp nazı- ki vaziyet dahilinde nıcclisi umumi ve. 1 Vılhayett·'·ehkkaY.kA .ta1hr!rııt. ev1rak, ı-

tstrnbul. 20 <Hmmsi) - İnı.rilte- ediyor rı ile adlive nazırını. mahiyeti henOz ya clalmi ~ııctlttterle<! btidek.rtin fovzi. ıare eye ,.1· .. u ,~ , ış erı "~ nu us me-
rc. A kdenizd"' de himayeli kafil,. u- İstanbul. 29 <Jtususl) - Yunanis- mechul siyasi bir vazife iln Ankara- nino imkli;ı ohnacİ.tğını tesbjt et mi" 'llı•r .ve .. ı:atıpleı mın yenı kadrohırı 
~uliinii tatbike haslamıştır. Lima- tanın yeni Moskova elçisi Kristi nün ''a ııtönder~r.eği haher verilmektedir. Mali~·e Vekaletinden alınacak 800 l>iı1 ·elmışf:r. ~ . - . .. 111mızda bulunan dört, Canakkaledc şehrlmjze gelmiştir, Ruradan Mosko- Trnk. harn başlar ba~lamaz Alman- liralık avansl~ hüdcenin tevzinindeıı B~ n:emur ve -~alı?.ler~en tc~ı mnd
bulunan bir. ki cem'an beş İngiliz va- vaya ~ldecektir. Sefir stazetecilere Ya flp öiolomasi müıı~~ebntını kecı - baska nnıamele ,Yapılmasuia imkan ol- 1.et ~tı _gel.e~leı ın lıstesı ha:m lanmış. 
nuru vola cıkmıslardır. Canakkalc RU bcvanatta bulunmuştur: mi idi. Fakat italva ile lı~l~ rlRha bu madığını kararla~tırwışlı • Bııciimcıı e'.ı~ı ... rı nlayetçe yapılmış_. tQmmu7: 
acıklarıncht İngiliz de~troyerleri bu ~ Sovye..tlerle müna~ebatımız, ~im miina~ebala deva 1)1 ehnekt~rlir..~ yarın bir. defa daha liu me:-se1~yi mii . ~cşıı~ maa~ları.nı ye)ll t~rfı d~re~el~rı 
'\."nP rlnrı beklemektedir. diki vaziyetk miimkün olduğu ka- Sul"ı}teye lnv.iHzler .girecekmi§: znkere .ederek. ı:nazbata,·a son ı::ekli ve- r~z~r::den .ıln:ııları te/11~1 edılmı~tır. 
~ D f 'h ••k"" -.:: ....=;:. dar jyidir .. Bulgaristandaki nümny'ış- (c~ora" - Sofya) !l'azete~i Atin:ı- rece~ ve Dahılıye Vekaletine göndere· :::ız.ıan .maa !arının aıkfl)l da ala · .re en u umetı ı- ... .J ·ı t 1 "ektır .. ıkl ırdu ler<ı ehemmiyet vermemek lazımdır. u~n verı en şn e grafı neşretmekte- ~ · . · • _ ' · • •• • ••• 

taşınıqor L. Bulgaristan hil}d\meti bitı\rafiı~ı dır: . . . . Parsa belediyesinin H ·· lkev·nde koycuh.~k . 
hakkında mUteaddid. defalar tP.mi- cFıJıt;tınden gelen emın haberlere b Halkevi köycüler kolundan bir gu-

Marsilva. 29 (Radyo) - Mareşal nat vermiştir. Balkan1arch sulİıiln ~;ıza:an. İngiltere Suri:venin a<ıkeri ceva 1 rııp, 'mgÜn R<)rnovanın Pınarbası ket 
P-ekn. hiikfimrti Bordodan baska bir bozulmıyacağıpı bhhi.ifı. c;diyorum. 1 "'nime _haz~r~anıı:ıakta imiş. Filistin- Parsa belediye reisinden şu me1<- vfü•c gidecek, köylüye (Trakva m~nev-
,·ere nakletmeğe karar vermiştir. Me. L1·mon muhtekt.rler·ı· d~n 8urı,veyı l~l?al edebilmek icin in- tubu aldık: rnları, me.~le.k okulları sergisi) filim-
lıu nn ve nyan mecliı:1lerı· de. bu··k."'ı.metı"n •Tılteı·e l• ransa la d h • .,. 25 J-I · u .... - < <'ere~·an e en a"ı- azıran tarihli gazete•ıizclf' 'er!JıL.sö~terecektir. 
bulunacağı yerden başka bir vilavete lstaubul, 29 (Hugugi) _ Altı li- ~atın sonunu hek!emektP imiı;. P.u Parsa belediyesinden bir dilek seı·- "a -· .-..------ 7'- --mıklolunacnklar-dır. • mon mubtel<lrf adli):eye verilmiştir. ışgaldPn t!'aye, Suriye, Fili~tin 'VP. i\fa- levhalı yazıya cevaptır: Benzın, gaz fıatları 

-------._,.,~ ....... -.....;....;.___.;_. vcrayiiirdünü icine :ılacak büvük lJir 1 ~Belediye et ve ekmeği narha fzmirde benzin cift bUvük teneke-
Arnp devletinin teşkili imiş.> • tutmuştur. Bunlar, alakadar olclu- de g25 kuru~a. gazyağı ·çift bQyiik 

Suriye - Türkiye: ğum ticarethanede satılmaz. Diğer tcıwkcde 670 kuruşa. gazyağı tek 
~ c7.ora> - Sof ya, 23-G-q40) gaze- bakkaliye e ·yasında ise ihtikar vok- küçük tenekede 101 kuruşa, motörin 

teımıden: tıır. Esaııen Parsada 11 bakkal dük- rift büyük tenekede 434,50 kuruşa. 
«Gayri resmi menbalardan öğre- k~m vardır. Rekabetten fiatler bile benzin dökme litresi 25.05 kuruşa. 

n!ldi~ine J.rÖte. Türkiye hariciye •·e- dıısmektedir. gaz dökmç kilo~u 19,70 kuruşa, mo
kıli Saraçoğlu. Sttrirenin baı::ka bir 2 - l\füsteki Hüsnü Enver g ay törin dökme kilosu 11,58 kurusa ~a-

Mer'iyete giren nizamname ile kadın ve erkek devlet tnrafındrın isgalinc Türkire- evvel belediye zabıtası namzedlik tılmıtf!'a ba~lanmıştır. Tarifeyi, veka
ııiıı mlisaadc edc-mıveceP,ini Anknra- vazifesine ııihayet verildiğinden muğ Jet tesb!t. etmiştir. 1 

vatandaşların yapacakları işler· tesbit edildi dnk! ~iman ı;efiri Von Papene söy- berdir. • Zavallı adam 
lemıştır. Voh Papen böyle bir şevin 1 • ı 

Ankara. (llusu i) - Milli Miida- (vukarıdakı' vasıf V" .'"ıralara cro"r"'.). asla v k b l ~ d • n zmır Belediyesinden: E 11
•' " B 1 k"' ·· d B h f k 

1 
.; ., ,., ~ r. • n u u amı:vacagına aır .-::ıa- ftfai.ve, Hasta, Cenaze .• otomobı'Jle- vve "ı gun a çova oyun e a . 

na mü e lefiyeti kanununun bazı ~ - 50-65 YMlarındaki kadınlar, raçoğluna teminat verdiği de ilaYe · - çeartıl'ı mevkiindf' :Mustafa oğlı.i 65 
maddelerine istinaden hazırlanan ni- 7 - 20 yasından aşağı kız ve ka- oluninakt.aıiıı•.ı rıle TeJl!izlik kamyonları Ve iş vası. yıışıııda 'Halil C~haıı; idare ettiği a-
zamname mer'iyete girdi. dınlar. --:------...:._______ t~ları için senelik S100 teneke Ben- b •~ , k · d b B . zın satın alınması, ""azı ı'şlerı· mu·· düı·- ra a nayvfinttlıh ur mesın en aı;3 a 

!Jnıı ~aza:-an umumi veva kısmi Şahsi mUkellefiyete tabi kadınlar 936 d lilğündeki şartnamxesı' veçh·ıle kapa: altında kalnrnk ölnıil~für.' 
sefPrbrrlıl: halinde ve fevkalR.dc hııL şu hizmetlerde kullanılacaklardır: oğumluların ler~e VS\! ı!acnk seferberlil< hazn·,ık- Dikim vEf terzilik, odacıhk, aşcılık lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Jarıvlc kı~ alann teccmmüleri es1ıa- hizmetleri. levazım ve-, narp sa\\avi kl 1 l\Iuhammen bedeli 12865 lira mu-
sı~d .• al~!}l.o. e vasıtP_la,rla. temin edile işleri, ıhhi içtimai muavenet hizmc" t yo ıama arı vakkai tem_inatı 965 liradır. İhalesi m e h t k - ht 5. 7. 1940 Cuma.günü saat i 6 .30 da- Çe~me kazasının çiftlik köyünde 
~tın. bu u~ a" crı ı ıvac Vo hiz- leri~ yardımcı hemsirelik hastatmkı- lzm;r askerlik •ubeainden: dır. 2490 sayılı kanunun t"rı'fatı d."- Halil Yalçmııı dört yaşındaki kızı 

ı:n .. - . <'rı u nızam_ name hilkümleri on- cılık, sıhhiyeye ald depo, fabrikP, y " ··- G 1 · ' d " k · ırc>sı il • Her sene mutad olduğu üzere 1- hilindc hazırlanmış teklif mektup- ii . iim. evinın öftün e yuzme ıçin 
8 

h ; 
1 

e v
1
erdmege ve yapmağa her laburatuar hizmetleri. nizarrtname~i- Temmuz.940 tarih 336 dog-umlu- Jarı ihale günü saat 15,30 a kadar denize kirmiŞse de bogulmuştur. 

,.a !. !or: u ur. .. ne göre p;ısif ko-r.unn\~ hizmetleri, ı * 
. i\.'ıllı nıudnfaa ~ukellefivetinif! tat reSJl}İ ve.. memleket müdafaasına va- arın s9n yoklamaları yapılacağın- Encümen riyasetine verilir. ·-.---h·~ne ba~lnnacagını ve niha\•et bul- rayan müesseselerde çahsanlai'ln ·as- dan şubeye müracaatları ilan olu- 21 26 30 4 KADİFEKALESl BURÇLARI 
du~~ tnrıhlerle bıı mükellefiyetin kerliğe cağmimasındım tloiayı boş ~.r ... _________ _._"" 1 - 11-6-940 tarih ve 2/13510 ka- Tarihi eserlerden olan Kadifeka-
t~tbık ~ıı.}lası Vekiller Heyetince ta- kalan hlzmetl~r. (yapabilecekleri f . ' rarname numaralı şehir planının tan le~i burçlarının tamiri için 3000 lira 
yın Ye ılan oluna.caktlr. hizm~tler ve tercihan asker olanın Kimyevi ve bakteriyoloji rapor- ziminde ve mühim bina verlerı'nı'ı1 havale gelmiştir. Belediye de 3000 

Bt ük il f t .. , .; lira verecektir. 
1 m e. ~ ıyı: , mükelleflerin aile ~radı) posta, telgraf ve telefon ları haiz yüzlerce genedenberi sıh- tayininde tatbik edilecek pasif ko- ·k---

kurlrf't v~ k~.bılıyetı ve mevcud mPn- hizmetl~ııl. memleket .müdafaa.sına hatc faydaları mücerrep olup 1"7 • rtl d b?ları JW~ o~üne alınarak adil bir va.raıyan Hususi fahri~alar işleri, köy runma şa arına air nizamname. TENTÜRDiYOT /ÇMIS 
nı~~t daıresınde tevzi edilecektir. lerde, çiftliklerde askerler?. ~idcrıle- mir - Çe§me ıosesi üzerinde güzel 2 - 4-6-940 tarih ve 3843 numa- Keçecilerde Selçuk ot<!linde Hüseyin 
k" . ı~amna121ede ;n~kell.efiyet tathi- rin bıraktıklar, zirai istihsalat iş:eri, nınnznrasiylc mcıhur rnlı·muamele vergisi kanunu beledi- karısı yirmi iki yaşında Servet. ilaç 
mı ıstemcge s:ılahı~·etlı makamlar- yol ve inşaat işleri (itirad ve taham- T r. l ye illln tahtasına asılmıştır. ' y~rine. ya!1Iışlıkla bir miktar tentür -

la bunları.n vazıfeleri canlı ve <'ansız rnül kaydiylc) devlet. demiryollr.rı ur a Malgaca içmeleri tl· 1 dıyot ıçmış, haııtahaneye kaldırılmı~ -

• 

Zavallı ya vrul 

. 
Şehrimizde İzmir ilkokullar, koru

ma ccmiyeH namirle bir cerniret teş
kil edilniiş, cemiyet idare heyeti fa
a!iyete g11çmiştir; Bütün jl~ok~Uar~!ı 
hıttHtYe ııeyetlerı, bu ~emıyetın dı
rektif\~r/he gôre:: ç~ı\1acakQr!, 1\eig.. 
!iğe !ş1fahkagı muddru ~- 'tta~ı r.i61., 
ikinci rei~ligine""Dr. Fuad, umumi :k4.1 
tipliğine istiklal okulu baş öğretmeni 
B. Ahsen Gürtin, muhasebeciligine 
hususi muhasebe şuoesi şefler)nd~ı 
B. Ahmea A~ar, vezn€aarliğa 'ıI'um-
uınnar ôkul ka röğretmenj .B. Gd

far Gtineri. ıı ıhM,lııtına da 'BB. arn
kat Halid Tevfik Ôz~1ımrnn, Ali Zor
lular ve B. Cevad Vural s~ellmlal9r-
dii. 

---:-=11= .... 

Yağm_yrµn_z.ar!rlurı 
Dikilid'1n bildirildiğine göre ~vvclki 

~un şiô&tll ~·ntrırnr i'!S~·a~ınaa. Dikili 
rnvali~jne ceviz büyUkHli'ilnde. dolu 
l\i§mÜŞ, :ırlalardak~ tütOn ve bıçilmiş 
~kin mııhımllerine mühim. znrar ver-
tniştJr. 

KızY.ka~\r_m~lar,. 
Ôdemi(lıl Tekke mahalleşln~ Ali 

oğlu Hilseyln Ada; 'Kırlı 1.leh~d kı
~ı 14 yaşında Emine AytuA'u rııaııfy. 
!e kaçırmış, kirletmiştir. 
Çeşmenin Çiftlik köyO~de Seyf~d. 

din ojlU 18 ya~ınd4._ Jla$ım Y?rttae, 
Rom-anya g8emenlerfndeti ~pf kızı 
15 ·uında Mevldde G~~~ılı _Zorla 
'Kaçırmak 1stemf~s~ de. k.ı~~n f erYlid1 
üzerine kaçmıştır. Her: ıkı .SUQ1U 
yakalanmıstır. . -R1· SACLIK TEDBiRLE 

Memleket hastahanesinde: .., 
vece 1600 lira sarfiyle sabit _Dır e~" 
makine~i tesis edilmiştir, ~el~ çukur. 
larn\1 boşaltmak için d~ bır. cıhaz ıtu. 
tın alınmak üzeredir. AHKO 
ESRAR KAÇAKÇISI 1d. M 
İstanbul<ian kacalr üç kılo esrar 

~~tirır,ken· frende yakal~nan .sabıkalı 
thrahim oğlu Yaşar, a~JıyPcezada 11 
ay, 115 g{ln hapse ve 21581irıı;, ağır 
para ceza•ına mahkunt edılmıstr. 

BAY SADETTiN EPiK~AN 
İzmir mcbu ·u B. Sadettin ~P_ıknıari 

Atıkaradan ~ehrlnii7;6 je1~1'' 
·----~ 

, 1 • -·'h il··' . , 
lzmir ahkamı ş&hsİYf. ll'+f ~uti 

mahkemeainden: 
Salomon kızı Rahel ölrnµş ve ~~

reke i mahkememi~M ~ıthrir ve te11-
bit olunarak gayri me~1wl ~ntv:ı\iııin . ! 
~atılmasına karar ve:filmişfıı' !, 1 

Karar daire~indç ölii #.ıtP,f!:lHt tnu.; . 
• 

ta.:;arrıf olduğu: "• , 
1 1- E.-ki ı-ıipahi pazarıı~Cla l1H? 

num~rnlı :-;okakta 37 n111nnralı ~J;~ 
~ilahcı Hilmi ar~ası İbrahim. }'.C H,.,., 
·li J;Jayrakta:. solu Hamdi BayraJcta.r 
ve önü ~okak ile mahdud 700k lira 
muh~mmen kıvmetli ve taptı l\~·dı. • • d k{' . 
nl\ göre 6 'metre murabbaın, !} • • 1\U\ 
!H ı-ıJhife 44 nafta 47 ad~ı ~12f_ P~füe\ 

·ı ,...., '. }:ık~ı 
'3 kasap bızır 5 ~!lÇi,.şipahı enı • ·r~o 
yeni-~ ,numaralı dükkan. 

2 B. . . s·· ı ·ı\'e 920 !i') "'- ırıncı u eyman ., · • 
kak 16 numaralı ~ile e'lo;·inin 200 li. 

'· odası ra muhammen ktymetli .bır Ve 

l raralı~ tapu ka~dına göre k~tii" 
17 .sahife 10 pafta 10 ada 198 guzeı. 
ntrt mahalle~i hacı Süleyınım sok1;1. 
i{ında katip zade Ahmed ıı.e.şit ~ak. 
fından icara tevinli emlak H·16

• 
'3 - To;.ama;ı ~a.hal!e~i .~\f''kiq tı,. 

kak J40 numaralı gayri mu;;.tamçl 1 
bodrum üzerinde inşa olunınuş ntt 
katında 1 oda ve bir !'COfa. li 11t katın. 
da 1 oda VE\, 1 sofa harap bir rnutf_ak .. 
ve biraz bahçesi nıüştemil 700 lıru 
muhammen kıymeti bir ev 1.'C tapu 
kaydına göre. Tora:man Çirkin sokak 
zemini Han bev vakfından ınukatl\lı 
pafta 48 ada 4İ5 parsel 8 aıfj(tarı 3ô 

m~tre 42 eski ve 40 yeni. · 

knr~. n~kıl vasıtalarında vazifeler, hizmetleri, tramvay, tünel. otobüs ve A - n_:ı o unur. 2468 tır. 
rnotoruı vasıtalarda, bunların tP.fer- sair nakliyat işleri. ahalinin insesi ÇILDI lzm,~r 11uhasebeı" husus.ı·yp ı.ıu·: rua.tında. arabalarda rnükellej'iyet hizmeti. " LV.I. 1 

/!:', lY.I. 1 

yolıylp alınırken gözetilecek sartlnr llesle,k sahibi olanlar orduda faa- Doktor müderris merhum Bay d •• ı •• •• d v~ vasıflar, 8ahsi miikellefiyetler, i::'- Iiyet yeri oldukça mesleklerinde iq- Ra§id Ta.hainin «Urla Malgaca iç- Ur ug"' Un en: 

Yukarıda ev~afı gfü~terilett 3 gani 
menkulün açık arttırması 2-S-~40 
cuma günü saat 3 de i~roir a~k:ını 
şahsiye sulh huk·uk mahke~esı aş. 

r kfıtiı lik dairesinde yapılacaktır. Y;ı. 
pılaclı.k bu açık artttr~ada ~u~a~. 
men kıymetlerin yüzde yetınıŞ eşı. 

kan ve konaklama mükellefi"·eti av- tihuam edilirler. r dd 1 
1 

• J me suyu hakkında Ka.-lispahn Şurp T k d 
1 ~vrı. m_a e ere nizamnamede ı;ös- Kadınlar. kendi köy, ka~abn ve ap.u ay ınıı göre 3684 hisse itibariyle 1755 hiS$esi Hüseyin kt7.ı 

terılmıştır h" h d dl rudel Zals suyuna ezher cihet rüç- R . • .. . şe ır u u arı içindp ç"alıştırılacak. h d aziye ve 907 hissesi Nazif oğlu Mustafa Suat ve 511 rer hissc~i . Tuzif" 
Kadınların şahsı mukellefıyetindc !ardır. Ancak .kendi vesaitiyle bera- an ır.» buyurdukları bu su; mü-ı- k 1 A • .... şu sıralar ve esa ]ar gözetilecektir: ber nakliyat işinde çalışmak istiycn- min mide ve bevap te§ennüçleri, ız arı yşe ve Süedaya ait Ahmednğa mnhallei!inin e~ki gümrük ~o-

-. 1
1 

- Sıra beklemeden kendi is:e- ler m~mleket içi mm takasındaki geri karaciğer, dalak haııtahklarand:ı kağında 2 numaralı deponun müterakim vergi borçlarınd~n dolayı 
gıy e gelen kadınlar. • hizmetlerinde kullanılabilirler. Ka- müzmin safra keı;esi ve safra yol- mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilmiş olduğunddttll 

2 -:-- 20-40 yaş arasındaki kızlarla dınlarfa l&~atından küçük erkekler Jarı iltihaplarında, safra, kum ve 21 SfUn müddetle satılığa çıkarılmıştır. 
çocugu olmıyan dul kadınlar. gece işçiliğinde. maden ve tas ocak- t 1 d Pey sürmek ve tafsilat almalc istivenlerı'n ı'-zmı"r muha,:cbeı· Hıı 0u 1·_ 

ni bulmadığı takdiı:de en Ç~~ ar,:ı.t~: 
nın hakkı gözetilmek suretı) le. 11.'t ı 
ihaıesi 19-8-940 pazartesi gilnil ıl!aat; 

' • aca]ç, :3 de arni dairedı: icra olı.t~l b tır. 
Truip olanlar yüzde yedı U~uk 

3 20 40 yaş ar d k" 1 k ı ı · 1 ., a .. ın a, müzmin inkıbazda, §İf· .; · - " -

d 1
- • y asın a ı ev i a- arının yera tl ış erinde, sıhhate mu- ye idaresine müracaatları ilim olunur. 30 n 9_467 

ha ın ardnn ~ocugu olmıy.nnlar. zır ve tehlikeli sanayide, yer ve su- manlık, nakris ve §eker hastalıkla- " 
b ~ - Bu yaşlardaki kadınlardan altı işlerinde, gernilerde,kömfircülük rında, bağırsak, ıirit, sulucan, rne- ™üi/Q.yef-°alakamzndan•. 

pey akç.a ı olarak y.a n,akten veYahud 
bankanın teminat mektupuJlU lıam:
lcn muayyen olan \•akitlerde R~Jrpe-
leri i\an olunpr. . 

{Tzerinde ihaleyi k~tiyefol ~ekarrür m 
lu 

p, 
Fı 
ce 
bi 

b 

Cll 

se 
c<: 

a
5 
ımn muhtaç çocuğu olmıyanJar. ve ateşcilikte kullanılamıyncaklar- aane yolları iJah... Gibi bünyevi LYl j 
- 40-50 yaş arasındaki kadınlar dır. h astalıkJarda seri ve şifa hah§ ol. Tashih ilanı 

MUJDE - El 
lzmirin Balçova Ağamemnun ılıcaları 20 Ha
ziran 940 tarihinden itibaren açıldığını mulı
terem müşterilerine tebşir eder. 

• Beghancısı 
lsmail Karatiyli 

duğu tecrübe ile sabittir. 

Ur1a Malgaca 
içmelerinde 

Miikemmel odaları havi havadar 
güzel bir otel vardır. İçmelere ge
lenlerin yiyecek ihtiyaçları gayet 
ehven olarak temin edilmiştir. 

İçmelere uğramak üzere Basma
hane civarında. Belediye aar.tral Ba
rajından her gaat b~ında hareket 
eden otomobil ve otobüş vardır. 

Anndolu ve Halkın Sesi gazetelerinin 27 haziran ve Y. Asır gazete
sinin 28 Haziran 040 tarihli nüshalarjyle neşredilen ila.~da arazi ve yoi 
vergileri taksiylerinde yanlışlık olduğn görüli.iştür. 

Mezkur vergilere ait taksitler: 

Yol Vergisi 
Birinci laksit Temmuz 940 
İKinci taksit Teşrinievvel 940 

Arazi Vergisi 
Ririnci taksit Ağustos 9·10 
İkinci taksit Kanunuevvel 940 
Olduğundan keyfiyet tashihan ilan olunur. 2471 

eden kimı:ıenin .. evkafın ~a"'~ bedeli 
ile yüzde ıki buçuk beledıtc t su mu. 
nu vermekfe mükellef tutu acaklır. 
Jlu ga\'rİ mf1nku! üzerind~ bir hak 
iddiaB~tı;da bu1ı,ınaıak oJıı.ııla~ ~vra. 
kı müsbit.cleriyle bir.likte ~Q gUıı i~iu.,. 
de müracaat etmeleri. lAı;ı.ındır. • 

Aksi takdirde haklar1, tapu Bici\)~- 1 
riyle sabit olmadıkç~ :paylaorna;m. 
dan :hariç kalacakİardır. BH gnl"i 
menkul hakkında .daha fazla iıabat 
almak istiyenler her gün mahkeme 
haşkatipliğine müracaat edebilecek

leri ilan olunur. 
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'r Levazım Amirliği llanlarıt 
j~fu··~-;,~·i;:ii!ii·~~~·;;;;·~;-,;,;·;;,~~;;;i;;;~~;;;d~-;:•H•••n• •••••••-M•••-· 

7öi>O kilo yogurt alınaacktır. Kapa)ı zarfla eksiltme~i 8-7-0~0 

arıesi g-ünü FAııt 15 te tophanede İstanbul levazım amirliği 

tın ~lmıı kof>lisyonunda yapılacaktır. 
hmiıı bedeli 23.51-0 Fra ill< tem inatı 1763 lira 25 kunıştur. 
rtnam~si h<, r gün komisyonda gorülebilir. 
•klllerin kanuni vcsikalariyle beraber teklif mektaplannı ek· 
mc gnıı:Unden blr •aat evvel komisyona "rermelerj 

22 27 30 6 2387 

Cevazını anıirli{ji satın alma komisyonutıdan: 
üz otur. Çon saÇ!eyağı alına~aktır. Kapa)ı zal'fla ekslttmesi 
5-7-940 pazarte•i gilnü 9aat on beşte tophanede İstanbul le
ı~zım amirliği satın alma komisyonunda ;)!'a{lılaea'lr;tıf . • 
ahmin bedell 149500 liradır. 
lk te,ı:ııinatı. .8725 liradır. 
artrıaıneıı~ 747 kuruşa koınlsyondan alınabilir. •• 
strkliler4ı kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 
ksilt~ saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2780611 

~ lMuiiiin "ti.mirliği ıatıiı al1ıııı komiByıımından:· 
O bin kilo ok~ijenli ~u. alınae•ktır. Pazarlıkla eksiltmesi S.'( • 
• O ~ıır~ambr, gilntı Raat on dörtte tophanede istanbu!, leva~ım 

ımlı•llfl M~ın alma komlsyonundf. yııpılıu:ıı\tır. 
ahn~n bııdoH l7 bin lirııdı:-. • 

lk teminatı . .l276 liudır. 
'artnaınesl her gün komlıyonda görUlebiJir. . 
steklil~rln kanuni vesikalarlylq belli ıtııatta )com!syona m\lra• 
caatlar.;. -

lev8tıin ~~miı'l'iği satın alma 1iomisy0nunda11; 
zmir ro,Osta])kem mevki, merkez. birlik]erinin 22 bin kilo bulrur 
"'·';Yacı açık e!\slltme suretiyle müna,k.asa)la konmuştur. R l ,me 15 tenımuz 940 pazartesi günü saat on beşte kışlada 

• '1azım emirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ornılilan tutarı 2530 liradır. 

hırı .. ıatı muvakkat& akçası 189 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi he! gün komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös. 
termek mecburiyetindedirler. 
Eksil!1!1f!Ye işt.:rak ed ecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve. teminat mu
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona nıüra-

..j caııtları. 30 4 9 13 

azım amirliği aabn •ima komisyonu n da n : 
uğla Milas ve civarındaki garnizonlara teslim edilmek üzere 
em~n 450 bin k"lo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeğ.e 

onmuştur. Jl.!uhtelif garnizonların ih tiyaçları ayrı ayrı \'eyn 
i v~ya üç grup halinde ihale oLunabilir. 
eyeti umumiye. inin tahm "n edilen bedeli -101880- lira Ye 

llıuvakkat teminatı -7641- !iradı~. Parça parça verildöğine göre 
ltıuvakkat teminatı da bu nisbetle azaltılı.r . l 

. tl:epslnin ihale günü 10. temmu~ 940 ~~rşamba günü saat 'Jn 
eşiediı". fhales· Muğlada komutanlık ; atın alma komisyonunda 
apılacaktır. 

lsteldiferin; teklif mektuplıırınıı teminata ait makbuzlariyle, 
irlnde üçüncü maddede yazı!ı saırtten bir saat evve l.satın alma 
,miııyoıı,una vermiş olmaları şarttır. 1 fi 25 30 6 

JeyazıÜ> &mlrl iğj q.tın 4Jmt\ .k<1111isyonundan: 
CPnakkale l\Ist, :Mv. hirliklerj için (r,0) bin kilo sığır eti kapalı 
zarfla .ımtıp alınacaktır. 
Sığır et:.ıın beher kilosu (26) kuru ştan ( 15600) lira biçil -
miştir. 

lhalesı 2,7-!>40 salı günü saat 14 da Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma ko!l'isyonunda yapılacııktı~. 
steldileıin ihaleden bir saat evvel teminat akçalar1 olan 1171) 

l lirayı v~ ihale kanunun 2 . 3. iin<ü maddeleriııcleki ,ııcşaik ile ı 
birlikte komi~yona mürataatları., lı> 21 26. 30, ( 

1 ,,. } levhzını rımirliği srı!ı;ı n1ıııa friımfo"!Jôııinıdcp(: . 
Miktarı 

5000 kilo kesilmiş sığır eti 
-1000 kilo kesilmiş koyun eti 
1000 kilo kesilmiş kuzu eti . 

,. 

lzmir deniz komutanlığı birlikJeriniıı açık eksiltme su.r~t i ~·Je 

münakasada bulunan yukarıda cins. ve miktarı ~·azılı üç kalem 
sığır, koyun, kuzu eline talip ç.ıkl)"ladığından ekşiltme on gün 

, .;ızatılarak ihalesi 13 temmuz 940 cumartesi gi.inü saat onda Kış-
a :"lada izmir leva,zım amirliği satm alma komisyonunda yapıla -

caktır. u 
k Tahmined ilen tutarı 3500 liradır .. 
4 - Tem!nat muvakkata akçası 262 lira -50 ku~uştur. 

0 · - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

ri 
o 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster
m<'k mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2•190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
,nadrlelerinde ve ş_artnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu· 
'-kkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müra. 
caatları. 

~~~----~--~~--------~----------~-----------nıfr levazım amirliği ~atın alma komisyoııuıulan: 
i. ,_ ZO bin kilo oksijenli su alınacaktır. Pazarlıkla ejcsiltmesi 

• 1 

k 
rJ. 
. -

3-7-940 çarşamba günü saat on dörtte Tophanede istanbul le
vazım amirliği satın alma komisyoruında yap1lacaktı r. 
Tahmin bedeli 17 hin liradır. 
İı k teminatı 1275 liradır. 
şartnamesi her gün komisyondıı görülebilir. 
}steklilerin kanun! vesikalariyle belli saatta komisyona müra
caatları. 

m.ir le~aıım 9mirliği satın alma koinisyonundıul:-
Jzınır müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının açık 

1~ eksiltme ;ıuretiyle milnaka.sada bulunaıı 197500 lıil~ saman ih-
tiyacına talip çıkmadığından pazı,ı.rlıkla satın alınacaktır. 

li-
r h Pazar1t1ç 1 temmuz 940 pazartesi günü sııa t 11,30 da kışlada 
]\ izmir levazım amirliğ.i satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

E 
l'ahınin edilen tutarı 3950 lira~ır. 
Teıninatı ınuvakkata akçası 296 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

1..... İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
terınek mecburjyetindedirler. . 

'-- Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat 
muvakkatafarı ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
racaatları. 

•· 

SA. AL. KO. RS. den: lznıir 
Miktarı 

Kilo 

Lcıxızını Amirliği 
Cinsi Tab min tutarı Teminat muvakkata akça 

Li. Kr. Li. Kr. 

2000 
1250 
rıooo 
3000 
12~0 
20110 
2000 
2000 

İhalenin şekF 

Sadeyağı 
Z. Yağı 
Pirinç 
K. Fasulya 
c Üzüm 

Nohut 
Z. Daneııi 
Sabun 

----
2360 00 177 

525 00 39 
1500 00 112 

600 00 45 
175 00 18 
220 00 16 
400 00 30 
620 00 56 

İhale tarih ve günü saatı 

10/ Temmıız /940 Çarşamba 

c • c c 
c c c c 
c c " • 
c « • c 

• c • • 
• • c c 

lzmir levazım amfrliıii ıatın alma komlayonundıın: 

00 
38 
50 
00 
10 
50 
00 
50 

saat 
c 
c 
c 
c 
c 

• 

l İzmir deniz komutanlığı birliklerinin kapalı zarfla cksııtmede 
· bulunan 6Q bln. kilo ekmek ihtiyacına talip çıkmadığından pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık altı temmuz 940 cumartesi günü saat .on buçukta kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 Tahm,iıı edilen tutarı 6900 liradır. 
4 Teminatı muvakkata akçası 517 lira 50 kuruştur . 

n Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dai r vesika gös-
1 termek mecburiyetindedirler. 
7 Pazarlığa iştirak ede.cekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

marldelerincfo ve şartnamesind ~ yazılı v esikaları ve teminatı mu 
rnkkataları ile birlikte ihal~ santından evvel komisyona müra
caatları. 

İ~mir levazım Bmirliğ i satın alma komisyonundan : 
l - Komutıııılık birlik leri senelik ihtiyacı için -450- bin klıo sığır 

eli bpulı z~rf usu lü ile eksiltme ile •atın ahnaca~tır. 
2 Eksiltmesi 4-Temmuz-940 ~aat on altıdadır. 

3 Muhar.•men bedeli 166500. liradır . 

4 - ilk teminatı 9575 liradır. 
5 - Şartnar!le'i her iş günü Ankara . İzmir levazım amirlikleri ile 

İstanbu l komutanlık satııı alma komi~yonlarında görülebilir. 
6 : - lstekPlerin teklif mektuplarını belli günde ihale saatinden bir 

' saat D\• veliıı~ kadar 21no .a~ ılı kanunun istediği vesikalarla 
birliktcı FJndıklıda komutanlık SA. AL. Komisyonuna makbuz 
karşılıfrı teslim etmelidir. 16 20 25 30 

..., ~ 1FI 
·~~ \ \iP!.1~ ~ " •ı 

lıııı i ı ·1 1.fvo.ıtm amirliği satm ,,znıa komisyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki hariç birliklerin kapalı zarfla eks.ilt -

mede bulunan 4500 ton kara nakliyesim verilen fiyat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla yaptırılaca«tır. 

2 - Pazarlık 4 temmuz 940 perşembe günü saat on beşte kışlada 

iznıir levazım amirliği satın alma kimisyonunda yapılacaktır. 

j - Tahmin edilen tutarı l5750 liradır. 
' - Teminat muvakkata akçası 1182 liradır. • l\ - Şart namesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek meeburiyetindedirler. 
1 - Pazarlığa iştirak edecekler 24VO ~ayılı kanunun iki ve üçüncü 

ınadde!erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkalaları ile birlikte ihale ~aatından bir saat evvel komisyo
· ıu :nüracaatları. 

-·~~..,,.. ...... ~ .... ~--...... ----~..-~~----~~---
I lan 

Gadikli , erbaş hazırlama orta 
okullarına talelle alınıyor 

ı. - Kayaeri,de Gedikli erbaı hazırl&mJ. orta okulunun 1, 2, 3 aınıf 
ların4, Kırıkkalede aan'at ıredikLi er bat hazırlama or ta okulu ile Anka· 
rarada nıuşiki_ .1,~dik\i -.rbaı hazırlama orta okulunun yalnı:o 1 aınıfla. 
rına &niimüzdeki eylwd& baılıyacak olan 940 • 941 d er s yılı için tal-.be 
alınacaktır. 

2 - latekli talebelerin Türk trkındım olmaıı, kendisinin Ye ailesi 
run kötü hal ve ıöhret aabibi olmaması, aıhhi muayenede ••i lam çıkma. 
•• Te yapılacak aeçme aınavında kazanma•• ıarttır, 

3 - Gedikli tıa:ı;ırlama orta okullarına alınacak talebenin 1•1 
haddi 

Sınıf Yat 

-·-
Gedikli Orta 1 14:17 

' . GedikH Oırta il 15: 18 
Gedikli Orta uı 16 :19 

Olmak 
Bu )'atlara ait boy ve aiırlık fı ;ı ı;lleri ,. ,Jcerlilı; tubeler indek i. askeri ,j . 

aeler Te orta okullar talimatının 71 . pıadde•' özlerine uygun plınuı la· 
1:ımdız. 

4 - Her üç okulun l. ıırufına istekli olanların beı sıı:ııflık ilk okulu 
bitirmit olmaları farttır. orta. 2 ve 3 aınıflara g1recek olanla r bu aınıflara 
terfi ettiklerine dair tahail veikaoı veya ıahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olaun iki . yıldan fazla tıı.haili terk 
etmit ole,nlar ve evvelce gedikliden veya askeri okulla~dat> çıkarılM1.1ar 
alınmazlar. 

6 - Kayaeride ıred,ikli erbat ba~ırlama orta okulunun her 3 oınt
fı ile l(:ırıkkalede sanat gedikli ha:crlama oı:ta okulunun 1. sınıflarına 
köylü iatekL', Ankara muaiki l"dikli hazırlama orta okulunun 1. amıfına 
muakİJ'e heveali . tehitli iatekliler ı.hnır. 

7 - Yukarıdaki tartlan heıiz iatekliler 10 hazirandan itı1ıaren bu• 
lundukları ye.ı:iı;ı aakerlik tubesine m\iı-acaat. e~rek diğer kaydü kabul 
tartları il,.,müra~t yollarını öirenmeleri ilan olunur~ 

24 25 26 28 29 30 31 ı ~ 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

Askeri orta okuluna talebe 
alınıyor 

l - Konya askeri orta okulunun her üç amıfına da önümüzdeki 
eyhilün birind ırünü batlıyacak 940 • 941 dera yılı için talebe alına • 
ca.ktır. 

2 - lıtekli talebenin Türk ırkınd1ln olması, kendisinin ve ai)e,.'nin 
köyÜ hal ve töhre t 'sahibi almaması 11hhi muaynede sağlam çıkması 

VE yapılacak aeçm e sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir aene tahsili terk edenler, yaıını uüyültmüt veya küçültmüt 
olanlar, kendi okullarının. aınıf geçm<> aınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanla r , yaıları, boyları ve ağulıkları talim;ıttaki hadlere u ygun 
olmıyanlar a sker i okullara alınmazlar. 

4 - latek lllerin, t imdi okudukları okulla~d.ı. tahsillerine devam 
etmekle bera ber 10 ha,;iran dan itibaren bulund..,kları yerlerdeki asker· 
lik ıııbelerlndetl direr kaydükabul ~rtlarile müracaat } ollarm1 öğren· 
aıelerial Vi> bunll göre de ka:vdükabul kiiiıtlarını en geç 30 temmu~ 
940 t llrihine kadar tamanılamı4 olmaları lazımdır. 

24 25 26 28 2930 31146 8 11 13 1G 19 22 25 28 30 

fzmir Defterdarlığından~ 
Satı~ NQ, Muhammen B. 

Lira K . 

700 (Memduhtye Hacıbey mahallesi· Mumcu sokak 7 20 
(485 ada, 27 parsel aayılı 6 11 tajlı B4 111. M. ıır. 

(sanın 8/4 hissesi 
701 (Dolaplıkuyu mahalle.'!i kayabaşı sokak 472 75 00 

(ada l!I' pal'!!el eayılı 6/ 8, 6 tajlı 42 M.' :M. arM .. 
702 (Tamaşalık Hacıali sokak 1572 ada 44 parsel 49 00 

(sayılı 88 taJ numa!"alı 70 metre murabbaı arsa 
703 (Ball.ıkuyu kale bayırı sokak 1623 ada 12- 40 00 

(parsel sayılı 25 / 1 taj no. lu 143.75 metre mu-
(rabba• arsa .. 

704 (lmariye mahallesi Hacıııli caddesi ~657 ada 120 01) 
(6 parsel sayılı bila numaralı hane. 

705 (Mirali mahallesi topan hoca sokak 1579 ada 600 00 
(16 parsel sayılı 63 taj No. ıu 27,50 metre mu-
(rabbaı hane .. 

706 (Hasan hoca mahallesi yolbedesteni bidayet 2000 00 
(hanında 343 ada 46 parsel sayılı 83-1 eski, 45 
(taj no. lu oda ve depo. 

707 (Birinci gaziler M. Sinekli cacl. yeni 128 kapu 87 40 
(No. lu 960 M. murabbaı arsa .. 

708 (Ballıkuyu mahallesi ferhat sokağı 1617 ada 80 00 
(43 parsel sayılı 32 / 34 taj no. lu hane .. 

709 (3üncü sultaniye M. Varnalı çıkmazı sokağı 60 15 
(69 ada 26 parsel sayılı 11-1 taj No. lu 240,50 
(l\L M . arsa .. 

710 (Mirali M. topal\ hoca sokak 1579 ada 15 par- 14 00 
(sel sayılı 65 taj ·No. liı 45 metre murabbaı arsa 

711 (Kadr:ye mahallesi Aşureci sokağı üç bara- 75 00 
(kayı havi 49 ve 51 taj numaralı 499 metre mu-
(rabbaı arsa .. 

İcar No. 

62 İkinci kordon Tuzhane sokak 20 taj no. lu dükkan 36 00 
63 Birinci Aziziye gerenlik sokak 23 no. hı ev 24 00 
64 Topaltı .ldreçlikaya sokak 307 No. lu ev 30 00 
65 Şehidler Altın sokak 25-31 No. lu ev 80 00 
66 Tuzcu mahalles.i ikiçeşmel i k 759 uncu sokak 192 00 

l, 3, 5 tajlı ev 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve (5) parça emvalin bir se

nelik icarı peşin para ile açık arttırma usuliyle 16-6-V40 tarihinden iti
baren 16 gün müddetle ınüzayedeye konulmuştur . haleleri 2-7-940 ta
rihine müsadif salı günü saat 14. de milli emlak müdürlüğünde yapıla

caktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri ilzer:nden yüzde 7 ,5 depozito akçe
, j yatırvl"' k mezkur günde- milli emlilk müdürlüğünde müteşekkil sa
tış komi~yonuna müracaatları ilan olunur. l 6 30 2238 

- lzmir iskan müdürlüğ _:1den: 
1 ~Vilayet dahilinde kerestesi iskan dai resinden Yerilmek vesair mal

zeme ve bütün işçiliği ınüteahhiddine nit olmak üz<'re Bergamanın Zey
tiııdağ nahiyesi merkezinde 115, Sığancı köyünde 26, Dündarlı koyünde 40 
ve Dikili merkez kazasında 30 ki c~maıı 111 evin inşası hakkında evvelce 
kapalı zıırf usulü ile yapılan rnüııakırnaya talip zuhur etmediğinden 2490 
'~yılı kanunun h!lkiimleriııe göre hu evler!n inşası 23-G.94.0 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler X No. Ju kargir tipte olup beherinin keşif bede
li 475 lira 78 kuruştan ceman 52811 lira 58 kuruştur. 

3 - Bu evlerden Dündnrlıdaki 40 .evin 10-7-940 günü saat 10 da ve Sı
i\"ancıdaki 26 evin ayni günde aat 15 de ve Zeyti ndı:ğdaki 15 evin 11-7· 
940 ırnnıı sııat l O du ve Dikili merkezindeki 30 evin ayni günde saat 15 de 
ihaleleri izmir iskan müdürlüğilnde müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

4 - isteklilerin yüzde 7.5 tan muvakkat l<·minatlariyle 2-190 sayılı ka
nuna göre icap eden vesikaları hamilan muayyen gün vr saatlerde komis
yon reisliğine müracaatları. 

5 _ lşbu inşaata ait plan ve evrakı ~airi! her gün İzmir iskan müdürlü-
ğünrl r görülebileceği ilan olunur. 25 :!8 ~ 5 2380, 

Sınbat Veki.letiıtln ruhsatını haiz. 

KAŞE 
Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrılarmı; 
GR1P, NEZLE ve SOGUK 

ALGINLIGINA 
RQ}'t'IA TIZMA. .a•~cılarını, SINIR, 
rııfıataızlıklarmı Cdrhal geçirir 

Kartı müeuir 'ilaçtır. 

loi.bmtla ıründe 1.-3 kate alınır. 
Her eczanede hulunur. 

• 
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Alma 
lngi,,iz 

--Y e;,,kezleri, üsleri ve demiryoll 
yyareleri tarafından tahrip olu· 

herg 
uyor 

-Iöğiliz radyosu, İayyarelerin sesini duyunca sığınaklara iltica etmelerini Alman haİkma tavsiye etmektJ 
Çünkü, A n1an makamları, telaş uyandırmamak için aların İşCJ,reti vermiyorlar 

Londra, ~9 (~adyo) - B~ abah ta~ y~r~ se i duy?~ca d~rhnl sığına.~~ vclce asker varken bu adalara hiç !undaki kanunları uyaklar altına al- · Almanlar şimdi in?iliz}erle karşı ı.l kalk.~bilir? Un?lm~mak ~ 
Skoçya sahıllerıne yaklnşmaga cesa- lara ıltıca etmesını tavsıye eder. Çun hücum ve taarruz etmezlerken ve mıştır. karşıya kaldıklarını bıldirıyorlnr. Al- kı, henuz bu fnalıyetın haşl 
ret eden bir Alman ağır bombardı- kUn Almnıı makamları, telfiş uyan. buna cesaret gösteremezken adala- Alman radyosu, her gtin Alman manlar, İngiltereyi dahilen if ad \1e da bulunuyoruz. Senede 61) 
man tayyaresi, İngiliz avcı tayyarele dırmamak içln ve halkın işlerini, t>il- rın açık şehir ilfmından sonra çok al- ordusunun kıymeti ve yapacağı bii - fethetmek imkanmı elde edemeyin- v mtiret~ebat yetiştiren hava 
ri tarafından düşürlilmüştür. Bu tay- ha"sa fabrikalardaki mesaisini bı- çaktım ııçarak sivil halkı şiddetle yük taarruz ve işlerle öğünilyor. Al- ce yüksekten atarak l\lanş denizi a- .e ~ Almany 1 
yare ile Almanların İngiltere üzeri- rakmamnlnrı ve fazla iş çıkarmala- bombardıman etmiş, hatta mitralyöz man ordusunun kuvvetli olduğunu hillerinc büyük toplar koydukların- sıı:;atımrn var. .. · a, )'a 

ne taarruz eden tayyarelerinden dil- rı için alarm işareti bile vermeme1c- ateşine tutarak 30 kişinin ölümiinc, biz lngiHzlcr de biliyoruz. Fakat ba- dan ve İngiltereye hiicum edecek Ai- manda kar~ısıncla dunranın 
şilriilenlerin miktarı yirmiye baliğ ol- tcdir. Alman tayyarecileri, evvelce bir çok insanın da yaralanmasına se- riz bir hakikat vardır ki, o da evvel- man kuvvetlerinin hazırlandığınrlal) vük havı! kuvvetini göreceld 
maktadır. işgal ettikleri yerlerde -0lduğu gibi bebiyet vermişlerdir. ce Almanlar tarafından dahilen if- bahsediyorlar. Britanya makamh~rJ, tanya . .Alman hava taarruzu 

Londra, 29 (Radyo) - Alman şimdi de ingilterede hastahan.eleri ve l-lalihazırda Hollnndaclaki na:r.i sad edilmemiş olan memleketleri bu Alman hücumunu sabırsızhkla kusuz bekliyor. Bir iş yapın~ 
radyosu, İngiliz bava kuvvetlerinin sivil halkı bombalamakla iftıhnr et- valii umumisi Avusturyalı Seyı; İn· Almnn ordusunun alamadığıdır. Al- beklemektedirler. Almanlar, bilmi- ğünmek ve işleri kadere bu 
Hollandadaki sivi~ - . halkı şiddetle ~~kt~irler. Bu . harek~t, :Almanlar kart, yiiz yi~mi bi.n HoJlaı:_clalıı;ın AL manlar, Fransayı bile kuvvet~e f-et - yorlar ki biz ~ngilizler durmuyoruz, İngilizl<'rin a~eti değildir: ~ 
bombardıman ettıgı uydurma, pro- ıçın yuz kara. ı ıken şımdı Alman manyaya gonderılerek agır ışlerde hedemcmişlerdir. Fransada elan yük tayyare ve pılotlarımızın Almanla- nefret ettiğimız şerefııiz bıı· 
paganda yapmaktadır. makamları sivil halkı gOya himaye- kullanılacağı hakkında bir emir neş- sek mevkilerde bulunan bir çok kim_ rınkinden üstünliiğü tahakkuk etmic;. n 1 beklemek de bizim içfo n 
. Londra radyosu, resmi makamların ye kalkışıyor. Manş de11izihde Car: retmiştir. selerin Almanlarla birlik oldukları tir. Günden güne büyüyen ve artan bahis deyildir. Bunun aksine 
ış'arına atfen İngiliz hava kuvvetle- scy ve Gamzey adalarındaki nskerı Ge~en kış bir milyon Polonyalının ve dahilen Fram;nvı yıkmağa çalış- hava kuvvetimiz. düşmanı püskürt - İngiltere, dünyanın en muazz 
rinin hic bir vakit sMl halkı bom bar- k uvvet lerin bu adalaı:da kalmakla ziraat islerinde kulJanıJmak üzere tıklar, nrtık anJaş~Imıştır. m"ğe ve onhı.ı·ın ınemlekc>tlerini mah- va kuvvetini kullanacak, dil 
dıman etmediğini beyan eder. lngi- bir şey yapamıyacakların .. ı ıın)ıyan in- Almanyaya g(inderil<liğini ve orada Ankaradaki makamların bunu öğ- va muktedirdir. Her gün demiryol- he" t~rafındtlki domin!onl~ 
liz radyosu. şunu bildirir ki, Alman- giliz a keri makamları, askerleri ge- imha edildiğini henüz insaniyet u- rencliklerini y;ızmıştık. Zamanla bil- larını, harp sanayii merkezlerini, de- gelen kuvvetini de düşman tol 
la, Hollanda ve Alman işgali altın- ri çekmiş ve burfilarının a~ık şehir nutmam1ştır. Almanya, bu harcketiy- tün hu hakikatler daha güzel ve k:ıt'i niz ve hava üslerini tahrip cıdiyoruz. rına ~ıtrnrıp kullanacak VP so 
da bulunan diğer yerlerdeki halka, olduklarını bildirmişti. Almanlar. ev- le bir kere daha esaretin Jfığvı hak- surette anlaşıhıcaktır. Almanya, bu tahribatın altı~ mı- ri 'kazın.ıcaktır. __. 

Bulgar Kıtaatı Varnada toplanıyor Gandi 
-Ba§tarafı ı nci Sahifede- ~ Tev~·ork, 29 (A.A.) - Nevyorkta Hindistan valii umumi-

~omanya .bunun neticelerinden kendi- efkarı umumi?·enin görünüşUne. naza: S ·ı k t 
sıni kurtaramaz. ran Sovyetlerııı Roman~·aya ınmesı l e onuş U 

Sofya, 29 (Radyo) - Bulgar kabi- dikt,ltbrlerin plUnlarım altüst etmiş- Londra , 29 (adyo) - Hindistan 
nesi, bugün toplanmış ,.e uzun müd • tir. valii umumisi, bugün Gandiyi kabul 

POio va or 
.,/ 

u. 
F ransızlann mütareke akdetnıeleri üzerine 

Suriyeden Filistine geçti 
det müzakerede bulunmuştur. Herııld Tribüne gar..etesi asağıdaki etmiş ve kendisiyle iiç buçuk saat ko-

Başv.ekil Filof, nıüteakılxm saraya y~ zılarla bu fikri çok güzel ifade et- nuşmuştur. Bu müJaknta lıiiyiik e- Londra, W (Hadyo) - Suriyect.:! geçerek Fili!;tinc gelmişlerdir. 
giderek kral tarafından kabul olun _ mektedir: hemmiyet atfolunuyor. Fransız kuvvetleriyle birlikte bulunan 6 bin Polonyalıdan mürekktıp olan 
muştur. «Alınan intiba şudur ki Hitlcrin -·- Polonya askerleri, Suriyedeki Fransız bu kuvvet, bundan sonraki muharebe. 

Hariciye nazırı Popof da akşam üze- dlinya arazi. ini yeniden taksim için rifesinde Tuna kontrolüne ve Romen kuvvetlerinin mııhnsamatı terketmesi lercle ingilterenin yakın sark ord11 u 
ri 4 facaristanın bura sefirini kabul e- kurmuş olduğu makinenin dişlileri a- petrol s:ıhalarına doğru yapı hın hu üzerine biiUin tcchizatlal"I ile hududu ile mii~terekcıı harbe dc\am edecektir. 
de:ek, uzun müddet konuşmuştur. rasına Ru:slar gayet mukavim bir Sov?et ilerlemesi başlı~~a~a~ rı;uhare- ==ao--,----
~lakadar mehafile gör~. gerek Bulga- mania atmışlard1r. Çok muhakkaktır benm .\lman tayya~lern~ın 1hti~acı ~: 
rıstan ve gerekse Macaristan. Alman- ki bunu da yapmak için Sovyetler en lan petrol stok)arına tesır <>debılecegı 
ya V{! itnlyadan talimat almadan bir mÜnas!p saati intihap etmişlerdir. İn- cihetle hiç bir zurnan Berlini bigane 
hareket yapmıyacaklardır. giltereye karşı olacak muharebenin a- bırakamaz. 
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10 aylık hadiselerin bir bilançosu 

Ha.,pte n eve L. K.\' 
4L1'hGı'1\ a.""''-'Sı 

lll'!~Z~~I sov~e r ~uSYA4'tıN 
~ - AlDICI YERLER 

> 

YJ 

> 
> 
o 

Tecerrüt siy s 
Ameril<ada artık sökmiyecek gibi 
Vaşington, 29 (Rudyo) - Amerika- harbe işt:rak etmeme i, fakat mütfa

da cumhuriyet partisi tarafından cum- fiklere azami yardım yapılması kanu
hur reisliğine nnmzed gösterilen Mis- atindedir. 
ter Vilki, Ruzveltle harici siyaset hak- Meşhur Amerikan gazetecisi Şin 
kmdn müşaverclercle bulunmak i.izerc yazdığı bir makalede Vilkinin cumhur 
beyaz saraya ~lmesi hakkındaki da- reisliğine namzed gfü:terilme i ~ure -
veti kabul etmiştir. l\Iis~r Vilki, bari- tiyle cumhuriyet partisinin tecerrüd 
ci siyaset hususunda Ruz\'eltlc hem - siyasetinden tamamen vaz s:r •çtiğini ve 
fikirdir. Evvelce bu husu a dair beya. Amerikanın ela bu siyaseti terk cde
natta bulunmuştu. Yalnız Amerikanın ce~ini bildirmektedir. 

Hifler 
Parise gitti 

ccı:oo------

General Degol 
Londra, 29 (Ra<lyo) - İngiliz hü

kumeti, Londrada.ki milli Fransız ko
Roma, 29 (Radyo) - Berliıı gaze- mite;:.i reisi general Degolü. Alman

teleri, Bitlerin Parisi ziyaret ettiğini ya;ra düşman ve onunla mücadele 
haber vermekte ve Führerin, Eyfel halindeki bütiİn Fransızlarm milli ön
kulesi önünde alınmış resmini dere deri olarak resmen tanımıştır. 
eylemektedirler. General Degol, ingilterede bulu-

H itler, Struzburga da gitmiş ve o- nan \'e bundan sonra İngiltereye ge
rndaki Fransız istihkamların, birer lecek olan Fransızlardan kara, hava 
birer gezmiştir. ve· deniz gönüllü kııvvetleri teşkil e-

l • d de!ektir. 
SVI çre OT US ll Taymis gazetesi, bugüııkü sayısın-

,,.._ h · l da general Degolün Fransanııı yeni-
l er lS 0 UnUyO 7 elen dirilmesi~ hiirrjyet V!J istikH\Jine 

Bern, 29 (Radyo) - İsviçre ordu- kavuşması için ne lazımsa yapacaih
su, başkumandaıılığın bir emirname- nı ve bunu l<'ransrnların hepsinden 
siyle bugünden itibaren terhi~ edili- daha iyi bildiğitti, yüksek görilşc ve 
yor. liderlik evsafma tamamen snhip ,.e 
Başkumandanlık, 1sviçre ordu u- malik bulunduğunu yazıyor ve diyor 

nun göstermiş olduğu sadakat ve ki~ 
hüsnü hizmetten dolayJ me:ornuniye- cBu zat, vaktiyle. Almaıı taarru
tini bildirmeh'te ve zabitanla tt{rada zuhun Fransnya. nereden ve nasıl 
teşekkür eylemektedir. yajnlacağım söylediği vakit, sustu -

Pol Rey o 
Bir otomobil kaza) 

uğradı 
Mar il~a. :.m (füıdyo) - S.ıtı 

vt:kil Pol Hsno. dun bir otom<) 
ınsn u·rr,ımı \C baı:;,ndan a{rır 
k varıı!anmı1'tır. 

Pol R ~ nonun n üdn\ i t: hibl 
nliz rapor vermrnı1cı'c rdir. 

.. ' nb:k lms\ cl<il, otonıouili biz 
r :?tmis ve suratın ~itr nk biı 
çarptırmı tır. 

~ 
lŞARETLER 

:wıam..._~ 

Tu afiye mağ1 
arırnda çalışaı. 

rın ,1aklar! 
-Belediyeden bir. d 

Tuhafiye ve man:fatura n2 
larındaki tezgi.htarlardan hz!Zıl 
konuştuk ve anladık ki, bu zavl 
sabahın saat s~kizind"' mağazı 
ıÇ'ar, gece ~aat yirmi, yirmi biı 
dar çalışırl<ır. 

f f;tanbul ve Ankrırnda tatbik 
len yaz mesaisinden, bu vntan 
ra zen·.e kadar hak \'erilmem ... k 
Ne yaz .ıc ... ğı, ne yorgunluk, ı 

insaf bnkımındnn hiç de dogru 
yan bu on iki, on üç .-matlık ça 
nı ( bı1rh et1, m~[rcr bazı mafra~ 
hipleriniıı, bu me ·zuda b"r ani 
) apmağa Y<\naşınamalarınclun 
geliyormuş .. Halbuki, bütiın tu 
~ ecilcr ve manifaturacılar. mese 
yaz günlerinde sunt ( 19) ela eli 
maguzaları .ı k:ıp,ırlrırsa ıı' çık,ı 
tezgfıhtar)arın du iı: anlık hı 
yok mudur? 

Böyb bir hal şekli hiç .. üPl 

i'abet en<li"<'sini de ortadan ~alı 
Bizim hilrli,rim·z böyle mngıı.ıa 
.. 5c o: n , '!at l!) dan c: nrn alı 
L.., olmaz. B"l<>cli) e n1isinıiz;n, bu 

V • z b vd h j" "U9°11uş, bir kenara atılmış, fnzla bınk 
ı enı !Jl ug ay mq.. su u ve motörize kuvvetler vlicude getl- zua <?h"mmiydle nazıtl"l 

Eskişehir, 29 (Hususi) --. Yeni yıl ı:ilmesi hakkındaki müblcası kabul celb.,deriz. 

dikı, 

bu{rdtty mahStllü bugün ~nçber İbra- edJlmemis, nihayet eski başvekil Pol Eğ r caclclP'cırin 1•'!' · l; ni 
him Ayaz tara'rından borsarn •getiril- R t f d h b" "st ı _ - eyno ara m an ar ıyp mu ~şer- ,iinli!· n\ , lı 1 r rt'e o clugu 
miş, törenle satılmıstır. lığına getirilmiş iıli. Simdi Britanya • <ılııı i , I'<' dtrin t"m 

A •t b İ hiikCımeti, kend!sine kabil olan her nw .. za . . 
rı anın ev ana 1 )'ardımı yapacaktır.~ la yaptırt ı 1>Il•r. ı-;lv2rır kı, h:ı t 
-Baştarafı 1 nci Sahifede- y t zu ele alınsm .. 

kültürel, ekonomik hustfsiyetlerinin az saa l ı ~=~;,jlf:::a:-.r:-:«mııBlldo-"'"''IÇzıl~ .. ,: 
Harp 1 EylUI 9 ıo tarihinde 1'nhah ! PLANÇO Ifosyaııın Finlandiyadan aldığı kt- garantisini istemeleri lfiznndır. {\nkaı·:ı, fil) (Raılyo) - Kooı di- f A N r ı. D \ 

saat dörtte başladı. Ona tnknddiim ALMAN İSTİLA SAHASI: ım - ki, çok azdır - yukarıki ccdvcl- Avrupa harbi başladığı zaman ja - nnt;yon lrnrari~·le 30 Haziran .Paznr ( - ::j 

_.,. 

eden kısa :tamanlar da dahil olmuk ! tn·mıeri Kilometre Nüfusu de kaydedilmiştir. Lehistnncla mev- ponya bu harbe karışnuyac:ığını bil - ~ecı>.-i ~ant 2'1 ele butün memleket dn- ~' ~. :;::;::;;::=:;~;;c:;~;;;;;;~;;;;;;;::::;:;;.::;;;;::::=~ 
üzere şimdiye kadnr mevc.udiyclleri I murabbaı cut arazinin ve nurusun yarısı hesap- clirmiştir. Ayni zamanda japonya hnr- hiljndeki l'aatler, b ir aat n.~ri nlına- • Sahibi ve Be.~muharriri 
Ya tamamen veya kısıpen ortadan r.ekoslovakya 140.000 15.000.000 lanmıştır. bin şarki A~vava yayılrnnmasını arzu caktır. HAYDAR ROşTO ÖKTEM 
kaldırılan. yahud da artık hiç bir as- lollanda 34.000 7.640.000 Bukovina ve Basarabya: ettiğini de tebarilz ettirmiştir. Divanı li'ıgat: 
keri ve si.rasi hakimiyetleri kalmı- Bel9'Jka 30 000 8 ooo ooo Yalnız Rumen olnrak Rnkovina- japonya Avrupa hürriyetinin inkişa 
ynn devletlerin adecli, tnm on üçtiir. sa so:ooo 45:000:000 dn 250 bin, Basarnbyada 1 milyon fını ve Pasifik mıntaknları <la dahil TÜRKÇEYE ÇEVRiLDi 
Ve şunlardır: Avuaturya 83.000 6.750.000 insan vardır. Ayrıca Rus. ve Ukrnn- olmak iir.cr.e şarki Asyanııı muhtelif Anlrnnı, W (l~ususi) - Bunrhn 

l m•unı ~eı;;rb • 
HA~IDl NÜZlll;;T C 

1 u rii 

Avusturya, Çek:ra. Slovakya, Le- Danimarka 43.000 J.500.000 yalılnr (750) bini geçer. Muht~lif mıntakalaı'ı üzt>rindeki tesirlerini dik- 900 yıl evve.! Kn'?a~~~ Iahll1U~~n 
histan, Litvaııya, Lctonyn, Estonyn, L~hiatan 199.000 16.500.000 ırklardan. ya~i füiten, Alman. l~uJ- katle takip etmekb~dir. Şurasını bil - Ar:anl~1ra .Turkçe~·ı ogıctm.7k .. ıç~n Ab • 6 Ayhgı 800 
l Torveç, Danimarka. Hollanda, Bı>I- Lüksemburg 2.580 300.000 gar ve Musevıleri d.~ a g~.ri (7o.ı~) dirmek is~rim ki, japonya keneli na- )~zdı~ı.yıva~~ Lugat adlı buyuk hı- ~~ oneo y,Jlı~l 1400 kr. 
çika, J.,üksemburg, Fransa.. Norveç 323 000 3 000 000 lıin hesap edersek, şoyle boyle 3 mıl- yat sahası bakımından bu nraziniıı gatı, furk dılı kurumu azmıında~1 l k tl t> r "'"" r 

Çekyayı iliıve ettik, çiınkü onun da YekUn ı.404:sso ıos:Goo:ooo von nüfusun Rusyaya geçecc.ği an!n- mukadderatı ile ve ezciimle bu arazi- Kiitahya me.h~ ~ı B. Bes~m ~tal~Y. ta·~ Yabancı memlc t _ -' •rn 
bir niifuz ve kudreti kalmadığı mu- GörliJii/or ki, Franı;;a nilfus ve ara- rılır.. Basarabya ve Bukovınyadan nin inkişafı ve ba~knlan tnrafından rafından dılımıze çevrılmış, bırıncı -
hakkaktır. Mahim olduğu veçhile zi inin heyeti umu_miyesi ile, Lehis- Rusyaya geçecek kısmın sathı mesa- kullanılmasiyle alakadardır. ciltli neşredilmiştir. Esern ikinc ve İdar<>hnne: f!ônci B<'Yler ~okn~ 
Lchistanı Rusya ve Almanya miişte- tan da Rusya il ~aşıldığına s;öre hası ıesbit edilememiştir. İşte şimdi- Mısırın Roına maslahat iiçüncU cilc~eri de hazırlanmaktadır. 

1 \·e kadar olup bitenler' < .. Adr v; k ·r · · t t 
reken paylaşmışlardır. arı yarıya hesap a'!'lmıştır. • ' . giizarı ve bazı l\/1ısırlılar zge . e .. ı ımzzı~ e -

Rusya Basarabya ve Bukovinayı RUSYANIN ALDICI YERLER: * 1 k l t 
ve FinJandiyanın cenup sahil kısmını !simleri Kilometre Nüfuau n d İstanbul, 29 (Hususi) - Mısırm i<..l • seyarıa L Cenıaziqe[evvef: 23 
işgal ettiği gibi, daha geçenlerd(' murabbaı raris ra yo istasqonu Roma mashıhatgüzarı ile nltı kon~I)- 8afranbolu, 2!) (A.A.) - Adli\ EVKA~ 
Baltık hakimiyeti kurmak ve em- Lehistan 199.000 16.500.000 k "" k ., /d losu ve yirmi beş Mısırlı dün Kon- V<>kil° Fethi Okyar clüıı Ka ·· b • 5 D s 
niyeti artırmak mak~adiylc Letonya, Letonya 65.000 2.000.000 as eTl aguş O U vansiyonelle ehri.mize g~lmişlnrdir. fa-brikıılarını yezdik1c·n sonra ~ı.f - ı' . . 
Estonya ve Litvanynyı da kendi em- Litvany:ı 55.000 2.500.000 Ncvyork, 2rı (I~adyo) - Kolombiya Buradan Suı:iye - F ilMjn yoUyle Mısı- ranboluya g lmis w> bütiJn k:ı bu c;8 ba'1 : 1., ~l Aksam: 1 'l ı 
rine tabi devletler vaziyetine sokmuş, Estonya 47.500 1.120.000 radyo u, Parhs radyo ista. yonun un, ra <löneceklerclir. tarafından if>tikbal edilmiştiı·. ·1~ 1 · 12 17 Y a.t"ı 21 4 
işgal etmiştir. Baaarabya 44.422 2.900.000 Alman a kHl0 ri tarafından işgal edil- J..ahey ataşemiz de geldi: Fethi Okyar adliye dairelerini, c '· ı · g e · ' 1. • 1 

Şimdi, bu yerlerin sathı mesahala. Bukovina 10.422 8,20.000 diğini haber vermektedir. İstasyonun fstanbul, 29 (Hususi) - La'hey ti- zaevini ve tapu dairesini teftiş et- İkindi 16 18 msak : 2, lj 
rı ile nüfuslarından bahsedelim: Yekun 421.344 25.840.000 koğllş haline getirildiği söyleniyor. ctırct ataşemi;z geldi. miştir. • ı...,----.. =---------1· 
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