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Alman Ta~rruzu 
Bu sabah şafakla beraber Som mıntakasında başladı 

Almat lar, Samda 45 fırka 
ile yüklenmişlerse de bir 
adım ilerliyememişlerdir 

Mareşal Peten ve Başkumandan general Veygand, 
cephede harp eden ordunun başında bulunuyorlar 

Paris, 5 (Radyo) - Alman taar - 1 Almanların, Semendedamı tutma. 
:ruzu, bu sabah şafakla beraber Som ğa çalıştıkları zannediliyor. 
111.ıntakasmda başlamıştır. Eksperler, düşmanın, beşi moto • 
Alınan kıtaatı, Laon, Lafer ve La- rize olmak üzere kırk beş fırka ile 

ıatoda topcu ateşinin himayesinde taarruza geçtiği kanaatini gösteri -
hücum etmiştir. yorlar. 

Berlin, 5 (Radyo) - Hitler, bu sa- Harp safına giren İngiliz ordula-
lıah şafakta nefer -elbisesi giymiş ol· rı, en modern silahlarla mücehhez-
duğ'u halde cepheye gitmiş ve kıtaat dir. 

Alman tayyarelerinin bombaladıkları bir petrol depoıu 

Büyük Hava T aa ruzla 1 
taraimdan tezahüratla karşılanmış- Bugün öğleden sonra Fransaya Al l k h • l • h ı. h · ı • • b 
tır. Hitler, kumandanlarla birlikte külliyetli miktarda mühimmat gön· man ar' aÇI şe Jr ~rl Ve aS1.a ane gemi erJnJ Om• 
harita üzerinde tetkikatta bulunmuş deri imiştir b ( } J • ı • t I • f } • b l d l 
ve biraz sonra taarruz başlamıştır. Faris, 5. (Radyo) - Som mmta- a ıyor ar. ngı iZ ayyare eri aa ıyette U Un U ar 

Berlin, 5 (Radyo) - Hitler, Al- kasında 200 kilometrel:k bir cephe: Londra, 5 (Radyo) - &rbin bi • yetle bombardıman edilmiştir. Kre- yareleri Gand şehrindeki petrol de-
nıan ordusuna hitaben şu beyanna • de başlıyan meydan muharebelen dayetindenberi Alman tayyareleri, telde büyük bir projektör bataryası, polarma da hücum ederek büyllk 
meyi neşretmiştir: ha~kmda mühim hab~rler gelmek - dokuz Britanya hastahane gemisine bombardımanla söndü,.ülmüştü.r. yangınlar çıkarmışlardır. 

«Cephede harp eden Alman as - tedır. Bu 'haberl~re gore, Alman kı- taarruz ederek büyük zarar ve tele- Belçika üzerinde uçan İngiliz tay -Devamı 3 ncü Sah'.fede-
kerleri 1 taatı, havadan pıke uçuşu yapan llV· fa ta sebebiyet vermişlerdir. Halbuki 

.rn~tahkem Dunkerk limanı, kırk cı ve bombardıman tayyare1eriyle hö bu gemilerin üzerinde vazih surette 11.R .!:Si\ ~ Da•@)~ e 
bin esir ve hesapsız mühimmatla e. cum etmektedir. Hücumla~ en çok I haç işaretleri bulunmakta idi~ Do~: IY"'-~ U U U \bo'J 
limize geçmiştir. Burada, tarihin en Amyen, Peron ve Elet nehrı boyunca . tor, hemşire ve yaralılann selametını 
büyük muharebesini kazandınız ve tevcih edilmektedir. Ağır toplar, hil- i düşünmeyen Almanlar, çok zalimane Diplomatik faaliyet devam ediyor 
kısa bir müddet zarfında düşmanın cum ara balan ve tayyarelerle de - ·hareket etmişlerdir. Taarruza uğrı - . 
ınühim kuvvetlerini imha ettiğiniz vam eden taarruz, müttefik ordu~ .. n.. yan hastahane gemilerinden birisi Ka?ıre, 5 ~A.A) - Kahirede di~-
gibi, Fransanın en kıymetli fırkaları- Mareıal Peten nm kahramanca mukavemetlerıyle batmış, birisi karaya oturmuş, birin· lomatik faa!ıyet devam etmektedır. 
nı da harbedemiyecek hale soktunuz Encümen reisleri, başvekili alkış. karşılaşmaktadır. de de yangın çıkmıştır. Yalnız Atlan. Başvekil Ali Mahir paşa h:ıriciye ne-
ve İngilizleri Avrupadan tardettiniz. lamışlar ve verdiği izahattan dola- Som mıntakasındaki bütün arazi, tis namıııdaki İngiliz hastahane ge _ zareti yüksek memurları ile görüş. 
Ölüm neticesinde aranızdan aynlan. yı teşekkür etmişlerdir. köyler, ırmaklar ve nehir sahilleri misi, Norveç sularında beş defa bom- melerde bulunmuş müteakiben İn -
!ara karşı Alman milleti ebedi bir Faris, 5 (Radyo) - Başkumandan müstahkem bir hale konmuş olduğun bardıman edilmiştir. 

giltere büyük elçisi Sir Lampson ile 
uzun bir mülakat yapmış ve nihayc 
İtalya elçisi B. Mazzoliniyj kabul et. 
miştir. 

minnet duyacaktır. general Veygand, öğleden evvel cep- dan düşman ilerliyememektedir. Loruira, 5 (Radyo) - fngiliz ha-
Harp istiyen düşmanlarımız, bu- heye hareket etmiştir. Antitank toplar ve mukabil hava va kuvvetlerinin, son faaliyeti hak • 

nun avakibitte tahammül etmeğe Londra, 5 (Radyo ) - Paristen hücumları, düşmanın bütün hareki • kında şu tafsilat alınmıştır: Metaksasın Nutku 
mecburdur. alınan haberlere göre, Alman taarru- tını işkal etmekte Ve miltearnzlara Britanya tayyareleri, kesif grup-

Harp, bugil~. yepyeni kuvvetl~rle zu bu sabah şafakla beraber başla. müthiş telefat verdirmektedir. lar ~alinde dün gece . Alma~yanın Yunanistan şimdi 
başlamıştır. Butün Almanya, nıhat mıştır. Paris, 5 (Radyo) - Cepheden ge. Münıh, Frankfort şehırleri cıvann- her zamandan 
zaferi sizden beklemektedir.> İ . . . len son haberler tatmin edicidir. daki RSkeri rnmtak!an, mühimmRt zı"yade 

H 'tl h lk h"t b tt·-· d" ngılız ordusu Fransız kıtaatıyle . . "dd b b d ı er, a a ı a en neşre ıgı ı. _ ' Alman tankları, Fransız mevzıle· fabrıkalannı şı etle om ar ın 
ğ.er bir beyannamede de Dunkerk za- yany~n~ oldugu halde harp safına rine yaklaşmışlarsa da bir adım ileri etmişlerdir. Emerih bombardıma - At;na, 5 (Radyo) - Yunanistan mizden kaçırmak istemediğimiz bir ı 

kuvvetlidir 
feri için bir hafta şenlik yapmasını geçmıştır. atamamışlardır. nında petrol depolan yakılmış ve milli gençlik teşkilatının toplantı - malımız vardır. Şunu açıkca söyli. 
ve üç gün de kiliselerde yeni zaferler Londra, ~ (Ra~yo) - Som mm - . 

5 
(R d. ) _ Ak • hava.va yükselen alevler sayesinde smda bir nutuk iradeden başvekil yeyim ki, genç, ihtiyar ayırmıyaralt 

için dua etmesini emretmiştir. Bu takasında şıddetlı meydan mu hare - Pans, _. d'~ ) 0 .ddştalm reh.~ civardak1· muhtelif hedeflere tam i- general llfetaksas Yunanistan her bildiriyorum. Hepiniz, lüzumunda 
b 1 · • t kt d" D" mi tebl·gı • usmanm sı e e u • 

üç gün kilise çanlan durmadan çala- e erı cerey~n .. e me e ır. .u~man, 1 kt ;d _ 'k d t kt sabetler temin edilmiştir. Manhaym zamandan ziyade kuvvetli olduğunu vazifenizi kahramanca yapacaksı • 
caktır. • Elet kanalı onu~de kuvvetlerını tek- cum ~-tme. e 0 uırunu ay .. e me_ e mühimmat fabrikalanna müteaddid kaydettikten sonra demiştir ki: nız. Korku sizden daima uzak olma-

sif ederek müthış hücumlar yapmak. ve muttefık ordularının, gosterdık - B .. h t F k t f rt 
R 5 (R... ) Stef··· ·a taarruzlar yapılmış, bombaların ye- - ugun ra a ız a a ı ma lıdır. Korku içinde yasamaktansa , oma, auyo - -ı 8 J n- tadır. -De•amı S nci Sahifede- · • 

sı haber veriyor: şil alevlerle karışık müthiş infiliik - yarın bizim üzerimize de çökebilir. yaşamamak daha iyidir. icabında 

Som mıntakasmıda şiddetli mey • 
dan muharebeleri başlamıştır. 

AlmanlllJ'lll, ba nıuharebe hak -
kında 48 saatten eTVel tafsilit ver· 

Vatikanda Hazırlık 
lan görülmüştür. Biz kimsenin malı olan birşeyi al - insanın hayatını da feda etmeğe ha •

1 
Rur vadisinde tasfiye ve imaliltı mak istemeyiz, herkesin hududları - zır olması lazımdır. Bizler, bunu 

harbiye fabrikaları da muvaffaki - na, malına hürmetkarız. Fakat eli- göstereceğiz.> 

ınlyecekleri B•tmdea bildiriliyor.. Italva harbe girerse muharip dev-
Fraasrzlar, Alman taarruzuna şıd J ' Baltık devletleri ve Rusya 

deti~::::~ e:~ıe:ir~epheler- letlerin Vatikan sefirleri gitmiyecek 
dea yiHdeırııaeieri bcldeıı-iyer. 
ll-, 5 t~ - Stefaai ajan

ııı had~: 

~~~~~~~~~ 

Pıııiııtıea amta.ı h~re göre , 
Fr._ başvekili PO<! Reyııo, bv. sa -
~ah JRareşııol Peien, başkumandan 
general V8"gand. ve amiral Darlanla 
uzun bir kenferaıns yapmış ve müte -
akiben ayaıı mecliBiııe l'iderek, içti
lııa 1taliade hllkınaa hanciye ve mll 
li mödafaa enciimealerme -.aziyet 
b.klnnda beyanatta bulunmuştur. 

Batvekil. eaeü,_lere 8Q!1 vaziyeti 
WNirıniş ve Alman taarruzunun 
~iHı şalalıia beraber bıışia.dıi•nı 
Ve lıüki!IM!tin, :Pı iZ ordusunu 
kalınııııaabi..-. sııiıı ~ 

llii~·-· 
Son Dakika 

Beşinci sahifem.izdedir 

Vatikandan bir ırörüniif 

Harp takdirinde Baltık devletleri orduları 
S ov yet kumandası altında çarpışacaklardır 

Stokholm, 5 (A.A) - Kaunastan 
«iman haberler, Baltık devletleri ile 
Sovyetler arasında askeri iş birliği -
nin sıklaşt'ırılacağmı teyit eylemek. 
tedir. 

Harp takdirinde Baltık devletleri 
orduları Sovyet kumandası altıııda 

çarpışacaklardır. Bu sebepten Sov -
yetler birliği, Baltık memleketleri or 
dularının takviyesi ile çok alakadar
dır ve bu ordulara modern silahlar 
vermektedir. 

Roma, ı; (Radyo) - Latran mua-,panın masjlannı neşredecek ve Yeni silahlar ile ünsiyet peyda et-
hedesi mucibince Papalık, İtalya hü. Papalığın naşiri efkarı olan Opser - meleri için askerliğe yarar her erkek 
kQmetiııden haklannı istemiştir. Bu vatoro Ron'lano gazetesi, neşriyatına için altı haftalık manevralar organi
lıa.i:Iara göre, İtalya harbe girerse, devam edecektir. ze edilmiştir. Sovyetler birliği ile 
muharip devletlerin Vatikandaki se- Muharip devletlerin Vatikandaki Litvanya arasındaki anlaşmazlık 1 
firleri yerlerinde kalacaklardır. Va- sefirleri, ailelerini Vatikana nakle· filiyatta halledilmiş gibi gözükmek. 

, ____________ ,,,, tikan radyosu, timdi olduiu gibi Pa- deceklerdir. tedir. 
.tCızılordu Moıkovada bir geçid reıminde 
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12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.35 ajans ve meteoroloji ha_ 
berleri, 12.50 mllzik : Çalanlar: Ru
şen Kam, Vecihe, fzzettirl Ökte. O -
kuynn: 1\lefharet Sağnak, 13.15 mü
zik: hnlk Uirkiileri, 13.30/ 14.00 mü-

-19- delik vardı. Her tarnfta, mUhim bir zik: hafif müzik (Pi.), 18.ğO prog -
Hltler, yeni hılere girişmeğe dü - ı.·m'lenin geleceği zamanlara mah - ram ve memleket saat a~·arı, 18.0ü 

şündüğü zamanlar, her glink.ii hayıı- u:s hazırlık y.lpılıyorclu. Ahçıya sor- müzik: Solistler (Pi.). 18.30 .Müzik: 
bnda az çok bir eleği iklik ihtiynl'ını dum: Rndyo caz orke!;trası (şef: İbrahim 
hisseder v.e Berhte o-nnede çelcil'r.. - Avu turynnın ileri gelenlerin _ ÖzgUr). 19.10 MUzlk: Fasıl heyeti 
Dikkat edilit"e göı Ulür ki, Avu •ur- den biri gelecekmiş, dedi. 19.45 memleket saat ayarı, ajans 
yanın işgali, Çeko lu\•akrnva taan·uz Şaştım: ve meteoroloji haberleri, 20.00 MU-
ı!'bi hridl el rtlc>n bit kaç gün evvel, - Hitle.r Avusturyalılarla dost zik: Çalflnlar: Fahire Fersan, Refik 
dufma Hitlerin B ... hte dı>n ziya - mu oldu şimdi, dedim. Fersan, Fahri Kopuz, l - Okuyan: 
retleri vuku lıulınu~ ve Illtler ora - Ahçıbaşı: Semahat Öıdenses, 2 - Okuyan: 

Pamuk 
zeytin 

bu 
• 
ıse 

yıl az, 
boldur 

Üzüm rekoİtesi tabiidir. Yağmur· 
la1 ın o~dul<ça zararı var 

Devamlı yağmur ve aeylaplal' yi.i.Unden •İliyetiml~in buaeneki pa· 
muk reltolt~sinin, geçen seneye nazat•.n üçte bir n'abetinde az olacağı 
anlaııhnnkladır. Bunun sebebi, fazla yağmurlardan pamuk zerlyatı-

nın zamanında ynpılamamau ve &'ecikmeııidir. 
Üzüm rekolte1i, tabii haldedir. Fakat ballarda yine slirekli yağmur

lardan mildiyo ve kUlleme hastalıkları vardır. Bu hastalıklara karıı 
bağlara fazla kükürt ve göztaı1 atııl!maaı lazım gelmektedir. Bu tedbire 
tevessül edilmezse üzümlerin aalkım halinde iken çürümeıinin önü ah
namıyacaktır. 

nın sert hava ında lıu ~rt karnrları - Bilmem, dedi ve başını öbUr Melek Tokgöz, 20.30 konuşma, 20.45 
'1 Şayanı memnuniyet olan nokta, bu ıene zeytin mahsulünün fe•M•-

vermiştlr. tarafa çe\'ircrek devam etti: u Uzik. Çalanlar: Fahire Fersan, 
F l I 1t iade mebzul olm111ıdır. Taıs.·i bir arıza olmadığı takdirde bu yıl çok 

Ş rııdlye kndtır, Berhtesgndenin Anladım: Fazln siya11et konucımua a 1ri Copuz, eflk F.ersan. Okuyan: 
·ı './ N bereketli zeytin olacaktır. Süreldi ve ,iddetli yajmurlar Menemen ve 

tariht tarafından hiç bnhsetmedhn. tu Aramızda olmnkla bernber, bu ecmi Riza Ahı kıııı, 21.1 O konuş-
Serhtesgadenin tarihi turafı de - kadarı bile hakikaten fazla:vdı. Ben ma (Qıhhat Qnntl), 21.80 rnflzik: Rnd Torbalı havaliııinde ba.zı tarlaların el'an ıu altında kalmaıına sebep 

dim diye, oranın mazisinden falan de sustum ve meseleyi kur~alama _ yo orkestrnqı (şef: H. Feı·ld Alnar), olmuştur. Küçvk Mendres kanallarından bazıları bozulmu,, bu yüz. 
bahıedecetlm sanmayın. Onun öy - dım. 22.20 MOzlk Cazband (Pi.) , 22.30 ~~n ~eiir":.endere ln~hl:esi dahilinde pala1I1ut araıı mevk.iinde yeni 

le uzun bir mazısı yok. Fakat az za- Fakat, gelecek adamın rnUhim bir Memleket saat ayarı, ajans haberleri r • nıcy ana ge mııtir. • 
man içinde aldıfı tarlht ehemmiyet kimse olduğunu anlıyordum. Hltle _ ziraat • esham - tabvllııt, kambiyo-

1 pek de kUçilk görillemez sanırım. rin halinde bile bir fevka!Adellk var- ~uk~t b:rs(;~ı) (fl~at) · 22.50 mtıılk: , 
Son seneler zarfında olnup biten ni- dı. Mühim kararlar vereceği gUnler- u an k ' 2· ·23128',BO Yannki 
ce ılyast hAdfselerln kararı orada de olduğu için, odasında dolaşıp du- prowratn ve apanış. 
verthnı,, ilk sayfaları orada açılmış, ruyor, ndeta gelecek mlsnfitin yolu- r ııı 

~ 1 a k t ı...-k)l . . ( "• • rad1oları) son aa,,....a an ora a apantnıı ır. nu ut: yormuş gıbı, penceresinden ı 11 , d .. 

Mühim bir dolandırı
cılık davası 

6 H'ıu.İM!n 1640 Pf'rşembe 

Sinirleri de ktndiıi gibi •aj1am •• 
erkek, neteal her zaman yerinde olf; 
doılum Köse Osman aUn tilr flli 
anlattı. Bia·az aülmekı biraz net•ll 
olmak ihtiyacını d\lydujumu:a P 
aUnlerde, bu fıkrayı yazmaktan k9b· 
dinli alamadım ı 

Bektaıinin biri, b'ir gÜİi, ıöyle te•· 
ha bir yere çekilerek kafayı tüsıül .. 
mek lhtlyacıhı duymu4, şı,eyi •e _. 
aelerlni bir heybeye koyarak kas.alt• 
haricine çıkmıt. Gölseıi bol bir çınar 
aiacının altına postu aermit. Ku,.U· 
dan ıoğul< iu çekmiı, lengeri kur· 
muş .. Tam keyfinin müntehasına ?.';; 
rırlten, bit de ne stirsiln : BUyUIC 1111 

kalabalık, bir cenaze getirmekte .. 
Mecbur olmuf, şifeyı\ mezeleri t~ 

parlamış, saklamıt ve cenase alaJI' 
na İştirak etmiı. Ölen, kaıabalal6 
zenginlerinden •e tanınmıı abnal•1,t 
dan Hacı Ahmet efendl . nlmındi & 
ri imiı. 

Tam namaz kılınacağı •ırad-ı. 
linam ufuklara bakmış: 

1 
- Geç kaldık. Gurup vaki ol~ 

eenaze natn•7.ı kıhnama•. 
Dem·~· ı. Halk aarmuı: 
- Pf'ki, ne olacak? . 
- Namazı yann kılanz. Cenaı:e1' 

musalla taıında blt'allahmt btri•I be• 
1eıhı ! .. 

Ben bunların yalnız bir tanesini Avusturya taraflarına bakıyordu t1 bn~ z ~n yo tlfkctının (Th" Brl· 
Avu;turya başvekili Şuıningin Berh- Beklediği Şuşnlgdi ve geldiği z

0

a _ " bf r~~l c~stl~g b C'orpo:Rtlon) in 
tesradende Hitlerln Ultimatomu ile man kendisini hararetle katşıladı. eene er e a er neşrıyatı prog

Nihayet, bu iti bir gümüt mecidiye 
11t•kaltilinde bektaıi falcfrine ha'f'al• 
etmi,ler. Bekta,i · 1 (Bana biraz ...... 

Kendisine komisyon reisi süsü verdig" i söylenen ·~ı.de ... cmi.ıı; 1r~leyim) aemff "'d~~ 
• • • cıdıye ıle bır mıktar daha rakı a.1 ı• 

suçlu, bunlar hep ıftıradır, dedı tan aonra mu•alla iaıına 1r•lmi1, t.:. ramı: 
nasıl karşılandıtını anlatacağım. 

O rDn, köşkte büyük bir fevkali- -De\'am edecek -

Devlet imtihanları 
fımir Dallg: Sahtekarlık ve dolandırıcılık yapa- bu ihuarııamede vergisi tenzil edilen 1~•.1atk1 tiluUl~hıeike "1ka,laan(ı's· B~H:; Sutiyle uıun tıı; ll k p t ' ,... . h 1 l ı ıçtı ten sonra, a mıı enı 

Türkçe 20,10 21 Bi5 19 00 ra ene ı ve ı·aryente tıcaret nne- fabrikanın nerede bulundutu yazıl- Ahmet efendi IP!hi herif aeni) atr-
fngilizce S. l .i :n'.55 23_53 ~~nelen para almakla .maznun Kem~I mamış oltlutdundan mkties~ese mildilr- ~le: tahuta. b(t tekme vumtuf .. B:!':,! 

, l 1.00 
3 0 __ 

3 
ı asamn muhnkemer-ı ne dün şehrı- IOğU tarafın an tah ·ık ıçln ıubeye 90nra, yanı kafa lilra• daha ,.u .. 

13.30 1.
55 

... o.o. miı Ağırceza mnhkemesinde dı.wam gönde1ilmi1, orada ıube ıefl B. Ham- line~, tekmeleri fulalaıtırınıı .. Qr 
> 
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15 11~.·8
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4 

lG.
54 ~dilmiştir. Dava evrnkına göre maz- di ihbarnameyi tedklk edince henUz c~ yarı91 artıı. körkütük vaziyete "'° 

l h k 
> ., 16.8 t . . . . .. . . lınce, tabutu yakalamıf, cenaze D• mti an evra 1nln genidell tel , 18.00 25.53 1!>.82 16.84 nun, kendısının bina vergısi tadflM boyle bir karar verılmemırt oldutunu lteraber oracıktaki çok korkunç '9 

• > 20.00 ., komisyonu re!si oldu~unu söylirerek söylemiş, ayni yerde bulunan B~ Ke- aeı'ht uçuruma yu•arlayıp re~dlft. 

k 
_5,53 Hl.66 .... 

ki• l• • • • ge/dı• .. 23.46 31.!H 25 .53 yanında da kom'syon azası diye bir mal Yasa, birdenbire ihbarnameyi Ertesi .. bah yine kaıaha halkı p ... 
J çzn emzr Franım:ca 14.15 16.8 1 arkadaşını takdim ederek Peneti ve l<aparak: yırtmıştır. Mevkuf bulu- lııakmıılar lif, cenase yok. Bek~ata,. 

Orta okullarla Jiseler devlet imti-jki allkndarlara tela-rafla gelen bir 23.00 31 .. ., 2 - 39 Pnr.vcnte tictırethanesfne nıilracaat nan maznuna, bu kAfıdı niçin yırttı- aormuSor9lar, 0 dabıu cevabı v1ernufld
1

11
f. 

> .u. ;') . t . ~ - mayın u aece ne er o 
hanlarında elde edilen netke, dUşUn. emirde devlet imtihanlarına a:t not- (T:ıhran radyosu) e mış, mlle!'!-lesenln RomoYadaki faö_ gı dttn mahkemede ııorulunca: Tam cece yarısı idi. Bltdenhlre ı*'" 
dürtlcll bir mahiyet arzetmekted r . !arın, mUme~')'ir. heyelter1 tarafın- Türkçe 12 81 19.87 rikaEHm ke~fe gideceğinden bahiııle - Repsi ıyalan Ve iftira 1 •• Bunlar yU:r:U ac:ıldı, nurlar yafmata .._,, ... 
Maarif Vekaleti Başmüfettişi B. Sa- dan bir defa daha tedkik edilmc5i ve ---* otomobil temin ettirmiş, mahallinde tamamen mürettep ıeylerdlr. Bfty!e nuıtı. Bil' ?ur parçası geldi, rah••tl'-
lih Zeki, telefonla şehrimizdeki nlıl- yanlışlık va~a düzeltilmesi bildir' I- B" · t d tedk'kat vapmıs bir kaç gün ~r,nrn bir şey olmadı yi '9:~uUtud.~le beralter kaldırdı, ....... 

d f • • . • ır cınaye avası . . ... . ·. . . r~ .ot r u. 
Iar ki arlardan devlet imt hanlarının mlştir. Ynnı bütün yıl der:;ler;nden ı .. . v tıcarethaneye, fabrıkanın 600 tırahk Demittir. Mahkeme heyetı, bu hl- Herkes hayret içinde (Allafunı .. 
lük neticeieri hakkında malfimat almış- iyi not almış talebey-e hakkı olan no- Tamaş~lık mevkıınde Selil~ın~.glu vergisinin 300 liraya ind irildiğinı> diseyi bilen tahltlerl dinlemek f'J'fn taadet, o .zaten çok hayırpernr•O 

tır. İmtihanda Maar:f Vekaletinden tu vermek için Vekalet, mümeyyiz rnakhJıtlleıhsınde saat~I Rekşadı Holdur. - dair )Iahmud:ye şubesi resmi milh- muhakemeyi U aluatoıa bıraltmıt- iHre dlje usalilqnııt. Fakat •ır~ 
en ö d .1 il t 1 b d ,. 1 li ti . l~h· . t' me e nzn un ve me" uf füıeyın ü ü k d' . t b' t ~Un aonra ceaed ve tabut parça pa__._. 
U .... 1 g n erı en sua ere a e e en en.ser - eve erme sa a ıyet vermış r. S _1 h k . dü h r n ve en ı ı mzasını ~ıyan ırr ır. 1 ·r -a•ı'y tt d"b. ı .,._ 

" . • . . ag arncının mu a emesıne n şe - . • . 
1 

I -,,. • e e qç~n ı ın•• 
nl 11,tıin mOsbet cevaplar ''eremedıklerl 

1 
l!_~vhletkkmtdlhandl;rım~. tekr.~r ~~·- rim lz nğırceza mahkemesinde de _ ı hbarname teLlig etmıştı.r. Fa.kıı.t:l ldununc~ ~e~~w:ri ıakal~ıt •f. ~ 

.. ve bu yüzden sınıfta kalanların ,ek recegı a ın a n ır şa) ıa çıK- • . , ıya aotUrmuıler. Bektatı, hla...,.-• 
u. .. .. .. .. mışsa da bu, asılsızdır. vam edilmıştfr. Geçen celsede \ere- 80 J } • • L• d yukandaki •11.ıf anlattıktan sonra; 

~u ço~:ı:ru: y~~:11;:~:;· şehrimizde- s~ tarafından göstulle~ mü.dafaa ·~- ta yan Dl Çift lm&DJMIZ 8D ya• - Vallahi kadı efendi, henlm ..... 
k le! hıdi Bay Şükrü, kanunı takıbata raıı- J 'h dUfUm ltunclan ibarettir • 

• rnetı mahkemeye gelmemişti. Zorla gitti ? pı an 1 racat De1i~ce kadı ceYap ftnnlf: 
ma Memnu mıntaka- Çeşme belediyesinin getirtilmesine ve şahid terlikçi Mus- - İyı .a~ma, ceaed ve tabut ap-
bey • • . . rumun d bınde bulundu. Bektatl d• 
baş ı vazıyetı taranın ffadesınfn de Gelıboluda bu- Bunun seyahatla alaka- Bir ayda 3,5 milyon derhal fUnlan ı8yleıtı4: 

Ya gı.lffil• Ş er O b l d' . . N' d lunduğundan talimatla aldırılması - - Olabilir ne ltile•im rahmetli Ha eşme e e ıyesının, ısan ev - 1 1. • ' ~ ' 
.. t' l l - . na karar veri mit ve muhakeme a - Sl var mı? ırayı gertı klk;il:aUnde mutlaka bir halt yetnff, 

işin içinde fuhşa teşvik 
de varmış 

Karantinada ÜçkuyulAr mevklln
de bir vaka olmuştur. Sami adında 
biri, zabıf:nca müseccel kadınlardan 
18 yaşında Edin ile 37 yaşında Fat -
ma Edibeyi beş lira mukabilinde 
k•ptan Ahmede vermek için uyuş -

re.ııı ıç ıma arını )".apama( ıgı, ve vı - y . • • 1 Iayetçe onöeş gün temdid edildiği yın 19 una bırakı!mıştır. Evvelki giln İzmirden bjr İtalyan Şehrimiz ticaret odası hıtatlstik i:~P •!;!:~,ı~:d~:.zarak kendi.ini • 
halde ekseriyet temih edilemediği • • vapuru ile İtalya tebaalı birçok ço- ervisi tarafından mayıs ayında tz - ç 1 M D l IC 
ve azanın birbiriyle geçinemedikleri Kahrntnnnlnr rnahalJe!inde Şerifi cuk, kaJ,iın ve ı-enç kızların. bir kaç mir limanından yapılan ihracata da-
kaza kaymaknmlığından vilayete bıçakla yaralıyarak öldUrmekle maz da ailenin 1talyara aittiklerinı yaz- r bir istatistik hazırlanmıştır. Buna Haşerelerle mücadele 
bildirllmiştir. nun Abdurrahman oğlu Orhan Riza mıştık Haber aldığımıza göre, va - .. 1. d d Eıı·e mıntakasında en aUzel ve ,.,,.,_ gore geçen ay ımanımız an ış mem • "'" 

* ile arkadaşlurının muhakemesine purla hareket eden!Pr n miktarı (80) ıu elma yetiııen Bozdai,ıa elmalaı• 
---- \ b d 1 1 •t leketlere 3,655,62!1 lira kıymetinde :r u r 

diiıı t1ehrimiz ağırcesrn mahkeme - dir. rapur ura nn strınbu n gı - arız olan Hiponomot haşeresiyle ıııfl-çekirge mücadelesi mJ·ştır. Oradan da bnzı Ttalyı:ınların 25,760.000 kilo sikletinde mahsul ih-
sinde devam edilmiş, suçJluardan cadeleye başlanmıştır. 

:Menemen kazasının Ayvalık ve ayni vapurla ftalynya ctönecekleri raç edilmiştir. Belli batlı ihracat Ödemiıin Bademlı· ve ,."çcevir:lel' 
dile muı, kadınlar ve Sami, şoför Cema
nda: Un idar~sindeki otomobille lnciraltı 

m.evkiine ~lderken yolun bozuk ol -
ma1ından memnu mınt~kaya girmiş. 

Bnhri GümUş hakkıhda bir yaralama 1 tt u 
Alaniçi köylerinde çekiri'e çıkmıştır. . ~öyleniycır. Bu g!d Ş. alyan çocukla- buğday, Uzüm, incir, hurd~ incir , mıntaka&ı bağlarında Ödemiı hat•• 
Bunu Z0manında resmi dnı'relere ha suçund:tn aslıye ceza mahkemesinde rının. her .vıl ltnl .... a stıhilll'rindekl ı t tütU u · ı 

•• .. .J µa aınu Vt n zerıne o muttur. resi}'le mücadele edilmektedir. Şirn • 
ber vermiyen köy muhtarları hak - mevcud di2'er bir dava neticesinin pltıjlara yaptıklntı seyahatlere atfe- Devlet itibarlyle ihracat rakamla- diye kadar mücadele itlerinde 219 
kında cezat tnkibııtn başlanmış. ay - sorulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, dilmel<tedlr. rı şöyledir: mükellef çalıştırılmış ve 66 batcı • 

eri ltrdlr. Sami ve diğerleri hakkında 
hem memnu mıntakaya ırirmek, 

lltm de fuhşa teıvik suçundan taki -
lJat yapılmaktadır. 

ni zamnnda çıkan çekirgelere karşı l}ahidlerden Şükı'ünün, ilk ifadesine ---* ltalyaya 916 bin Jlralık, Almanya- n~n 112 he~t.ar bağı~ ilaçlanmış~ır. 60 
mücadele tedbirleri alınmıştır. uymıyan mahkemedekı· ı'fade.ııı· mu" _ kılo arsanıfıt rasas kullanılmıatır. 

M k ti ""d •• •• 26 b ' ı· 1 k A 'k -s ~ ınta a cartt mu uru ya 5 ın ıra ı ,, merı aya 526 1\fııcıdele.ve de"am olunach 1•tır. """ nasebetlyle hakkında yalan l'ere şa- 1 • Al\. 

H Mıntaka ticaret müdürü Bay Meh- bin liralık, na-iltereye 384.000 lira- *·----
ayvan· ihracatı hidlik tahkikatı açıhtıası da muva· ıned Ali Eten terfian Ticaret Veka- lık, Yunanistana 310 bin, Rom8'nya- DOLU YACDI 

Dikilide zelzele Garbi Anadolu canlı hayvanat ih- fık görülrnUş ve buna aid mazbut i- Jeti dış ticaret dairesi merkez mü - ya 224.000 liralık, Çekoslovaltyaya Ödemltln Kiraz nahiyesine fıntl1~ 
Evvelki gün saat 10.48 de Dikili- racatçılar birliği idare heyeti dün !adelerin mUddeiurnutnillfe teYdilne snvirliğine tayin edilmiştir. Fakat 202.000 liralık, Frnnsaya 143 bin ve büyilkliltUnde dolu düşmtlf, mervr 

de dört saniye silren orta tiddette bir toplanmış, ihraç edilecek hayvanla- karar verilmiş, muhakeme 24 1iHi - kendisi gene mıntaka ticaret müdür- Arjantina 138 bin liralık ihracat ya- aiaçları ile yulaf ve arpa mahıoll• 
1elule olmuştur. Yeni hasar yolCtur. nn fiyatlannı tesbit etmlıttr. rana bırakılmııtır. ' lüiU vazifesini üa edecektir. pılmıştır. ne zarar vet'mittir . 
................ ~ ................................... __ .......................................................... İlllllll .................. ..... 

l•SLAA M T' ARJ•H·f_ - Nedir bu yaptığın Hatıp, nedir kalacaklar ve harp vukuunda, be - hiddetli davranmamalısın! Ben; o- Kadının eıyası alt Ust edilrnifti•·• 
ı.ıll•••••r .M .1. ~----.. yudıtın mektup? nim aile efradıma dokunmıy'acak , nun aotruluğunu anladım. Elbiseleri de aranmıştı. Fakat ıııek· 

M 
Ha tıp: Haıret Muhammedin çeh- onları siyan et edeceklerdi. Artık mesele bitmiş demekti. tup namına hiç bir şey çıkmadı. l_lz uhammed 

1
resinBekl tesiri ve dellşikllği anla- Ratıp, aamlınt •6rUtO~Ofilu ve; RuulU Ekrem; her 9eye raıjmen, Bu naııl olurdu?. Mektubun bU 

CJ ~ • mıştı. Kendisı de müteheyyiç görü- sözlerinin tamamen dotru oldutu Hatıbın, nedameti ve bU7Uk aile kadında olduğu muhakkaktı. iyilik· 

Yazan: M. AYHAN ıUJyordu: muliakltaktı. Ayni zamanda nedamet duyıuıu karşııında, onu affetmiş - le harekett~n bir netice alınamı1a .. 
- Hata ettim, fakat bir endişeye ve teeaaOr içinde bulunduiu da far - ti. caktı. Binaenaleyh, iti· cebre, şiad,.. 

224 bir mektup yazarak; mukavemet edemed1m dinimi deiiş- kedUfyordu. Fakat huzurda bulunan- Hazret Ali ile arkadqlan ı bUtUn te dökmek lbımdı. 
an e Bu eerann anlatılması, ordu•un - Sana on altın Tıreyün, bu mek- tirmiı değilim; kat'iyyen ! lardan ba1ılan: •ene hiddete kapıl- silratleriyle ilerliyorlar ve her reç- Hazret Ali kılıcını sıyırdı .. Kadı -
NIS'TI llekkeye hQcum pllnlarını zorhıta, tubu derhal Mekkeye rMOr, - Peki bunu nasıl yaptın 7 maktan geri kalmıyorlardı. tikleri yerde; bu kadın hakkında nın karşısına dikf!di. 

j Mlki de akamete sUrilkliyebilirdi.. Demj§ti. Mektup, Mekkede: Ku - -Nasıl mı; anlatayım Ya Resu - ReaulU Ekrem, başını ashabına malOmat alıyorlardı. - Kurtuluş\ın: ancak mektut>U 
Hemen, Hazret Aliyi çatırdı, Haz- reyı rilesaıına teslim edilecekti. lilllah!... EvlUdil ayalim Medine.de doğtru çevirdi: Kadının Mekke istikametinde ge- te!lim etmPkle kabildir. Aksi takdir. 

.. '9t Ali &'elince ona; Kadın, kabul etmlt ve on altını al- bulunuyor. Kendilerine yardım ede - - Hatıba inanıyorum. Dotru aöy- çip gitti ti muhakkaktı. Artık kev - de kafanı koparacagmı. su;: Ya Ali ~L Bütün sUratiale Kek dıktan ıonra, mektubu saçlarıaın ar- cek, yahud onların canım, malını , liydr. z&t hlpta denilen mevkie yaklaşmış Kadın, Alidoıı. korkınuıtu. ÇünkO 
8 '11• hareket edeceksiulz. Yolda bit ka :ıuaRllfla aoluiaut w Medinıden ırzını koruyacak hiç bir kimsemiz Hazret Ömer, duramadı: lardı ki, bu kadının pek az evvel , Ali çok ciddi danamyordu. öıürn 

ladm trörecebinlz ki, adı 'Ommtt Sa çıkmlftı. yoktur. Halbuki arkadaşlarımızın o- - Fakat Ya Resulilllah 1... Bu a- buradan •eçtitlnı haber ıildılar ve tehlikesinin karşısında bulunduğu· Jl4 ·e, 7ahud Keııuttur. Ve MUze7J1e Bittabi ondan kiıiiae ıOphe ede - rada kalan efradı aileleri; kamilen dam, blaı hiyanet etmiıtir, mUna - ıilratlerinl artırdılar. nun farkına varmıştı. Hemen ~aç la .. 
ı cabllutne menHptur. Onu yakalı· mHcU. lanlJm tlllmdan her han&"I birer zat veya ailenin himayesinde - fıklık yapmıştır. MUsaadeniz . olur - Nihayet Revzit HApta kadını ya - rını çözdü: 

ame..f 'leakanıı, Uzerlnde·bir mektup Yar blrblln bö7le W bata fıllyecefi, ko. dir .• Biz Mekke üzerine yürUyUş yap - sa ben onun cezasını vereyim. kaladıİar. Fakat kadın, derhal; . - Dur Ya Ali dur -dedi- işte meJt.. 
: Kol llr, enu mutlaka alacaksınız. lay kola7 habra ıetitllemezdl. Şu tığimız takdıtde; bunlar korulacak- Filhakika Hazret Ömer, itidale da- - Hata •diye bağırdı- 8ende böy- tup !. .. 
indü2j' Hazret AU, bir kaç atlı ile beraber halde, bu harelretln bir Hbebl ol - tır, fakat benim allem, ocatım ıöne- vat edilmese, hemen kılıcını sıyıra - le bir teY yok .. 
~uk 6' hlrden çıktı ve~ ırtr IClratle Kek- mak lcaHclerdl. · cek.. rak Hatıbın üzerine atılaeaktı. - Yalan söyliyorsun !. .. Mutlaka Filhakika , mektup a~ılınca Hatt-
.... :a 1olunu tuttu. Hazret Muhammed; derhal Hatı.. - Mektup yazmakla temin etmek Peygamber; varı... bın h11saıı törtindU. M@Jctup fCureYI 

Filhakika Hazret Muhammed ha- bı huzuruna davet etti. Yanında bir istediiin faide ne idi, • - Ya nmer -dedi. Ratıp, Bedir Kadın yemin ediyor, erkanıııa hltabt>n yn7.ılmı~tı. lbtıp; 
:ikatf tamamen haber almıştı. çok zevat vardı. Bu dewtin sebebini - Ya ResulUllah .... Bittabi Kurey. harbine iştirak etmlı temiz bir mOs- - Yok -diyordu- ~ana böyle mek-

B ukadm bir asatlı idi. Ratıp , aııl&Jmftlf şiler benim bu hareketime minnettar lilmandır, kendisine karıı bu kadar tup veren olmadı. --n~v~m edecek-
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Bir Macar heyeti ~.~ ~ ·._ • '• O.'•• ):"".~,:--: ' •'• .. • ' >' ' L ,.- • 1 > '' ' "{'•' : ':, tıl'.' .. '--•,,• '' .t:. .. ~;..'.••ı,, .... J";i•.f>'~.~ 

~" o·· N ' . ~ ~. B E ' 'R '' )· -w :::· - ıv·e····:...·:w--. ... Moskovaya hareket etti ~;~ J ... • •• ·· • · ı. ~ K ~ . . ı ··~ ~ ::·::· ·:.;~~.::_;~:~.~;:~· .• 
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Şuur cephesinde 
mücadele lazım 

Budape~te, 5 (A.A.) - Macar 
ekonomi alemine melliltl'p mi.iteaddid 
~evat Macar • Sovyet ekonom:k te
ıııaslarınm yeniden başlaması üzeri· 
ile Sovyet ekonomi mahfillerile gô· 
l'ilıımelerde bulunmak üzere )ılosko
'~a hareket etm~tir. 

----*--
Ruzvelt 

Bütün ltalvada harp havası esiyor. 
Mussolini bugün bir söylev verecek 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Baıvekiliıri z, yabancılann Türk 
efkarı umumiyeıi üzerinde, muhtelif 
şekilde yapmak istedikleri menfi ve 
bozcuncu teıirlere karıı haaaaa dav
ranmamızı hatırlatırken, yalan ha· 

Gene cumhurreisi Romada, dün geceden itibaren mezarlıklardaki Kandillere varıncaya !';";~e;a;;,C::~nü::r:~.;:1i,'"~nk:~ 

Vuı'nrtsone,ç5ile(~aedkyot)ir_ Şimdiki kadar bütün şavkların söndürülmesi ·emri verilmiştir da1::.;;:ı
1

:.:m.:~~:t~n ve modern 
~ ~ ded1k1e11~ mücadele sistemleri araaın-

CUınhurreisi B. Ruzveltin, yeni devre Patis, G (RadyO') - H.ıvas ajansı ırün) Venedik sarayının balkonundan fiklerden 300 bin esir alındığını bildir! İtalyanın her tarafında bu geceden da, kütlelerin pıikolojisini ve kafası· 
!çn g~ne cumhurrei!i secileceği kat'i Romadan bildiriyor: :bir nutuk söyliyeceği şayia:ıı deveran mışlerdi. Halbuki Çörçilin nutkunda,itibar<11 mezarlıklardaki kandillere nı hedef tutan bir propaganda siste
eurette anlaşılmıştır. Şikago münte- Şayiaların aksine olnrak Mussoli- etmektedir. İtalyan şehirlerinde l.ir k .ıy ıp miktarının 30 bin olduğu zil<· varıncayn kadar ?üt~n- şavkla~ıı_ı sön mi de vardır. Bu kuvvet, hariçten 
bipleri, yalnız Reisicumhur muavini- Dinin riyasetindeki İtalyan kabine~i harp havası e•mekledir. Geceleri bü. redilmiştir. Çörçilin nutku, halk 1 • dürulmei!i emredılmıştır. Hılafına gökleri, d~nizl.'.'."i :'". hudu~ları ata· 
ni intihap.la iktifa edeceklerdir. Bu toplantısında ibtiiiıfa as.kezi mü daha. yük şehirlerde ı~ıklar sö~düri.ilmck.1 rasında müııakaşa edılmekte, halk h~re k:t edc~ek olanlar, derhal tev- rak. gele~nlccegı ili bı, kendı aramız· 
llt!~;mı· Ruzvelt'n demokrat partisi le hususunda karar verılmemiş, daha te, bir çok kimseler, şimdıden şelı;r. bu nu tka ırıanmaktadır. Herkes, kıf edılecektır. dakı dg.~fkıl!. ı~?e~fa1 at!'erd eat vey~b?'•· •· ı .• . . .. İ 1 h .. k . t' H b . t d cera ua unu tıp erı e aeraera ırer 
lr.uanacaktır. doğru~u neşredilen teblıgde bu nokta !eri terkle köylere gitmektedırler. harbın heııuz kazanılmasının çok u. ta ya u ume 1

• a eşıs an a ve dellal gibi aramızda dola,tırmak IU• 

* ya hiç t.rma~ edilmemiştir.Bu,!talya. Londra, 5 (Radyo) - Röyler ajan. zak olduğuna kani bulunmaktı.dır. Libyada askeri tedbirler almıştır. retiyle p~kii.la çalı~abilir .. Bence, bu 

0 0 
K ) nm muharip vaziyete geçtiği demek sı &omadan şu haberleri vermi~tir: ı Lavenir gazetesi, Berlin tebliğle- Londra. 5 (Radyo) - Ünitet P- ikincisi, birincisinden daha tehlikeR-

JngıJız ra J de değiidir. Böyle bir karar için na- Dün gece İngiliz başvekiii Bay rinde bildirilen mlihim insan zayia • res, İtalya da bir çok Alman kurmay- dir. Bu~.un .~uva~fakıy~ti d.a~a fa~-

A } L b 
zı.rlar meelisini toplam:ığa lilzum Çörçilin \ıeyanatının Roma radyosi- tiyle Almanların zayiatının da ala- !arının bulunduğunu haber vermek- la?ır. Çunkü o, bız~e?dır, .. lnzı~ .dilı-

ltıncı Or'J·un e runa . . . . ı ' d' !Qzle konu•ur, bızım uzerımızde 
yoktur. Vazıyet, nezaketıni muha. le neşredılmesi, son zamanda Alman kadar oldugu ve A man zayıatının te ır. h • b' ; . . . d • • [ f · · · · d - k · · B d b l kt 1 İt I ,a 11 ır teı,rı ve aempatısı var ır. 

Çektlg"ı te gra faza etmektedır. zaferınden başka bır haber vermı • bunun dununda olma ıgı anaatını ura a u unma a o an ayan 0 b f 1. t' d 1 k t • 1 • t .. nu, u aa ıye ın e, mem e e ve 
Londra, 

5 
(A.A.) _ lnıriliz kralı Son sözil Mussol:ni söyliyec'!ktir. yen radyo haberleri arasında halkın izhar ediyor. matbuat muhabır.eı:ı, t~lyaya don- millf't endi,.,1 ; ile müteharrik zanne-

i'ransız reis:cumhuru B. Lebruna bir Mussolininin, perşembe akşamı (Bu- gözünll açmıştır. Almanlar, mütte • Roma, 5 (Radyo) - Eurnda ve -Devamı 5 ncı Sahifede- debili~iz .. Onun sö}'.ı~~iği,..- (YA~anJ 
~l f ö d k · d'kl · ·m nazarı!~ ~or b"kabılırız. Halbuki bı-

uı!:8da ırM~;:~~e kıt!~!~:n:n :~s:er~ Hollandanın Alman Zayı·atı Mu·· hı.mdı·r rino~:.ı:t~~~':.'~~:.?~uratımızı buruılu-
diği cesaret ve şecaatı tebarilz ettir- Berlin elçisi Londraya rur, her cümle•İne bir cevap verir, 
iniş ve İngiliz milletinin bu tarihi sa. arkasından kahkahay. cila baaabili-
atlerde Fraruıız ordusu tarafından vardı riz. Çünkü onun Maakeıi yoktur, biz 
o l h kAtı tak' d k h' Lo d ( onu tanırız. Ne demek iıtediiini de 
,apı an are ıp e er en ı'!- _n ra, 5 A.A) - ~ollandanın H" l h b l d Al k • • d"" •• 0 

k·ı· bT · $ettiği şilkranı ve hayranlığı kaydey. Berlin elçiliği erkanı 4- haziran tari- ıt er' SOD m U are e er e man aS erını UŞUnCeSlZ• pe nir''tar~f~=~ kanun cihazı hazırla-
leıniştir. hin~ İsviçre ve Fransa tariki ile 0 f k h" dd •• . • na dursun, ondan daha evvel, ondan 

---* Londraya vasıl olmuştur. Elçilik er- Ce ısra etme te ıç tere Ut etmemıştır daha öt .. de, hatta ondan daha has-

B b ka·nı Hol! da hük" t' · ) . . . ..,, olarak ve tam bir ıuurla bütün 

ı•f ayan opera• an ume ının aza arı Londra 5 (Radyo) - Almanlar, kamların tamamen uydurma ve asıl-ıarruzundan şımdıye kadarkı tayya- d I b .k. l' ~ı 
tarafından kabul d ')m' ) d' ' ~ . . İ . . vatan aı arın u ı ı me un ve aeı-ı 

e 1 ış er ır. diln akşam radyo ile yaptıkları teb. sı~ oldugunu beyan ederek başvekıl re zayıatı '.l500-JOOO kadar. ngılız d.. k .. ~-l 1 " d h 0 0 ·1· k d · tt f'k · t · 302 d' D tr utmana artı mucaac eye ııeçmeı tor a a yetıştı liğlerde milttefiklerin zayiatı hakkın B. Çörçı ın nut .. un a ~ü e ı ~ayı- ayyare .~ayı~tı . ır. es .. oyer • lazımdır. 
Tayyarecilerİm~z da hayali bir takım rakamlar neşret- atının açıkça gosterılmış oldugunu den büyuk hıç bır harp gemı~ı kay- Bu naili olur?. 

İstanbul, 5 (Hususi muhabi- mişlerdir. Guya Aflittefikler, son mu- bildirmektedirler. Hitler, ordusunu bedilmemiştir. 1 _ Mahiyetleri malum olan ma-
riınJzden) - Bn. !tabmiye Batu, bu Bomba atış tecrübele- harebelerde 1,300.000 esir vermiş ve son muharebelerde o kadar düşün- Ge9taponun faaliyetine rağmen hud radyo iıtaıyonlarını dinleme· 
tün profesörler önlinde ihtisas imti- , J d" l 1800 tayyare kaybetmişler, beşi kru-' cesiz sevkederek kullanmıjtır ki , Hitlerin çılğınca hareketinin ne ka. mek, dinletmemek ve açmamak .. 
hanı vererek operat-Or o.lmu~tur. rzne uevam e zyor ar vazör olmak üzere bir çok harp ge. bitaraf müşahidler bile Alman zayi- dar ağır zayiata mal olduğu hakkın- Her gün, her aktam gökyilzünli ----* İstanbul, 5 (Hususi muhabirimiz. misi batırmışlardır.. atının en az 500,000 olduğuna kani da Alman halkı arasında sızan ha· aıarak bize kendi dilimizle ı.;. 

B
.. •• k h den) - Tayy~recilerimiz, bugi.in Almanlar bu haberleri verirken bulunmaktadırlar. Tank ve tayyare bcrler endişe uyandırmış olduğu i · tap eden bu maymunlar, ne 
Uyu a Va gene bomba atış tecrübelerine başla. kendilerinin de, 60.000 asker ve 432 zayiatı bundan hariçtir. Almanyanın çindir ki, Hitler bu uydurma rakam- bizim doatumuzdurlar, ne de dof-

mışlardır. Karadeniz ilzerinde ya. tayyare kaybettiklerini söylemişler- Hollanda, Belçika ve Fransaya ta· !arı neşretmeğe mecbur kalmıştır. ru aöylemek terbiyesine aahiptirler .. 
pılan bu tecrilbeler, pazartesiye ka. dir. Propagandanın hamakat rekorları, 

--ll••tarafa 1 nci Sahifed- dar devam edecektir. Londra resmi makamları, bu ra- Dunkerk Destanı ancıı.k bu iki i•taayonda kırılmakta. 
taarruzu 
~ dır. Hem de bizim dilimizle ... Tür1i 

Hollanda arazisi llzerinde umumi efkii.rı!'ll, kendi ırilletlerinin 
bir çok nakliye kolları y t ı • içinde ya~ad·kları gaflet ve dalalete 
taarruza uğratılmış, imha edilmiştir. unan gaze e erı düşürmek istiyen bu ağızlara verile-
Çok geniş mikyasta yapılan bu hava G J G İ t İ • "d b" •• İ d cek cevap, ancak ve ancak, onları enera Or , S ra ejı e ır US a açmamak, ttslerini duyurtmamaktır. 
:aarruzlanndan 4 Britanya tayyare. 2 - Aramızda gerek bilerek, ge. 

!i i.islerine dönmemiştir. yalan şayialar etrafında neşriyat ldug"' U "sbat ettı" rekae bilmiyerek yabancı propagan· 
Paris, 5 (Radyo) -Almanlar, açık 0 Un ı daaı yapanlara, derhal, şah•f'n ve bi· 

şehirleri bombalamakta devam edi- yapmakta ve _hükumetin dikkat Paris, 5 (A.A.) _Matbuat hülu- 385.000 l:iş'nin nakli icra edilmiş. zim ı'nancımız, bizim kendimizden 
Yorlar. oa)arı .. t' B 'kt k tl' b' d mülhem siyasetimizin ana hatları, 

0 ır. u mı ar uvve ı ır or u mev- b' . d. b k d 

B Fr ht ı 'f h' lb k d• . .... ızım ava.mız a 1m!Tl an cevap 
ugün, . ansamn mu e ı şe ır- nazarını Ce etme te ır Flandres ordularının ırkap ame- cudund!iu çok fazladır. Ve yak,nda vermelidir. Hatta bu gibileri zabıtaya 

!eri üzerine ırelen Alman tayyareleri, liyesinin itmam edilmiş olması üzeri- ileri hatlara gidecektir. Almanların bildirmelidir. 
Fransız bava kuvvetleri tarafından Atina, 5 (Radyo) - Bugiln çıkan dır. Bu itibarla istikbalini kuvvetli ne husule gelen vaziyeti Ordre ga- muazzam gayretlerinden sökülebilen Pariı ıokaklarında halk, genç yaf• 
takip ~dllmişlerdir. . Kati1:"erini_ ve Elefteron Vima gaze-ıellere tevdi etmiş bul~n~aktadır.• zetesinin askeri muharriri şöyle ta- bu neticeyi elde etmek için tarifi ka- ta olduğu halde ıivil kıyafetle dola· 

Pans, 5 (Radyo) - 3 Hazıranı 4 telen, harıçte dolaşmakta olan bazı Gazeteler. Elen mılletıne sükunet rif ediyor : bil olmıyan müşkülatla mücadele tan birisini görünce hemen yakasına 
hazirana bağlıyan gece Münih_F. rank şay. ialara hüki!. met ~rafından.tek .• z.ib-liçinde işile meşzu.ı olmasını tavsiye Dunkergue destanının nihai nok- edilmiştir. Bu ric'atin muvaffakıyeti sarılıyor ve; 
'-·~ b k 1 d k b d l k t 1 h t ld t kt .<. k 1 - Burada ne dolaııyorsun, niçin '·.""'un emen ya m ann a. a.ı.n a- e ı me sure ıy e nı aye ven .. ıırını 1 e me eve a,.ır yil a tın_.da. bulun.a.n tası dlin konulmuş bulunuvor. Alman muh. ariplerin go.·ste.rd.iği cesaret sa-• .J cepheye gitmiyorsun?. Har,~ askerlik 
ıa meydanlan ve endüstrı muesse - yazıyorlar. Gazeteler, YunanıStanın general Metak>asa da muhım vazıfe. mitralyözlerinin atesi altında son mil. yes .nde elde edılmıştır. vesikan, hani hüviyet cüzdanın?. 
~eleri bombardıman edilmiştir. Tay- vaziyeti çok sarih olduğunu yazarak !er terettüp ettiğini. bugün Yunanista dafiler irkap edil~iştir. Oldukça Hava, deniz ve kara kuvvetlerinin Diye ıoruvor. Yani zabıtadan. da-
Yarelerlmiz hep8i geri dönmüştür. diyorlar ki: nın her türlü entrikaya karş1 koyma· kuvvetli bir dümdar kuvvetinin son teşriki mesai ederek çalışmalarının ha evvel, halk harekete geçıyor. 

Bu harekete muvazi olarak İngi • cYunani3tanın, dostluk anlaşmala- ğa karar vermiş bulunduğunu, sulh d k'k d f d d'l . 1.. d ne derece faydalı olduğJ isbat edil- Ç~n~ü ~~·milli bir terbiye ve vazife 
]. k 1 "h' f'l 1 l 'ttü ki d M l k t· ı· 'k . . • a ı a a e a e ı mesı uzumun an hadısesıdır 

1% hava uvvet eri mu ım ı o ara rı ve ı a arı var ır. em e ·e n po ıtı ası ıçın çalışacagını yazıyor ve 1 k 1 k b h k 1 miş bulunuvor . · · b' · ı R h t k hil t · . t•kı·r h . d k dd t' rnr u ur en una acet a mamış- - · Ilı zım aramızda, ızım menfaate-
u r mm a ası~a cu~ ~ mış ve ıs ı a ~ eı şey en mu a es ır. hattı hareketi daima milleti düşünen tır. Müstahkem mevkiin kahramana- Le jour gazetesinde B. Fernand rimiz ve siya..,timiz aleyhine ba~ka 

bu,rada endüstrı hedeflerını ve tas- 4 Arustosta başlıyan Metaksasın hilkümete inanarak YunanJıların za- "d f h 1 A . 1 Leurent varın tarih tarafından askeri görüşler yarotmak, başka sempatiler r· h 
1 

b b d d'J ·ş · k ı·b 1 · · ne mu a aasının ru u o an mıra · .. 1 . • 1 d .. 1 ıye ane er om ar ıınan c ı mı • muazzam ın. ı a ının semere erının rarlı şayialara, ecnebi ajansı ve mat. . . tebliğin bir •:ıheseri olarak tavsif tees•us etme< utıyen er e, para,ut e 
tir. çoğalması içın hükumet çalışmakta- b t h b 

1 
. t k . Abnal son sanıyeye kadar muhare- d 1 k 1 ' b . , t indirilmi•. ıri7.li ,ilahlı birer dütman 

ua ının a er erıne ar ı · ınanmıya- beleri idare ettiktnn sonra Mu··t•ef'k e · ece 0 an u rıc a manevra$ını f "d' ı B 1 1 b t k ---==11 "- " ı b .. . . ne erı ır ~er. un ar a, za 1 a ve ıı• 
caklarını kaydediyorlar. topraklarına nakledilebilmiştir. te aruz ettır:yor. . nun har•k~te gelinceye kadar evvell 

lngiliz ·Fransız 
istihbarat servisleri 

Düşman hava kuvvetlerinin dün 
Paris ınıntakası üzerinde yaptığı ha
reket esnasında kaydettiği kayrplar 
ugart 25 tayyareye baliii; olmakta • 
dır. Ciddi surette yaralanan bir çok 
bombardıman tayyarelerinin hatla· Paris,5 (A.A) - İngiliz istihbarat 
ra dönerken ıriiçllik çektiği ıröriil • nazın B. Duff Cooper ile Fransız is
Po.llttilr. tihbarat n.~rı B. Frossard üç ve 

Londra, 5 (A.A.) - Hava neza- dört haziran günleri Pariste mülaki 

reti bildiriyor: olarak iki müttefik milletin istihba-
hıri!iz tayyarecilerinin diln ıreee isi . d k' . b' ı·· · . 

b b d 
rat serv erı arasın a ı ış ır ıgını 

)'aptıiı bir om ar ıman uçuf;lll es· . . . .. ., 
ııaaında Alman kıtalannm eline ge- takvıye etmek çarelerın1 goruşmilş-
çeıı benzin stokları yeniden tahrip !erdir. 
-.lu.nmwıtur. Asırari il~ bUyük petrol ------------
ilınkı yakılmı~tır. da askeri hedeflere yeııi bir hücum 

Dijer bir !nııiliz filosu da Hollanda 3'apmıştır. 

Millet Meclisinde 

H A,o i S .E"L·ER~ a·i L' Gİ ' L ER 
Mussolini Ben it o 

Hitlerin Almanyayı yilkselttiği muhakkaktır. Fakat Hitler şimdi, ken. 
di eserini tehlikeye atmış ve yıkmağa başlamıştır. Mussolini de bugiln
kil İtaiyanın yükselişinde mühim bir amil olmuştur. Blltiiıı dilııya, son 
ırünlerde )[ ussolini için de ayni şeyi soruyor: 

- Harbe girecek ve İtalyanın felaketine sebep olacak mı? 
:Mussolini, bil' demircinin oğludur. Sırası ile muallimlik, kasap çırak

lıiı, tuğlacı yamaklıiı, ıra:zetecllik, Fransızca muallimliği, gazete sa
hibi, asker, meb'us, ihtilal fırkası lideri ve nihayet İtalyan diktatöril 
olmu~tur. Bütün bu hızlı tarakki 40 aene içinde olmuştur. Muallim ol. 
mak ilzere yetiştiği halde politikaya dll~ilnJilk göstermiş, ileri sosyalist 
fırkasına girmiştir. Fazla coşkunluğu yilzilnden, okumakta olduğu Lo
zan üniversitesinden ve ayni zamanda !sviçreden koğulmuştur. Ayni 
akıbet, o tarihlerde Avusturya hakimiyeti altında bulunan Trentinoda 

Zonguldak • Çorluk demiryo]unun da başına ırelmiştir. 1talyaya dönlinee ihtilal propagandasına girişti ve 
hapse atıldı. 1914 de Cihan harbi patlayınca Sosyalist fırkasından ay-

• J"' "h k b } d"ld' nldı ve İtalyayı Fransa ve lngilterenin yanında Almanyaya karşı harbe 
ınşası ayı ası a U e ı 1 teşvik eden bir gazete çıkarmağa başladı. Harbe gitti, yaralandı, yine 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz- mlştlr. Bundan sonra beynelmilel gazeteçiliğe döndü. 
den) _ Btiylik Millet Meellei, buırün aılıht mukavelenamenln tasdikine , MiltarckcJen sonra İtalyada komilnizm cereyanı başlayınca Musso
B. Refet Canıte:ı:in reiıllğinde top- devlet memurları maaşının tevhid !ini (demet) miinasına ırelen (Faşyo) yu teşkil etti. Bunun azası Faşist
lanmış, Nafıa Vekili ıreneral Ali ve teadülil cedvelinin Maarif Veka • terle de komünizme karşı savaşa girişti. Bu kara gömlekliler blltlln şc
F'uad Cebesoyun teklifi ilzerine Zon- !etine ald kısmında tadi!At yapılma· hirleri birer birer ele ıreçirerek oralarda tutunuyorlardı. 1922 birinci 
ıculdak • Çorluk arasında dört bu • sına, Türkiye • İsveç ticaret anlaş • teşrininde Roma llzerine yürüyen faşi3tler İtalya kabinesini istifaya 
çuk kilometrelik demir yolunun masına aid kanun ltıyihalarının mü- mecLur ederek hllkumeti ellerine aldılar ve )foasol'n! Başvekil oldu. 
mustacelen inşrsı hakkındaki ka. :ı:akereslni yapmıştır. Meclis, cu • Mussoliıı i .'\kdenizde eski Roma imparatorluiunu kurmak hülynsın-
ııun layihasını müzakere ve kalıul et- ma rllnü toplanacaktır. dadır. 

Cc~ur .crkRnı harbıyeler ve şecaat biz c;arı>1~ cağız. 
ve mukavemet kuvvetlerini gösterme, Sinirleı·imizi, her türlü tahr'bRt• 
ğe azmetmis olan efrad tarafından tan, kafamızı her türlü kargıışıılık 1 
yapılan bu ~aneHa büyük bir ihti- ve sakat görU.tPn uz_ak tutmak ihtİ· ı 

. . . yacındayız. Ya~adı.gımız zaman, o 
marn ıle noktası noktasına tatbık edıl- kadar naziktir. Bunu temin icin iae, ı 
ıniştir. topyekun bürnn vatandaı kütlesinin 

Le justice gazetesinin askeri mu- şuur ve ı'drakini seferber edip propa· 

h 
· • Milttef'k d l k h ganda ve J>n>pagandacıyı yere ıer• 

arrın, ı or u ann a ra- meıi lizımd'r. 

manhğı karşısında Almanların ver- Orhan Rahmi GÖKÇE 
dikleri zayiat lizerinde duruyor. Bu --------------

Londra mehafili harp, Almanların muhariplik tevatu

ruııu mutlak surette sukuta uğrat
mıştır. Artık hitama ermiş olan şi. Alman haberlerinin 
mal muharebesinden sonra nazi ma- tekzibini iyi karşıladı 
kamatı plinlarında tadilat yapmak Londra. 5 (Radyo) - Müttefik! 
mecburiyetinde kalacaklardır. Müıı- kuvvetlerinin de yardımile bazı Yu 
takbel harekat hakkında Almanların nan adalarının, Türk ordusu tarafın• 
ümitleri her ne olursa olsun Somme- dan işgal edileC"eği hakkında Alma" 
den Rhi!M! kadar kuvvetli bir cephe gizli teşkilf,n tarafından çıkanlar'. 
teşkiline mecbur kalacaklardır. Çiin- haberin, Ankara ve Atina hükümet. 
kil Alman orduları ciddi bir surette !erince derhal re,men tekzip edilme 

hırpalanmış bulunmaktadır. si. Londra siyasi mahfillerinde mem 
Londra, 5 (A.A.) - Lordlnr ka- nuniyctle karşılanmıştır. Bu haber' 

marasında Vikont Caldecote B. Çör- !erin Türkiye ile Yunanistanm arası 
çilin beyanatına milşabih beyanatta nı açmak mahadile işaa edildiği an 
bulunmuştur. !aşılmıştır. 

Lord Stnbolgi bqhassa düşm .qna --------------
muazzam zayiat verdiren ve İngiliz ranlar•nı bildirm',t'r. 
kıtaatı ile Belçika kıtaatının bak:ye- Lord Crev Stra.teji~e üstad nl:ı 

isinin imkanlar hasıl eden ırenerııl general Gortun ve kıt:ıatııı irklbın 

Prioybnun kumandası altında Lille- ıiştirak eden a•ker, bahriyeli ve 
1 de çarpışan Fı·ansız kıtaatına ~ilk- ,·illeri meth•tm iştir. 
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Kanada Başvekili 
r. llR7.İrAn 1940 Perş<'mbe 

Paris 
bombardımanı 

-

JIJr••tt f ·kl ·· k ·· ld "" k 1
' Al ' mübala-CALIP BAHTiYAR - 79- l.VI. U e l ere mum UR 0 UgU Q• ve :;ıanıarzn . 

t1stanbu1 mebusu ve İzmir parti milfettişi> J d l "" •• / d. galı haberlerı 

C "k d b. . . K d K k ı b ki. . s- aar gar ım yapı acagını soy e l Puris, 5 (A.A) - Selfihiyettar e e a Jr ISJDJ JtllJDCe apl a ara 0 e Jyen a Ottova, 5 (A.A.) - B. Mackenizieıtesbit etmiştir. Yeni bir hava fllosu- mahfiller Paris iizcrine yapılan A\k 
k • • K J v k ld C b • k d • k •ıdi K'ng Kanada meb'usan mecli~indc nun da yakında gideceğini ve İngiliz man hava hücumunun gerek askeri er e 101 a pagına a lllp e eDlll afŞISllla l l söz söyliyerck, Knnadanın ııuttcfik- kuvvetJeriniıı yerine kaim olmak üze_ bakımından gerek halk üzerinde nı; 
::,ok· kfar, öHilerle, J,1rık dökük eşya- clanlıklar içinde süt getirdiler. Baş-{ sarayını, hazinesini basın, yağı:ıa e- )ere miimküıı olduğu kadar fazla yar re İngiliz AntiJ adalarına Kanada kı n?vi tesir yap~ıak. b~kımında~ ~:n • 
.. r ı dolu id'. Evlerden bir kaçı tu- kabir asker de öteden beriden buluş din, sonra karnı aç yatın, tlogrusu dım etmesi hakkındaki kararını iznh taatı gönderld iğini v.e elyevm Kana- hır muv~ffakıy.ets.ızlıkle netıce 

tu mu tu bile ... H er köşe başında as- turduğu billur bardaklarla bize kı- çok yahşı !.. etmiştir. Hava nazırının beyanatını da de~troyer1erinin İngiliz filosunda mjş oldugunu bıldırmektedfr. det-
' re, r a tlıyorduk. Bu karakollar el- mız sunardı. İçimden güleceğim çık- Cebe bunları kızgınlığından söy- teyid ederek Kanatlanın fngiltereye hiztnet etmekte olduğunu da ilave Bu mahfiller aynca şunu kaY 
• rine knrgı nlmışlnr oklarını ger - tı. Altın taslar, içini, fagfur kaseler, !emiyordu, tuhafırıa gidiyordu. Bu bir ~ok tayyare ve mot6r göndernıek ederek nihat zafere olan itimadını mektedir: 
mJJi!r hazır dururlardı. BUyük bir sonra içlerinde bulg ur lapası! Kıs - l\Ioğol askeri iç.in aç durmak, kuru suretHe harbe iştirak etmiş olduğunu !t ekrarla sözlerine nihayet vermiştir. Nazi zimamdarları bu hücumun 
:n ydan..ıan geçel'ken geda zengin , rak sütü! Bu kaselere bakan da yok. taş üstüne yatmak hiçtir. Koca he - , ::::ZMc enternasyonal sahada bilhassa AIIl~· 
azirgfıı , [ J\:er, karı, çoluk çocuk_ IIezarların eJlcri doldu rtıu altın tas- rifler ! Bunca yuce şehirleri aldıkları A 1"' 1 .., rika birleşik devletlerinde hasıl ettı· 

1 t ' 1 h ld b'I b 1 1 d n ma n ayy are erı g~i şiddetli aksülameli ı>ek iyj biJiyor· ta ı b r alnv- tutsak gördük. Bu tut - lan, çinileri fırlatıp a ıver.~yor ~r. a e '. e gene u gur apasın a d t 
ımklnrı iki sıraya dizmişler yana atlı Akşam olmuş, karanlık çokmege başka yıyecek aramak akıllarına !ar. Her halde bu sebepten dolayı 1• 

ko muşlardı. Dız bunlarla uğraşma. başlamıştı. Hezarlar, renk1i billur gelmezdi. ki Alman propagandası dünkil tebl~ 
dık, saraya vardık. atlarımızla til. di- fenerler içine ellerine geçirebildik - Cebe lakırdısını bitirince kapıda lsvı·çı"e u··zer ı·n de grup h a/·:n de ğinde bu hücuma vakıalara tevafU 
v,1n odasına kadar gittik, orada in - !eri mum, çırn pıırçalıırnı tıkıyor , karakol bekliyen Hezar elini kalpn- ~ etmiyen bir temaşa mahiyeti verme-
dik. Ardımızdaki asker, atlarını, di- yakıyorlardı. Mumlar yanmış, cofra ğına kaldırarak Cebenin karşısındıı kf -r d • [ ğe çalışmaktadır. Bu hücum esnasın· 
rnn odasındakı' üzeri sedef kakma da donanmıı.-:tı. tsteklf isrekli yemeğe dikildi, dedi ki: UÇffla Q ( evanl e zgor ar da vukua gelen hava çnrpışmaların-

ll' d . . d "şilfill· direklere bağladılar, kadife, ipek oturduk. Bnşbuğlardan bir ikisi de - Noyan ! Altın Hakanının a~çı- Berne, 5 (A.A) - Ordu genel kur ta varc mlirettebatından iki kişi en- a 100 Fransız tayyaresının u. . • 
1 k 1 dk S .. l' l' lb t · Y. . . . mi• oldugv u hakkındaki Alman ıddıa keç,eler üzerine hayvanlarının önü - geldiler bizimle oturdular. Çok geç- arını ya a a ı · oy ıye ım e e .sı- mllyı dUnkU hadiseler hariç İsviçre terne edılmıştır. Bu çarpı~mnlar e~ 

1 
"i h'!Af 

1 
k ~ 

1 
d"'rt ,,.ey• 

ne ) em döktüler Kimi i de çini çöm- medi, yemeklerj süpürdük. Biz ze yiyecek bir şeyler bulurlar. dahilinde vukua gelen hava çarpı~- nasında ölen Almanlar için NeucHa- arı ı a ına o ara ·a rtız ~ 16 
lekler, altın ) aldızlı tunç güğümler- sofradan kalkmak üzere idik ki Ce- Cebe hoşlandı, dedl i ki: mal arı hakkında aşağıdaki tebliği lelde bir merasim icra edilrniştlr. ~e~ Fransız tay~adreshi düşmü~danls-
le atlarına su taşırdı. Merdivenden be top gibi içeri girdi yemeklerin bit- - Af erim oğul! şini bilen asker vermlştir: Bir askeri kıta ihtiram vazifesini rransız ta~yare~ı ~ _ava me) 
çıh:tım. Mogöllardan bir çoğu tozlu tiğini ğörOh~ bir gUrl.etlf: b6yl.edfr. Çabuk Altın Hakanın aş- Cumartesi ve Pazar günü İsviçre a- yapmış ve naaşlar bir askeri milfre - rtnda tahrıp edıln;ıştır. 
zırhlan, çnmurlu çizmeleri yağlı ba- - Tamuya gidesiniz, bensiz yemek ~ı bnşısını alın gelin. razisi üzerinde bir çarpışma esna - ze refaketinde Alman hududuna ZABIT ADA 
ğaltaklan ile renkli somaki döşen - yediniz ha? Doğrusu iyi.. Bir dakika sonra aşçı zangır zan- sın da fiç Alman tayyaresi düşürül - gönderilmiştir. 
miş odalarda gez.erler. Biraz önce Bunu der demez sofra üstünde du- gır titreyerek geldi ve Cebeyi görUr mliştUr. Saat 16 ile ı 7 arasında bir Berne, 5 (A.A) - Ordu başku - Bayındırda hırıızhk: 
kimsenin ağzını açmağa korktuğu ran tası aldı boş olduğunu görünce görmez hemen yüzü yere kapandı tayyare filosu Fransaya doğru uç - mandanlığınm tebliği: Davındırın Hisarlık köyUnde otu' 
bu yerde şimdi eğerlerin, kılıçların, fırlattı, pencereden attı. Cebe, şim- kaldı. makta idi. Malum olmıyan sebepler - Dün öğleden .::ıonra Alman hava fi- ran hıustafa Özay, İzzet Tokat ve 
baltaların takırdısı ve ökçesi demir - c:li gOlmeğe başlamıştı. Hem gülü - Cebe herife dedi ki: den dolayı bir tayyare bu gruptan lotillnları jurakırda İsviçre arazısı )lehmed Kllhya, Bayındırın Kurt ma 

u l' :Mogol çizmelerinin gürilltilsü işi - yor, hem diyordu ki: - Haydi ayağa Raik köpek bana ayrılmıştır. Bir saat sonra İsviçre ju- üzerinde uçmuşlardır. Müdafaa kara tiallesinde Muslih olğu 70 yaşınd~ 
. H tıJıyordu. ipek perdeler sedef kapı- - Çok iyi! Bugün ne öğle. ne ak- biraz yiyecek bulursan sana on altın rni lizerinôe Telement ile Porrentkuy kol tayyare filolarımız düşmanı kar- Haydar AyBoganın evine girere~ 

I, r yerlerde silrünürdü. Ben; Altın şanı yemeği yedim. DUn akşam da verir, azat ederJrn. arasında iiç tayyareden mürekkep şılamışlardır. Glovelier civarında bir manto ve bazı eşya çaldtğındBll 
in 1 Hakanının odasına oradnn da otur - yemek yemeği unutmuştum! Haydi , i Alman grubu uçmağa başlntitı$tır. Boecourta iki veya üç yabaJ\cı tay - zabıtaca tutulmuşlardır. 

duğ' yere girdim. Duvarlar altın va_ Çin hanlarının payitahtlnnnı alın, -Arkası var- Bir İsviçre avcı tayyare~i bunları ko- yarenin dUştUğü sanılmaktadır. Bir Arabacının başına gelenler: 

lok rakla işlenmiş, boyanmış odalar, Dn \•alamış ve bir Alttıan tayyaresine a. İsviçre pilotu ölmüştür. Seydikbyde Sarnıç çiftliğinde sfip~r 
Ha • rkü, çalrrı, gülüşme sesleriyle do - A • 1 D b • ı teş açmıştır. Bu Alman tayyaresi İs- Bern, 5 (A.A.) - 5 Haziran saba- gelik kesmek üzere giden SeydiköY 
ey !uydu. Knnatlan sökülmüş kapılar- m) r a a rı ya \'İçre hududunun öte tarafında yere hı Konstans gölü kenarındaki Alman b.eledıye temizlik arabacısı Koçbi • 
ey dan bir bakınca , uzun uzun divan v düşmiJştilr. şehirlerinac tayyare hücumlarıns saı·lı Şaban, yolda arabada uy.unıuş. 

haneler, odalar, altın kafesli pence- Raşkn bir Alman t:ı.n·aregi pazar karşı bir alarm işaretj verilmiştir. Bu araba devrilmiş, altında kalmak su .. 
ığa r !er görülüyor ve kırılmış sökülmüş Ing;Iı·z Kralına Flandr muharebe- giinü Yverton civarıtıcla düşüriilmii~- münasebetle yabancı tayyareler İs- retiyle ağır yaralanmıştır. Yarıılı 

ı !emeli çcrç,evelerden içeri giren 
1 

llir. Bu t:ıyyare Cenene civ:ırında viçre arazisi üzerinden uçmuştur. İ9- hastaneye kaldırılmıştır. 
on gün ışıkları bu gizli saraylara lerl• hakt{lllda bir Saat izahat Verdi İsviçre arazisine girmiş ve tayyare viçreye altı bomba atılmıştır. Hiç bir Zavallı çocuk: 

kızıl aydınlık saçıyordu. t dafi batarvalarının :ıteşin e maruz yaralı yoktur. Bombaların kimler ta- Çorakkapı<la ikinci Taslıçeşme 
Hezar dilmbelekçilerinden bir gü- Parls, ü (Radyo) - 4 Haziran ak- fevkalftde bir derecede kendisini gös. kalmıştır. Tayyare yere indiği za - rafından atıldığının t'\!sbiti için tek- sokağında llek1r oğlti 9 yaşında Yıl-

muş R) aklı, fil dişi işlemeli bir masa şanı t-ebliği: terruiş ve bu ordulara İngiliz kara, man mürettebatından bir kişj kendi- nik tahkikat yapılmaktadır. rnaz, elektrik direği üzerindeki kllfI'I 
::~ i tUne bağdaş kurmuş, diimbeleğ!ni Tesbit edilmiş olan planlar muci- deniz ve hava kuvvetleri yorulmaz sini kaybetmiş ve gece ölmUştUr. Bu ru yuvasından yu:nurta almağa çn' 

doger, yanında bir borucu ile bir dil- bince l\Uittef k kıtaların Dunkergue yardımlarda bulunmuştur. Iıştığı sırada elektr~1c ceryanına k~. • 
en c. kçO Moğol ç;ıbanları havasını ça- den irldibı bugün nihayete ermiştir. Amiral Abrial bugün, İngilizlerin N k k d pılmış, direğin üzerinden yere duŞ 
uyı ardı. Masanın biraz ötesinde iki as. Son dnkiknya kadar evvclil Varoş- yaptığı hareketlerin fevkalade ol- arvı• mınta asın a rnüş, başından ağır surette yaralan

1
· 

n~, ker ~aklarını sn!Jahdırarak otur - larda bilahare bizzat şehirde hatta duğunu söylemiştir. rnıştır. Yaralı çocuk hastaneye kil. 
u l r, e llerindeki bağlamaları ça - evden eve aamdarlarımızın kahra_ DU~man ihata ettiği Fransız ve İn- dınlmıştır. 
11( rdı. Bizim atlılar katılasıya gü - rnan mukavemeti kendisini göstermiş.. giliz kuvvetlerinin bir çevirme hare- Norveç ve Po• ... onya a skerlerı· tathı·r Hınız: 
.er ve yirmi kndnr da Hezar zırh- tir. Daimi surette takv'.ye edilen düş.. ketiyle teslim olma_ını elde etmek .. Torbalıda Arabcı köyünde Mustb 

n iı tüne kndıe elbiseleri giymiş - man durmadan kıskacını daraltıyor. arzusunu gUtmUştU. Bu kuvvetler. } • .. d d • } fa oğlu Emin öztekin; amele l\tab · 
r v başlarına hotoz kondurmuşlar Ve durmadan mukabil hücumlara karşısına geçilmez enerjileri sayesin- am e ıyesın e evam e l yor ar rnud oğlu HilReyin Yolun gece evine 
Telügüm - heytOWm» diye bağıra- maruz kalıyordu. Son irkiip, Alman de çenberden kurtulmuşlardır. Paris, 5 (Radyo) - Paristeki bildiren bir tebliğ neşretmiştir. Düş- girmiş, çamaşır ve eşya çalmıştır. 

r k ~ynarla~·~ı. Başkaları da . aş~a makineli tüfeklerinin ate~i altında Londra, 5 (Radyo) - Flandrden Norveç elçiliği, miittefik, Norveç ve man, çekildiği yederde bir çok H\ - Dikkatsizlik: 
gelmışler, çını, fagfur kaselerı, bıl- yapılmıştır. Amiral Abrial ve gene- Gç Fransız amiralı ile üç generali bu- Polonya askerlerinin Narvik mmta- ğımlar bırakmakta ve bunlar imha Kuşada~ında Kirazlı köyünde 
~ür bu~urdanlıklan havaya atarlar, ral Fngaldein kumanda~ı altında yn. raya gelmişlerdir. kasında ilerlemekte ve tathir ameli- edilmektedir. Mehmed oğlu İbrahim, Çingöz mev .. 
1 

lerr. •Iı sedef k_agmalı koltukla~ pılan bu şiddetli müdafaa geniş ol- Kral, amira1lerden Dabriyanı ka: yesine devam etmekte olduklarını kijnde tarlasında domuz avlarken 
penc~reden ?şagı fırlatırlardı, b1:1' duğu kadar gÜç hareket, mücadele- bul etmiş ve Flandr muharebelerı dikkatsizlikle 1\Iehrned oğlu Yusuf 
çokl~rı <€ll.erıne kadın yelpazelerı, nin inkişafı üzerinde muhakkak te- hakkında kendisini dinlemiştir. Ami- • 00 Oğuzu çifte tüfeğiyle muhtelif yer' 

mcı yclerı, kok~ .kutuları~ı: alırla~. sirini gösterecektir. Şimalden gelen ral. bir saat krala izahat vermiş ve Ço·· rçı· 11· 171 Nutlıru )erinden ağır surette yaralanmıştır. 
kın şa~kı? :vırırJer, çevırırler, bır ve enerjisi tnın olarak kalmış bulu- saraydan çıkarken kendisini ihata .1. ~~ Bıçaklı kadın: 
çı da çınlı ngalann sallana sallana nan askerlerimiz yeni mu hare bele- eden gazetecilere: Basmahanede İbrahim kızılS ya· 

) .. ruyüşlcrini yaparlardı. Izbandut re hazırdır. - Ben askerim.> b d f k şındn Asiyenin üzerinde bir bıça_k 
'bi bir Moğol atlısı elinden kaçır- Bu harckfıt esnasında, kara, deniz Demekle iktifa etmiş ve tek SÖZ Amerika mat uatı Üzerin e ev a- bulunmuştur. Ay:ni yerde Hüseyin og' 

d'I dı •ı dudu kuşunu yakalamağa çalı - ve hava ordularımızın sıkı iş birliği söylememiştir. b k lu Ahrnedde bir sustalı çakı bulun' 1 

e ır, odanın bir köşesinde jSe irj Ki- p oo- iade i vi tesir ıra mıştır muş, müsadere edilmiştir. 
nda rayetler, sessiz Arulatlar bunca süs- R 1 •ı• •• b t .. .. . . .. _ iş kavgası: 

_ lu. değerli şeylerin içinde ellerindeki US• ngı ız munase a 1 Nevyork, 5 (A.A.) - Çorçılın nut- Onun duşınanları tarafından oldugu Turan vağ fabrikasında Hasan 0 g-, 
sag. tahta çnmçak >rintleki a"'a haclama- ku Müttefik de\'let adamları ta.rafın- kadar yeni dUııyada l\Iüttefiklerin 

1 1 
·AI· i~ meselesinden Akif 

•y .. "' "' d b ·· b b 1 - k h 'ki u ame e ı ' • erı nı, at pastırmasını yerler ve kııik <lan yapılan tezahürat meyanın a ugun ar ar ıııa arşı arp ettı · e- oğlu ŞUkrüvU çengelle başından ya· 

f ı • Amerikan halkı üzer.ne en çok tesir rini bilenler tarafından da anlıtıılmıı-
1 

t r -
olaplar, delik deşi~ .eşyalıı.rn ba - Molotof lngı·fı• z ve Fransız se İr erı bırakanıdır. Bu nutuktaki muknv<?- tır. ra amış 1 • 

karlar, scyrederlerdı. t a Kadınlar kavgası: 
Asker Alakı görünce ayağa kalk. • • • tl • S met zihniyeti ve açık sözlillük gaze- Ne,:york Heral~ ~ı:bnne gazetesi.. Tepecikte :\

1
ehmed karısı A~ize 

ı ve rjayetle ellerini kalpaklarına JÇ!Il memnunıye ıe agreman VelffiJ~ teler tarafından Alman ordusunun Am~rıka~ılarııı Çorçılın ~zmi kadar • . • k nıc· 
·· ·· ·· · · ·· Mtlttefikl-ere indirdiği darbenin Al- büyük hır anlayışla vazıyeti tetkik ve Ahmed karısı Kndrı) e çocu . dar kaldırd ılar. Gurultu kesıldı. Moskova 5 (A A ) _İngiliz mas- Diğer taraftan Fransa maslahatgu- . . . 

1 
, 'ki .. k d 'k .. . !ile lesinden kavga ederek nalınla b r-

1 k k d .. k d d' k' ' · · · d manynnın ıddıası hılfdına o araJC ettı erını ay ettı ten sonra şoyıe ~ a • as ere onere e ı ı: lahatgüzarı B. Lerougetel B. Molo- zarı Payart da Molotofu z,yaret e e- , k 
1 

d _ d k d' . birini başlarından yaralnmışlnrdır. 
Y h ok ah ı Bu ünlük bu . . kat I olmak'tan ço uzak bu un ugn- eme te ır. ~ " ~ı, J IY .ş "H: ~· d tofu ziyaret-ederek B. Gr;pps:n lngil. rek B. Lebonnel:n Fran:a?ın l\Iosko- un~ bir delili addedilmektedir. Amerika halkının kendine karşı ve * 

a arlpa ır ~·e ve~ır. :Yh ı şu) 0 
a- terenin Moskova büyük elçiliğine ta- va bUyUk elçiliğlııe tayını hakkında Nevyork Times gazetesi Çörçil ta- vaz'vet karşısında Çörçil kadar bU- SITMA MÜCADELESi 1 

n~: ;;~ ~· di~~=n~~:~ bır:::; ı'yın, yin i hakkında Sovyct hüküm etin in Sovyet h Ukftmetin in agreman ını b- rafından oüy 1 en en nutkun Du nk er. yU k .b lr saminı iyet göstereceğini Um it . K • r~ıı: ''. k n d.n .'' 1~ n m ilen :ıe~ :~ d ~~~ 
( A ı · 'd d topl· ve .:ıı· agreman mı talep etmiştir. Agreman lep etfnfştir. Bu agreman da verıl- gue'in bombardıman edilen mevkile- edelim. Nazilerin ileri hareketi İngU- tıcelerı ı) 1 gorulmtlştilı · 

0 . z zaman ıçı e o a anı ra . . . i ı .· · t ft' d M · ·a sıtma m · 111 il ker, diba ] aph koltuklan sıra ile verilmiştir. mıştır. rinde İngilizler tarafından gösterilen 'tere sahillerini tutacak olursa bunun Ş eı ını e. ~ş e en ~nıs .. isa· 

i 

~alrıyorlarc1ı. Mumlar yanmış, sofra mukavemet kadar cesurane olduKU- ~ef c~sinde yeni dünya~ın ~österece- c.ade.le :eı.sı Dr. Halı), dun Man 
~akmalı ayaklan yaldızlı bir ortalık Belçikadaki talebemiz Jngiltere nu yazmııkta~ır. . . . . g~ ~z?ım ve c-esaretten knn till>he ede- ) a ıntmıştır. *---

l tirdiler. Ortalığın bir ayağını kır- Nutkun manası 1ngılız mı-Jletı ve bılır. 
C İstanbul; 6 (Hususi muhabirimiz- er l ·ıl . _, k. b ·z Yeni itfaiye şubeleri ı lardı. Heıarlardan biri oradaki den) _ Belçikadaki Türk talebeden ua U t:rınue ı ecne l er 

b' e dolaplarının 6nündeki değer- b ki i d ha bugün tstanbula gel- Londra, 5 (Rndyb) - İngiltere sa- Nazı·ıerı·n Zaferı· 
ta fan yapılmı~ bir direği tuttu , m~şştir.şBu ~alebenin verdikleri rnalCı- hillerindeki şehirlerde otura.n ecne-
pı r · 'e ortalı '111 altına soktu. b "' ı · t ki · l " 

t Ö rkndaalnrından 85 i biler, u şeııir erı er e ıçerı erıc çe-
, ofrar.ın b2şınu geçince Hezar - ma a g re, n ~ k ı k · B h t hliktl t1> 

F ·ı · ve 32 si Belçikacla i ece tır. u usus a nıe )'e ve. 
r, işlf 1eli altın fasların içinde bul- ra

1 
nsaya gı mış rilen kararların tatbikine ba~lanmış- Sulbü seven milletler için asla ta· 

hammül edilmiyecek birşey ôlur 
r J, r ~ı. U tU ineli gümüş buhur - ka mıştır. 

·.__._,.,___..,,~%* ' •av m • m TR ti .. tır. 

ET L HA M R A sinemasında 
Her Akearn Saat 9,30 da 

PROFESÖR 
Zati Sııngur Temsilleri 

T m l v ni pıogrnm 
f' l •r : Koltuk 75. Salon 50, Balkon 40 kuru6tur. 

---*----
T h Vaşington, 5 (Radyo) - İngiltere- Hitleritı zafer ka2andığıtıı 

lr al1 Vapuru nin Vaşington sefiri Lord Lodyon bu biran için tahmin edelinı. Sulhü se -
Bugün havuzdan çıkıyor gün Kolombiya üniversitesinde bir venler için buıın tahammUI edilemez. 

ı 5 }I '.i h bı ı . nutuk lradederek demiştir ıti: Bunun içintlir ki gayelerimiz uğruna stnnbul ( u::ıus mu a r mız- . 
' h -- Nazilerin çok tav,·arelerı \•arsa sonuna, zafer.:! kadar harbe devam den) - 'fırhan vapuru, yarın .lvUz- . - - _. , . . • • .. 

dan çıkacaktır. Vapurun silrat ve mu da bizinıkilerın UstUnlilgü ~ati s~ - <!deceğız. J~ıtlerın gay~ı, İııgılız do-
kavemet tecrUbeleri Marmara deni . jrette sabit olmuştur. Herkesın vıızı - nanmasını ım~a e~mektı r. 
zinde vapılacaktır. Milt~akflıeıı va - fe$İni yaµması suıetiyle zafere ümi- Bunu ynptgı gün dilnyaya hakim l 
pur, ~İersin hattında işl.yecekt ir. 1 dimlz vardır. ı ulma~a kalkı~acakhr. 

Şehrimizin Karantina, Gilzelyaıı. 
Tepecik \'e daha bazı semtlerinde ye
ni iftaiye t eşkilittı Yü cuda getir ile· 
cek, şubeler açılacaktır. 

1 & ....,. 

Saçlarınızı 
•Dökülmekten ve kepeklerden 
kurtarmak, cildini:Ee tnbii ta· 
raYetini iade etmek istiyorsanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakınnız 

Haındi r ~üzhet Çança~ 
Sıhhat Eczahanesi 



g ft 
•ziran 1940 P•rtcmbe (ANADOLU) SAHiFE S 

Amerika 
• 

Alman Resmi T ebli~i Beyaz sar Deniz tayyarelerini 
çoğaltıyor Dunkerkte müttefiklerden 40 bin 

~Üff f"kl •• d "} } İ ' h kk d k Vaşingloıı, 5 (Radyo) - Amerika • Jd ki "dd" d" } f 

yda bir içtima 
. . e 1 ere g-on erı ece { a yyare .er a ın a o- deniz tayyareleı·inin 10 bine ve pilot- esır a ı arını ı ıa e ıyor ar . 

ıd G•• ··1· •• İ ·ı d h J !arının da 16.000 c çıkarılması Ayan Führerin umumi karargahı, 5 (A.ıvetleri pikeler yapatı muharebe tay-
IlUŞU u. onu . u a yy arc cı er e azır anıyor meclisince kabul edilmiştir. B!rle~lk A) - Ordu başlrnmandaıılığı tebliğ'yareleti VR'1taslle ıiüşman tecemmU-

~lris, G (Radyo) - Amerikanın ma'1nı isleml~lerdir. muşttır. -:me~ika etrafı~da yapılacak hav:ı ed:yor: !erine hücumlar ya,mıştır. 
1~ Ve Londra sefirleri Vilyam Alınan malümata göre, öğleden Vaşington, 5 (Radyo) - İngllte- üslerı çember nın de genişletilmesi Evvelce bildirilmiş olduğu yeçhile IIavre limanının deniz tesisatına 

_t ile Kenedi, bugün telefonda sonra beyaz garayda Ruzveltin riya- reye glJnderilen tayyarelerin ikinci kararlaştırılmıştır. Dunkergue kalesi muannidane 1ı;r muvaffakıyetli hi~umlar yapılmış_ 
llituınhur Ruzveltle uzun müddet setinde bir"toplantı yapılmış ve hari- kafilesi bugün Kanadaya varmıştır. ----* muharebeden sonra 4 Haziranda i~- tır. 
luıınuşlar ve müttefiklerin Ame- clye nazırı Kordel Hull ile müsteşar Amel'lkadan Fransaya gönilll!I o- p . M 1 t pl er. gal edilmiştir. Üç general ve muhtelif Bu sabah şafak~ şimdiye tedafili 
fabrikalarına vermiş oldukları Sumner Vels de hazır bulunmuştur. larak gidecek tayyareciler de ha - arJS e ~ e - 1 Fransız ordularına men,up 40.000 vaziyette kaldığırııtz Fransız cephe-

iare ve mühimmat siparişlerinin Bu lçtimada, mUttef;klere süratle tay zırlanmakladır. Cumartesi kapanacak kiş i muzaffer kıtaatımıza te•lim ol- sinde yeni taarruz hareketi başlamış· 
·~ evvel teslimi için tedbir alın - yare gönderilmesi meselesi konuşul- p . 5 (R d ) •ı kt 1 . mustur. tır. 

arıR, a yo - n e ep erın .. 

Taarruzu 
cumartesi gUnU kapanması ve çocuk_ Abbeville yakınında düşmanın •op_ 

.--ı..ıı l m an ların emin yerlere gönderilmesi Ma- çu at~şi ve zırhlı arabalar vasıtasi)•le 
arif nezaretince kararlaştırılmıştır. yaptığı hücum tardedilmistir. 

İk • ı• •ı• b Longvy'n!n cenubunda ;.apılan bir 

Alman Zİ'l'aat nazırı 
Ro1t1.ada 

;""llt.ttare.fı t ncl Sahifede- 1 rı topcu kuvvetine dayanan piyade dir. Geçen hafta yapılan ve muvaf _ 1 fi gt ız me USU hücumda ileri kara kollarımız önün- Roma, 5 (Rad10) - Alman zlraa\ 
., ltıuk , k · l C l d ""/d"" de akamete uğramıştır. Düşman ağır nazırı bugün buraya gelmiştir. Ya -
,.,, .avemet sayesinde düşmıırtın tarafından yapılmaktadır. Demek k. a iyetle netıcelenen bazı hüc.um .ar epae e O ll zn•.·ı'at vermı'ştı'r. -.n b F • rın ziraat mınla'iı:alarıııı gezerek tet-
b'j . ır adım bile ileri atamadığı- Alman erkanı harbiyesi bu sefer <Onunda . .' ranH!z kıta~tı nehrın şı - Faris, 5 (Radyo) - İngiliz me- Abbeville'n cenubunda hava kuv· klkat yap:ı.caktır. 
p

1 dırmektedir. 1918 senesindekilere müşabih ve kli nal sahı!mde de mevzı tutmuşlardır. bus!arından Kaor ile Arden, Dun- ---------------------
•rıs, 5 (Radyo) - Almanların, sik taarruzlarda bulunmaktadır. O 3omme vadi:;ln!n aşaıtı kısmı olduk- kerkin muharebelel'inde ölmilşlerd:r. /zmir Sic .1ı" Ticaref JtA-e--'m-U_r __ _ 
•rd'Phısinden baıka diğer nok - tarihe nazaran yeıane yeni eleman ;a dik bir yamaç halinde olup bu ya Her iki meb'us, muhafazakar par- 'l' 

1 ~ an ve yanlardan da taarruııda Pike hilcumlarla taarruz eden tay". macın arkası bilhasas tanklara kar- tisinin en kıymetli azasından idi. [ug"'un dan.• 
nınalan ihtimali nazarı dikkate yarelerin istimalidir. Fakat askeri " müdafaaya çok elverişli küçük or- İ 
•r k k Bu·· '.ı""ın l d ~-r~s biltiln tedbirler alınmııtır. mehafi~ 3ırh!ı ~Jetlerin b~yük kütle· ma_nlarlıı OrtU!UdUr. Gar?ten şat a • ta ya a İzmirde ~Iare~a! Fevzi bıılyarında 3 numarada ticaretle iştigal eden 
.. , 5 (A.A) - Garp muhare- ler halınde ıstıma!ı suretıyle yapı - Jogru atılan uzun ve derın hendek- • fEnrıko Aliberti ve şUrektısı] şirketi esas mukavıılenamesinin lıazı 

~.nın Yeni safhası bu sabahtan iti- lan taarruzların da pek geç kalmı- \er v~rdır. harp haV3SJ eSiyOr maddelerıni deii::stiren zevilname ticaret kanunu l.UkUmlei'lne ıöra 
1 ·n h•şlamıştır. Fransız ve !nri - yacağı kanaatindedir. Somme ve Ol- Oıse nehrln!n şark tarafında Al- . .. . ıic . lin 2766 numarasına kart ve tescil edildiği iliin olJnur. 
l!kerlerinin Dunkerkten geri a - se nehrllerl arasında baılıyan bu ha- manların başlıca hücumlarından biri - Baıtarafı 3 üncu aahıFede - 1 M } l Z l' 
~•lan iti biter bitmez Alman baş reketlerin inkişafı hakkında daha r'oucy ormanlarından çıkmaktadır. mek için emir almışlardır. : U cave e ey l 
~~ndanlığı Oise kanalının Aisne mufassal maliimat11 fnt!zaren derin- Eğer bu hlleum Ailette ırmağını geç- Faris, 6 (Radyo) - İtalya ile 
rıne dökUldUA"U noktadan başlı- !emesine tertip edilmiı olırn ilk Fran- meğe muvaffak olabil'rse az aşağı- Fraıısa aragındaki. t.elefon muhabc-
1~ lılrbe doltru imtidad etmek sız mukavemet hııtlarının ne gibi sa- da Aisne nehrinin tabii manialarına rııtı b~gün kesilm ı ştır. 

İzmir S'.cili tic • ret memurluğu 
resmi mührü va F. Tenik fmzas> 

Zeyilname 
. •fiti 1Uz kilometrelik bir cephe halarda tesis edildiğine dair biraz çarparak kırılacaktır. Bu nehir mü- Parı.s, 5 (Radyo) - Amer ka 
ı;nde kuvvetli blr taarruz hare_ maliimat vermek faydadan hali de- him müdafaa mevzilerimizden biri- u:ııumi efka:ı, ltalyanm vaziyetini İzmir Üçliııcfl Noterliğinin 26 / 5 / 935 tarih ve 4572 No. lu şirket m•-

,1. blş!amıştır. Hücumların en şid- ğl!dir. dir. dıkkatle takıp e:mekted_ır. kııvelenaı>ıe~:ıe te•ekkü! eden Ariko Aliberti ve Şürekiıeı Kollektif şir-
,_1 Olduğu hat Amlen şehri !le Sa_ Bu mukavemet hattı evvela deni- Faris, 5 (Radyo) - Matbuat, bu Siyasi ve r~•mı mahafıl; İtalyanı~, keti ortaklarınrlan Sal h Nuri Ronanın şirkette haiz bıalunduğu sermaye 
l!ıom An!ah ve Chaunv murab- ze döküldüiü nokta ile Anien ara _ ~abah başlayan Alman taarruzu Almanya lehıne muhakkak harbe gı- ı• e kar hi<•e~inden mütevellit alacağının yüzde yirmi beşini bayan 

,"1n bulunduğu uhadır. ·Harp sa- sında Somma nehrine istinat eder. hakkında sık sık haberler vermek - receği kanaatindedir. Zilea Rapaport rn yüzde yirmi beşini Bay Bension Eapoporta ve yilz-
• ~dan bu sıı.ata kadar gelen ha - Bu nehir vadl•i bataklık olduğıı için tedir. Ba, muharrirler, nazik ve Fran le elli,iP • de bay Enriko Alibertiye devrettiğinden ve bu suretle mu-

tr Jllaterlyor kı Alman hücumla- muazzam bir mania teşkil etmekte- m: milletini uyku'tız bırakacak za- T. J"ş BankaSl vafakatimi7le şirketten müddetin hitamından evvel ~ekilmiş olduğun-
manların hulül ettiğini yazmakta , .lan şirket mukavelename•'nde berveçhi zir tadilat icrasına lüzum ha. 

Yakın .Sark 
Fransanın, en ağır fedakarlıklara Küçük Ce.rl Heıaplar :',ıl olmuştur. Şöyle ki: 
katlanarak nihai zafere ulasacağını 1940 1 - E•as mukavelenamenin 2 nci maddesini tı.dil eden htanbııl_ 
kaydettikten sonra halka soğukkan- ,ıa Beyoğlu 4 neti Noterliğinin 16 1 10 / 939 tarih ve 14839/ 628 No. !u 

İKRAMİYE !'LANI !ılık tavsiye eylemektedirler. Zeyi!naır.enin 5 nci maddes: şu suretle tadil ed'lmiştir. 
KEŞİDELER 

Parla, 6 (Radyo) _ Maresal Pe- Sermaye! şirket otuz bin (30.000) liradan ibaret olup onar bin 
· 1 Şubat, 1 Mayıs. 1 Ağustos, lira şilreka Enriko Aliberti, Zilea Rapoport ve Bensiyon Rapoport t.ıı-

tenin, cepheye giderek başkuman - 1 İkincit(şrin tarihlerinde 
rafından vazedilmiştir. ltıgi!iz kuvvetleri 

Ankaraya 
kumandanı dün 
vasıl o.du 

dan Veygandla birlikte harekatı ta- yapılacaktır. 1
1 

• ._____________ 2 - Esa1 mukavelenamenin 6 ncı maddeoi ou suretle tadil 

1940 İKRAMİYELERİ edilmöştil': kip eWiii geç vakit anlaşılmıştır. 

,t11dra, 5 (Radyo) - İngilterenin ı General, yarın Beyruta ıidecek ve 
•I ~.Şark orduları kumandanı gene 

1 

orada bulunmakta olan Türkiye ge. 
oı ıteı Havr, buıün Ankaraya va- nel kıırmay ikinci reisi orgeneral 
tııu~ ve karşılanmıştır. Asım Gündüzle ıörüşecektir. 

Balkan Devletleri 

---=ili=---

ita/yarı vapurları 
Nevyork, 5 (A.A.) - İtalyan s•y-

rilsefer acenta'l İtalyan vapurlarının 

hareket listesini ahiren iptal etmiş-

1 adet 2000 l.rahk = 2000.- lira 
s • 1000 • = 3000.- > 

6 > 500 > = 3000.- > 

12 • 250 > = 8000.- • 
40 • 100 > -4000.- > 
75 > 50 > = 3750.- • 

ti. Bugün Reks vapurunun 26.6 da ve 21 0 , 25 > = 5250.- > 
diğer İtalyan gem·ıerinin de 29.'i ve 

l Temmuzda Nevyorktan hareket 

edecekleri bildirilmektedir. 
---=11=---

Türkiye iş bankasına para ya
tırmakla yalnız para bfrik:irm !~ 
olmaz, ayni zamanda tı.ıliinizf de 
denemiş olursunuz. 1~t d" b" ı·.... . d" ld .., k d ısa ı ır ıgı, şım ı o ugu a ar 

istikbalde de kuvvetli kalacak Üç Kimyager 
• Fazla fiatla mal sattı- V ld l 

Bir manifaturacı 

, ;~ll'ad, 5 (Radyo) - Yugo3lav- le büyük i•tifadeler temin ettikleri~i a 0 . U 
·I ı·Caret nazırı İvan Andre, b~giln ve edeceklerini söylemiştir. İjından mahkfim oldu o·v b" k .. 
,~ 8da Balkan deov.letleı·i iktı.sad! İvan Andr~ııiıı nutkuna Türk de- İ,taıılıul, __ 5 (Telefonla) -.ttıdy~- ıger ır ta ım sınır 
! ıı'Ylne galen Tilrkıye, Yuııanıstan !egasyonu reısi Hasan Saka cev11p dan get.rtlııc• pazenlerı ıdhalat hırlı- ilaçları gibi mideyi boz• 
y 0ıtıanya deiereleri ,erefioe bir vermi' ve Balkan devletleri arasında- K-inin tayin ettiği fiııtten fazlaya sa- k • • • ı· 
ı'let vırmı1t!r. ki birliK°in, 1imdi olduju gibi !stilcbaL tarken yakalanan manifaturacı Mu,- mıyan ÇO ıyı Ve tesır l 

·1~'an Andre, !radettiği nutukta 3al. de de kuvvetli olarak 'nkişaf edece- tafa Biler adında b:r tüccar, suç \is. arazsız bir sinir ila-
1~ d~vletıerl ara~ındaki tesanüddcn ğini ve clııha ıeııiş semereler verece- UI yakalanmış ve derhııl mahkilm cıdır. 
,~ttınış ve bu devlttler:n, iktısacl; ıi;:ııi ~öylemiştil'. edilmiştir. •-----------------• 

da daınıa beraberlik göstermek- -~ 

Satye Davası 
Dün bitt ·. Ziya Ön· ş ve arl<adaşla
r•ndan bazı' arı mah-.um oldu' ar 
n llanbuı, 5 (Telefonla) - Satye' mahk!lm olmu,ıar, IU!fii Bayar ve 

,h~~ı davası bugün sona ermiş ve 
1 diğer maznunlar beraet etmişlerıi '~. 

1 
1 ~ denizb:ınk umum mUdUril Zi - Sadun Galip ;ıe Kasım Dilin 

q 1~11!~ ile muavini Tahir Ke,·kep mahkOm!yetlerı tecil edllmiştlr. 
l:ber ay onbeşer gUn, denlzbank Hukuk miişav!ri avukat hmail 

1 1~ 1 umumisi Sadun Galip, hu- İsa, mahkumiyet kararını anlayınca 
! ıııa,avirj avukat !"mııll İ<a Uç •

1 
teessUrlinden bayılmıştır. 

'it "e Kuım Dl! de ilç ay hapse 

DAKöKA: 

'.,aut'ef·miZ 
~l\igÜn İsta ::bulu Şeref ' endirecekler 
t l"ılıuı, ~ (Telefonla) - Reisi- Meb'uslar, Aslfel'i rical ve b:nle!'Cc 
~~h, ruınuz 1 met lnônil, saat 10 da halk tarafından teşyi edilmişlerdir. 
ı ,~~e ler eri<irnı ile lıfrlikte huoı1>! 1 Milli Şefin şehrimizi ştreflend rc

ı, Ank ı uı.lan l taııbulıı mUte· ceki haLeri derin bir .;evinç uyandır
'C ı :ıı ha!'eı<et lı Jyurmuşlardır. ,mı'jtır. 1 

l.ı Ş.i, bl11ıyunı.la Vek'.11.:r,j 

iZMİR 
PAMUK MENSUCJ\ T 

Ttirh Anonı-m ~ir ··eti 
Şirk.tin Merkez ve Fabrikası: lzmirde 1-lalkapınardaır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Değirmen, Ceyik 

ve Leylak mıırkalarınl havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. 

l"elefor No. 2211 ve 3067 
Tel~raf ~dresi: Bayra1< 1zmir -
Izn1ir Yün Mensucatı 

T. A. Sirk ·tinin hal lap~nar kum 1ş fabrika!J ı 

Tarafından mevaim dolayi•iyle yeni çılr.aı·dıiı lr.umaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracaiınız elbjıeler için bu mamulitı tercih edin 

11: 5 A T 1 Ş Y E R L E ı< ı:m 
B"rinci kordonda 186 numarada 

Şi\RKI-IALI .-f. A. Ş 

Şirket nıuamelAtından tahakkuk edecek safı kilr veya zararın, 
Yüz hlss~ itibarile elli his•esi Enriko Alibertiyl ve yirml beşer . hissesi de 
Zi!ea Rapopc.\"t ve Bensiyon Rapoporta aittir. Her şe!'fk kilrdan kendl-
3'ne i$:ıbPt eden hisseyi şirketten talep ve ahzeylemek hakkını haizdir. 

3 - Salih Nuri Ronanın ş!rketten çekilmesine binaen kalan şe
rikler Enr!ko Alibert!. Zilea Rapoport ve Bensiyon Rapoport arasında 
~irket eski unvan tahtında faaliyete devam edecektir. 

4 - lştu zeyilnameye muhalif olmayan esas mukavelename ile 
Beyoğlu 4 ncü Noterliğinden tasdikli 16/10/939 tarih ve 14839/628 
~o. lu z~yilnamenin diğer, şeraiti mer'idir. 

Pullar - Tarih -
!mzalar - Zllea Rııpoport 
Enrlko Aliberli 
Benııiyon Rapoport 
Salih Nuri Rona 

Bu bin dokuz yüz kırk senesi Mayıs ayının 30 ncu günU tarihile olan 
bu Zeyilnaıne al~ındakl imzalar şahs ve hüviyetlerini t11nıdııi;ım Zilea 
Rapoport, Enriko ALlıetti, Bensi)'On Rapopoı'l ve Sulllı Nuri Ronanın 
llup yaıtımdıı b bul ve imzaladıklarını tasdik ederim. 

Noter mührü ve imzası 

Bu •uretin dairede saldı 80 Mııyıs 1940 tarih ve 654B 256 No. lu 
•slına mut11!Jık olduğunu tasdik ederim 

Acele 

Beyoğlu D!irdüncU Noteri resmi 
mührü ve Cemal Kuntay imzım 

Harç pulları dairedeki nüshu~ına yapıştmldı 
30 kuruşluk Damga pulu 

31 Mayıs/ 1940 

Daktilo aranıgor 
Mal; bir müessesenin İzmirde açacağı büro için iyi \'e çabuk Türkçe 

yazar, tecrübeli bir daktilo bayana ihtiyaç vardır. Kabiı;yetine göre 

dolgun ücret veri lebilir. Taliplerin her gün saat 16 dan 18 e 

lkadar Atatürk bulvarında Tayyare sineması ya· 
nında 208 numaraya ınüracaa:tları 3d. 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 

OSMA Nl YE 
SiR K E C l'de 

Su her iki <1telitı miiateciri Twkiyenin en ealU otelcW 

li. Onıer L~ıtı 
dır. 

4 4 Senelik le<:r!ibeli ldar-.0111<! bütü11 müıtı:tileune lı:eııd'ısiıı.ı 
aevdihnİflir." 

1 

Otel11:rinde mıaatır kalanl11r evl.,rindl!kl Tahatı bulu:lar .. lot...nbul.ı.t 
iıütün Eııe ve lunitlı!er bu otellerd~ buıu~ı.ırlir .. 

Hu•ıwr~th-rı lol "luı bu o<tıl<rı.n 1:) ... iı.rı .ı. •eh.ebet l.:.ii.ııul otınl 
1 ycı<.ei.. deı ec..1;.'1• t.t.~u.-J:.:.r. 
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a 

n 



le 

ir 
le 
Ü 

d 
ar 
du 

u 

en 
uy 
nl. 
o. 

(ANADOI.U) . ' ... 

~S--H~F-E~ __ G _________________ _... ______ ._. __ .._ ........ ______ ..,.. __ _..ll"'l'lıİ~----iiiıi-.ıiiiii.----..~(-A•N•A-D..-0-L•U~);..,..,_.-__ ~_.,,,...---..-.--.-. .... --------------------------~---~6:...:,:H:a~z~ir;a~n-1~94:.:,:0;_:.P~el'!...:...e-ın_ı,.~-;.~ ..................................... , .................. , .............................. ,...................... . ııa-n S.'DC' nco Tf APT T'R 12rn·r A.liye Mahkemeli 

, L AA • ı- . lrl l : - .rLn v r.l Vı Hukuk Hakiml~inden: m•· 
R zmir evazım mır ığt an arı~ 4CENTASI Karşı):.ıku Tahir sokak 36 n~rj-
........... n••••······· ................ ~····· ....................................... "..__,._ A k " t k } t } b ı alı huııedt! Ali oğlu .Mirzahan Be· 

h::mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: S erJ Ol a 0 U Una a e e ~ ADIGE Vapuru fından Lmıirde Alsnn~akta JJact edt 
ı - Manisadaki askeri hastahane inin (20.000) kilo yoğurt ihti- } A_eı_~ 2-6-940 kttarihin

1
de kir sok:.ığında 29 numaralı ~~iJI• 

yacı açık ekt>iltme SUrE'tiyle münakaya konmuştur. a ınıyor beklenme e o up mukim Leon kızı Donna a 11ıl· 
2 - İhale i 17_ haziran - 940 pazartesi günü saat 10 da Manisada 1 _ Konya askeri orta okulunun her Uç sınıfına da önilmüzdeki CENOVA VE RİVİ- ik::ıme olunan boşanma davasına 

tümen sat4n alma komisyonunda yapılacaktır. eylulün birinci aünü batlıyacak 940 - 941 der• yılı için talebe alına • vnı A·rı( ERA limanları~a ha tetlair dava arzuhal .surcti~le t:::; 
3 - Thmin edilen tutarı (3000) liradır. c.ktar. ( A reket edecektır . tive varakası müddeıaleyhın .... 
4 - Teminat muvakkate akçası (225) liradır. 2 - istekli talebenin Türk ırkından olmaaı, kendisinin •• ailea!nia Y!NUıA . k;ık eden ikametgahının meçhu~Yt., 
G - Şartnaıtıesi komisyonda görülebilir. köyü hal ve töhret sahibi almamaaı aıhhi muaynede aailam çıkmaaı CAL1TEA Vapuru 4-6-940 tarıhm tine mC>bni fzmirde çıkan Ana 0 

1 6 - 1 tekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös- Ye yapılacak ~me smavında da kazanması tarttır. de beklenmekte olup 1S4I' ANBUL gazetesinin 
251519

40 tarihind~ ;. 
termek mecburiyetindedirler. 3 - Bir aene tahsili terk edenler, yaıını büyültmüı veya küçültmüt PİRE NAPOLİ c.ENOVA limanlarına altıncı sahifesinde ilanen teblıi 

0 
• 

7 - Ek iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçOn- olanlar, kendi okullannm aınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünleme hareket edecektır. 
1161940 

Cumartesi günü saat 1 
1
_ 

eti maddelerinde ve şartnnmewinde yazılı vesikalariyle birlik- ye kalanlar, yaıları, boyları ve aiı.-lıkları talimattaki hadlere aypa E. MORAND1 Vapuru 13-6-94~ mahkemeye davet edildiği halde ff 
1 te ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. tarihinde beklenmekte olup erte~ı mediğinden müddeialeyh porın, 

2 6 10 15 4 - isteklilerin, timdi okudukları okullarda tahsillerine denm günü PlRE TRİYESTE VE~EDİK lı- hakkında muamelei gıyabiye 
0
icJ'SC:. 

· d etmekle beraber 10 hazirandan itibar~n bulundukları yerlerdeki aaker- manl"ı·ı a h"r lcet edecektır 6/9~ Bornova Tümen Satın Alma Komısyonun an: " n " c • · na ve muhakemenin 14/ • 
l -:Nı mune .. i mucibince 500 adet seyyar mutfak ikinci defa kapalı lik ıubelerinden diğer kaydükabul şartlarile müracaat yollarını öiren· QUTRINALE Vapuı-u Haziran a- ma günü saat 

10 
a talikine kartr 1e-

znrfla münakasaya konmuştur. melerini ve buna göre de kavdükabul kaiıtlarını en aeç 30 temmua yının ikinci on gününde beklenmek- .
1 

. 
1 

t . kılınan gıy•P 
940 tarihine kadar tamamlamış olmaları lazımdır. te oluıı VEN'EDİK TRİYESTE liman. rkı mış Ve u~~ :n ba.nzım etı' ınahkem• 2 -İhalesi 24/Haziran/ 940 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. ararnamesın • n ır sur !d,. 

~~-Umum tahmin tutarı 175 bin lira olup ilk tem:natı 10 bin liradır. 24 25 26 28 29 30 31 146 B 11 13 16 19 22 25 28 30 !arına hare~e.~ edecektir. • divanhane•dne talik kılınmış o tl-
4- Nümune ve ~_artnamesi her giin sabahları komisyonda görülür ve Ila" n Not - Bütun bu vapurlar Trıye•· - d ('dd . ı h DonnantD 

te •eya C&::.ovada tbnall •• cenubi g.un lan m 1 
.. eıa ey tte bizzat h_. 

okunur. . . d yın o unan gun ve saa del"' t d 1 k ti ld ki d · "k ·· Amerika lımanlanna hareket e •n . k'l gön · 5 _ tekliJeriıı Ticaret o a arına ayı ı o u arına aır vesı a gos- ITALIA ANONiM aeyriaefain tirke- zır ?ulun.ması ~eya b~r ve ı ınabkl-
termek mecburiyetir.dedirler. Gedı·kıı· er baş hazırlama orta t" . Anı rilc: H" d' tan hare- mE'qı aksı takdırdc b:r dalı« "' ın"' 

6- İ .~ ..... klı" 1ıer 2490 sa'-rılı knııunun 2 •• .,, 3 ncü maddelerinde vazıh"' mın ve e a Ye m 1• a k b 
1 

d'l · •· teblİJJ 
u" J '"' J ket eden LOYD TRIYESTINO ano- meye a u e 1 mıycccgı nan olU-

ve:: ka Ve kanunun tarifatı dairesinde teklif Ve teminat mektup okullarına talebe alınıyor Dİm aeyriaefain tirketi vapurlarına kamına kaim olmak üzere 
VC')'a makbuzlarını ihale saatmdan bir saat evveline ka'tlar mak- teaadilf ederler. nur. 
b k ı w d 1 ı· B o ·ada Askeri Satın alma komisyo 1 - Kayseride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 amal uz arşı ıgın a zm r orn \ • Not: Cerek navlun •e senkM lıa· 
nuna vermeleri. 6 12 18 23 (2103) lanna, Kırıkkalede aa.n'at gedik); erbat hazırlama orta okulu ile Anka· reket tan'hleri hakkıntla acent~miz 

rarada muıiki gedikli erbaı hazırlama orta okulunun yalnız 1 sınıfla. DOKTOR 
BEHÇET UZ Torbalı Kaymakamlığından: 

Knzamızın Kara kızlar köyünde yaptırılacak 1172 lira 14 kuruş be
<leli keşifli kör.ırü inşaatı 5.'6/94C tarihind-en 20/6/940 tarihine kada•· 
sçık eksntmey~ konuJmuştıır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanun hükUmlerine göre ibraz edecekleri ve· 
Enik ve teminat ~kçeleri1e birlikte münakasa günü olan 20/6/940 per. 
şembe günü saat 15 te Torbalı kaymakamlıiında müteşekkil ~omisyo-
na müracr.atları :lan olunur. 6 11 (2097) 

P. T. T. Umum müdürlüğünden: 
ldaremize yüksek. lise ve orta oku.i mezunlarından mil.sabaka ile 

memur alınacaktır. 
Bu mü~abakalara iştirak için aranacak vesikaların nevi ve mahiyeti 

her vilayetin P. T. T. merkez müdürlOklerinden öğrenilir. 
lmtihr.nıannda vilayet merkezlerinde orta okul mezunları için 3 tem

muz 940 çarşamba, lise mezunları için 5 temmuz 940 cuma Ve yüksel; 
okul me~unl&rı için 8 temmuz 940 pazartesi gün1€ri saat tam dokuz
da başlanacaktır. 

Taliplerfo evrakı milsbitelerini tamamlayıp vilayet P. T. T. müdiir
lüklerine müracaatla isim ve adreslerini kaydettirmeleri lüzumu ilan 
olunur. (2024) 

Manisa C. Müddei umumili-
ğinden: . . . . 
Manisa ceza e\•inin ı haziran 940 tarıhınden 31 mayıs 941 tarıhıne 

kadar olnn bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. ' 
Ekmeğin beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihti-

yaç 158000 adetten ibarettir. 
Muhammen bedel beher ekmek 8 kuruş 16 santim hesabiyle 12892 

lira 80 kurnı:1 ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuruştur. 
Bu işe nit "'şartnameler müddeiumumilik kaleminden bedelsiz olarak 

alına bili=. 
lbale 7- haziran - 940 Cuma günü saat 15 de C. müddeiumumiliği 

.makamınd~ toplanacak olan komisyon huzuriyle yapılacaktır. 
Talipler·n muvakkat teminntlariyle teklif zarflarının 2490 sayılı ka

nunun 32 inci maddesindeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde cumhuri
yet müddeiumumiliğine verilmesi ve isteklilerin muayyen gün ve saat
te komisyouada hazır bulunmalarının lazım geldiği ilan olunur. 

3 2 4 6 1989 

Tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 
Kır.kkale fabrikalarım1zda çalıştırılmak üzere san'atlar mektebi me-

2unları ile serbest san'at erbabından tornacı alınacaktır. 
Askerliğini yapmış olanların nüfus ve t~rhis v~sikası, doğruluk ka -

ğıdı ve bonservis sureth.rinj ısıidalarına bağlıyarak A~kar.ada ~ul~nan
arın Ankara silah , istanlrnldakilerin zeytin burnu ve ızmırdekılerın de 
halkapınar fabrikalarımız mildürlüklerine itmtihan olmak üzere mü -
racaat etmeleri. 21 25 29 2 6 1787 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
Tuzlamızda istihdam edilmek üzere bir elektrikçi bir motör bobinci

si ve iki tesf'yeciye ihtiyaç vardır. 
Alınacaklau. gösterecekleri liyakatlara göre yevmiye verilecekfr. 
Taliplerin vC'saikleriyle mildüriyetimize müracatları. 4 6 205G 

Al<hisar belediyesinden 
Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan 65,700 kg, 

rnc,torin 1277 kg, kuru l>uhar silindir yağı, 1277 kg. yağlama yr.ğı, 
1725 kg. dizel yağı, 1100 kg, dizel yağlama yağı alınacağına dair ya
pılan ilana rağmen "stekli çıkmadığından 27 haziran 940 perşembe 
günü sat 15 şe kadar bir ay zarfında zuhur edecek ve haddi layık be
del teklü edecek olana ihale edilecektir. 

Keş:'f bedel; 8016.91 liradır. İhaleye iştirak edeceklerin yilz~: 7,5 
teminat paraları ile Akhisar beled'yesine müracaatları luzumu ılan o-
~nur. 2 6 11 15 2027 

hiçbir mesuliyet kabul etmez. rına önümüzdeki eylulde baılıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe TELEFON No. 
2
004-

200
5 

alınacaktır. 
2 - istekli talebelerin Türk ırkından olmaıı, kendi.inin ve aileai 

n=n kötü hal ve ;öhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede aailam çıkma. 
aı Ye yapılacak seçme sınavında kazanmaaı ıarttlr. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin Yaf 
h•ddi 

Sınıf Yat -Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta nt 16:19 

Olmak 
Bu yaılara ait bov ve aiırhk hadleri askerlik ıubelerindeki asken 1\

seler ve orta okullar talimatının 71. maddeai özlerine uypn olması ll
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli olanların be4 sınıflık ilk okula 
bitirmiı olmaları ıarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıflara 
terli ettiklerine dair tahsil ve•kaaı veya şahadetname göstereceklf'rdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsm terk 
etmit olanlar ve evvelce ged"kliden veya aııkeri okullardan çıkanlıanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayseride gedikli erba§ hazırlama orta okulunun her 3 aın .. 
fı ile Kırıkka.lede sanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıflarına 
köylü İsteklr, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfınA 
muıkiye he\•esJi şeh;rli istekliier alınır. 

7 - Yukarıdaki ıartları haı:z istekliler 10 hazirandan itibaren bu
lundukları yerin askerlik §ubeıine miiracaat ederek dii"r kaydü kabul 
tartları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

24 25 26 28 29 30 3 ı 1 4 6 8 1 ı 13 16 19 22 25 28 30 

Akhisar belediyes:nden: 
5984 lira bedeli ke~ifli Akhisnrrla hükumet caclde~inde yaptırılacak 

beton yol inşası iı;ine yapılan iblna rağmen istekli çıkmadığmdan 27 
haziran 940 ııerşembe günü ~aat 15 ~e kadar b:r ay içinde zuhur ede
cek ve haddi !fiyık bedel teklif edecek tnlibine pazarlıkla ihale edile
cektir. 

Bu ~e iştirak edeceklerin yüzde 7.5 teminat paraları ve bu gibi işle
ri vaptıkların:ı dair vesikalar! ile birlikte Akhisar belediyesine müra
ca;t etmeleri ilan olunur. 2 6 11 15 2029 

Lira 

40 

160 
350 
399 

Kapu No. 

9 

12 
110 
249 

Cinsi 

Dükkan 

Hane 

Mevkii 

Saman çarşısı Hisar camii 
arkası. 

Karşıyaka Celil bey sokak 
lııönü caddesinde. 

Olivier oe ff.ırek d ı 
UMITED 

VAPUR ACENTASI 
AtlUrk caddesi Reea binaaı 
Tel. 2443 
Londra Ye Liverpol hatlan içia 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı .., 

Ha.atalarını 11,80 du bin ~.d 
B111~r ıGkafmd& A:heak ~ 
'lllnında kabul eder. ~ 

lzmir belediyesinden: 
12

()0, 
Dr. Behçet Uz caddesinde ıstl 

Necati B. caddesinde 760 '18 b11'1 
V. F. Henri Van Derz~ sayılı sokakta 670 metre rnur~; 
AMERlCAN EKSPORT J.JNF.S JNG. beton yol yaptırılması, fen işler i -· 

Piyaanm ihtiyacma •Öre vapur· 
lanmız aef~r yapacaklardır. 

N E V - Y O R K tçlN 
clUrlüğilndeki keşif ve şartnanıes 1'°' 
cibinct: kapalı zarfla eksiltrneYe lift 
nulmuştur. Keşif bedeli 10740 sof 

EK~CIIANGE vapuru 16 Hazira- GO kuruş ve muvakkat teminat~· 
na doğru bekleniyor. liradır. İhalesi 7 /6/940 curn• nıı• 

D. T. R. T. - BUDAPEST . 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanll ıııJI 
tarif atı dahilinde hazırlanmış tet,. 
mektupları ihale günü azamt sa• ff' 

Budllpest için: altıva kadar encümen riyasetin• 
KASSA motörü 5 hazirana doğru rilir. 23 28 2 6 ki • 

bekleniyor. 22/5/940 tarih ve 2/13484 ı&t 
SZEGED motörü 15 hazirana doğ- rarname numaralı Türk kontrOP stO' 

ru bekleniyor. normları ha'lckındaki 24 .ı\iUbası 
1938 tarihli nizamnamenın ıı 

SERVİCE l\tARTİME ROUMAİN- maddelerinin değiştirilmesine "e n• 
BUCAREST nci maddesinin lllğvına dair niıa~iJI 

Köstence ve Galas için: 
me, belediye cümle kapısındaki ı 
tahtasına asılmıstır. llan olunur. 

~------------~------------0 İT UZ vapuru 20 hazirana doğru Salihli asliye hukuk mahkenıe•İıl-
bekleniyor. den: tO-

Vapurlann fıim n tarihler\ e•I• Salihlinin Adala nahiyesinde 0 _ 

bnda bi~ bil' taahhtld ahnmaL ran l\tehmed kızı Rakibe taraf~ 
TE.1..Ef"O!ll ı 2007 - 2ooa . e a1r-

--------------· dan asliye hukuk mahkemesı~ '" 
ZA yf Kövden mukim iken Halen ıkaJll _ 

fırka~ı 1 K 1 gahı merhul kocası Halil oğlu lll•ırı• 1. Suvar1• ,, Ala.v 1 . . :t n 
1 h' 'k tt··· boşa den almış olduğum terhis tezkeremi zım a ey ıne 1 ame e ıgı bııııl• 

zavi ettim. Yenisini alacağımdan es- davasının mUddei aleyhin gıya 
ki~inin hükmü yoktur. yapı~aıı cı.uruşmasında: . .,W 

Kayseri vilayeti Zencidere karyesi Muddeıaleyhe evvelce ıh~~ıoP 
ahalisinden Kürt oiullarından 320 mış olup kanuni müddet z andl' 
doiumlu tlyas oğlu Ahmed Kutluhan haneye dönmediği ve işbu boŞ 1'"' 

davasında da davetiye ve gıyaP llf' 
İzmir asliye ikinci hukuk hakimli: rarının ilanen tebliğ edilip dur 41 

- · d maya gelmediği gibi bir müdafaancl-
~ın en: nı 

lzmiı·de oturan Hasan kızı Sıddı _ da bulunmamış olmasından ve eti 
ka vekil· Avuknt Rauf Onursal tara. deialcyh Nazımın müşterek ~an Of 

1 fından ~iitahyanın Hamidiye ma _ terk ile bırakıp gittiği sabit görill~cl 
hallesin de "faraç oğlu Hasan aleyhi- idiğinden kanunu medenin 1 ~2 ni11 

arılan boşanma davasına rnüte _ maddesi mucibince davacı Rakıbe sı-
ne Y dd · l h ,..... d b anıtı• dair tebliğatın on bes sene evvel e - mü eın ey ..... azım an oş l 

~ vini ve mallarını sat;rak gittiği ve na ve kabahatın müddeialeyhde of, 
bu sebeple tebliğat yapılmadığı an _ duğu da keza anlaşılmasında~ nı~f
laşıldığındnn mahkemece müddei _ kur kanunun 142 inci maddesıne 0, 

aleyh hakkında tebligatın ilanen ic- fikan bir sene evlenmekten rneın:it 
rasına ve muhakemesinin de 18-6- iyetine ve maımrıfı muhak:nıe d• 
940 salı gününe talikine karar veril- uhdesine tahmiline 5-3-940 gun~Il dl 

1 
miş olriuğundmı mü<ldeialevh Hasa- Salihli asliye hukuk mahkemesık~he 

~ , ·11··· d '"dd. Ra !>' 

360 
5 
o 

108 
15 

85/87 

« 
Kahvehııne 

Han" 
Dönüm tarla 

Furuıı 

nın muavyen mahkeme gfüıü saat ~~arar vı:ı·ı l ıgm en mu eı ··ddt.İ • 
4 J O raddelerinde asal!'ten veya veka- ıknmetguhı meçhul olan mu .• eli 

Emrcz timannda leten mahkemede hazır bulunmasJ aleyh Nazırrıa mezk ,. ilamın ıl8Il,. 
Karşıyaka - Naldöken İktı- aksi takdirde bu husu!'tan dolayı a. tebliji;ini istemf;.Si ve .icnp eden ~ıııJ 
sad ıwkağı. leylıinde gıynp kararı verileceği hu - r.rıfını tediye eylemış olmn!';ıo5_26 

Kemer caddesinde. 
İnönü cadde~inde. 

T>airei Husugiye VilayetP ait yukarlita kapu numaralan ve cin;;i ya- "USU tebliğ makamına ka;m olmak l baptaki 5-3-940 tarih V" 1 il 

zıh Emlak ihale tarihinden itibaren müddetle 2i '5/940 gününden bir üzere H. u. M. K. mm tebliğat faslı- r1umaralı kararın müddeialeyh 'rJ 
av zarfımln pazarlıkla kiraya verilecektir. na tevfikan keyfiyet ilan olunur. zıma tebliğ'i ilan olunur. 
·Talip olanların her pazartesi ve Perşemlıe günü ııabah saat c9> dan 

c:l 2> ye kadar hali içtimada bulunan V .layet Daimi encilm"··enipe müra-, ıl 
1 T 1 (2102) caat arı ı an o unur. .... __ , . 

-. FEHMi ii!NCA~ 
Makine 1.,amirhanesi 

AL.SANCAK 
istasyonu J( ""'!lı••"'d" V .... i Ac;tlaa 

ECE 
Husu.f:i H(Jsfahan,,~i 
Sahibi: noKTnR OP!JR.4.TÔR 

ADİIJ BiR 
Her şu.beye ait hastalar kabul tıe mıl-

. d" b teha.,sısları taraftndan tedavi edilir. 
Işi gQnünde teslim t.lmeği .Pre~~ıp e ·~~n ve u· Müessesede her zaman 

Hususiı' tnnesi 
"~ 

i:zmir i$ancok , 

-

nunla iftihar eden bır muessesed.r 
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