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Harp , olanca şiddetiyle devam etmekte ve Almanlar ilerliyememektedir 

Alman tankları cephenin derinliği. 
ne daldıkca imha edilmektedirler 

' 
Başkumandan General Veygand, vaziyetten memnun olduğunu bildirdi· 

Fransız ve İngiliz orduları kahramanca müdafaa ediyorlar Milli Şefimiz Ankara rarında ken &'ıini uiurlıyanlar araaında., 

Alınanlar yüzlerce tanl{ liayhettiler Milli Şef i111iz 
Paris,6 ( Radyo) - Fransız umu

mi karargahının 6 mayıs sabah res.. 
ıni tebliği: 

~iuhareoe şafakla beraber tekrar 
lı:ış!adı. Dıişman tazyiki aşağı Som
da kendini göstermiş, buradaki i1e' 1 
kıtaatınıız hafif surette geri alınma
sını mucip olmuştur. 

Cephenin heyeti umumiyesinde mu 
harebe olmaktadır. Diğer cephelerde 
teb, ddül yoktur. Her tarafta mevz!- • 
!erimizi muhafaza ediyoruz. 

Pariıı, 6 (Radyo) - Fransız ordu
ları başkumandanı general Veygand, 
Fransız harbiye nezareti vasıtasiyle 
bugün öğleden sonra şu beyanatta 
bulunmuştur : 

-c Vaziyet kafi derecede iyidir. 
Muharebe, hemen her sphada tahmin 
ettiğ:miz şekilde inkişaf çd:yor. Dii~
man henüz bütün ihtiyat kuvvetleriy
le harbe iştirak etmemiştir. Bugün -
erde harbin daha şiddet kesbetmesi

ne intizar etmeliyiz.> 
Londra, 6 (Radyo) - Askeri va

:dyet hakkında şu ma!Umat verilmek 
tedir: 

Yeni cephe 200 kilometre uzunlu. F ki 

Dün İs~ anbulu şereflendirmişler 
ve hararetle karşılanmışlardır 

tıtaııbul, 6 (A.A.) - Cumhurrei- mi bulunuyordu. 
<imi~ İ<met İnönü mairctlerin<lek; Milli Şef tren durur durmaz kata. 
zerntla b riikte im sal.ıah ~ehrimize rın sonuna bağlanan hususi vagonla· 
gelmi~lerdir. Milli Şefi hamil bulunan rından inmişler ve karşılamağa ge
husu<i tren saat 11 de Haydarpaşaya !enlerin ellerini birer birer sıkmışlar 
murnsa!at ~ttiği zaman istasyon l.ıii- ve iltifatta bulunmuşlardır. İstasyonu 
yük bir kalabalıkla dolmuş bulunu - dolduran halkın alkışları arasından 
yordu. geçen cumhurreisi bu selamlara mu· 

İstikbale gelenler arasında :Mali- kabele ettikten sonra tl'Iev vapuru 
ye, İktısad ve maarif Vekilleri İstan- ile Dolmabahçe sarayına gitmişler· 
bul vııli ,.e beled ·ye reisi Lütfi Kırdar, dir. 
ordu müfettişi Fahreddin Altay, İs- !stanbul, 6 (Telefonla) - İstan
tanbul komutanı hhak Avni Akdağ, bul, Milli Şefi coşkun tezahüratla 
Akademiler komutanı Ali Fuat Er- kar~ıladı. Binlerce halk: cVarob 
den, parti idare heyeti reisi Tevfik Milll Şef diye haykırıyordu. İn önü, 

. Fikret Sılav. mebu>lar, generaller, ii- beşüş bir çehre ile trenden inerek 
nivers'te rektörü, vilayet ve belediye kendisini istikbale geli!nlere iltifat
erkiinı, deniz komutanı, müddeiumu- ta bulundular. 

------ııo------

1 tal ya sahilleri 
• d . rnsız tan arı faaliyet halinde gun adır. Veygand hattı, cephenın . . .. . . . . . 
bütün uzunluğunca 100 kilometre kilme olmuştur ki, bu da tabıye ıca- uz.erıııde tazyıkler şıd,detlcnm:ştır. re müracaat ettikleri görülmüştür. 

d · ı·· · k d d t kt bıdır. Duşman tankları muhtelıf kı.-ımlat·da Fakat bu usuller bu defa muvaffak Memnu mıntaka 
mayinlerle 

ilan edilerek, 
doldurulmuştur 

erııı ıgıne a a:r evam e me e - , .. .. .. . .. .. .. .. 
dı·r. B . t Al 1 • Maanıafıh şunu goz onunde bulun- ıçerlere kadar suzulmuşler ve fakat olamamıştır. Alman usulu, cepheyi en . u vazıye , man arın yenı u- . . . . . . . . 1 
~ullerine karşı en müsaid müdafaa durmak lıızımdır k , muharebe h~ - bıııd,rılmış kuvvetlerle pıyadenın a- _ Devamı 5 inci ıah;fede _ 
tarzı olmuştur. nüz ilk safhasındadır. ~üşman, dun kışına kat'iyyen mani olunmuştur. - - -------- ----

Almanların Veygand hattını iki öğle~·e· kadar sadece pıyade kullan- Aradan süzülen tanklar, gerilerd~, QL Q TQF Paris, 6 (Radyo) - Romada es- talimat verilmiş, fabrikaların fazla 
yerden yardıklan tamamen asılsız_ mış, ogleden sonra zırhlı kuv~etl~r, bu kuvvetleri imha edecek şekilde 1 M meğe başlıyan harp havası; gün geç- istihsaıat yapabilmeleri için geni3 
dır. Bütün cephelerde' gerilemeksi- tanklar da harp sahasına sürulmuş- techiz edilmiş gruplar tarafından L b tikçe tesirini arttırmakta ve italya- programlar çiz'lmiştir. Bu cümleden 
zin tam bir mukavemet vardır. Sade- tür. Bu sabah şafakla başlıyan mu- çevrilmiş ve hepsi de imha edilmiş- a onun sefir/iğini de nın, sureti kat'iyyede harbe iştirak olarak İtalya hükumeti, Habeşistan· 
ce Fransız tebliğinde işaret olundu- harebelerde ise tanklar ve zırhlı kuv. tir. kabul etti etmek kararında bulunduğu kanaati. da olduğu gibi, Libyada da buna 
ğu veçhile aşağı Somda hafif bir ~e. vetler kullanılmıştır. A~manların Somda başladı~ları Londra 6 (Radvo) - Sir K . ni verme~edir. , . benzer tedbirler almıştır. 

Y .. • s d d b d . 11 ' · rıps, Gecelerı, mezarlık kandıllerı de Londra, 6 (Radyo) - Röyter a· , "\ Bugun Amıyen-Perun ve avson taarruz a a, un an evvelkı usu e- !ngilkrenin Moskova büyük elçili- . • . . . . , . 
dahıl oldugu halde bı!Omum şehır- ıansı Romadan bıldırıyor: 

1 
Son Dakika ı 

Beşinci sahifemizdedir Müttefiklerin kuvveti _________________,J 
------ Creen Vood, geç o!du fakat güç 

Y-_ AR ET L :! . olmıyacak, diyor 
BJRA DERDi Londra, 6 (A.~.) - De~let naz~-ı 

. • rı Green Vood dun akşam ırad ~ttı-[ 
Hayreti .. Şehırde ııazmolarda .. b' t kta başlıca şunları sövle-

b• 
8

• 
1 

• ırı ır nu u , 
ıra Yar. ıra acente erme aoruyo. . t• 

mış ır : 

ruz ; yok. '"il t' · · k t' · 
N• • • d k d 1 d - mı e ımızın mu aveme ını ve - ıçın aız e yo a onara 

Yar?. azmimizi kırmak için Almanlar bi-

- Çünkü bize yenaiyorlarl zim için ani bir talihsizlik vaka.sın:ı 
- Niçin ?. güvenmişlerdi. Fakat yanlış bir he-
- Bilmeyiz! sap, fahiş surette ynnlııı bir hesap 
- Müracaat etınediıiz mi ?• yapmışlardır. Başarılacak i~i ölçtük. 
- Ettik, fakat dinleyen yok.. B" · h" . · ti menı!O hissiyatımız 
E h ! •yık ç·· kü' ızım uırıye e vet, ayrete a tır. un . . . . • . .. .. 

inh. la ' d • • d d harbın ıcap ettırd ıgı butun gayretle-aaar r ı areauun eposun a 
on bin t iteden fazla atolı: varmıı. ri sarfetmek için bize sarsılmaz bir 
Demek k;, bir iki fite bira alıp e. enerji vermektedir. :Milli faaliyet sa
,.;..izde, balu;enizde, kırlarda ve- balarının hepsinden yeni bir haleti 
aairede içemİyeceksiniz. Mutlaka ruhiye kendini göstermiştir. Almaıı
n mutlaka ııaziaolara ııidecekai- !arın gösterdikleri faaliyet rağmen 
niz. Halkan huna ne mecburiyeti .

11
• f 

1
. t' . . . 

1
• e 1 d 

rd 7 Ni • • • ._ bira mı ı aa ıye ımız ıçın azım o an e-
v a ır . sçın cazmUMıra ve-
r~:.- de ba:pilere verilmez .. Baımü- niz aşırı madenlerinden hiç birinin 
diirlüilin bu mevzuu ele almaamı eksikliğini görmedik. Ticari gemi to
iatiyoruz. Çiinkü lHr tarafa bira najımız değişmemiştir. Serbest de
verip diier tarafa vennemek, b i- mokrasileri arasmdaki ittihat bir az 
ze çek rarlp ııörünüy~r. ıreç başla

0

mıştır. Fakat eminim ki, ' -** çek ııeç kaluımamıgW-. Green Vood 

ğine tayin edilmiştir. Mumaileyh, ay. !erde şavkların söndürülmesi hak- !talya hükumeti, Arnavudluk V< 
ni zamanda parlamento azalığını da kında verilen şiddetli emre zamime- İtalya sahillerinde tehlikeli mıntakı 
muhafaza ederek fevkalade murah- ten pek çok hazırlıklar ve tedbir- il8n ett>ği 20 millik bir sahaya ma 

-Devamı 5 nci Sahifede- !er alınmış, deniz acentelerine yeni -Devamı 3 ncü Salıı' fede-

lngiliz, Fransız· tayyareleri 
Emsali görülmemiş bir savletle Almanyanın 

muazzam fabrikalarını harap ettiler 
Londra, 6 (Radyo) - İngiliz ve 

Fransız tayyarelerinin , son 48 saat 
ı 

zarfında Almanya içler inde yaptıkla. İ • 

rı hasar çok mühimdir. j 
Müttefik tayyareler bütün Rur , 

havzn31 .anayi merkezlerini, Münib, 1 
Ol, I.udbig, Şaden, Dörtmon, Man 
Hays, Frankfort, Duseldorf ve 
Kolon'da askeri merkezleri, fabrika
ları ve petrol depolarını bombardı. 

man etmişler, yakmışlard ır. 

Münih civarındaki Bavera tayya. 
re ve motör fabrikaları bombalan • 
mıştır. 

Şadende Badis-Atiln kimya fabrika 
!arı ateşe verilmiştir. Geçen büy!lk 
harpte Alman ordusuna zehirli gaz 

• 

hazır!ıyan bu fabrikalardaki yangın- ' 

• ' 

lar \'e infilakler o derece şiddetli ol- lngiliz tayyareleri 

en 

muştur ki, alev sütunl arı Fransız hu- ve yakılmıştır. Bir İngiliz tayy:ıre•i ü•süne ,r· 
dud boylarından görülmüştür, 1 Bayer fabrikaları ve ı imya •anayi mem ~tir. l\Tuhtelif tan·a•· Jeı· ;ak 

Dörtmon ve Man Hays arasın- merkezi de bu bombardıman edılen lanmıştır, 
daki petrol depc>lan boınl>alanmııı fabrikalar arasındadır . · -Devamı 3 ncü Sahifede-

n 

' ' :le 
&· 
~. 
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ın 
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BUGONt~O f.RQG AM : u ; z: : t ı: t 

Oda llizmetri 12.30 Program \C .Memlckot aat o .. . d d ı· • Bir Sabah Jntibal"rı 
~ a)arı,12 .35Ajans,cl\Iot-Oorolojjha. Zllm pıyasaSJ Urgun Ur. DCJf 

K d .d. Şafj)k ı.ol<m~~ u~ere.. y.,ıtıiıJJl a ını ı lm berleri, 12.GO Müzik: Muhtelif snr- • k h } • t• "' k ka . S t Ş S ÇO araret enmış Jr otel, derin bir uykun\lll yqfllUP • kılnr (~J.? J 13.~0/ 14.00 Müzik: Ra-
1 8 J ) ) e nadları altında. hafif hafif auJılcla: 

rı~ık müzık (PJ.) • Litnanclan ve p"vasadan yaphğı- ııuak~adır. ı -.ktadır. ilen uyanıkım, tepel@~ 
18·00 Program, ve Memleket sa- mız tedkiklere gö;c mevsim ipticla- ! Gilnde l _ 2 lıin çuval incir satışı •ihk çehreıı evlere, lo§ gök ıU~u~ 

..... .,' .. ·~·· '""'"···~ .......... -. .. ~;.,-... ... •·ıtt~ .... ·.~· •t•ı.•t. ', a. , ........ • • ffjWiWHFŞMff iLi 

f-!atıralannı yazan: PAULİJVE KOHLER 
..wı 

lb k ·ı· b ı· d at 8""M 18 or: Müzik. s· s i . İ . . pc11cerennı dıbhıde yataQ c:addeye -- 20 - «şve · ı ı ·u mıyn n.cc ur cc l) or u. .. .. ' · u · mema es sından 1 Hazırana kndar znur h- yapılmaktadır. . . . 
Ş · H" ı d ·· d '" ~ ·· b ş · H "tl · h · · ··1. ] (Pi) 18 30 M'~ıik. Ka 'l"lk p o~ . kıyor ve dUıunu)'qruın. . • mınıg, ıt er en gor ugu u sa- . uşnıg, ı crın or se;;.ını YUi\ e - ' ' ·· .. "' · ... 1 ~ r .. - manındnn dış memleketlere 57710 Son ~ünl~rde pa.muk ıhracatı yok- Ac;alta Mussaliı\~ Fa~·.a ıtal,.. 

mimi karşılanış öteden beri çok mem. tış;nde hakikaten susuyordu. Fakat r~m. (Pl.) • 19.10 l\I~uzık Çal.anlar_: ıton üzüm, 28701 ton incir ihraç edil. tur ve piyasa da Akala pamuğu, ki- nın ha:p bor·usunu çaldı .1?'?.· S~~ 
r un ve iimitvar b"r ta,,;u· almıştı. Sa- bu su ·maaında, ondan korkmasın- \ e<;the. Cevdet Caila. Serıf lçlı. miştir. Yalnız lngiltereye sevkedilen lo~u 56 kuruştan satılmaktadır, 1 çeph<:6md~ n~tc · Qldu?. S\l~~"' duku 
lnnda o"tur<lular. T br . .:;u.nige cıga- dan ziyade, onun fazla bağırmasına Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, üzüm miktarı 39564, incir miktarı da l\fevsim iptidusından şimdiye ka- kanı ~e 'llakıc aç.ln~aıt?. Şımcll ~ 
ra ulan ikrnrn e:.tmedi; .. :ra, evvel- acıma ı ümil oluyordu sanırım. ~rif İçli. 1 - Okuyan Sadi Hoş.ses. 10690 tondur dar 19000 balya pamuk s~tıŞJ ol- kavıikkı, §U uü~ak1takı J~~dartTaıMat · · · · 11 1 · · d B k b" 1 Udd t 2 Okuyan· Safiy Toka· 19 451 .,., • ıenç 12 ne " Y• •r ,..., ... yor ı:.... c s J led ım glll , t erm evm e u onuşmn uy e, uzun m e - · e . ~ · uzüm piyasası, son zamanda çok muştur. bir oyun yapaa, qıuht~kirl•rila ~--
c gara · ilrnez. devam etti ,. bu müddet zarfında Memleket saat ayarı, Aıans ve Me- durgun geçmektedir. Bir hnftn için- Zeytinyağı piyasasına gelince ev- nU birdenbıre karartsa, blraı: .onra 

11 tleı, A Hl tur~ a b \~kili ile der- hemen h<'mcn iki:.inin hükümleri hep teoroloji h~berleri, 20,QQ l\lüzik: de 60 - 70 QUval u~iim satışı olmak- velce kilosu 43 kuruştan satılan 5 dükk&n vç. moğaza kapıla~ı .~çı~~ı~
h ı otur ıp c.\'Ie el ~ ~ i konuşmayı I ayni kaldı: Hitler konu~uyor, Şuşnig Fasıl heyetı, 20.30 Konuşma, 20.45 tadır. Maamafih fiat~er düşuıemi~tir. asidli yağlar, ş:mdi 36 _ 37 kuruştur. ! tan ıonra ınsanları ~asıl g~:n;-urdu"."n 
t~rc h edi~ordu. Evvela yavaş yava~ d·nliyor: Şu\]niı söz söyliyecek olur- Müzik, Çalanlar: Cevdet Çajla, Ve-j Son zamanda incir :mtışları hnl'a- Maamafih piyasa sağlamdır. Zeytin- Kb •9 hkıruztb~ ıec:p•~ ıqesad4'lıllı~:: bll 

. .. . "h ş 'f 1 r Ok . :\1 .. oş çı ıını; ır.. ropagan l\C 
konuşma~ n başladı. Sonra sesi yük- sa Hıtler cela&llanıyor, Şuınıi' susu.. cı e, erı ç 1

• uyan· .ı. .uzeyyen t retlenmişth'. Fakat piyasada yega. yağlarım1za müateri fazladır. air,am ™''-• dwşündüler ve yarın ne-
elmeye \e sert bir hal almata baş- yordu. Senar. 2 l ,10 Konuşma (Bıblograf- ne müşteri Tarım Satış kooperatifle- :Mevsim iptidasından şimdiye kn- ler söyliyecekler?. 

!adı. Sonunda anlasnmadıkları mu hak- ya)•. 21.3? MUzik: Küçük orkestra 
1 
ri birliğidir. Birlik, piyasada e\•vel- dar safi (yani tarasıı) 11000 ton Ort~lık Y

1
•Vl\t ya'::~i aç~hyot'·:.1:.:,1: 

Bununla beraber, Şu~ig Hitlerin kaktı. Şuşnig, hiç de gelirken oldu- (Şef· Necıp Aşkın)• 22.30 Memleket ce paçal iken u:cun müddet ambar ve ıeytinyaj1 ihraç edilm:stir. Aynca se.ıerı b••·adı. Jl_t1uveuıler kot 
- 'b· h 1 ~ J d E saat ayarı AJ"ans haberi · z· t 1 .. . . . 11 den fırladılar. Bır ~e.:.ııete alı,....u.-. . ) ledıklerini sükunetle dinliyordu. gu gı ı araret e U11Ur anma ı. r- · erı, ıraa • çuvallarda kalmak yuztinden kıs- Ayvalık ıskelesınden 3000 ton zev- 8 k k" •ıı 

1
• • b"ır c.ey 

. . . . . E h T h rt k b"' 1'T k . . . . . a ıyorum ı, n&Ull!.O ını gene " 
Ui l rin sözlerinde kat'i bir ifade ve tesı gün de Hıtler köşkünden Avus- s am - ~ vı a • ~m 1) __ 0 :- 1' u ut 

1 
men hurda hallni almış bulunan ın- tınyağı ıhraç olunmuştur. yapmıurıış .. ( Y•pıyor, yapaca.k, yap· 

tehdidkAr bir eda vardı. Avusturya turya ufuklarına bakıyor ve ordusu- borsası (Fıyat). ~2.uO Muzık: Caz- cirleri, kilosu 4.5 kuruştan satın al- rnak Ü•eff. yapmıııa m\&hteıaol) ve-
lıaşvekili onu dinledi, dinledi, sonra na işgal eml'i veriyordu, band (Pl.), 23.25/23.30 Yarınki ıaireı fakat ~r ıoy yaphiı J<>k• Bu-
itiraı mahiyetinde olduiu anlaplan Bertesaadendeki hayatımın batı- program, ve kapanış. gUn (dtln) balkonda arzı endıun ~dt:ı 

G • b• k k z t• ·ı•k • t rek nutkunu r.öyliyecekmi§. Mülah• baı1 t•Yl•r ·~yledi.. ralan aramnda ~ tarı_ht ıayfayı (lnrttiz radyolan) arıp ır iZ a- ey ıncl 1 ıs as- zat hanesi gene açık .. Harp, ~ene e• 
Bunlar, Hıtleri ııddetten hiddete kaydetm4!k iıteyiıımin hır sebebi de, • "'d• •i4i 8a., R\lnttAt, NH~. ıhı-r .. 

St'fkttmiye kAfi Jrelmişti. Koltuğun- anlattıklarım fçinde milmkiln olduğu İngiliz radyo şirketinin (The Eri- çırma davası yonundakı ha ıse Batka::ııar, tebHgler, eairter, -~~· 
dan fırlayıp masaya bir yumruk in- kadar faydalı olmıya çalışmak hu- tisb Broadcasting CorporAtion) in gandalar .. Çoğu malum ıcyler. Sınır• 
dirme!lile bağırması bir olmuştu susundald arzumdur Şimdiye kadar ecnebi dillerde lıaber neşriyatı Pl'Oıl- lerbi•, k\llAkh~.nrrnz bijtün bunla1~• . . . . ki . : A • d Mualıı·mı" o··ıou··rmek ı"stı" alıştılar. Bizi ancak büyük fevka •• Bunun Uzerme Şuşnıg susmuş. n- anlattı anm. Hıtlerın hususı ha vatı, ramı: Kızın ana ve babası a - d l'kl h 1 t • ,. L:ı· Hitl.,.. 

· • · İzmir D Iııa • ı er are te e gQ ıre..,. ır •. 
ne Hjtlerin söylediklerini sessiz ses- Berhtesgadendeki hava hakkında Saatiyle a suçludurlar yen hademe mahkemede ''" Q•fer eUı; .. .a ııri)'ctfek cepheye ıi· 
siz dinlemiye başlamıştı. okuyanla.ra bir fikir vermiştir zan- .. uzunlui}u . . . tlifi, 4$.SO fırlc::n11n hücumll kalk.ışı, 

Hitler yine anlatıyor, anlatıyordu. nederim. :urkçe 20,10 21,35 19 60 Seferihisar kazasının Tepecik kö- Bornovada zeyt:ncllık ıstasyonun- tabii şeyler haline geldi. Biz, nlühını. 
Fakat anlattıklannda karşısındaki- Şüpheı:ıiz Bel'thtesgaden ve Hitler ınılU.ıee 8.li 31.56 25.53 yünde vuku bulan bir vakanın muha- daki işinden çıkarılmasından hiddet- hem de çok mühim şeyler arıyor11a• 
ni iknaa çalışan bfr h'aı oldui'u far- hakkında nnlatılacak öğrenilecek , 11.00 81.55 25.53 kemtaUıe dün Ajıreezada baflan. lenoerek ıiraat mualUmi B. Bahrlyi 

1 
~ctkakta ayak scalori fazla.laş•t:J: 

kediliyordu Az sonra Şu•nig de ar bir "Ok vaziyetler var ki bunu daha • l3.80 19.84 16.84 mıttır Davacı mevki'nde Mehmed vaaife esnasında öldOrmeie teıebbUs fçkıl kaddınluk, kltdarb ... e~.kkekhler, t ... 
. ' ~ - ':.' . . 15 19 a~ 4 . . . t.u arın il çı ın arı uyu aya 

tık Hitlerin sözilnü bitirmesini bek- sonraki seneler yazılacak olan eser. • 15· · ,. l6.I kıaı 16 yaıında Hamide adında •UHl ve üzerıne tabanca ıle dörl el ateş va§ma gidiyorlar. a-9 $aatHk ;..,. rnu· 
lemeden söze karışıyor ve herhalde, tere ve hUküm vermekte daha sala- • lS.OO !5.53 19.82 16.84 bir köylil kızı vardı. Maznun sandal- eden Şaban otlu Arlf .. A~ıcının muha- kabil çünde 30-40-60 kun..ıı ücret.· 
onun söylediklerine itiraz ediyordu. hiyetli olan tarihe bırakıyorum. , 20.GO 2S.SS Hl.S& yesinde bu kızı zorla kaçırmak iddia~ keme.sine dün ıehrım•z Atırceza Bol bol sarfet; yarısını da aakla .. 
F k t H"tl · . b" d :. 28.45 Sl.Sl 215.153 sından suçlu Sıaacık kövUnden Ha_ mahkemesinde başlanmıştır. 1 Genç k12ların, ~nç kadınların ~ a a o :ı~man ı er sesını ır en- • " ~ u l · · h f'f t f b ııl-'· 
bire yükseltiyor hiddetle ba&"ırıyor - SON - Franeıaca 1'.15 18.84 mid oğlu Ali ile kızı ka~ırmak için Maznun ifadeainde, Bahrinin ken- ~u, t x erır·ı ~ ı 1 e; ıp d oyamardıl'• 

, ' , 28.00 Sl.82 23.58 kendisine muhtelif surette yardımlar disine küfür ettiğini ve dövmek için ıı.1açdarı o~ u ed. ı ko and_ar ~b vdairesİ 
(T h d ) . . w. .. n o a, on.arı a en ı cazı e 

a raa ra 70IU da bulunan kııın babası Mehmed, Uzerıne yiiriidügtlmı, korkutmak mak içine çekmiş. Neredeyse manikür ya· 

Otomatik telefon! 
şebekesi 

Muhacirler için 
ev inşaatı 

Tflrk~e 12* 31 l?.87 anası Binnaz, kardeıi Mahmud, en:o- sadiyle havaya s'lih attıiını, öldUr- pacaklar. EUerimi açıp dua ediyo-
____ teai Muharrem v-e arabacı Ömer bu .. mek kasdiyle hareket etmeditini tÖY-lrunu ~ 

ZAB1TADA ıunmaktadır. lemiftlr. -. . Alla~\1'1'!, ~·n bu '!'~•nın k"r 
. D. l .... dl i A if At l•nmuıe Blt,_.,,, ne '1\•nı «tl!. 2 2 s'·'s'=·•v Hamide maznun mevkılnde bulu- ın en-en tanı er se r ıcmm .. K ..ı .. --5- .. L 1. • ~ ' . . . . arıun'-'la• "mer'fl\n"ın, yenı ~-~ 

KIZ KAÇIRANLAR nan ana ve babasının, kendiaini Ali muallım Balılray~. •ılah~nı te~cıh ede- ni kumatlar ve iskarpinlc:rle dolu vl!• 
Genişletilmektedir 151 ev İnşa edilecek Tirenin Paıa mahalltslnde Hasan ile evlendirmete karar verdiklerini. rek attığını ıoylem•şlerdır. Muha- rini.. Kuıncaları bllirshılz; yolda r:-

G .ı Öd · l . Mercan Ahmet kıaı U yapnda Ra- Aliye yardım ett"klerini .ııöylemiı nl keme, ziraat muallimi B. Bahrinin derken dail'IU\ kartıdan gelen h•fl!-
e~en y~ emış - zmar arasın- ' • · 

1 1 
d :ıı. A • ı · ı b b r bit d ld w "b' A d ı . Vilayetimiz dahilinde iskan edi- biayı kaçırmııtır. hayet jandarmalar tarafından nasıl r$8ml memur o up oma ı.-ının ve -1 cıns erıy e urun uruna Pır, 

n ~ :a ~~ourn!~~ t?ıe~n- tez:S;tı:::~:; len. ~~lgaristşn ve Ro~~nya g~çmcn • Menemenin Emirilem nahlyeain- kurtarıldıtını anlatmııtır. ;:ru~:~~ı~a~!~~l~ık;a~ı~ıi~oı:eri~~ ;::-;:,.h:~ ~ii!r;:;;;;~i;;:. s;:e~:~e;; 
uy lan:ro~. Ödemiş hattı süratle ikmal l~rı ıçın 151 göçmen evı ınş~ edılecek: ae İbrahim oğlu Ke_mal; Mustafa kı- Maznun .Ali, ıı:.ızı, ana ve babasın- rakılmıştır. vitrinin önünd .. hi· kere ~unıyoı;, eş· 
nlr td )erek umumt ~rüşmeye açılmış, tır. Bu evlerden 100 tanesı Urladakı zı 16 yaıında H~t~ee Özgeni zorla dan iatediflni, verdiklerini, fakat kı- * yayı haar;t dolu g~zlerle- temafa :'d~ 
ü fakat İzmir_ Aydın otomatik telefon yangın sah~sı~da, 40 _ı Bergamanın kaçırmış ve her ıkı suçlu tutulmut- zın bunal razı olmadıtını, bir hldile • Y_OT" :e milnalraıaaanı yapa yapa ıle 

du tesisatı Te ekö •de malı eme kifa•et- Kınık nahi) esı nlerkezınde, 40 1 Ber- tur. ıreçtiiini, aHba ile kııı evine rötOr-. Y enı Adam lıyo .~•r.. w .. .. 

1
• •• 

'k k' P ) ~ gamanın Dundarlı köyünde 15 tane- • kl · · 1 t tı • Gunet doı<N, gWtet yij)aM ıJO" 
sizliği yüzilnden geri kalmıştı. Haber . . ' . . • • . w dil er.nı an a mıı r. Haftalık Yeni Adt'm gazetesinin f,çiler selinden '°nt"a, em&lf, maiaiZ• 

duı: aldığımıza göre telefon umum mü • sı ze:·tın~ağ na~_ıy.~ merkezındeı ~ l~jçeımelıkte . Kıreçli ıokavında Diier maznunlar ve şahidler rlin- 284 üncü say111 dolgun bir şekilde sahipleri ıec:meğe bıı~ladı. Ell~rinde 
dilrlili_ü, bu rnilhim muhavere vası- ta_n~..s.ı Sıgancı koyu~de v~ 3o u d:ı Halı! otlu İama~l, Mustafa kızı 18 ledikten sonra mütalea için mulıa- çıktı. Bu sayısında büyük Tilrk sanat- gazetel~r; yf.!mek çantaları, kolt!•~: 
tasının süratle ikmalini ve Aydından Dıkılı kazası merlrez~nde ı.nşa olu~ıa- yaşında Pakluyı kaçırd1tından ya. keme başka bir güne bırakılmııtır. klrı Rafit Riıanın tiyatro:mua hakkın Jarmda pahetlor, konuta konu~a gıd 
N . . caktır. UrJa merkezınde ınşa edile- kalanmıttır. d k' 1 1 y . yol:"1ar. 
azıUıye bnğlanmasını kararlaştır - k 1 . d 1 k:- . 1 ~ * a ı müta ea anna yer ayıran enı B~ parıtiyi memu!'lar. d•lctil~sr 

inı..+·r ce ev erın ıvar arı argır 0 acagı BIÇAK TAŞIYORMUŞ Adamda l H. Baltacıoğlunun cPsiko- k' · H ak" b t A.leın 
~w • • in bunların beher· 600 r d. s· d .. 1 . ta l'l ettı. ayal e ı "ya .. 
Bu sene içinde Tepeköyden Nazil. ~ç . . 1 ıraya, ı • Kemerde Umumhaneler arasında ır uı:e tme loji harbi> ve cKaragöz Ankarad"> ~ı alem, dıaver•n gen• ol dever:uı! 

ıwe kadal' olan tesisat da tamamlana- gerlerl ıse 475 lıraya çıkacaktır. Osman oğlu' Nüzhetin üzerinde bir Ben eti v-e Parventi ticarethanesi- adlı makaleleri, Sait Fa ikin güzel biri Ben de onlllrm arasına kanşıyorurn· 
• ., Gö m vl · i k>e t · · · k~ • y Jr d ·1 "" dece caktır. İzmir - İstanbul ve Ankara a- d . ç. en e ,kerm nl r~s ~~ını 1~. :ın bıçak bulunmuştur. nin fabrikasına ait vergiyi tenzil et· nesri. Hüsamettin Bozokun Sait Faik L'!.~ıama L d,.U.,. ti-"'" •"k"'' 111

1
?\ 1 k~,. • %1-

bi k 1 ki . . . aıresı verece , )·a mz ışçıhk rnute _ . .w. . . • kk d b" k"k 1 A .-nı e"'e., t "wne • ea ıfJ!la , e 
ra.sında r anda arşı ı ı on kışının hh"d ·t 1 kt y . SARHOŞLUK tirmek ıstedıgı ıddıa!iyle mahkemeye ha ın a ıı• tet ı yazısı va?'( u· ..... y ,.., çek ... elcteın iltar<tttİPI. .t·· .. . . t . l d" l .. k a ı e aı o aca ır. apılan keşıf il . b 1 d"" kü .. h A 'f L" S b h tti .Ali H 

k orlluşbmleskını emınrtö~~- t:Sa ıky eduçAa- projesine göre 151 evin inşaatı 71800 Peştemalcılar cadde!inde Mustafa \·er mış uh uknan ~e. un nluı ~ ~ r~ca N rhı "t ılnlho, ~ Ga .. ka End • d .•. ÇiMDiK 

dıl na ı r uranpo run ya ın a Y- ı· k kt 1 .. kızı Remziye; sarhoş olarak gürültil mııda mu a emesının son ce se ·ıııı ~ m a ı . amı . • mon Ja- * 
d tirt·ı ği h b 1 ıraya çı aca ır. n§aat, dort ayda • l\I h d' ı....~ • h k 1 k D kh · · 1 1 ---.rupa a• ge ı ece a er a ınmış- b't" .1 kt" yapmış ve zabıtaca tutulmuştur. yazdıgımız a mu ı~e şuudı ta a • ou s ve ur eım ımza \ yazı ar, 

m. 1 ın ece ır. KVÇO" HIRSIZLAR ku~. şefi Bay Kemal Yasa, mevkuf:Jı Abidin Nino ve Za~ir Güvemli imaa. Liseli kampları 
Şehir dahilinde tesisatın tevsii, bil- * lk' J"k+" Al 1 k v Jei'ıl, serbest olarak muhakeme ed~l. Jı desenle:r ve 1can1catüder vard\r. Lise tal~besıintn yirmi giln devRm 

ye +-f t 1 . . b 1 ıçeşme ı ı.ç pars an so agın- . n· k" d b 'h B"t" k 1 t . <l 
aaaa ı.c?t ga ma. zemesının u unma- B o R s A d M h t "'l 12 d S IAh"d mektedır. ün ü sayımız a u cı et u w.n o uyucu. anmı:aa avaıye e e. ed~cek askerlik kampları, bu~n~..ıı 

dile il il d . k 1 kt d a e me 0 6 u yaşın a a a ı - ::...+.,. ·ım· ı· d" lt' . . . .ID&liı Y & D en J'erı a ma a ır. di k d I 1.. d B h vanftl g.,..,-çrı ış ır~ uza .rız,. rız. itibal"en ber mektebin kımcti b•ht;e· nda ! --- * n ve ar a aş arı ._. yaşın a e - · 
r zad ve Mehmet· Dav· og· ıu Cakonun * -=ıı- sinde kurulacak ve yirmi gün devam 

H ı"k r N e ı Rı • 1 
1 . 1 sağ ayırsever l evine gire~k 16 liraımı çaldılcl~nn- POLiSE KARŞI GELMiŞ Ortaokullarda devlet im- e~ecektir. Ve talebe, gece erı PV tt 

eriş Çocuk kurumu himayesindeki c;n 30 Çu. Ta. Sa. Ko. 4 50 4 50 dan tutulmuşlardır. Kemerde Umumhane sokağında • • • rıne bıl'&kılacaktır. 
J\et kimeesiz çocuğa eJbise yapılmak 206408 Dünkü yek\hı. ZAVALLI Halim kızı İsmet Özparlak sarhoş tıhanları tetkilderı ·lf·---

Di:> llzera k•mae teberru eden izmir tüc- Gazi bulvarında İbrahim oğlu 16 halde sokakta gezinirken nokta po- Orta okullar devlet !rntihanların- V r • • 
~arlanndan Şarnh Şllkrtt ve kardeş- 206•38 Umum YekQa yaşında Alt adındaki çocuk, B. TalA- lis memuru B. Mehmet İnce kendi!i- da son sınıf talebesinden muvaffak a ıyı zıyaret 

ter riyle bu kumaştan meccanen diken ZAHİRE: tın yeni inşa edilmekte olan binası- ne eve girmeıini tenblh etmiş, İimet olarnıyanlann imtihan evrakı mü - Şehrimiz lnıiltere ve Alman cene· 
işmi ~zır elbise tUcca.rı Bayraklı mala- 486 Ton Arpa 4 25 4 60 nın ikinci katında uyurken uyku ha- Poliıe karşı geldl~lnden tutulmuı, meyyiz heyetler tarafından biıı kere ral konsolosları, diln ayrı afrı vilA • 

llsaaı sahibi Bohor Gargıya kurumca 10168 Ki. Anason 44 lile yere dttşmtış, başındaıı aiır su. meşhnd cürümler kanununa göre daha tetkik edilmiş ve bunlardan ba- yette vali B. Etem Aykutu siyaret et• 
ları ~:eıekkür edilmektedir. 1561 4: Yapak 62 rette yaralanmıştır. mahkemeye sevkediJmlştir. zılarının notları dilzeltilmiştir. mişlerdil' . 
.. ............................................................................................ ~ ................................. ~ ırm 

e l~SL A M T' A Rl.Hl• mıştı. şimdi derhal caıalaamıttı. 1 dan bakan, çok bilyilk bir ordunun -- Sakın, alllhla ınukab•leyı kal.. ---••• A .M •••••' Yolda Beni Selim ile Ebu Kutabel ReaUIU Ekremin bu vaıiyetl derhal burada konakladığını aulıyacakt1. llıımayıına! 
Ensar! kumandasındaki kuvvet de hiuedilmifti .. Nihayet zevceai Om- Zaten İslam Peygamberi de ayni l)i)'eotkti. 

H"'• Muhammed c>rduya iltihak etmiftl. mu Seleme tavaaaut etti Vfl R~lU El( rnaksadla bu kadar fazla ateş yak~ Ayni gece ise; Mekke~ıı dWJr ... 
'61 Bent Selim: kimiJen mu:raldı ıQ.. reme yalvardı. O da; zevceamm ha- tırmıştı. ya çıkan :üç phaın aür'atlt ilerledik~ 

varilorden mürekkepti.. Bu arahk tırını kırmıyarak onları affetti. MekkeH!er haberdar olmuılardı. leri görüldü. Bunlar, Ebı1 Süfya_n Ut 
piştarlar; Mekkedtn Medjneye git. Artık Mekke hududlarına yakla- Şehirde büyük bir telaı bat ıött.r- Hakim l'bni Riya, ve Büdey İbai r - 221 - . bu yekQn blJ'az daha kabann)ftı. mekte olan bir kafHe ilo kartılaştı. ŞlJ'Orlardı. mişti: Verkadan başka kimse dejıildi. Bitr 

~ 
- tallm harekitınm buı Arap Muhacirlerden; 800 ıUvarl ve 700 lar. Bu kafilede Peygamberin amca.. Düşman; İslim orduıu~un hare- .,...._ Mülümanlar geliyorlar. Fakat zat, etrafı tarassuda çlkmltlardı. 

1 
e taMleldi U:aerine yapılacatı söyle. piyade; Enaardan, 4000 piyade ve sı Abbaala akrabalarından baıı ıa- kAtınd~n haberdar de~ll.dı. Fakat biıimkiltrin hala haberleri yok.. Biri.Z ilerleyip bir te~ye çıkıncı 

ST tı dJor. Fakat zannederim ki, llekke- 500 süvari: hıslar ve yine .Mtkkol.i ba~ı insanlar endişe!! . daki.k~lar a-eçırıyordu, ne- Peyıamberin amcası Abbas; Me. Me:rrüzıahr9'n mevkiinin geni~ bir 

il -; f9 'höeua edecekler. Geriye kalan süvari, piyade VQ vardı.. damet ıçınde ıdı. .. din eye gitmemişti. Ordu ile beraber "tef deryası haHnde buhmd'1ğunu 
~ Dl1oftlu. zırhlı efrad; diler kabikllere men. Reeül Ekrem kafileyi ve bilb~ Artık Mekkeye d.ort fersah mesa- kalmıştı. Düşünüyordu: ıördüler. 

siirP. lılektwbun ele •eçmesi; bittabi, auptu. Hazret Muhammed ıehir ha- amcasını ıörQne-e şevindi: fe vardı. Bu mevkıe Menilızehran - Fena olaok - diyordl.l .. ~üdhif 
BU lpıana makıaddan haberdar ol- ricindeki bir kuyunun etrafındaki - Yıt •mca -dedh ben nasıl kl deniliyordu. Ordu, burada konaklı-,kau akacal(.. lh.yretteu dOQı. kalnnşlardı: 

'.-11 tı•likealni uzaklaftırmlftı. meydanhkta orduyu teftiş etti. Pey•amberltrin en sonu olarak gel. yacaktı. Abbas, bunu istemiyor1u. Mekke. 0 nı manıara idi? Burada y.Qlcsf.. 
' Hazret Ali ve arkadatlan derhal Adıd itlbariylt iyi, ıllAhlar mü .. dimse sen de muhacirlerin en ~onun. Ak§am olmu~u.Dil~marnn, nerede ı lileri ikaz etmeyi daha n.uvafık bu. ' . • . . 
"' ··e bu harekattan malUmattar olma- luyordu Nasıl ol!a Kurevl}ileP • bu J~n alev datlal'l n~ e>labilırdı? Buno 

~ ıln~til• ve biraa sonra da hazırla- kemmel, şraak ve iaıe 'de :mevcud cusu oldun.. 1'" • • - • 1 ,_ 1 '·i ı d"' 
' .. . . aı, hatta tnarruza bile başlaması kudret va kuvvete kar~ ırtltmtı• yap11n ar ve yaKan ar x m er ı · 

;an o"'u · istikametinde hareke ve klfi.. Resul Ekrt.nı: bu mubacır kafılt.. h d 1 d' APalll"Jlda gö:rtbüvorlardı: 
ıune r ' • llk UrUyUıte Kad t deııilen ma · muhtemeldi. Hazret Mu amme . or ı. ~ • . 
• K t ı ıı~U. Medin~den, ramazanın Y 

1 
• sinde yalnız bir lcaQ ki,iyi, harid bir emir verdi: A bbatl, b1,1 iti harla, en iyi tarzı ha. - Dehtet!. Acaba Hu:ıaıler ol· 

: ~ Jauneu earşamba giinii çıkmış- halle muvaaal&t edilmiJtl. Peygam- ç~hre ile kar~lamıı, onlarş gülme- ,_ 
1 

k t' k !'"k
1
•
1 

• d masın. 
mk Bu tarih hicretin seki:aincf ve MI- ber burada her kabile ve kafileye mig iltifat etmemişti. Çtinkil mazi_yi - Her kıtn ayrı ayn ateş Yh~rn · re ~ ın all < 0 '1 mege mey "' ver· 
:u ~ ' b. b k d" hatı,rlamı11t•. Ordugahın buluııduğu yerde snn-1 mecl"n anla!;ma~ olduğu kanaatinde -. Ne mO>ıas~_bet. ~ak~an.a. b.." ka-.-. • Wın 610 uncu senesi kanunu evve. ırer ayra ver ı. .. ., • d k 1 b 1 k l?Ol'tilmilş şe'f mi .. 

mı iaabet ediyordu. İslam ordu· Zübeyr İbni Avam ikiyüz kitilik Onlar· Mekkede ilum kendisine ki, muazzam bir flehrayin :Yapılıyor- id · Bu 11ebcblt>; ordudıın a~·rılnrak aı " a a 1 
• • • 

nda on bin nefer vardı. Etraftan bir müfreze ile piftarhk yapıyordu. zulüm tdenler meyanında idiler. O' du.Ale\ •e kilm~ klime, ıi\tnıılnr lı11.- MC'klı;(' Mik.,ı (·tinclt> }"Ül:~uo. Ku- - Ya çadırlar, Yn ~adırlar! 
jelan katıil.ıar etrMW. beraber, Kıımı kWlUyt •ı>i7C. ~~d• Dlr&k- acı Vt karanlı• aUJ\lerin t~sirlui; lin..!e hava_y~ yUkşel.) ordu. Kaı·ş~ reyşilcı-1: halter verecek: -Dev~'ll edecek-"" 

Yazan : M. A YJiAN 
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D·ük dö Vindsor ı 
Mühim bir vazife 

alacak 

• 

Londra, 6 (Radyo) - Dük Dö. 
vindsor, Franııız - İngiliz orduları 
arasında inzibat subaylığı vazifesin
den istifa etmiştir. 

ita/yanın harbe girmesi, müttefikle
Sabık kral daha mühim bir vazife 

alacaktır. 

---·*---- kuvvetlerini asla sarsamaz • 
rın 

Hitler, müthiş kuvvetlerini sarfettiği kumara İtalyayı da iştirak 
lngilterede 

Enterne edilen Almanlar 
Londra, 6 (Radyo) - Dahiliye • k • • M ı· • • • k d• 

Nazın Avam kamarasında beyanat- ettırme IÇIIl USSO ınıyI tazyı - e ıyor 
ta bulunarak şimdiye kadar (5015) Kahire, 6 (Radyo) - l\fı •ır parl a- lind; rd iğin i i"arct etmekte Ye ita lpı. e,· ı ... ,ı er . O z:ırıı~n ,,. f rıleı d, ha '.'ep l. c<iııi 11 g ;;n içi~de kırac ağı hak. 
.ı\~m~nın enterne edildiğini bildir- mentosu aza•ından :.\1ahmud Alıu-jnın harbe girme. inin kabili terc.h o:. fazla emin olabilirler. kında Mu,;sohniye ten.inat vermi~tir. 
ınıştır. . . band, kendi gazetesi olan Elehram-Jduğu neticesine varmaktadır. Almanlar, haı·bin uzamasından Bununla beraber; italyanın alac agı 
. Bugnn neşrol.unan bır emırname da, İtalya Lakkıııda b'r makale yaz- .Muharrir şunlaı·ı kaydetmekter!ir: korkuyorlar. Hitler müdh 'ş ku\'vet- vaziyet, kat'! Rurett e malüm değil-
ıle İngılteredekı Alman ve Avustur- mıstır • _ .. ' dir 
, 11 d k. ı · · h'·k- ' · • l' enalıgı, zulmu seven kuvv~tle- leı·iııi sarfett.ği kumara İtalyayı da · .\a ı arın ra yo ma ıne erını u u- l\Iuhan-ir. Almanvaııın genis mik- . . . .. . ' ' Vas'ngtoıı 6 (Radyo) - Rekicum 
ın t t ı· t 1 · k d'l · . • · ' rın bırleşmesı, bo,·lc kuvvetlerın ıv- ·orrıık tt'rmek ·ç· 1 durmadan ~I · ı ~ - ' e e es ım e me erı en ı erme em.. rasta ıptidaı madde ve harp levazı- · · ı, 1 e 1 1 11 - • - lıur Ruzveltin, ital} a basvekili i\Iu"-
r d·ı · t• rı avr imha,ından ise toplan malın ı· · · t ·k d ' • e 1 mış ır. mı temin etmesine vasıta olan. mııh- · 1 _ •. . - so ınıy ı a zyı e yor.> sol i ııi ile son günlerde daimi tem~sı 

----* t lif h 1 d ·ı 1 k' ·ı·k ıu kolayla~tıracagı '~in arzu edılir Bern 6 (Radyo) - Alakadar ınc- muhafaza ettiği anlaRılmaktadır e cep e er e mı yon arca ışı ı . . ' .. 'ıı • 

Hollanda "tt f'k d 1 h k ts• b _ bır haldır. hafi!, ;falyanın alacağı vaziyeti bek- Bir habere göre, Ruzvelt, italya 
mu e ı or u arını are e ·ız ag- lt 1 h b · · "tt •·k 1 k t d ı · · · · ·k a yanııı ar e g;rmesı, mu erı - eme ·te ve talya a o up bıtenlerı harbe girdigi takdırde, Amerı anrn 

Ve Belçika nazırla1'ı lıyan italyanın gayri muhar'p kal - kuvvetini azaltamaz. Ve bunları M- dikkatle takip eylemektedir. italyaya ihraç ettiği bütün mevadın 
makla müttefiklere en ağır darbeyi la sarsamaz. Biliıkis arttırır, şidd2te Söy • endiğne göre, Hitler, Fransız durdurµ l acağını ihtar etmiştir. 

Londra, 6 (Radyo) - Burada bu
lunan Belçika hariciye nazırı Spak, 
Lugilıı başvekil Çörçil, hariciye na
zırı Halifaksla görüşmüş; Hollanda 
nazırlariyle temaslarda bulunmuş
tıı.r. 

Yakın Şark 
Orduları kumandanının 

beyanatı 

Birleşik Aınerika hükôıneti 
Beyrut, 6 (A. A.) - Şarkta gene

ral Veygandın yerine tayin edilen 
general Mitte Hall3ser Röyter ajıın

Feci bir k~za oldu sının muhabirine beyanatta buluna-

---·*---
Istanbulda 

Müttefiklere derhal 600 
sahra topu 

bin 
göndermeğe 

tüfek 
karar 

ve 2,500 
verdi 

• rak demiştir ki: 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bugün i\f'll ti · · · .. t k - c ı e erımız•n mus ere mu-

saat on ikide Yüksek kaldırımda bir zaffer· t' d k t•· · · · f . . . . .. # ıye ın en a ıyyen emının1. 
acıa oldu. Şapkacı Alı Galıbın duk- y k k ıd··· d b 

Nevyork, 6 (A..A,) - Nevyork tüfek Ye 2.500 ~ahra topu verebile-ı Gazeteler ingiltere ve Fransaya 
Times gazetesinin Vaşington muha- cektir. Bu silahların pek modern 01- karşı tam bir it:mad beslemekted'r
birinin verdiğ; malumata göre, Ame- mamakla beraber faydalı bir şekilde iler. 

k-' , . . . 1 a ın şar ·a ge ıgım zaman an e-
unında benz n tenekelerı bırdenbı- . V d t - h 1 kl d r . . .. ·k· rı eygan ın .vap ıgı azır ı ar an 

e parladı. Ale,Jer bır anda duk a- b"t·· ·· i"kl · b el t kd' u un gorl u erım en e a ır Ye 
nı sardı. Şapkacı Ali Galip, karısı 

rika, Müttefiklere derhal büyük har- kullanılabilecekleri beyan edilmek. Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork Ti
lıin sfoklarındaıı çok miktarda tüfek. tedir. Bu silahların yakında A\'rupa_ mesin Vaşington muhabirine nazaran 
"ahra topu ve cephane verecektir. ya nakline başlanacağı ümit olun- Senato azasından B. Pcpperin, müt-

Bedia ve çalışan iki Ermeni kızı ka-ıhayrnnlık uyandırdı.• ~Iuhabir bu malzemenin hukuku maktadır. teffklere modern silahlar veri'. mesi 

Çamıyarak diri diri yandılar. -11=---

H 
* l Lo'ldrada 

em SUÇ U Tevkifat yapıldı 
Ve hem de güçlü! 

dü\'el kaideleri ihlal edilmeden nak- Ne\'york, 6 (A.A.) - Amer'ka, hakklildaki teklifini kongren·n diin 
ledilelıileceğine dair baş müddeiu- Fransada cereyan eden muharebeyi reddetmiş olmasına rağmen birleşık 

mum! Robert jackson tarafından va- biiytik bir alaka ile takip etmekte ve Amerika ordularında bugün kulla -
pılan beyanata müsteniden verilebi- bu harpte medeniyetin akıbetinin ta- nılmakta olan bazı tayyarelerle bir 
leceğini ilave eylemektedir. ayyün edeceğini tamamiyle müdrik kaç destroyerin verilmesi için çare-

Londra, 6 (Radyo) - İngilterenin İtimada şayan menbalardan veri- bulunmaktadır. ler derpiş edilmektedir. 
Bnenos Aires, 6 (A.A.) _Gazete- üç şehrinde beşinci kolun faaliyeti len malumata göre, Flandresde kay-

lu, Almanyanın Uruguay vapurunun görülmüş ve bura_ı_a_rd_a_t_e_v_k-if_a_t_y_a_-_br~~-d~i~le~nı-'l~me_ra~l~eemheı~çi to:ıımafajzseatm6e0k0u.··ozoeo- Batırılan va nurlar torpillenmesi üzerine Arjantin tara- pılmıştır. , _ 
fından verilen protesto notasını red-

~~~::!:ia;: ift~:j:~~~~ v~~~~~~:~~; lta lya n rn a tbu atı 
Yanlış şüpheler izhar ettiği için hii- 1 

cum eden bir mukabil protesto no
tası tevdi ettiğini bildiren bir Berlin 
haberi neşretmektedirler. 

---*------
Kont Teleki 

Çörçilin nutl"tu etrafında uzun 
makaleler yazmaktadır 

A!man tahtelbahirinden sandallar
da bu ·un an mürettebata mit

ralyöz ateşi açıldı 
Vigo, 6 (A.A.) - İngil•ereye git-

ııı • . . • Roma, 6 (A.A.) - Çörçilin nutku, ve Fransız - İngiliz efkarı umumiye- mekte iken Fini"tere burnu açığın
'~lacarıstanın sıyasetını dün akşam İtalyan matbuatı için bir sinde endişe hatta şaşkınlık alıimet- ela bir Alınan tahtelbahiri tarafından 

izah etmiş hadise teşkil etmiştir. Faşist gaze<c- leri görüldüğünü iddia eylemekte- hatırılrın Yonna ismindeki Yunan 
leri bu nutka büyük bir ehemmiyet clirler. • vapuru içinde evvela bir araştırma 
vermişlerdir. lnıriliz Ba~vekilinin be- Fasist gazetelerinin Berlindeki mü yapılmıştır. Tahtelbahirın kumanda. 
yanalı uzun makalelere mevzu teş- şahitltrj, Almanyanın a;kerl, siyasi nı vapuru batırmadan evvel müret. 
kil etmekte ve nutkun )füttefikler ve iktı>adi Yaziyeti hakkında nik- tebatı sandallarla denize inmeğ~ 

ı~in en az teşvik edici mahiyette olan binane tefsirlerde bulunmakta ve davet etmiştir. 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Heyeti 
Vekile reisi B. Telek; meb'usan mec
lisinde sorulan bir suale cevaben, 
Macar hüktlmetinin harici politika-
sının istikametinin senelerdenberi 
n:ıihver devletlerine karşı bir do;tluk 
l;)()!itikasına mQstenit bulunduğunu 
~öylemiş ve Macar hüktlmetinin i~

tikbalde de bu makul ve azimkar po
litikasına devam edeceğini ilave et
miştir. 

kısımları büyük harflerle tebarüz Alman propaganda teşkilatı tarafın- Cabo Cazo ismindeki İspanyol va
ettirilmektedir. cian yayılan haberlere geniş mikyas- puru Yonnanın mürettebatından 23 

Flandres muharebesinin askeri bir ta makes olmaktadırlar. kişiy; kurtarmıştır. 
felaket mahiyetinde olduğuna dair 
Çörçil tarafından serdedilen iddia 
ilk sayfalarda göze çarpmaktadır. 
Buna mukabil Dunkergue'i terket-

---~*·---- meğe muvaffak olan İngiliz ve Fran-
Almanların yalanları sız askerlerinin pek mühim olan mik
Paris, 6 (Rradyo) _ Fransa Le- tan hakkında verilen rakamlar na

zarı dikkati celbetmiyece~ kadar 
LİTV ANY A ve LETONY A 

Vazıta nazın Amerikalı gazetecilere 
Sitroen imalatı harbiye fabrikalarını 
gezdirmiş ve buralarının imha edil
diği teklindekl Alman yalanlarını 

bir kere daha lıu suretle ortaya koy
muştur. 

----*--

kilçilk harflerle dizilmişt;r. Bir habere bakılırsa, Rusya, Baltık devletleri ile münasebatını arttır-

It 1 t 1 . . '!' . maktadır. Hatta bir harp takdirinde bu devletler ordularının Rusya ku-a yan gazc e erının arıs ·ve . .. 

L d h b. 1 · ""tt f.k h··k' ııandnsında bulunmaları meselesı de mevzuubahs olmaktadır. Bugun-on ra mu a ır erı, .ı.r.ıu e ı u u- . 
t k 1 · d b tk h kü yazımızda iki Baltık devletinden bah.sedeceğız: 

me mer ez enn P u nu un usu... . ... .. .. . . . .... 
1 

. d .•.. ·od· tt.kl .. t·'- Bunlardan Lıtvanya, Rusya çarlıgının dagılması uzerıne ıStıklalın! e getır ıgını ı ıa e ı erı ın ı.,a,. . 
d d . b h t kt kazanmış bir devlettir. Rusya ile de hududu vardır. Arazisi 55 bin kılo-lar an uzun uza ıya a se me e . . 

metre murabbaıdır. Burada 2,5 mılyona yakın bir nüfus yerleşmiştır. 

A •k d Nüfusun yüzde 70 i Litvanyalıdır, geri kalanı Musevi, Polonyalı ve merJ a Ol USU ordusu mevcudunun bilkuvve iki mis. Rustur. Memleketin büyük bir kısmı ormanlar Ve brtaklıklarla kaplı
Vaşington, 6 (A.A.) - Büyük er- !ine ibliiğ edilerek 230.000 den dır. Arpa, çavdar, yulaf, buğday, papates, keten yetiştirir. İhracatının 

kaıııharbiye reisi general Marsha!l 400.000 e çıkarılmasını teklif etmiş- başlıcası keten ve kerest~dir. Hayvanatı da çoktur. İdare merkezi 90 
diln bir mU!iikat esnasında Amerika tir. bin nüfuslu I<ovnodur. 

Letonya: 

Romen milleti 

Londra, 6 (Radyo) - İngiliz brn
dıralı Ebukır vapuru, bugün bir Al
man tahtelbahiri tarafından batırıl

mıştır. Vapur, torpillendikten sonra 
fiO dakikada batmıştır. 

Alman tahtelbahirlerinden •aıı

dallatda bulunan vapurun mürette
batına mitralyöz at.eşi açıldıktan 

sonra. gemi denize dalmış ve kay
bolmuştur. 

--~-·*--~-

İtalya sahiHeri 
-Baştarafı 1 nci Sahifede

yinler dökmüştür. 
İtalyanın diğer müstemlekeleri sa

hillerine de mayinler döktüğü bildi
rilme'<ledi.-. Bu sahillere ve yol vasıta 
si} ;e diğd italyan limanlarına gide-
cek vapurların asker! makamattan 
müsaad~ istemelerı Ye yol öğrenme
leri, aksi halde tehlikelerle karşıla
şacakları ilan edilmi~tir. 

İtalyadaki şehiderin kar::tnlıkta 

bırakılması ve evlerde alınacak te
dabir hakkında hükumet halka mu
fassal beyannameler neşretmiştir. 

----*----
İngiliz, Fransız 

tayyareleri 
-Baıtarafı 1 nci Sahifede-

Diğer taraftan bahri tayyareler 

17""°17.\ I' /'!._ 
_c;;~~ ---
Maarifimizde 
İstil<rarsızlık 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Bizim cemiyetimiz, kıymete ha~· 
kını vermekte çok gecikmiıtiı. 
Bu itibarladır ki, mektebi mahiyet
teki müeaıeselerimizde, kıymete, ya
ni liyakate, istidada, zeka ve kabili
yete yer verilmeğe başlandığını gör· 
mekle seviniyorduk ve seviniyoruz. 
Ahmak bir zengin çocuğunun, mü
aaid tartlardan istifade ile bütün tah
aii dereceler:ni aşıp karşımıza eli 
diplomalı, fakat beyinsiz ve cahil bir 
ukaii h1tlincle d!kilmesine mukab:J, 
cevher dolu Türk çocuklarının - sa
dece fakir oldukları için - yarı yola 
varmadan b;rer birer dökülüp kal
maları ne kadar acıdır? .. Hidisenin 
ehemmiyeti, mutlaka ni.mütenahi ol
mak iktiza eder. Bizce Türk inkıla
bının maarif sahamızdaki bu hare
keti, mazin;n haksız, adaletsiz, ilim 
ve hakka uygun olmıyan İptidai sis
temini yıkmağa matuftur. Her Türk 
çocuğu okuyacak, fakat J,u hak, ni
hayet cemiyetin ihtiyacı dahilinde, 
adil ve devletçi bir si•temin liyılkat 
ve istidadı tercih eden pı<ensiplerl 
içinde dağıtılacak. .. · 

Et kafalı bir aptal çocuk, parası· 
nın kuvveti ile mektep çatııı altın
da bol bol esnerken yığınlarca kıy
metin sokaklara serpilmit hakiki in
ciler halinde ayak altında kalmala
rına elbette kj göz yumulamaz. 

Bizde devlet imtihanları, itte böy. 
le bir prensibe istinad ediyor. Orta 
mektepler, liseler taşmış, üniversite 
rakamları kabarmaktadır. Bunda, 
memleketin okuma iştiyakını canlan
dıran mea'ud bir tezahür vardır am
ma, yine bu neail ni.mına, yine cemi
yet ni.mına sorulacak bir cihet de 
vardır: 

1 - Batan bu çocuklar, şu bnlun
dukları noktalardan daha yüksele 
doğru gitmek, fU veya bu mesleğe 
girmek ikt i dar ında mıdırlar?. Zeka
ları . iıtidadları buna müsaid midir? 
Onları eleyip, batka istikametlerde 
kıymetlendirmek, kendi iktidarları 
ve temayülleri dahilinde yetiıtirmek 
daha muvafık olmaz mı? .. 

itte, devlet ve eleme imtihanları
nı vazettiren sualler ve mucip se· 
hepleri.. Tatbikat bu yıl batladı. Fa
kat birdenbire müdhit bir gürültil 
içinde fU neticeye vanldı: 

imtihanlardan ancak re 10 - 20 ta
ı~be kurtulup çıkabilmif .. Diğerleri 
dökülüp kalmıtlar .. 

Hakikaten, nisbet çok ağır ve dU· 
şiindürücüdür. Maarif Vekaleti bu. 
nun üzerine imtihanda muvaffak 
olamıynnların evrakının tekrar tet. 
kikin; bildirdi. 

Çocuklarımızın haklarının hassa
siyetle nazarı itibara alınmasını, hata 
irtikAp edilmiş1ıt' neresinden olursa 
olsun dönülmeajni, muallimin de ma. 
nevi ıztıraptan kurtarılmaaını ister ve 
takdir ederiz. Amma, prenıip ve eıa. 
sın, böyle rastgele bozulması ile bu· 
na ait sebebler üzerinde durmak da 
hakkımızdır. Çünkü bizim· maarif 
meselelerirn:z.in başında gelen fey, 
tedris ve terbiy~ imtihan veıair ıis
temlerim ~ zde d1'1ma kararsız, daima 
ahvale göre müteharrik oluşumuz
dur. 

Bu yüzdendir ki, her yıl sonunda 
karşımıza böyle elemli manzaralar 
çıkmakta, muallim de, talebe de, 
idare ve çocuk ana ve babaları da 
faJırıp kalmaktadır. 

Anlam"k istediğimiz noktalar şun
lardır. 

1 - Prensip yine değişiyor mu? 
2 - Devlet imtihanı için gönderi

len sualler, hakikaten çok mu ağır< 
dı? .Ağır idiys" neye düşünülmedi vt 
programlarla karşılaştırılmadı da çc>
cuk!ar bu hale diişürüldü? 

3 - imtihanlarda mümeyyiz he. 
yetlerin çocuk haklarını düşünme
diklerinden mi şüphe ediliyor?. O 
takdirde kime inanacağız?. 

4 - Bu imtihan şekli, esas p!'en
sibin tatbikinde iı.dilane ve dürü.ı 
bir karakter tafımasına rağmen tat· 
bikte İ•ab._.tten mahrum mudur, de
ğil midir?. 

Bizim bildiğimiz, hali ve hala 
maarifte bir istikrardan mahrum olu. 
ıumuz ve metodlAn mevzuun bütün 
teferruatına tamil ve ki.mil getire• 
meyifimizdir ,. 

Bu son hadise ele onun bir delili
dir ve itiraf etmelidir ki, çok hazin· 
dir. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Alman propagandasına rağmen müt
tefiklere itimat etmekte berdevam .. 

Bu devlet de umumi harpten sonra eski çarlık Rusyanın Kourland 
ve Livonia eyaletlerinde kuru.;muştur. Baltık denizi kenarında, Eston
Ya ve Litva:ıya arasındadır. Sathi me..;~hası 65 bin mett-e murabbaıdır. 
Şimali garbide Rigo körfezi, karalar arasında büyük bir çıkıntı yaper. 
Riga, Liban veVindau limanları çok güzeldir. Memleketin büyük bir 
kısmı alçak ova halindedir. Bataklıkları da çoktur. Yalnız Livonia eya
leti kısmen ormanlık tepeler, güzel göller ve derin vadilerle kaplıdır. 
Letonya aslen bir çiftçi memleketi idi. Son zamanlarda sanayie de 
ehemmiyet verdi. Başlıca mezruatı a'rpa, çavdar, yulaf, keten, patates 

de Belçika üzerinde faaliyet gösbr- kayıptır. 

Bükreş, 6 (A.A.) - Havas bildi- lonyada bir kış sporları merkezi olan ve cüz'! miktarda buğdaydır. 
r:yor: Zakopanede tedavi edilmekte olan İhracııtmın büyük bir kısmını kereste \'e keten teşkil eder. Cumhuri-

Fransız cephesine karşı yapılan ye yaralı Alman pilotları henüz tama- yet idare merkezi Rigadır. (Nüfusu 377 bin) burası ehemmiyetli bir 
ni Alman taarruzunun Almanyanın miyle iyileşmeden cepheye &'önderi!- liman ve sanay; merkezidir. Devlet nüfusu 2 milyonu bulur. Ehalinin 
harbi her ne bahasına olursa olsun mekted·rıer. yilzde 76 sını Letler teşkil eder. On üçüncü asırda Leuton kontları bu
sonbahara kadar b'tlrmek niyetinde Romen &'azeteleri ve efkAn umumi. ralara yayılmışlar ve yerlileıi hıristiyan yapmışlardı. Büyük Peı.ro bu 
olduA-u intibamı bıraktıA'ı bildirll- yesi &'ittikçe teksi! edilen Alman ııraziyi ele geçirip Rusyaya ilhak etti. 1918 de çarlık daifıiınca Letton
ınektedir. propagandasına rağmen milttefiklP- ya cumhuri:ı,eti kuruldu. Cumhuriyet, hali milletler cemiyeti azaıun-

Haber alındıA'ına &'lire, eskiden Po- re itimada devam etmektedirler. dandır. 

mişler, buralardak: petrol depoları- LonJra, 6 (A.A.) - HaYa nezare
nı ateşe vermişlerdir. t: tarafından neşredilen b·r tebliğdt• 

Di~er tayyaıe grupları, yeni cep- bildirildiğine gö•e, eYvelki gece Ruhr 
henin gerilerine, Sen Kanten ınınta- da ve Almanyanın diğer bazı mınta
kasına binlerce ton çelik bvmba yağ_ kalnrında petrol depoları şiddetle 

dırmışlardır. Düşman tecemmüleri, bombardıman edilmiştir. İng'liz ta) -
l.areket haı:ndckl kolları, cephane - yarelerinden biri kaybolmuştur. 
likleri, gerile:deki münakale hatları, Sahil muhafaza teşkilatına bağ'ı 
demiryolları baştanbaşa ve sabaha bir tayyare l•kandinavyada yaptığı 
kadar durmadan bombardım~n edil-· taarruzj lJir ke•iften dönerken b r 
mlştir. İki İngiliz bahri tayyare•i ve 'O ı rııier deniz tayyaresini düşilrm!l~· 
üç l<'raruız bombardıman tayyaresi tUr. 

n 

l 
j 
1\ . 

~. 
ol 
;it 
ın 

!11 
lçı 



oq www 

SAHiFE 4 (ANADOLU) 7 Haziran 1940 CUMA 

- ----------- ARADA SIRADA .......................... -.-· ......................... .. ........ ., ................. _ ........ ....... 
Vahşet Yıkılıyor 

Yazan: KAMI ORAL 

-, 
Gökbayrak lsvicre ordu 

' 
CALiP BAHTtY AR 

•İstanbul mebusu ve İzmir parti müfetti~i> 

aşı toz içinde bir atlı, Cebenin önünde durarak 
üstü ( rmızı mumlu bir kağıdı Cebeye uzattı 

Nazi Almanyası; kısa bir zaman Memleketini !kurtaracak kuvvette 
içinde bütün dünyayı hayrette bıra-
kacak derecede harikalar yarattı. oldug" u u . b da g. o·· sterecektir 
Asker, dinamik, şuurlu, fedakar, 0 ' lCa 10 
san'atkar ve çok vatanperver olmak- Bern, 6 (Radyo) - iwiçre milli olarak ordu erkanı harbiyesince ve-
la. beraber, dessas, haris ve b~şka müdafaa nazm ve ordular baııku- rilen bir haberden, hiç bir İsviçre 
mılletlere havat hakkı vermek ıste. . .. :ı: • • kl uze-
ıniyen Alma~ milleti. şüphe:;iz ki, rnandanı general Gıyon bugun b;r tayyaresmın ecnebi topra arı 

Aı:;çı kafası ile yeri dövmeğe lıa~-;önünde durarak üstü kırmızı .bal- - Ve tabımı (1) basayım! Dedi. bu noktadan bütün m~deni dünyanın emri yevmi neşrederek hviçre ordu- rinden uçmadığı anlaşılmnktadır. 
c.: • Çinlilerin ulu ki~ilere riayetleri mumlu bir kağıd verdi ve: Sonra teğmenlerine dönerek ş.ı husumet ve nefretini kazanmış. vah- ~unun vatanı müdafaa edecek kud _ Diğer cihetten Bund gazetesi, ls-

bös l~dir. - Yayık Hanın buyruğu! Dedi. sözleri söyledi: şi bir k~vim menzelesine d~şmüşt~r. rette olduğunu, bunu yapacağını bil- vi;reli tayyarelerin kahramanlı~_:n-
- He~ imiz! Yüce beyimiz, dedi. Cebe kağıdı eline alarak alnına - Bu gece kalkıyoruz. Etyen us- Kendı ırkdaşları da dahıl oldugu dirmiş ve söyle demiştir: dan sitayişle bahsettikten sonra şoY· 

halde dokuz aydanberi can yakan . . ~ . . . . . . 
Kiler .. r tıklım tıklım duruyor. Sizin götürdü, herkes kalkmıştı. Şaklaban ta, avdanlıkları toplat, Ahmede ver. Naz·Ier· zorbalıkla silah ve hile ile cSınır harbı mıll~t mızı heyecana le demekt.edır: . _ 
.ı l.ermiz kilcrleri basmadı. 1 Cebe balmumuyu bozup kağıdı oku- Sen, l{upkuru, bir takım düz. Hanı- hareket' ederek ve i;ısaniyeti ayaklar düşürmemelidir. Vatanımız, ye·ıi Dökülen kan !sviçr.enfn bıtarafh 

Cebe bunu işitince bağırdı: : mnğa başladı. Cebe eliyle yazıların ma talandan payına düşen mail atı altına alarak, bir kaç hamle ile kü- harp usulleriyle tehlikeye maruz ğmı muhafaza ve onu müdafaa ~~-
- Altın Hakanın .':>arayım basan üstünden giderek kekeliye kekeliye götür, götüremiyeceğin ~yleri yak- çük devletlerin bir kısmını istila et- kalmıyacnktır.> mek hususundaki azminin bir delilı· 

uakol başına s irmi beş sopa vurun. 1 zorla okurdu. Çünkü l\Iogollar daha tır. Bize sığınmak, başlarını kazan- tiler, yaktılar ve yıktılar. Bern, 6 (A.A.) - Ecnebi memle- dir. 

c; ..ınkü; kil erleri basıp talan etmeği beş sene önce yazı öğrenmiş olduk- mak istemiyen tutsakları hiç bakma, ret~~i :~~~~~:~ı:~~!f~~l~~!~~ı~a~~~: keti ere yayılan haberlerin hilafına 
Jnutmuştur. larından çoğu hurufu pek tanıya- öldür. Davulcular, borucular, haydi mıştır. Fakat, vahşetin :nkılacağı ------oo·------

Sonra, yanındaki 011 başılardan bL mazdı. Bundan başka da Temucin çalın ki asker toplansın kurultay ol- günler uzak olmasa gerek.. M •k h • dı 
rllle dönerek: Han uygur yazısını alm1ş olduğun- sun. Iljtlcr: askerlerine bir beyanna- a v ın e 

- Anlndın mı Kupkuru? içi, kim- dan ne kadar kiitip, yazıcı varsa hep Etyen ve Kupkuru çıktılar. Biraz me ncşrettikten sonra, evvelki sabah r l cep es 
bilir nice güzel şeylerle dolu olan 1 uygurlardan idi. sonra borular, davullar ötmeğe güm- onları Som cephesine yeniden saldır-

-80-

mıştır. 
ın k'lerleri yağma etmeği unutan bu ap- bilrdemeğe başladı. Cebe hiç keyfini Şimdiye kadar alınan haberlere 

tal karakol başına yirmi beş sopa. Atlılardan biri divan oda~mdan bozmıyarak peyniri yedi bitirdi ve bakılırsa, arad1U1 kırk ~ekiz saat gec- Kırk hı· n Alman askerı· Garptan ve 
le K )kuru; gülerek çıktı.. som gllmfiş yazı takımını getirdi. çıkmağa davrandı: tiği halde. IIitlerin _bir milyonluk bir 

ş·mdi Çinli azat olacağını işitir i- Hokknların mürekkebi daha kuru- Ben, güzel değerli yazı takımını kuvvet teşkil ecjen 45 fırkaı;ı umduğu k k } 
şitmez rahatlanmıştı. Şımarık şıma- mamışb. Birisi elime bir fırça verdi. unuttu sandım, sordum: muvaffakıyeti elde edememiş, Fran- şar tan tazyi 0 UllUyor 

1 
~ız ordusunun çelik hatları önünde 

rık dedi ki: Çinliler kamış kalem bilmezler, - Ynzı tak1mı ne olacak? durmuştur. Londra, 6 (Radyo) _ Narvikten mevzi almıştır. Bu mıntakada çedD 
- Beyimiz! Size kırlangıç yuvası yazılarını ucu sivri fırça ile ya- - Yer varsa heybeye gıkıştır, yer Vaziyet ne olursa olsun, Fransız bildiriliyor: harpler beklenmektedir. Şarktan "'8 

:. ahnisi, (1) sülün, tavus kuşu kızart- zarlar, Bir başka asker de eli- yoksa at pencereden... milleti Som nl;ıntaknsında olanca Narvikten isveç hududuna giden garpten tazyik edilen dd9ma:ı:ıın v•· 
ması, m1sk anberle pirmiş yaldtzlı me etrafı çiçekli bir kağıd sıkış.. Üç saat sonra bölilğümün ba- azim \'e kuvvetıle çarpışacak ve Al- dem' 1 ü · d t . l'k t . t· t hl'k l'd' 
l 1 k t' . 1 d . b d t d f H l d rnanlara geçid vermiyecektir. Buna, l ıryo u z~rdın e Oernızl ı a~am- zıyBe ı ke ı ~ ı. ır.d.~ Al , ... ,". 

ar a ı ge ıreyım. tır ı, en e yere o ur um, şına geç ım ve ezar arı ar ı- en zayıf imanlı kim~eler bile inanır. anmış ve yenı en 1 O A man es.r e- u uvTetinın ıger man ~~ . 
du C'ebe bunca yemek adlarını ~itin- 1 dizimi büktüm ve yazmağa hazırlan- ma takarak atlan tırısa kal- Çünkü: Fransız milleti. kendisini dilmiştir. vetleriyle irtibat tesis edebilmele1'1 ı-

u 

ey 
ey 

ce kızdı, yumruğunu sofraya indire- dım. Ben, şahlara, yüce hanlara kfı- dırdım, kırlık içine vurdum. hekliyen akıbeti pekala takdir E>tti- Müttefik kuvvetler, Narvikin 7 kilo çin 150 kilometrelik vahşi orman~ 
rt.:k bağırdı dedi ki: · ğıd yazılınca üzerine konulan ünler· Gün oluyordu. Gök kubbede elmas ği için, bütün azmile çarpışmakta- metre ~arbındaki Sediçe varmışlar_ ve dağ-lık bir araziyi katetmeleri 11-

- Yerin aibine batasın! Kes sesi- den birini bekliyordum. Fakat Cebe parçaları gibi ışıldayan yıldızlar bi - dırB . . . . h~ t • dır. (40) bin k~i tahmin olunan zım gelmektedir. 
n· oburlar kölesi. Köpek ben yemek bana, yaz, diyerek söylemeğe başla- rer bir~r sararıp solmağa, sönmeğ~ h kese1r~yet farıhı, ~ndldümt, vad,e ı;le bir Alman kuvveti Yuger dag-la.rmda 

. a ız ıgın, uz.un mü e pay ar o -
i~t=~~· pis boğ-azlıktan patlamak dı: başladılar. Bu· aralık ardıma bak duğunu kaydetmiyor. ZulOm dsims F k b • • 
degıl. 1 tım: Koca Hangçeo alev alev yanı. mesned'\iz kalmıştır. Bu itibarladrr sı 

Ç'nli aşçı gene titremeğe ~aşladı, l\Iogolun başbuğu Temucin Ceng:z yordu. Ben gene asker olmuştum, ~e- k:, A imanların şimcliye k:ıdar görii- r an s l z a ı ne 
durmaca ına n..lniyle yeri döverek de- Hana başbuğ Cebe yazar ki: ne kavgaya, baskına karışmıştım, se- len muvaffnkıyetleri, bir fecri kfi-
Ji ki: 1 cSen bize bdyurdun ki, Hangçeo vinçli idim. . zibe b~nzer~ Bu gali_?.iyetlC'rin, bezi-

- Ulu başbuğ! Yüce bey! Benim Kentini alalım: Bugün doğumundan 613 senesi kışı sonunda Billur clağ- mcte .ı~kılap edecegı muhakka~;· 
ı. · b" d k b ~ ı . t ır b t k , 1 1 t 1 .. t d k ı~ Onun ıçm. "ahırla. metanetle hPk •. -vı ır ge anın usurunu a...,..,;:ı arsı ür saa sonra angcoyu as 1 ı-.ı. - arının sarp epe erını ırman ı . ~:.ı ıı· h t k 1 - -z ttıtu,·or 0

·T Y • • ye m · vn şe yı ı mnga nı . 
ı · ! T<>z gider, s izin için daha yahşi, tın Hakanın oğlunu deves:nin eğer dağlara dünyanın damı derler. Doğ'- ' • · 

1 1 alıa bulunmaz yemekler hazırla - kaşına astık. Frenk bazirganlarını rusu bu kere çetin kavgalar etmiş - KAMI ORAL 
ığa ım. Yalnız bana buyurun, yüce ıön- .koruduk. Mallarına, gemilerine do- tik. Temucin han ~lerketleri bozdu- ---*----

Evvelki gece istifa etmiş ve tekrar 
Pol Reyno tarafından kurul~uştur 

h.nüz ne ister? kunulmasın diye yerlig verdik. Şim- ğu vakit Cebe ile Kaşgırı almış ve BeJcı·kadakİ Paris, 6 (Radyo) - Fransız kabi- Delboş getirilm~tir. 
ma Cebe gene güldtı: di bize yaznrsın ki su nurun Kum11l Kilşlüğil tepelemiştik, ben bu sa - ... nesi evvelki gece istifa etmiş ve yeni- Paris, 6 (A.A.) - Reyno kabise-
Et - Ne mi isterim dedi. Biraz pas- çe,·rclerini l·orumağa r.önderdiğin vaşta bir ok i.iç kılıç yanıı.ı ile binba- talebemı• Z den Pol Re·yno tarafından kurulmuş.. sinde husule g~Jen değişiklik hakkın· 

tl'·ma, l:ı'raz peynir elverir. Tamonun Konrat Tokçar yirmi b:n aclamiyle şılık ve gümüş pay?a kazandım. İyi tur. Sabık hariciye nazırı Daladiye da Başvekalet şunları bildirmeJcU• 
lar dibillc g resin! ICü~l1ğe yenilmiştir. Biz KO~lüğü ta- kar ettim. Çilnkil kılıç yaralan çabuk yeni kabineye alınmamıştır. dir: . 
lük Çinli ne ye i öptü ve korkudan nmz. Hangçcova Baılas Karaçar i e unahr amma binbaşılık, gümüş pay- Pol Reyno başvekaletten maada ha Ba~vekil, harieiy~ nazırlığını arn1 

beti benz1 uç"?luş kapıdan çıktı. Ahmed Pervnncıyı bırakırız. Artlnrı- za beni yuca k'şilcr arasına sokar. Fransaga geçebilenler ciye ve milli mildafııa vekaletlerini zamanda milli müdafaa nazırlıkt"~ 
Alak dedi ki: na da bin iki ·yüz adam veririz biz de - Arkası var - meınlekele ge ... iyorlar deruhte etmiştir. Buar hariciye veku- deruhte etmektedir. Çilnkil bu ~k~ 

n 

- Bu herif, dalıa Türk, Mogol gö- doğru Küıdükle çarpışmağa gider ve . Anknra, 6 (A.A.) _ Hariciye ve- leti,A ge~eral D~g~! .da milli. ~üd_afna nez~ret de har~in sevk v~ idare~~~ 
il rebesi nedir bilmiyor. Bu, kentlerde buyruğun üzere tepeleriz.> (1) Tab: Mühür yerıne kullanılan k·Al t: d b ' ld' ·ım·c:r.. vekaletı muavınlıgıne getırilmışler- temın etmektcdır. Başvekıle harı 

.a e .n en ı ırı ~ ıı . d' d . . A .. d f da; 
du [2] Otnl'anbrn alışkındır. Onun içiı:ı, Cebe sözUnU bit:rince: damra. 1 _ Elyevm Belçikada bulunan ır. . . . . ye e; Beaudoın, mıllı mu a aa t:r. 
'k k' ilmez ki bir lokma pastırma, bun-! t 1 b . h kl da ll"rı·cı·,,.e VekaA _ Malıy-e, sıhhıye, ıstıhbı!:at nazırla- general Degaulle yardım edecek 

a e emız a mı ·• .J d bd el'! . A l\ 1. • kAt·ı.· Bo· dul rın yiyecehierinin hepsinden daha ı • · ı 1 t• 1A t 1 . t' Bu talebE: rı a te il e ı miş, maarıf vekaleti- ~ Ia ıye nezttreti umumı a ıvı 

t • e ıne ma uma ge mış ır. - k . ! h d bte 
mn id'r. Elverir kı· bir baskın olsun da man ay yare erı ne es i haricıye nazırlarından von ut illier maliye nazırlığını eru nin isim !eri şunlardır: n 

ı tePer kabarsın! etmiştir. Fran!UZ aile nezareti başın Sami VeFoğlu, Etem Torgozlu, Ali 
Öteden biı bacı.bugw da: L b geçen Pernot ayni zamanda bilhas9ı:ı 

y Torgozlu, Nazım Sunay, Hayrittin e rOD 3 
- Bu herüler, knvga"-·a gı'rı'Qt~kle- ö eski sıhhi'-'e nazırının vazifesini g • 

.; Y ' • Özknl. Rauf Hamami, Hüseyin z- .; 
ri vakit para için, yemek için çarpı- J •ıt •ı J "' F S recektir. 

rlar! Dedi. ngI ere ! e mer <eZJ .. ransaya kurt~ Hal.itÖYa.~ıcı, R~c~p Ali -~foK- / ·ı· d h Yean Brouvost istihbarat nazırlı-
lu, Nccmı zturk, Necdet Rılıncc, ngz lZ or usunun ay- - D l" M 'f l ~ ta.. 

(' b söze l·nrışarak dedi ki: giderelc bombalar atmışlardır Bakan ve eşi. Sabnhittin Kocatopçu, fd ., k l g~na, . e ~os .aarı nazır ı~ına 
- Bize gelince, biz bayrağımızın Cafer İbrahim Çallı, Yusuf Kazancı. ranı O ugunu ra a yın edılmışlerdır. 

u 1u kin vuruşuyoruz. Londra, 6 (Radyo) - Alman hava t!,ğını bild ; rmi~tir. Dafi toplar derhal 2 -Diğer bir kısım talebem:zin de bildirdi 
k Ben de bağırdım: kuvvetleri, ilk defa olaral· diln akşam faaliyete geçmiş ve Lincolnshirede Belçikndaki konsolosluğumuzdan vi- . ~ Ç k • • l • 

dıln: - Yaqasın bizler zenginlikleri gö- cenubi İngiltereye gen·ş hücuml,1r bir evin yıı.nma mdan başka bir ha- aldıkları öğı·cnilmiştir. Bunların Parıs,' 6 (~.A.) - Kral altıncı . OCU esırgem~. lŞ erı k 
gel ren, bun a kurulganlan alan Mog-ol- "·apmışlardır İngiltere nda"ı ~arkı- ar kaydcdilmemi tir. Ayrıca iki Mt- ~: . . . .•. George un bır telgrafına cevaben 1 - Mayıs 1940 ayı ıçınde çocu 

.J • - .. • ı~ımlerı de tcsbıt edıldıgınde ayrıca .. d d·- · ·a B L b ı · . k e-ots · • rın huy ı değişmemiştir. na yangın çıkaran yük:-:ek infilaklı cum esnasında infiliikü ağır vangın . _ . . gon er ıgı mesaJ a · e run ngı- balomevı (740) hasta çocu muay 
· . . bombalar atılmıştır Zarar pek fazla bombaları kullanılmış ve c'ddt hasar ılım ed lecektır. ~ liz ordusu, bahriye.si ve ha\•acılığı- ne Ve tedavi edilmiş, ilaçları mecca· 

Bız böyle konuşurken Çınli aşçı · Ankara, 6 (Hmmsı) - Fran!!adan k h 1 - k d F . . . 
dile . . v • • değildir. Bombalar daha ziyade açık !ar y:ıpmıştır. 6 kişi hafif yaralan- . . . . . . nın a raman ıgı arşısın a ran•nz nen verılmıştır. 

• rdına on ıkı yamagını katmış, mı- . .. .. 1 . . . yola ç1kan talelıemızm ısımlerı IIa- askerlerinin ve milletinin duyduğu 2 (372) - .. d ür defa 
ı . t ·ı 1 lt ., h 1 1 yerlere diışmuştur. kı fabrıkanın mışlır. . r A . . . . - · çocuga gun e Y 

ı ne ı ~pııı ere, n ın ~a an ar a ye- d k .. d" ül " 1 ricıye \ eknletıne gelmıştır. Bu tale- hayranlığı ifade otmiştir. Fl'ansız olmak üzere sıcak yemek verilmiş ve 
1 n ekler taşımnğa başlach · Cebe bunu çatısm a çı an vangın ı:;on ur muş- ' · · · ı · ı d ~ 

.. . . . tür Sivillerden .6 yaralı vardır. Eir Londra. G (A.A.) - Gazeteler, benın ısım erı şun ar ı~: cephesinde devam eden mücadelede mektep levazırnları temin edilmistir. 
t oruncc başını çevırdı. Hemen saha. . . ı r· t 1 t ' f . . 'Ik ti . d A 1 1 cJiaı:;an Eı·7en<;, Ham!d Boylu. Saf- Şjrnal ordusunun İngiliz ve Fran>11ı ,, Beş ı; altı nüfuslu yirro' n'Je--. . . . . dilşman tavvare~ı eın ı op ar ara- ecırın ı ~.3:.l erın e .r. man arın . . . YJJ ~ " - e • ı 

n b rınden ıkı lokmn bırşey alarak dil ü·. · i.l .. t ı b b 1 tt ki t 1 \"Ct Erlıon. Seyf ttın. Emın l tı'3oy, k1taları ven;den yanvana çarpı~aeak ._.e 320 lira kı'-•met:nd-e muhtelif giy<' 
1 • w İ fından ş r ı muş ur. !)·angın om a arı a :ı nrı mm a rn . d 1 . ,... dd" E - . • • ~ - .J .; • 

a.c üstü yemege b şladı. Ik lok- k A F 'd ld k A . ld - d h t Redı. Esa Ta eı. •' ızame ın • r - !ardır 1kı memleket arasındaki te cek eş'-'a tevz· ed'lmiştir . . Bugün mer ezı ransaya yenı en o u Ça vası o ugun an asara ın . · - ,, ı ı . 
~ma), daha yutmamı~ kı dışarda bır h t 1 1 şt 1 . b t h . t . ld _ t g•r, Cemal Uluan, Adnan Erkmen, "r.nild ve iki ideal araSJndaki birlik . .. .. . Alman ava aarruz arı yapı mı ır. nıs e en e cmmıye sız o ugumı e. ~ · 

erd t şakır~~ı. bır gurultu oldu. Bıra~ Bir çok binalar yıkılmı~tır. Siviller-'barüz ettirmektedirler. Bu neticeyi Suad, Falına Min_e, İsmail, :ah,in, bir kere daha tezahür edecektir. 
onra bıri sert sert basarak merdı- d "l 1 fazlad1r On düc:.man tav- kJSmen paslf korunma servisleri!'' Hamza Baçuk, Milne\'"V'er, S:ılıh, Ta- '1r·----

l d kt A k k .. .. en o en er . .,...... . . . 
en er en ~ı 1. s er çı anı gorun- . dil ~ ül ü t·· atfedı''- rla hir Fazıl Gelenbevı. 

yaresı şur m ş ur. /O r. • 
e açıldı, kıhçlariyle selim verdiler. Ankara, 6 (Husu~i) - Hariciye 

Cstü başı toz içinde bir atlı, Cebenin Londrn, 6 (A.A.) _ Hava. emni- Mezkur ser\•isler evvelki daha hn- Veknletinclen tebl'ğ edilmiştir: 
vet nezaretlerinin vermiş olduğu hir fif hücumlarda olduğu gibi çok sii- Hollanda ve Belcikada bulunan v l k "k • k • . 
.J talebemizden bir kl.'!mı memlekete .n.omp o uran l l lŞl 

(1) Çin kıyılnrında bir nevi kırlan- tebliğde, Alman tayyarelerinin gece rat ve bilgi göstermişlerdir. dönmüş, bir kısmı hakkında da ha- k l d 

Pariste 

Nasıl öldü acaba? 
Tirenin Buğdaydere mevkiinde 

Ali oğlu 55 :yaşında Ahmed .Kırlı. 
kendi bahçesinde ölü bulunmuştur. ___ * ___ _ 
Ye-ıi Nes1·,-_v ~t 

Jıç kuşu bulunur ki bunun yuvası esnasında belki de tayyare meyd~n- . . herler ne~rediJmiştir. Kendilerinden ya a an ı 
"in zenginlerinin en makbul yeme- }arını görebilmek ıçm Yorkshıre Gazetelere nazaran' bır ııoktacla b 1 t 1 b k ld Paris, G (Radyo) - Paris sosyele- " Siyasi Ilimler ,, 
. . • . . . . ' .. .. . hiç ha er a ınmamış a e e a ıysa, . . . 

t dır. Lincolnshıre ve Tnymıs nehırlerı b~- bombaların duşup patlamadan zıya velilerinin derhal har'ciye vekiletiA ~inin maruf şahsiyetlerinden beş ki- On yıldanberi muntazaman ıntışıı:ı 
[2] Kent, Kant, büyük şehir Se- yunca Norfolkun köy mıntakaları u- neşrettikleri görülmüştür. l\Iaksa- ne müracaat ederek isim, ııoyadları- şi, devlete kar.sı hariçteu bir anlaşma etmekte olan Siyasi n :mler (l\1ülk•· 

nknnt, Yarkant gibi. zerine bir miktar yangın bombac:ı nt- dm araziyi aydınlatmak olduğu nıı- nı ve son adreslerini vazıhan bildir- ile komplo kurduklarmdau tevkif e- ye) mecmuasının 110 uncu sayısı çık-
f*' 618tNQJUU pw 14 ı ı meleri rica olunur. dilmişlerdir. mıştır. Bu nü. hada, Ha.sun Relik Er----- TA Y y AR E ~'s'i~~;;;~;~·~·;;;·~ 3646 ıışı ıyor. *- tuğun, Selim Sab't Aykutun, Samed 

................................ tr==\\ Da K K A c:r u •• a Dunkerk Ağaoğlunun ve Fazıl Hakkı snıun 
Buaün iki bÜyÜ}c film biı-den 16:6' U !yazıları ve diğer mütenevvi makale-

• E TUBU p R o ·F Es ö R . lervardır. 1 - TA VSIYE M K Kahramanlarının son Okuyucuı:mmıza ta\•siye ederiz. 

Oymyan: ADOLF MENJO "IZAff'S'(JNG'ü'R!' kafilesi Londraga vardı lJUK TU~ 
Fransızca sözlü ~ TEMSiLLER} ~ Londra,G (A.A.) - Dunkerki son BEHÇET UZ 

: ........... , ,,.,.,.,,,,.: olarak terkeden kıt~lar bu giln ka- ~ 

2 - GÜLNAZ SULTAN BU AKŞAM 9,30 da yıklarla molörlerle yatlarla ve he.r 

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENİ PROGRAM türlü sefinelerle bir İngiliz limanına ! Çocuk 1-fastalıkları 
gehni:;:lerdir. Bu kıtalar Dunkerkte"l 1 Afi: .. J ı. 

Fiatler: Koltuk 75. Salon 50, Balkon 40 kuru~tur. • 1'1U. e/laS~lSL 
çıkarken sahilden r.ıitralyöz ateşine Hcı;ta :annt 11,30 daz; bıru ksct.ıı.r 

ELlL.]A~ifRA __ Giş€si SAaÇba/Kht
1
a
7
nRitibaren maruz knlmışlar \'e dün bütün gü~ .IC:-l lVl .. J.yJer soknğmdı.. A!.ıeDk ınatba:'l~ 

ve geceyi l\Ianş üzerinde ı:eçirnıiş- B 
.. · •' " k . bı·' ı:- ı!rr-. 

l~rdir. --------------

Türkçe sözlü ve şnrkılı 
A. nen: Ekler jurnal No. 17 en son dünya ve harp hadi::atı ve 

Frnn adan yeni getirilen makinelerde çek len milli 
piyango "e tef erru tı 

0.} un ı:ıı..atleri: 3-6- 9 d •LMl»M " 
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(ANADOLU) 

lVIo'otof 
-Ba{!arafı 1 nci Sahifede

has nnn1ını taş1~·aca ktır. 

SAHiFE 5 

Ironside kuvve leri 
~ • Halen Atın:ıd:ı huluııan Sir Krip• Bu l{UVvet~er, radyo ile mücehhez 
raşist ita.ya, mütecaviz A!ı~ anyaya ya:raıımal{tan :~:~:~t;;~ni yazife~i ba~ına hareket 

b 1 h" t. Sovyet Hariciye Nazırı Molotof, pe!· Seri zırh~. arabalar kullanacak 
aşKa -Ç r_ ir ş:y yapamamaktadır M. Laboııun Fran'1z sefiri olarak ta- Londra, G (A.A.) - Anavafan r: zırhlı arıılwlar kullanacaklardır. 

,.''aıington, 6 (Radyo) _ Amor'-'nilmektedir: bir an aynlmağa kalkarsa, !stik!ıll'ıı- yin~ni kabul ett il:iııi re,men bHdir- nıüdafaası i~in general !ron,ide ta- Du ctiıUtamlura Flandrs'de paraşüt 
n ı:azeteleri, harp kıır~ıeında i•a!; I •İtalya, 8adeea n:tINin emriyle dan de olacaktır. Zavallı italya .. o ~ışıır rafından ihd:rn edilen yüz tı;nlerce metodlarını öi;;rcnmi~ olan askerler 

~nın durumunu tetkik eylemekte ve 1 kcndi•nı harbe atacaktır. Şnyed Al- d& bir zamanlar medeni, hürrh«•tl Malta-Sı"rakuza seyyar cilzütamın pek 'eri hareket i~irak edeceklerdir. Du kuvvetlere 
ilasol ninin Hıtler:n arzularına t.ı- m3r.yn harpten glllip çıl<arsa, 'üphc· seven milletler arn<ında yer a!ıyoı:clu. edebilen motörlü kıınetlerdl'll mü· meslekten yetişmiş zabitler kumandl' 
':lduğu netice~ine varmakta~ırhr. ~siz ki emr:nde olan it ]yaya bazı ar. Şimdi be, barbar, mütecaviz bir dev- Vapur seferleri kesildi rokkep olacağı öğreni.lnıektcd'r. Euledccektir. 

0•tan Herald gazete•!, c1tal: a tıldar verecektir. Fakat italya, Al. Jete yaranmaktan baska bir şev Ya- 11, lt 6 (AA) 111 lt .1 ,,. kuvvetler radyo ıle mucehhez ııek se-n - ı · · · ıa u, . . - a a ı e :::>.ra-
'ı• ~ır:amah• bıışhklı bir y~zı ne5- manyaya tabi kftldıkçıı bu artıklıırı pamıyor. Zavallı italya iç'n ağlama- kuza ara,ındaki vapur ••ferleri in-
' lııı:ıtır. Bunda hıı'll"aten şoyle de- e!iııde tutnlıllecelıtir. nıı siyasettPn lı.. lkıtaa uğramıstır. 

F'1·ans Başvekili Som meydan 
muharebeleri 

lstanbu - An kara 
Yeni şimendifer hattı için bir 

proje hazırlanmaktadır ~üttefilclerin, medeniyet için çar· 
pıştığını bir Kere daha bildirdi Ankarn, G (Telefonln) - Aııkara-'inş:ıata lıa~lnnacaktır. 

-Battarafı 1 nel Sahifede- maktadır. Bu yeni antıtaıık müdafaa tstanlıııl nra•ındaki şimendifer yol -1 Aliik:ıdarlarcn verilen malumata 
( llnri•, G (Radyo) _ Başvakil Pol söyledi: hdif noktasını bularak yarmak, fl~- 'i'tPmleri kuvvetli •urette müilafaa culuğunu 9 .<aate indirecek yeni bir göre, yeni hattın iıışaan iç'ıı n:ıf'ıı 
'tno, bu akıam aat 19,43 da rad- - Taarruzun başlangıç tarzından ııifletmek ve yol açmaktır . .Ancak !ıa- edllen ve derin] ğine te•bit edilen hattın in~'"' hakkındaki proie ha~ır- 1 vekaletinde ayrılmış tahsisat mevcu•-
10~• bir söylev vermiştir. Bu ıöylav, ve inkişafından memnunum.> 2ırlanan müdafaa sistemi, Alman u- bir istinat noktaları seri•inden mii- !anmaktadır. Bu proje, bugünlerde tur. 
·llıtl'!lıa da dahil oldu~u halde bil- . Şu anda, bilyilk bir şiddetle de- ~ulünü kıymetııiz hale di.lş(lrmi.l,tür. rekkeptir. Bu noktalar su hatları, taş b:tecek ve bir karar verilerek derhal 1 
·~ dQllya radyoluiyle y~yılmıştır. vam eden muharebelerde düşmanın Cephenin derinliğince bütlin köyler, ocakları, hu~u•i surette tahkim edil-
l'oı Reyno, llutkunı şu sllzlerle }'i.lzlerce tankını iınha etmiş bulunu· ormanlar, kaya arkaları, elhasıl m:ş boş köyler ve sık ormanlar gibi 

·I lamı~tır: yoruz. Ordumuz, yalnız Fransa için her karış toprak müstahkem blr•r tabii manialara dayanmaktadır. Ha•
'"" On beş gi.ln içinde sizlerle iki d~il, dünya TJedeııiyeti için çarpı- kale hal'ndedir ve bOtUn zırhlı kuv- mın mukavemet'nden dolay1 piyade
·ıta kartıla~ış buluııuyorurıı. şıyor. Zira Hitlerizm galebe çalarsa, vetleri, tankları imha edecek kuv - nln takip edemediği tankların sızış-

Sükut berdeva01. 
\9 ınayısta; Almanların, Belçika- medeni milletler için hürriyet kal- vette bulunmaktadır. !arı pek az faydalıdır. Bugünkü çar -

~iki ordulal'l1111Sln mahvolmağa nııyacak, refah ve taadet bir rüya Bugüne kadar 'ükOn hüküm süren pışmalarda Alman tankları bu tarz_ Musso:ı·nı", du" n de so"'ylemedı·.f ı· tal-
·~hkum bulunduğu hakkındaki pro- olaca'ktır. En - Retel cephesinde şiddetli toµçu da belki sıznbilmiştir. Fakat heveti 
'ta11daiarından bahsetmiş ve vazi- l\Itfhumu i~kttnce ve Jıa.rbarhk ateşi olmuftur. Bu va;ı:iyet, bu kmm- umumiyesi ile Fransız hattı kırıl~a- f } • • 
~Uıı nnaketini bildirmiştim. On ıriln olan Hitıeriımi yenmek için çarııı- dan da dilşmanın yeni bir taarruza mı~tır. yan ay yare erJOIIl UÇUŞU 
. ~r~ da; Belçika kralı üçüncü Leo- şan ordumuza derin itim:ı.dıınız va?- geçtiğine işa.ret s.ayılmaktadır. Fransız askeri mahfillerinin ka- Roma, G (A.A.) -Pol:tik ltalyıı- evvel daha bir kaç gün geçebileceği 
~ldun ihanetini haber vermlşt;m. dır. Bugilnkü Fran•a, ve buırilnkii Askeri mil-ahıtler, Som müdafaa- naatına &'Öre b'lhas•a evvelce Alman nın bir a'kerl müdahale~i hakkında fikrinded r. ihtimal efkarı umumi
~ ~u ;hanete rağmen !nglliz ve Fran- Büyük Britanya, nihai zaftr için bü- sının Flandr ve Sedan nıüdafaıwn - !arın lehine tecelli eden •i.lrpriz un- fikir vereb!Iecek yeni hiç lıir lıiıdi"e yeyi hazırlamak maksadiyle bugün 
ı Orduları, Flandrde tarihe geçe- tiln kuvvetler!ni ortaya koymuşlar. dan daha kolay olacağı kanantin<le- ~ıını mevçud olmadığından taarru - vukun gelmemiştir. B. l\Iu.>.•olininhı öğleden sonra bir ~ok tayyare filo-
~~ bir kahramanlık iösterdiler. Üç- dır.> dlrler. Cü.nkü: zun ille ı:ünü munffakıyetler lehine hu akşam bir nutuk irat edeceği hak- !arı pek alçaktan olmak üzere uçuş... 
1 l otua ııe, bin ki)lik bir ordunu'\ Pol Reyno, .özüne devamla demiş- 1 - DLl~manın ate~ saçan tankla- olarak geçmiştir. Bul!'iinkü hareket- kındaki şarialar teeyyüd etmemir lar yapmıştır. Bu tayyareler şehrin 
~ttuıuşu, denizlerdeki hlkimiyeti- tir ki: rı, tepede~ rlurmadan pik inişlerle ler e'na•ında müttefik hava kuvvet- tir. Bilakis Romanın s'yasi mahafili merkezi üzerinde evlerin damlanna 
'~l bir kere daha i•hat etmistir. llıı Açıkça söyliyeyim, askeri husu•at- bomba yagdıran tayyare hiicumları 'eri eııerj:k •urette' müdahalede bu- işlerin lııı kadarla kalabilecel':i ve s!irterce.ine uçmuşlar Ye korkun' 
a~•h lcend."iyle aörü~tüliün; Anıl- ta büyük ihmaller gö•terilmi} mu· :ırtık a.kerleri ve kumandanları hay- lunmuştur. 1talyanın nihayet harbe girmesinden direkt pikeler yapmışlardır. 
'. 1 Dabrival albl büyük kumandan- azzam hatalar vaoılmıMtır. rette bırakmamaktadır. Londra, 6 (A.A.) - Salıi.hiyettar 
:tı~ l!'Öilterdikleri hama•et, tarihe Bununla ber .. be~ mlinalcualaPla ~ - Geçen seferlerde olduğu ıribi mahfillerden öğrenildiğine göre Som Papanın mu·· dahalesı· 
~~lıı'ştir, 13U~·i\k kumandanlarımız- lcavbedeçek vaktimiz yoktur. Mabv> muhacir fne•ele•i mevzuu bahis de- me meydan muharebae'ne Fransız 
~.Y~· ve Müttefikimiz İngiltere v." müntehiııler, hepiniz ve hepimiz ifildir. Buralardaki aivil halk baştan kıtaları ile beraber inıtiliz kıtaları 
".har edebiliriz. m~sulüz". fftkat, 5imdi dl\~U11eceği - başa tahliye edHrııiştir. Artık bu ~iiç- da i~tirak eylemektedir. AmieMein 12 nci Piyu, har be . . . 
lı~attn <le, Ahnı<nlarııı, maneviyıı- miz, ya!nız ve ~·nlnız Fr8n<>adır. Rii- liik~en de çekinmek lazım gelmemek. iki tarafında baz1 zırhlı arabalar ken gırmemeSIDl 

·~ızı kırmıtk için Pıırise hıvadan tun ga~·eıniz, düşm:ı.nı m11ilıip etmek teJır. di•ini göstermişt'r. llfaamafih şimdi- M ı· • P t • d• 
'~tıkları hilcumdaıı sonra Somda tir. Marldi v~ manevi kuvvetlerimizi Almanlar, bugün yeni bir silAh !ik b'r zırhlı araba hücumuna hnş - USSQ llllY '- aVSlYC e ıyor 
t''•dıkl:ı.rı taarruzdan bah.<edece- bu noktada toplamalıyız.• r.larak duman bombaları kullanmış- lanmış olduyunu bildiren hiç bir ema- Roma, 6 (Radyo) Papa 12 inciıhaber alınmı:;tır. Bununla beraber, 
ili. Pol Reyno; nutlrnnu şu cümlelerle 'ardır. Bu bombalar tayyarelerle atı\- re ~·oktur. Dil>er taraftan öğrenil- Piyu'nun, Almanya ile beraber har- Vatikaıı nıehafili buna dair bir ~ y 

~ .l.!ınanlar, Parisl bombardıman et- b:tirmi'tir: ıııakta ve harp saha•ını kalın bir ta- diğine göre Flander muharebelerine be girmemek :çiıı :l>Iussolini nezdinde,söylememektedirler. 
:~le bizim ce•aretimizi blr kat da. _ Bütün dünya b'lir ki; Fran•a. baka setie etmektedir. Böylece mP;- 80 Alman fırka•ı :ştirak etmişti. Ru teşebbüsatta bulunduğu, geç vak:tl 
••ttırmı\ oldular. v@ni ve m~deni bir di.lnrıının kurul- tar kalan arazidel<i dü~man kuvetle- fırkalardan 10 dane•i zırhlı ve 5 da-

' llü•manı~ bombaları yağarken, ma•ı için çarpışmaktadır. Bu münn- ··ni tefrik güç olmaktadır ve topçıı- nE i de mntörlii fırka idi. Zırhlı fır
,'~eınek b'lmiyen mllletlmialn gö«- •ebetle ihtilafların •uUıan halline a~· 1 •ın tayyarelerle mü.~terek hareket kaların takriben üçte bir nishetinde 
,;dieı soeukkaıılılı~ı gö%ümle gör- ma taraftarrlır. Tehlikenin mahiYe· Jerek düşman birliklerini bombar- veyahud )·arı yarıya zayiat verm!• 

Ilı. tini kavramak i teminnler, ıyıce iımaıı etmesine mani olunmaktadır. oldukları tahmin edilmektedir. Al_ 
~ ~ollıde baqlıvan taarruz hakkınrla dlisiinsi.ln\er. Fransa ve müttefiki in Müttefik tayyarelerin rolleri pek manların kullnnrlıkları 'ki bu~uk mil 
;: ltunıanı!an · l!'@n .. al Veywanrlın giltere. biitün kıın-etleri~·le av:ı1'tr. ııühimrlir. Fran~ız üslerinden hava- ı·on askerden 400 hin kişi•ini kaybeL 
~,:_l~,•lni söylemekle iktifa ediyo- dırl.ar \'P. ni~ai zaferı_· ka~anacakln 'nna~ İngiliz .~·e ~ran.ız .avcı tay'.a-ıt•klt'ri .anılmaktadır. 

n ı rınılan. 1ı•r zilm!\ı-c1an 7.'yRde em'n elerı, cephe ıızer nde daıma devrıye Roma. 6 (A.A.) - Matbuat. Fran-
General Veygand. bana şunla!ı d'rln. Silahlarımıza gll\·eııiyoruz.• •ezmekte Ye düşman bombardıman oız rephe 0 inrle ~·apılan yeni Alman 

·ıyyarelerinin faaliyetini durdurma. taarruzunu bii~·iik harflerle ilan e•

Avam kamnras1ııda 
Ge 'ecek salı günü nıühim v~ gizli 

bir celse al<:do· u~ ~caktır 

:ı ralı•maktaclır. mekte. muhareh~nin son derered~ 

İngiliz ve Fran'17. tayyareleri de bii;-iik b'r ~iddetle rereyan ettiğ ni 
.;ı.e iıı'•!Prh• clü•man üzerine ton- tPb~riiz ettirmekteilir. 

'1rca bomb~ yağdırmaktadır. Yalııu Alman kumandanlığının Fran'!z 
'edan civarına atılan bombalar altı hatlarını ı;armak için elinde bulunan 
'ondur. bütiin vasıtalara miiracaııt etmeğe 

En reühim mMele. cHi•mamn elin- kaı·ar verdiği ihsas !'dilm!'ktedir. 
le anrak rlör! ay motorize harbi idn- Gaıeteler 6.000 k11rlar tay~·a"en'n 
·e edebilecek henzin bıılunma~ıdır. hnrekı1tll i•tirak ettiğini ehemmiyet-

Amerikan 
radyoları 

Amatörleri ecnebilerle 
konuşamıgacaklar 

Vaşington, 6 (A.A.) - Federal 
muhaberat komikyonu bugün Ame
rikan radyosu amatörlerine ecnebi 
memleketlerde ikamet eden amatör-
!erle muhabere elmeği menetmi~tir. 
Kom''ronun 'öz •öylenıeğe •a!ıtİıi
yettnr aza>1 bu tedbirin Avrupa har
binden dolayı alındığını bildirmiştir. 

HoBandada 
o'anlar! 

lon.a • (R d ) n ·ı A 't'kı·ı ) ot' . ı' (o•n'ı1 ütnı'k ~nclr Dli•maıı hatları ve Fran•a j:!erilP- le kaydp~·lrmektedirler Bcrliıı, 6 (Radyo) - Ho!lanıfa \ ura, u a vo - ugt n .t\· : · a ser JQ$ ..fil l ...-, ı .:;- t ~ p · 
6 

(R 1 · • 

Feci bir kaza 
Bir amele iki ayağını 

kaybetti 
Dün akşam Pasaport iskelesinde 

feci bir kaza olmuştur. Ameleden 
Hüseyin oğlu hmail Hakkı, yollarda 
çalıştırılmak üzere getirilen tesviye 
makinelerinden birine iki ayağın; 

kaptırmış Ye za,·allının her iki aya
ğı kesilmistir. 

hm:ıil Hakkı, derhal imdadı sılı. 
hi otomobiliyle hastahaneye kaldı 

rılmıştır. 

* 
Fransız amiraUar 
Lejyon Döni;,. nişanile 

taltif edildiler 
ltıı k d • b tt ~ 1 : . 't -

11 
d • 1·ı Fr•n . ., 11111 ,ı 1 .. ·np 6 Alman ta,·varcşi cliisiirü!mü•- nrı., ar rn) - Ol!c vokit fevkalade komi,erli:{iııe tayin edil-

\, amarasın a ey ana a ıı u - ce ıng' ereııı "K ' . Ü '" •• til . . ' , cepheıle l h b l .: d.. . 1 S s· 1 k l'ariş, 6 (Racl<·o) - LoııdratlHn 
·~ Çö 'l k ö il · ı ~· h · ldu<i-uııu tek·:ır lüzum r. n ge en a er ere gore, u•- mış o an ev , ınguar, ven ·ararna- , 

~llı o• r0çı '. 
1
:abml ara1nın 

11 mukzı' e ·' ~rp .11 a~·e.ı 0 0 
' a ; Pari•, 6 (A.A.) - Riivter bildi- man tankları, taraf taraf imha edii. meler ııe,retmistir. Bıı 

0

karnrnam•le-
ı 6Yn g z ı r ce 'e yapara ı3":J gurmuyorum... . · kt d' .. · - • · · 
'~i"et· ht ]'" ı ı il ı p · ~ (R d ·o) <;aJı gu··nu" ak» ··ıynr: me e ır. re gore, Alman fevkalade komıserı, · " ı ve n1u e ıı me~e e er ze- ur~. v u ~ - ..... c .r.:r • • .. • • • 
·~de K Q i.ll '" . b'ld' . t' d'l k . 1 .. ı·ın· ear••mba ~u"nı··, İngılız askeri mehafili tank hü- Hucum arabalarıyle, Almanlara kralıçenın baklarını haiz olacak ve !(ur ş ece6 ını ı ırmış ır. ı eçe gıı ı ıç ı "' , '" • • 'dd tl k 
lı::•m d bl ~ 1 k d üreeek ve '<t;l parti•ıl'e cumlamıa kıırşı vapılnıı• olan Fraıı- ~· e e ar~ı konmakta ve iyi neti- Hollanda memurlannın kfıffesi ken-

~'tvek~lra ab r sutta ebcelvap vctren ine a abr s bu lar'··e;k'd• v··
1

,". <ız miidafn:ı te i.•atının Samme nııı- ~eler elde edilmektedir. di•ine tebaiyet edecektir . 
.ı ıu eyana ... a u unmu~ ur: mensup azı me ~ , . .,n . ~ .• p . 

-... ., it hUkA ı· . lı h t 1 uller· h· kkınd• ı'•a hşreb.- nde vazi,·etini tamamiy'e arıs, 6 (Radyo) - FraMız ka- Hollanda kanunu esasisi, harp de-
JI,. .ar anya. ume ı, ) ~gane an a a arın mes ı a .... ""~ . · ""h 
~h..... B 1 'k h!lk·' t' 1· , 'ı t. t kt' E·ı me••u ·]arın •abık ı_,·fa Ahı'" o\dıığurırlan dol avı be,·anı rarga ının abam res111i tebliği: vamı müddetince değiştirilmiyecek-
1" -"'lJ e çı a ume ı o a.rcıcl ln ıs rece ır. :.>ı. v '." • ~ ,~ • ~ ~ s · . 
ıt•ıı.ada b11lu meşru Belç.ka hii- hatvekil Çerııbel'layn ile sa.bık h~va 1'1•mnıın yet etmekt~dırler.. om cephe•inde biltun .gil.n kanlı :ır. 
Q11ıetı . t kt d B l 'k b'I K' 1 ,. ıd'a hi.lcum edecek Bıı •abah gelen hır a•kcrı rapo•-. muharebeler cereyan etmıştır. 1 .1. f 

f;,l nı anııııa a ı•. e çı ·avı ·ı -,nazırı ınz ey L - .. • • D'l .. .. ngı iZ V rans • ~lr.ı h d dl b" 1 t' .k ·. l d. hiltun ıstınat noktalaı•ının muknve. L Şman, butun kuvvetlerini harp e iZ 
11 u IU'lna il' . ırnıe , ı·- er ır. t . ld ğ d .. il t" 

mef; e mı. o u unu ve diin ak•am mey anına surm ş ur. ıı,r r •d /" • 

SON DAKüKA: 

Fransız 

rephe geri•ine kaçmnğa muvaffak 0 iki bin tahmin olunan Alman tank- ın.aarı se zrlerı 
lnn bir çok tankları'! tahribine mu - ları, ik'şer yüz harbe iştirak etmek- ll!adrid. 6 (A.A.) - Fran•anm 
"affakıyet ha<1l olduğunu ve zaten te,dir. Askerlerimiz, bütün cephede yeni l\1adrid sefiri Labaume haft~ 
bu tanklarla beraber hic bir plyarle kahramanca mukavemet göstermek- $Onunda ve yeni İngiltere •efiri Sa
kuvvet'ııin e8ohe geri•ine gecmem'' te ve hava kuvvetlerimiz de harekl- muel Jioare bir giln •onra veya haf
~ldulunu kaydetmekted:r. Muhare- ta İ tırak eylemektediı. İmha ettiği- ta ba,ında itimadn3meler:ni takrlim 
be bıı •abah ayni şiddetle başlıı.mış miz dilşman tankları yüzlere baliğ edeceklerdir. 

ve hatta cenahlarda kısmen genişle- olmuştur. Şu"phelı" eşhas 
mı.tir, Dpşma~ aşağı Somde ve Elet neh-

m znf akasın-- Fiihakika diin Amien•e - Percun d munsabın(!a ehemmiyetsiz bazı Bundan sonra A.~nerika-
ve Ailette tarafında hiicum yapılmış ılerlen·eler yapmıştır. 

Ôiin gE ç vakit Peron 

~e-1en an1iı-al Dulırlyal, bugün rei~I~ 

cumhur Lebruıı tarafından kabul e· 
dilmiştir. 

Re:•icumhur, Dunkerlc harbinde 
gösterdiği yararlıktan dolayı am.rali 
tebrik eylemistir. 

Amiral 'Ilabriyal. Kontr amira 
Laston ve Lerkler, lejyon döııör ni· 
şanirle taltif edilmi.~lerdir. l\Iera•'m 
de. amiral Darlan ile başkumandan 
general Veygand hazır bulunmuşlar
dır. 

Ufaklık bııhranı 
Yakında kalkacak 

Ankara, 6 (Te'efoıılaj -- ırı.;kü -
met, ufaklık buhranının kalkma ,ı 
iç n 40 ınilyon liralık (10) paralık ni
kel bastırmakta<lıı·. Bunun yirmi miL 
yon liralığ 1 yakında teda,·üle çıkan
lacaktır. 

geçfiler iken Almanlar bıııı:iln aşal!'ı Somme •~ Or~umuzun maneviyatı ~!lksektir. da oturamzyacakfar 
lıasında da hilcııma geçmı~ıer v,> Tn)y11relerimlz, Ren şımendlfer Vaşıngton, 6 (Radyo) - Şüpheli Lilvanya başvekiJj 

~ 
1 

•ı:ts, 6 (Radyo) - Hava• ajaıısı göre: Fran•ız ordusu, Peron ınıııt~- Şampanya taraflarındn nek ş!ddetH hattını ve o civardaki biltün san ar! eşhas ve sabotajların derhal Ameri-

da mukabil taarruza 
dl_rı;yor: kasında mukabil taarruza geçmiştir. topçu ate•! ıı.cmı~lardır. Buna naz~ - meı·k~zlerini bomb11rdıman ve tah- kan topraklarından ihracı hakkına~ Mas kovaya çaijrı/dı 

~·ı!)ü,ınanın taarruz hareketi buııiln İngiliz tan·areleı-1, Sengenten, Ka. ran bu ııoktacla rln Alman hilcumla- rip eylem:~tiı' yeni bir kanun hazırlırnmaktadır. Bu Kaunas, 6 (Radyo) _Rusya hari 
lııat!ıı •iddetiyle devam stmişt'r. Al- mbre vesair yerlerde_ şiddet~i hilcum- rınP l~t'zn• ed'lmek icap eder. Bur:Un 86 ~ı muhakkak ve 7 RI kanun meriyet mcvkiine girer g;r. ciye kom!~ri :l>Iolotor, Lit\·arıya t.ış 
!lq lar, cephede umdukları netl~eyi lar yapmışlar ve yi.lz ellı metre- Parl', il (A.A.) - Romnıe• !lz•rl- muhtemel olmak üzere düşmanın 43 mez, beşinci kola mensup oldukları vek:Ji Berki) ;\foskovaya davet et. 
the edememişler ve bi.lyük zayıata ye kadar inerek ağır bombalar .. ı- ne yaptıkları taarruzdıı Almanlnr tayyare•i dilşüriilmüştUr. tahmin olunan ve daima göz hap•ine miştir. Berk', refakatinde baıku": ~r 
~ınışlardır. ımışlardır, ilk defa olarak :ransızların antltank Cephenin ba~ka taraflarında kay- tı'\bi_ :utulmuş olan Almanlar hudud dan olduğu halde lı<ıgiin hu•u:;i ~r~n-

ıı dak.kaı,la alınaıı h11berlere l1anl mfidlltaa mtemlerj ıı, kar~ılan• de deier bir şey olmamıştır, huıcıne atılııcaktır, ı ·~ !ıar.k~t ., ııu11 i~. 
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{ANADOLU) 
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SATIŞJLA.Nt T ı B lzr.ıir rulh hl!kuk mahkemesin- • ş an kası 
d n: KUçük Cari Hesaplar 

Kı~ met; Şerife; Abdurrahman ve 1940 
Zehranın şnyinn mutasarrıf oldukln- İKRAMİYE !'LANI 
rı kar ,ıya.ka sel.imiye sokağında 28 KEŞİDELER 

No. lu hane mahkemece verilen iza- l Şubat, ı Mayıs. ı Ağustos, 

lei şuyu kararına ist"naden 8-7-940 l lkinciteşrin tairihlerinde 
pazartesi günü saat 15 de izmir sulh 

1
, ______ y_a_p_ıı.a.ca_k_t_ır_. __ 

hukuk mahkemesinde sabşı yapıla - 1940 tKRAMİYE"LERt ~ 
caktır. Bu arttırmada tahmin olunan 1 adet 2000 liralık = 2000.- lira ' 
bedel 4000 liranın yüzde yetmiş beşi S > 1000 > = 3000.- > 

verildiği takdirde talibine ;hale:.i yn. 6 > 600 > = 3000.- > 

pılacak aksi takdirde satış 15 gün 12 > 250 > = 3000.- > 

dahn uzatılarak ikinci arttırma ~ı 24- 40 > 100 > -4000. - > 
7-940 çar:.amba günü snat 1G de ge- 75 > 50 > = 3750.- -. 
ne dairemizde ~·apılacaktır. Daha 210 > 25 > = 6250.- > 

fazl.ı malUmat almak i:.tiy'enler dai- • Türkiye iş bankasına para ya 
remizin 940-1672 sayılı dosyasına tırmakla yalnız para birik!irmi• 
mı.irncnrı.tları !uzumu ilan olunur. olmaz, ayni zamanda Ulliinizi d; 

2121 denemiş olursunuz. 

Memleket Hastahanesi Başta
bipl. ğinden: 
Hastanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 26-5-940 dan itibaren bir kıs

mı onbe~ diğer kısmı on sekiz gün müddetle eksiltmeğe çıkarılmıştır. 
Bunlardan: 

1) 54900 kilo 
30600 kilo 

270 Ton 
10000 liralık ilaç 

5764 lira 50 kuruşluk 1 Cj nevi ekmek 
13158 liralık koyun eti 

7830 liralık Sömü kok 

Kapalı zarf usuıa ile 10-6-940 Pazartesi günü saat 11 de 
2) 27000 kilo 3037 lira 60 kuruşluk süt 

23400 kilo 3159 liralık yoğurt 
8000 kalıp 1500 liralık buz 

1500 liralık röntken filmi 
Açık eksiltme ile 10-6-1940 Pazartesi günü 9 da 11 arasınd,! 

3) 52~0 kilo 1931 lira 40 kuruşluk toz şeker 
3240 kilo 3969 liralık sade yağı 
4230 kilo 951 lira 75 kuruşluk makarna 
9000 kilo 2925 liralık pirinç 

126 kilo 617 lira 40 kuruşluk çay 
3400 kilo 1l 05 l ·ralık sabun 

600 liralık enakı mntbua 
8000 metre 3120 l"rahk yerli kaput bezi 

(ANADOLU) 
.. • 111t •• 1. 1' ,, .......... 1. il 1. ,, •••••••• 1 ••• 1 ..................... 11.' ......... 1 il............................ . 
' ~ A r : 

lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
.... fft••tlll•tllll••ltll ... ll•Pllllll•••llltll•llll•811111•1 t ll•lllftt•ellllllllll .. Wl•ft--·· ...... 1--· 

lzmiı- levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 

Miktarı 

Kilo 

24300 
G2300 
86500 

Çalı fnsulye 
Ayşe kadın fasulye 
Barbunya fac:ulye • 

98000 Taze kabak 
26000 Adet hıyar 

Yukarıda yazılı bel) kalem sebzenin pazarlıkla eksiltmesi 16-6. 
!MO pazartesi günü saat 14 de Tophanede istanbul levazım a
rrirlıği ~atın alma kom·syonunda yapılacaktır. 

2 - Ih p,,,i niıı tahmin b ·deli (1717 4) lira 50 kuruştur. Rumeli ci
lı eıine ait seLzeniu ilk tem"natı 884 lira 6 kuruştur. Anadolu 
c. ı .etine :ıit sebz~niıı ilk teminntı 404 lira 2 kuruştur. Şartna
me~i Ko. da görulur. 

S - 1 lr>k!ileı-in kant nı Hsikalar·yle belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Bergama 
den: 

be~ediye riyasetin-

1 - Elt!ktrik .. antıralı iMiyac1 için 1800 kilo kuru buhar silindir ya· 
ğ• ~000 kilo mak ı rı ~ ağlama yağı ve 48 k:lo ü:.tüpü açık ek
s· lh,1c ruretiyle mi.tb:ıyaa edilecektir. 

2 - A!:nncak bu mallı:ıın muhammen bedelleri ceman 2008 iki bin 
sekiı liradır. 

3 - Şartnamelerini görmek ist'yenler belediye kaleminden para
sız alırlar. 

4 - Ekt:iltme 20 hazil'an 940 tarihine rastlıyan perşembe günü sa
at 15 te belediye dairesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı yüz elli bir liradır. Taliplerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ha
mile't mezkur gün ve saatte belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. 2111-4605 

Bornova Zeytincilik istasyonu 
miidürliiğünden: 
1 - 1zmlr Bornovn şo~ası üzeriucı vaki zeytincilik ista"Yonu bah

<;e~inde mevcud 200 adet len) ı ağacının bu yılki mahsulü kö
türü. olarak pazar!ıklu satılacaktır. 

2 - Şeraiti anlamak h:tiyeııler i tusyon müdüriyetine gelebilirler. 
3 - Alı~ıların ~atış günü olem 10-6-940 pazartesi günü saat 14 de 

istasyonda toplanacak ·atış komisyonuna müracaatları "lau 
olunur. 2123 

7 Haziran 1940 CUMA -

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

V. F. Henri \lan.Uerze 
AMERlCAN EKSPORT J.JNFS INc;. 

@) ADIGE V. a p u r u N E V - Y O R K tçt:-; 

4ıeı ~ 
2-6-940 tarihinde ır .. 

' beklenmekte olup EKSCHANGE vapuru 15 Haz 
CENOV A VE R1V1- na doğru bekleniyor. 

D~JATJ( E:e~e~i:~:;:~t7; .ha ---D-.-T-.-R-. ;-=-BUDAPEST 

CALİTEA Vapuru 4-6-940 tarıhin Budapeat ~çin: . a dofrG 
de beklenmekte olup 1STANBUL KASSA motörü 5 hazıran 
PİRE NAPOLİ CENOV A limanlarına be

5
kleniyor. . ana dol-

hareket edecektir. ;~~E~ motörü 15 hazır 
E. MORANDl Vapuru 13-6-940 ru e enıyor. 

1 tarihinde beklenmekte olup ertesi SERVİCE _1\_I_A_R_T_t_M_E_ROU!\IAİN· 
günü PİRE TRlYESTE VE~~DİK li- BUCAREST 
manlarına barelcet edecektir. Köıtence ve Galaıs için: 

QUIRINALE Vapuı-u Haziran a- --------yının ikinci on gününde beklenmek- O İT UZ vapuı u 20 hazirana doJtU 
te olup VE~EDlK TRİYESTE liman-
ı h 

bekleniyor. _ ..... 
arına :>reket edecektir. Vapu.rlann !ılın n tarihleri ..-

Not - Bütün bu vapurlar Triye•· kında hiç bir taahhtıd alm111 ... 
te veya Ct::tovada ıiınali ve cenubi l'ELEFOI't ı 2007 - 2~ -
Amerika limanlanna hareket eden -
ITALIA ANONiM aeyriaefain tirke· Olivier ve fiirek tiJ' 
tinin Ye Amerika Ye Hindiatana hare- LiM1TED • 
ket eden LOYD TRIYESTINO ano- VAPUR ACENTASI 
Dİm aeyriaefain tirketi Yapıarlarma Atlvrk caddesi Reea binaaJ 
teaadüf ederler. T el. 2443 . 

Not: Gerek naYIUn Ye serelue 'ha· Londra ve Liverpol hatları jçtıl 
reket tarihleri halduncla aceat~miz 

0

p· "" • ·· v•Pıar-ıyaanın ıntıyacma .rore 
hiçbir meauliyet kabul etmez. ı ki d r 

TELEFON No. 2004-200S arımız aef~r yapaca ar ı • rr!!I! 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA lLA.NI 

Menemen ncra memurluiun· 
dan: D. No. 940-105 

Açık arttırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu: Üç 
parçada 4 hektar 7788 metre murab. , 
baı tarJanın nısıf hissesi ve köy için- ' 
de bir bap hanenin nısıf hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahalle.si, ~okağı numarası: Hane 
Ali ağa içinde tarlalar ise kaya ala-

Üç Kimyager 
Valdolu 

Diğer bir takım sinir 
ilaçları gibi mideyi boı: 
mıyan çok iyi ve tesirb 
arazsız bir sinir ila-
cıdır. ~ --

Takdir olunan kıymet: Kaya ala- Saçlarınızı 
nı 300 cindere 180 tepe mevkiin- Dökülmekten ve kepeklerde• 

13.6.1940 perşembe 9 la 12 arasında açık ek!:iltme ile ihale oluna
caktır. Eksiltme ve ihaleler İzmir vilayeti daimi encümeni daıresinde 
) apılacaktır. Taliplerin şartnameyi öğr<!nmek üzere her gün hasta -
neye ve eksiltmeğe iştirak edeceklerin hususi muhasebE;ye yiizde yedi 
buçuk hesabiyle muvakkat teminat akçelerini yatırarak alacaklan 
makbuz veya banka melrtupları ile muayyen gUn ve saatlerde encüme
ne müracaatları. 

nı, cindere ve te~ mevkiindedir. 1 l!&lhıüt_ı...ı -

bOA t•· 
-------------- ki 100 hane de 100 lira olup bu kıy- kurtarmak, cildinize ta 11 

d 
m~t mecmuunadır. ravetini iade etmek iıtiyor•aO 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmcğe iştirak edeceklerin zarflannı 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanunun tarif atı dahilinde hazırlamaları ve 
mllayyen saatte teslim etmiş olmaları ilan olunur. 1962 

Acele Daktilo aranıyor 
!tfali bir müe.sEcsenin 1zmirde açacağı büro için iyi \'e çabuk Türkçe 

yazar, tecrübeli bir daktilo bayana ihtiya~ vardır. Kab~l'yetine göre 

dolgun ücret veriiebilir. Taliplerin her gün saat 16 dan 18 e 

lkadar Atatürk bulvarında Tayyare sineması- ya-
nında 208 numaraya müracaatları 3d. 

ıus; M-t,CC 'S.i!ll 

Bornova Belediljesin! en: 
l - Bornova yeni su şebekesin~n tevs:i için 600 metre uzunluğun 

da 60 milimlik font boru satın alınacaktır. 
2 - Muh:ımırıen bedel 900 liradır. 
3 - Mlinakasa 13-6-940 perşembe günü saat 11 de Bornova bele 

diyesinde yapılacakbr. 
4 - Depozito akçnsı 63 liradır. 1 4 .7 10 2018 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: • 
1 - l\Ievcud evsaf ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bed~li 

47230.50 ·lira olau 13 kalem muhtelif cins boya malzemesinin 
l O-G-94ıJ ta~ihine rastlıyan pazartesj günü saat 15 te Kasım -
pr.şada. bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda ka
palı zarfla ek~iltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 3542.29 lira olup şnrbınmesi her gün iş ~aatı da -
hilinde \ e 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komi~yondan 
alınabilir. 

3 - 1 teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlıya -
eaklan teklif mektuplarını en geç eksiltme saatinden bir sa~t; 
ev~ e'ine kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu -
kabilinde vermeleri. 24 28 2 7 1852 

T. C. Ziraat bankası 
K.VRULVŞ TR/Hl 1888 

~rmayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai 1·e Tic:ori IIer '!\'evi Banka ltl11ameleleri 

l-'•ra oıı uttır~!.a:ı u _ı:,::ıvO iira ikramiye verecek 

' 

Ziraat l..ıaııkasında kumlmra ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
ır.z 50 lirası bulunanlara senede di>rt defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana&ore ikramiye dağ1tıi04caKt11·. 
4 Adet 1000 Liralık 4,01)0 lira 
4 500 c 2,000 c 
4 c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
ıoo c so c 5,ooo c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
iJl/\.KAT: Hesaplarındaki p:!ralar bir sene içinde elli liradan aşa~ 

düşıniyenlerc ikramiye çıktığı hll .. dirde yiızde yirmi fazlasiyle verilecek· 
tir. Kur'alar senede dört defa, 1 e) IUI, 1 bırinci kiuun, 1 mart, ve lha· 
&U'MD tarihlerinde çekilecektir. 

~:mıııııııimınıııiıuıııııııııııııııınııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111uııııııııııııııııııııııııııum;ımnmnııııi11111111;111111:inııııuıııııı1111111111111111111111111111mııııı111111' 

: Mide Vltlıcut ~ 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, SEB QRl._ 7t. T 
5aat: Menemen icra daires!nde 8-7- l Y • 
940 pazartesi günü ~aat (11) de. Kullanınız. Memnun o1acak•111" 

1 - İşbu gayri menkuliln arttır- t 
ma şf\rtnamesi 19-6-940 tarihinden Hamdi Ntlzhet ÇanÇ~ 1 
itibaren 940-105 No. ile Menemen Sıhhat Eczahanesı 
icra dairesinin muayyen numarasın- Kemeraltı _ İzmir __ _ 
da herkesin görebi1mesi için açıktır. Al ZlLW ım ... . - *f ııld.., 
Handa yazılı olanlardan fazla mnJ ... _ ri menkul ile temin edilmi~ a ac ....... 

• ' u • kJllll'"""' 
mat almak istiyenler. işbu şartnnme- rının mecmuundan fuzlayn çı k" ıcal· 
re ve n40-105 dosya numarasiyl" me- en ço~ arttıranın taahhüdü ba ıdllh• 
muriyetimize müracaat -etmelidir. mak uzere arttırma on beş gu~ at.o 

t d "d lı · · ·· il "nı sa 2 - Arttırma va i~tirak iciıı vukn- em ı ve on eşıncı gun aJ . 1 .. "' :a • ' • deh ~ rıda yazılı kıymetin yilzdc 7.5 nh~be. te yapılacak artt11rnada. be nJs.ıt 
t · t" · 1 ~ ·· hanı tinde pey veyn milli bir bankanın te- ış ıs yenın a acagına ruc ul i-

minnt nıektl'bu tevdi edilec~ktir. diğer alacaklıların o gayri mcnk 111 
(124) le temin etlilmiı:; alrcakl rı meclll~~Jc 

" . . . dan fazlaya cıkmak ~nrtiylc, en ç 1 
.• - ipotek sahıbı alacaklılarla dı- artt ran· "hale edWr Bö\"le bir bı!de 

ğer alfıkadaı·Jarın \'e "rtifak hakkı ı:ıa ld 
1 

d:
1

1 
1 

• "h l · •a.pılamaz ~· . . • e c ı mezse ı a e ' ' 
lııplerınin gnvri menkul üzerinrleki t t 1 b" d"' · · . . . sa ış a e ı uşer. 1,, hakla.rım hu~mı:yle fa~z v~ Amasr~- 6 _ Grıvri menkul kend"sine ih3 ~ 
fa daır olan ıddıalarını ışbu ılım tar -

1 
k • d h 

1 
verilet1 

h" 1 Tb . . .. . . d o unan im~e er a veya ıe 
ınc en-~ ı _aren _yırmı. g~ın ıçın e e\~- mühlet icinclc> paran vermezse ihıı 

rakı mu<ıbıtelerıyle bırlıktc memur - k f · h 1 k. k d" · den e'f• 
t . · b"ld" 1 . · d k ararı es o unara ·en ı ın 

~·e mızc> ı ırnıP erı ıcnp e er. A - 1 .. k k kl'ft b 1 kirtt118 
. . . . . ve en yu se tc ı e u unan 

sı halde hakları tapu sıcıln·le Ralııt ol t . ld • b d 11 1 ;,n rllzl . . • arze mış o ugu e e e a rnn,.. •• 
n"' dıkçn satış bedelının paylaı:ıma -

1 1 bulutl., . o ursa ona, razı o maz veya 
sındnıı harıç kalırlar. h b .. üddetle .. . .. mazsa emen on eş gun m 

4 - Gosterılen gunde arttırmayn ~t k 1 k arttır•· 
· t' k d 1 tt t . 1 aı~ 1rmaYa c;:ı arı ıp en co ]<İ 
ış ırn " en er ar ırma şar namesı - "h 1 • ~·ı· İk" 'h 1 • sındıı · k ı·· , na ı ne e .... ır. ı ı a e nra 
nı o umuş ve uzumlu maıamat al- f k .. 1 . . .. de 5 tefi , h 

1 
. ar ve geçen gun er ıçın yuz 

mış \ c un arı tamamen kabul etmıı:ı h 1 k f . d'. nrıır· . . • esap o unaca aız ve ıger z .. 
acl ve ıtıbar olunurlar. 1 _.. h'· k h t k 1 ksızıll . . . ar ayrı~ u me ace a ma 

5 -. Tnyın cdılen zamanda gavrı . t' . 1 d t h ·ı oltJ• .. ~ · memurıye ımızce n ıcı an a sı 
menkul uç defa bagırılclıktan sonra M dd (133) 

k tt "h 1 d"J" A nur. a e . . Pn ço m· ırana ı a e e ı ır. ncak 't kA . k 1.t k"rıdtı . ~, ez ur g,,yrı men u a yu " 
arttırma bedelı muhammen kıy- .. . . . :Mene· 
metin yüzde yetmiş beşini ıgoste~,ıen 8-7-940 :arıh nde . btl 
bulmaz veya satı~ istiyenin men ıcra memurlugu odaı::ında ıŞ 
alacağına rüchanı olan diğc>r alncak- 1ilan ve gösterilen arttırma şartname· 
lılar buluııup ta bPclcl bunların o gay iRİ dnires"nde satılac:ığı ilar. oıuntJf· 
,. M'V' Q.Wl:l$!iikiS1RM'"'"q'''-·W'9' 04NC ...... UQ" pıı;:watC!!lfW',..._. 
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