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MAYIS 
1940 Günü geçm~ nüshalar 25 kuruotur 

hesi deki Müttefik Kuvvetlerin 
ave eti Devam Ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::-~~ 

göndererek takdir etti Sumner Vels lngiltere Kralı, Ordu Kumandanına bir mesaj 

Almanlar iki bin tank ve pek çok 
• 
ınsan kaybettiler 

Amerikanın siyaseti ve diğer devlet
lerle olan münasebatı hakkında 

mühim beyanatta bulundu 
riyetleri arasında münasebetler hiç 

lngiliz ve Fransız Kıtaatı, vaziyete tam bir enerji ile bir zaman bugünkü kadar derin ol-
mamıştır. Amerikalı olmıyan bir dw 

karşı koymakta Ve ahramanca ltarp etmektedir let tarafından şimali Amerikaya ol-
sun, cenubi Amerikaya oh;un yapıla-

Londra, 29 (Radyo) - Askeri va- sı saat 18.45 de askeri vaziyet hak- cak her taarruz, bütlin Amerikanın 
Ziyet hakkında alınan haberler şun- kında şu malumatı vermektedir: emniyetine karşı bir meydan okuma 
lardır: Şimalde Alman hava kuvvetleri oWıcak ve bütün Amerikalılar tara-

Şimal cephesinde, Belçika kralı- bütün şiddetlerile harbe iştirak et- fından böyle telakki edileeektir. Ta-
ıun ihanetile Belçika ordusunun aç- mektedirler. Dunkergue limanının arruza karşı mukavemet kabiliyeti· 
tı&-ı gedik kapatılmış ve vaziyet bi- te•isatı çok cicldi bir surette bombar- mizle hür müesseselerimizin muha -
raz salah kesbetmiştir. Buralarda <l ıman edilmiştir. Dunkergue şehri fazası kabiliyetimiz alelade maddf 
düşmanla şiddetli muharebeler ya- doğrudan doğruya Alman hücumla- bir hazırlıktan pek fazlasını zarun 
tıılmaktadır. Düşmanın zayiatı çok rının tehdidi altında değildir. kılmllktadır. O da manevi hazırlık-
•ğırdır. Hava kuvvetleri, muharebe- Calaisde Fransız kıtaatı dün ak- tır. 
lere geniş mikyasta iştirak etmekte- şam şehirde mukavemet etmekte idi- Emniyet altında olduğumuza kani 
dirler. Tecrid edilmiş ordunun Pt- ler. olduk. Çünkü bu ernn'yete malik ol-
rafı, bomba perdesi ile örtülmekte- Somme üzerinde Fransız kıtaatı duğumuza inanmak istiyorduk. Hllr-
dil". Kale Fransızlann elindedir. mahalli bazı köprü başlannı temiz. riyetlerimiz, müesseselerimiz, istik -
Dunkerke doğrudan doğruya bir Al- leme ameliyelerine devam etmekte- !alimiz; fedakarlıklar, ıstıraplar, f&o 
man hücumu yapılmamıştır. Bu ih. dir. Bu ameliyeler çetin muharebe- Sumner Vela ragat ve ihlas ve ekseriya ter ve kaıa 
tlınal şimdilik uzaktır. Fakat şehir le~e sebebiyet vermiştir. Vaşington, 29 (A.A.) - Sumner sayesinde vücude gelmiştir. Bir~ 
t11yyarelerle daima bombardıman Aisne üzerinde Rethelden bir kaç Vels bir nutuk irad ederek demiştir Amerika ile eenubt Amerika hftldl-
edilmektedir. kilometre uzakta ve garbin de bulu- ki: metleri arasında yapılacak m11esııir 

Tecrid edilmiş ordu, hiç bir suret- nan Chateau Porciende Almanlar -< Dünyanın mühim bir kısmını ve samimt bir me>ıai birliği hftr in• 
le irtibatını kaybetmemiştir. Kuvvet- büyük bir baskın yapmışlardır. karanlıklar içinde bırakmış olan bu sanlann burada ihdas etmiş oldukla-
ler, sahile doğru bir kaç mil daha Makdat nehri geçmeğe teşebbüs- saatlerde, Amerika kıtasının bütün n demokrasi m1lesseseleri her t!lrltl 
Çekilmişler ve müdafaa hattını da- ten ibareWr. rıaskın büyü!< müşkü- memleketleri arasında büyfik bir an- tecavilzden m.suu buluDdurmağa r• 
raıtınışlardır. Buradaki orduya mal- !atsız defedildi. !aşma mevcuddur. Amerika Cumhu- rayacaktır.> ' 
zeınei harbiye ve yivecek deniz yo- İngiliz topçular~ . . • . . Meuııe üzerinde 'l'e !ılajiıtoda va-. 
liyle temin edilmektedir. olan cephede tebeddül yoktur. ya B~lçıkad~n hı~ hır ıa.~ade tem..n zlyette tebeddQJ yoktur. 

lngiltere -Italva Alman hilcumlarının kınlrnasmda, Paris. 29 (Radyo) - Almanların, ~demıyecektır: z.ırad~ng~ızd ve~:::~ Rhln üzerinde ve başlıca nehrin 
her iki cepheye getirilen yeni ağır son günlerde şimal cephesinde müd- sız tayyarelerı, şım ıybe . a ar t ilst kısmında ve sav sahilinde Fran
toıılar ve kullanılan mermiler mü- hiş zayiata uğradıkları ve bu cephe- köprü.lerle .'.~lları, fa nkalan, pe • sız topçusu Alman münakale yolla
lıiın rol oynamaktadır. de şimdiye kııcl ar cereyan etmi1 elan rollerı ve bu~un erz~k depolannı ta- rını ve bilhassa demiryolu ve istas-

Diğer c~phenin muhtelif kısımla- ~uha:ebele_rde i.ki ~i? tank kaybet.. ~::ı:.n tahnp etmışler ve yakmış- y~nl~nı şiddetle bombardıman et- Butler Roma müzakereleri hakkın-
tında faalıyet olmuştur. Fransız kuv- tıklerı te~bıt ed ılmıştır. . . mıştır. ' 
\'etleri .som nehri cenubunda düş· Askeri mü şahitlere göre, Alman- Parıs, 29 (A.A.) - Havas AJan- Paris, .2.9 (A.A.) - 29 Mayıs sa- da Avam kamarasında ·z hat verdi 
ınan elınde kalan üç köprüyü de ele bah teblıtı: 1 a . 
ı-eçirmiş, temizliğe devam ile bazı B ı .. k p ı A mentosu Kıtaatımız şimalde düşmanın aşı- Londra, 29 (A.A.) - İyi malO.mat şimdilik siyasi plinda bir netice elde 
ınevzii mühim muvaffakıyetler te- e ÇJ a ar a n gayretlerine hayranlığa değer bir almakta olan Londra mehafili Sir edilememiştir. 
ınin eylemiştir. - DeTamı 4 iincü aahifede - Vilfrid Greene'in Akdenizdeki kont- Londra, 2'J (Radyo) - Avam ka· 
· Enin nehri şarkında, Retelden bir- } roı meselesine müteallik olarak ifa- marası bugün toplanmıştır. Söz alan 

kaç kilometre ötede bulunan Şatop yarın F ransada toplanacak. Leono - Alman generaıı· ra memur olduğu vazifenin teknik müstakil İŞÇİ partisi reisi Vengol, in-
l'ilsyene ani baskın yapan Almanlar • sahada muvaffakıyetle hitama ermiş gilterenin italya ik olan münasebatı 
fazla kuvvetli olmalarına rağme~ dun ihanette bulunacag" ı belli idi Leopoldun ihanetini ve Sir G~e~ne'in bu hususta İtalyan hakkın~a beyanatta bulunup buluna-
kolaylıkla püskürtülmüş, ric'ate . . .. i eksperlerı ıle mutabık kalmış oldu - mıyacagını sormuştur. 
lnecbur edilmişerdir. Paris, 29 (Radyo) - İşgal edilme- dan ve onu takıp eden ılk gundenber büyük zafer $ayıyor ğunu beyan etmektedir. Bu suale tahriri olarak cevap ve-

Ren nehrinin sağ sahiline yerleş- miş Belçika şeh 'rlerinde çıkan bütUn daima garip bir ~attı hareke~ ın~- Berlin, 29 (Radyo) - General Maamafih si<yast sahada böyle bir ren hariciye m.steşa.rı Bııtler şöyle 
tirilen ağır toplar, nehrin arkasında Belçika gazeteleri, kralın teslim olu. ·likti. Ananelere rıayet etmek ıstemı- ,Yon Meç, Belçika kralının Alman or- netice elde edilememiştir. Binaena - demiştir: 
Alınan münakale yollannı, demiryol. şunu cihanet!• olarak tavsif etmek- yoı·du. . dusuna teslimi münasebetiyle yazdı- leyh alakadar hükilmetler elde edil- - Evet, harp kaçağı kontrolü halC 
!arını, istasyonlannı bombardıman tedirler. Artık Bel~ika kralı yoJ<_tur. B.elçı: ğı bir makalede, Almanyanın en bü- miş olan teknik itilafı henüz tasvip kında İngiliz hükumeti ile italya hil· 
etmişlerdir. Bunlardan biri diyor ki: · ka hükumetı vardır. Be.lçıka mıl~tı yük zaferi kazanmış sayıldığını kay- etmemişlerdir. kO.meti arasında cereyan eden görilt-

Majinodan Möz boyuna kadar cBu ihanet, şimdiye kadar karışık vardır. Sonuna kadar m~cadele e e- detnıekte ve bu sayede şimal cephe- Londra, 29 (A.A.) - Öğrenildiği- melere ait söz söylemek fırsatını 

Dr. F. Muhiddi-
nin hamiyeti 

Varlıklı Vatan
daşlara örnek 

olsun 
Dün İzmir ve muhitinin, hatta 

ı.eınıeketin büyük bir kısım münev
Yerlerinin ve halkın tanıyıp sevdiği 
lwıabiye mlitehaıısıaı Doktor Faik 
lfuhiddin, vatandaşlara ve bilhassa 
"•rlıklı olanlara örnek olacak bir 
l&aıniyet gösternıiştir. 

Dokter Hava kurumuna gitmiş, 
- De•anıı 5 inci aahifede -

' ~ vrupa ekspresi 
iki gecedir hareket 

etmiyor 
lııtanbul, 29 (Telefonla) - lki 

ıececlir Avrupa ekspresinin kalk
ına ama lııük6metimizce müsaade 
edilaemektedir. 

Al&kadarlar, bunun sebebi hak.. 
kıııda bir t•7 ıöylememektedir. 

olan bir meseleyi açığa vurmuştur. ceğiz ve muzaffeı· olacagız.> sinde tasarruf edilmiş olan 1 milyon- ne göre, Sir Villiam Green Romada- bekliyordum. 
Kral Leopold, daha harp başlama • - Devamı 4 üncü sahifede - luk bir Alman kuvvetinin, müteakıp ki vazifesinde teknik planda muvaf- Gazetelerde de yazıldığı gibi, iıı· 

harekatta büyük işler göreceğini fak olmuş ve italyan miltehassıslariy giliz delege.si bu meseleleri görüş!De 

Rus Askerleri 
yazmaktadır. le bir anlaşmaya varmıştır. Fakat -Dnamı 3 ncü nbifede -

Litvanyaya kaçtılar. Bunların 
hemen teslimi istenildi 

Narvik zaptedildi 
lngiliz donanması, Narvik limanında bulunan 

nakliyesirıi de batırdı 
çan Rus askerlerinin derhal teslimi, 
bugün Litvanya hükümetinden talep yedi Alman 
edilmi~tir. . 

Har'.ciYe komiseri Molotof, bu me- Lond~a, 29 (Radyo) --:: Amırallık 
. ~ hakkında Litvanya sefirine ver- ve harbıye nezareti şu muşterek teb
~~ğ~ bir notada, Rus askerlerinin he - !iği neşretmiştir: 

'ııae n teslim'ni ve aksi takdirde iki cNarvik, dün akşam müttefik kııv-
devlet arasındaki münasebatııı halel vetler tarafından zaptedilmi.ştir. 
uar olma•ına sebeb.yet verilmiş Jla- Narvik şarkındaki koyda bulunan 
c a ğını bildirmiştir. Sagernes ve Parnesek köyleri de eli-

s. • S l H mize geçmiştir.> 
._ }f amue oar Narvikin istirdadı hakkında •u 

Madride hareket etti tafsilat gelmiştir: 
Londra, 29 (Radyo) _ İspanya Müttefik kuvvetler'. hava kuvvet-

hükO.meti nezdinde fevkalade sefir !erinin de milzaharetiyle dün gece 
ve murahhaslığa tay 'n olunan sabık taarruza geçmişler ve tehir ile mez

,,....,.,........,,........,._..-T"'111 

Narvikten bir ıörünüt 
Dahiliye nazırı Sir Samuel Hoar, va- kO.r köyleri almışlardır. _ Narvikı 

if · b ı ak üzere Madride 
1 

h t .. " lı Cenupta, Namsus ilerisindeki :ı.Io Londra, 29 (Radyo) 
z esme aş. a'.11 Paristeki Norveç masa a a~za.r - cephesinde kayde şayan bir hadise zaptında ingiliz rlonanması, limand 
hareket etmıştırH. f' k ld " ğ1 da neşrettiği bir tebliğde, Narvik olmamıştır bulunan 7 Alman nakliye gemisir 

Molotof Sir Samuel oar, se ır a ı.ı · . . . . . 
) P 

. dd tç 
1 

b' 
81 

k maa•ı ile cenuptaki Nigasnaten ve Ha!tpi- Alman teblii'i, Narvikın ıstırdadını topa tutmuş ve bunlann hepsını bl 
:Moskova 29 (Radyo - ropa- mil e e ya nız me u u v . t 

ır:aı:ıda nati;esi olarak Litvaııya,ya ka- alacaktır. ya kliyleriniıı alıııdıi'ıııı bildlrmittir. itiraf etmi§tır. tırmış ır. 
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Sergi a1' k 
,... 

vazen 
ır Geberen bir Dün açılan bu eser, tacirler ve ko· Brıkla ! T 00

r "İyeye 
1 • } k f d I d - Ne demif, ne diyecek, ne dife-

1 Yazan: Henri Kidou 1 m o~~Ş;.h;~~~ÇE ş.h,~İ~r.~~~m~üğ~n~~uz~~•manJ:L :.~ı.~~akıa :;~·:..::~:.·:.~;.,d:::::,,: ~"!" 
lıt lıL M t 'h } ilah f, ----------- -r -r -r " arı , garp cep ıesinin ölüm ve olan gümrük e~yası nümune sergisi, dün saat 14 te gümrük komisyon-

Akdenizi bir sntra:ıtç tahtasına sıkı bir l>lok teşkll !!derlerse, sulhiln ateş dolu uhncsinde, kral geçinen. cu, idhalnt tacirleri ve memurların önünde törenle açılmıştır. Bu mü- BUtUn bunlar, ltalyaya ve hillİd" 
benzeten birçok n keıi muharrirler idatnesl duhtı koby olacnktll". fakd insanlık el nıinden tıtanmıyntı nasebetle Gümrükler bnş müdilrü B. Seyfi Aydın bir nutuk söylemit, sa MuaeoJiniyc aidair •.• Gün ~-· 
vardır. Bu nıuhnrrirler, satranç tnh- Balkan antantının ekonomik cihe- bir şahsiyeti knldırıp yere çarptı. E&- se:-ginin ehemmiyet ve faydalarını anlatmılihr. yor ki, 1talya hakkında bö:tle bir ... 
tnsının dört tarnfına dört oyuncu tine gelince: ki Bel~ka kralı Alber, ltendi kanın· Nümunc sergisi, Türkiyedeki gümrüklerden memlekete idhal edileh al, milletlerin ağızlarında dol~· 
lto:. duktan manda, oyuncuların ar- Ekonomi birliği gıdn maddelerini dan gelen bu bedbahtın bir orduyU bilUmuın maddeleri tahlil edilmiş, pozisyon numaraları tdbit edilmit sın .. 
k .. ~ınn da ba-.kalarım korlar. ıırtırabilir. Lakin snnnyf cihetinden dUıman eline tealinı edebileceğihi bil olarak göatermektedir. Her maddenin, gümrilk umumi tarifesihdeki İki gün evvel gazetelerde, M•' 

'!' hianm şimal kısmındakiler Yu- bir boşluk yaratır. Bunu onlar da bi- &eydi, onu kendi ismini tafıyan ka- pozisyonları ayrı ayrı işaret edilmivtir. solinin bir köy bayramında (ahval• 
nnnhlnrdır: Yunnnlılnrıh arkasında, liyor ve bu boşluğu dôldnrmak için nalıh sularına pis bir et yığını ha- Böyfo ııergiler vücuda getİr'jlınesine on üç aefie evvel teşebltils edil- "Mygun bazı ıözler söyleatetıi) ihG • 
ıarpte Yugosla'\'lıtr. şarkında Bul- ne gibi bir siya~t tnkip etmelidir- L°nde fırlatır, atardı. Mi~ti. Buna evet&. '2:mir Gümrük bat mildürlUi\l muvaffak olmuftUr. llMllinCleıı bahl• blr h.ı.er ftl'8ı. H .. 
~arlar ve Tül'kl r vardır. Türklerin ler? Bunlar için ikj siynset vardır. Kral!.. Sergi, cidden mükemffiel bli' ~ıerdlr. Her tüccar, memleketimize idhal men her tarafta; 
arkasında da Sovyetler. Birincisi sannyii inkişaf ettirmek, Belçika kralı LeopoldJ. ettiği veya edeceği eşya ve emteanın nümunelerini bu sergide gCJrerek - Blkalım, &'ene ne diyeeek? 

Llı.kin Fransız manda!!ı altında ikincisi de mübadele usulü. Ordu gibi 9erefli ve bUyüli bit- er• gümrtlk po~lsyonunun hangi kısmına ait olduğunu kolayca öğrenınek. Suali dalıalandı. F•liit M_... 
olan Suriye, İngiliz mandası altında Fakat Balkanlıların böyle bir te- kekliiin paı-çaaını dütrııan ayağının tedir. linl tek lakırdı aöyle111eeli. Çihılti ai-
olah Flllstln ve Musnl petrollerinitı şebbUste muvaffak olmaları harici alona seren adam!. B. Seyfi Aydın. sergiyi açarken bunun fedakarlıklar neticesinde ha- tık ahvale uygun aöz söylemek iaa • 
bulundu ru Irak da şark kıamını iş- siyasetlerinde büyük bir değişiklik Sefil bir korkaklıkla, vatanının a- zırlanmı~ olduğunu da söyHyerek daimi surette gümrük komisyoncu. kanları da ortadan kalkını9tır. Nite-
sal eder'l~r. yaratabilir. nahtarlarını düfmana veren bedbaht! lariyle idhalıit tacirlerinin emrine amade bulunduğunu ve yehideh alı. kim Musaolini bile l'eçenlerdeki ... 

Satranç tahtasının cenubunda İn· İtnlya ve Almanyanın menfaati Belçika uğnında canlannı ölüme nacak nUmunelerle daha zengin bir ~kle aokulacağını beyan etınit, nutkunda (artık bundan sonra aük6· 
giltereye bağlı olan Mısır ve garbın- Balkan devletlerinde mücadele usu- atmıf dost ve müttefik miJletlerin sergi kapısını kapıyan kordelayı keımiıtir. tumu bekleyiniz) demit ve sükut99 
da da İtalya bulunur. lünü devam ettirebilmektir: Onların çocuklarını kendi odasında habersiz- dırdırdan hayırlı olacağını ima _.. 

Satranç oyuncuhırı işte buıiln, menfeatleri Balkanlıların araların- Ce düımana boidumıağa kalkan Gu·· mru·· k resmı· arttırı- mirtirı Zamanında .UkUt, altın ak~ 
tahtanın etrafına dizilmişler, nasıl da hiçbir zaman ekonomik bir an- kral!... dir ve karganın da çektiği dilinin .,._ 
oy1ııyacaklarını dilşilnilyorlar. BU- laşmaya varamamalarını imirdir. Hoı; kral olmakla büyük olmak, lasıiır. Munolinl, ıu nazik devreMr 
tün oyunculann maksadı ne? Balkan bloku karşısında, 1919 kahraman, merd, namuslu ve dü- ı • dh 1 A •iııtıda ıalittığı ve adedi meçhul .. 

Haritanın üzerinde sabit ve hare- senesi muahedesinin kurbanlarını da rüıt olmak lazım değil ya!. an ı a at eşyası lan l;aklalArdan hei' hangi blrlb'lll 
ketaiz görünen renkli Jekel~r huduL unutmamalıyız. Bunlardan bir tane- Tarf.h, hatlarında milyarlar değe- dilinin altından kayıvf!!tmesidi iıtd" 
lara tazyik eden birer kuvvetten ba~- Si Bulgaristandır. Bulgarlstanın 1913 tinde taç tafıyan ne krallar, ne hil - miyecek kadar zeki ve muhakebldfi 

ka bir ıey deiildirler. de bazı istekleri vardı. Lllkin bunlar künıdarlar görmüştür ki, şahsiyetle- 'T'Oıpfan Cllarla peraken decı•lerı·n bir dlplömatht. O, bütün tliJtıyanlJI 
,. • birer hayalden ibaret kaldı. rinde bet paralık insan meziyeti bu- ~ 1 b1.1 baklalara me!'ak ettiğinin de fr ,. • l 

Şimalden baı,lıyalım. Bulgar Baıveklli Filov, 1940 ma- unınamıtttr. b f [ [ • kındadır ve lillflf tertip tülüm••Y9 • 
B'lndan yirmi sene evvel Yuna- yısında maziyi şu sözleriyle gömdü: Can korkusunun bu kadar adi ve eganname Ve SQ lŞ mese e erl rilt, bazı jestler yaparak herke•iat 

nist•nın büyük ihtirasları vardı. Ar- c - Bundan 27 sene evvel, 1913 iğrenç cilvttıi karşıaında söylenecek Yeni kanuna göre ellerinde ithalfit tancılık yapıyorlarsa onlar da top- m•ralt •e teeeHUaünU arhrrıHıkl• lk• 
zusu, m~Jtez Ege denizi olmak üze- senesinin ilkbaharındn mtlli meclis fey çoktur, fakat biz onu tarihe hıra- eşvası bulunan toptancılar kanu!'ldn tnncı addedileceklerdir. tifa etmektedir. Fakat Musao1mlöİI'' 
re. adalardan ve sahillerden ibaret lizalan ruhları matemle dolu olarak kalım v~ bu adamın bir giin gelip rrcA ydzılı maddelere ait beyan~amelerini Kontrol da bitince toptancılar elin- bir gün gıl"tlafırıa sarılıp ._ 
bir imparatorluk kurmaktı. Türkler toplanm!şlard~. O devrin nazırların- n~ ~elıı.~a ~ahtı:~ . ken~'.s~~i laytk deftcrdnı·hğa vermektedirler. Bu ak- ele bulunan ve yeni kanunla gUmrUk ~ıltar tü baklaları! 
karşısında uğtadıiı ıtıağltlMyet, (>- dan bJrı samımi bir surette konuş- gor~p g~rmıyeccgı~ı de duş~nmeden, ~am bitecek yarından itibaren mn- \'C istihliik resimleriyle muamele ve:-- Dıye bafıtacalı: inaanlara kartı 
nun bu rUyaaı:nı tahakkuk ettireme- mak cenretftıde bulundu .. Felake- h&dısertın gebeplcrıtt{ ve alaka nok- liyc memurlnrınca kontrola başlana- gisi arttırılan emtea ve eşyanın bu hemen af:iftıı açıp 
di. tin bir şlm~k gibi gelmiş olduğunu, talal~nı ara!tır lırtt: cnktır. Evvelü kahve, çny ve benzin knnun dairesinde vergi ve resmi tn - ..... Bakınız, ağzımda hiç bir ~'/ 

Yunanistan butadafl sonta eski bunun önüne geçmenin mümkUn ola- Şımaldekı o~dunun :tOn Alman gatan yerlerle bütlln bakkallar, dtı - hnkkuk ve tahsil edilecek gümrüğe yok, 
clilotnanı olan Türklerle sıkı bir dost.. madığını, zira Bulgar milletine yük- yartna hareketr ve Almanbmn deni- ha sonra diRer ithalat eşyası satun yeni gelecek eşyalar da, yeni zamlar Demiyeceii •e baklaları bir aih&U 
tik tesis ederek dahili ı,ıerile meş- lenmi3 olan vazifeler, milletin ta- :ze çıkması ile oldukça tehlikeli bir mü es e eler kontrol edilecektir. üzerinden re me Ulbl tutulacaktır. baz gibi uçurmıyacağı ne malum? 
.mı oJdu. hammülünden daha ağırdır.~ va~ye:~ ~üıtüğün~ it~~af ed~b~Jiriz. Hileli hareket edenlerden beş knt Perakendeciler elinde bulunan bu ÇiMDiK 
Yu~aniltanıh şimaUııde Yugosln- Bulgaristan 1915 senesinde AJ- Fakat unudl?r henüz aonmem.ı,tı. Ce· Uzerinden vergi ve rc~im tnrh ve tah- kabil emtea, eski f 1at Uzerinden satı- -~ 

,. \1atdır. 1911 de Müttef"ıklertıı za- manya ile bir ittifak aktederek tek- n~J)ta? ve tnrlalden ya~ılacak tu: sil olunacaktır. Jacaktır. Yeni zamlar, halkın en ço!< 
fıtJııdö mı~ hisse qıkaraıı bu dev- rar zararlı çıktı. yıkJ~n arttırmak suretıyle ortadakı Bir çok tUccnrlar, perakendeci ol- ihtiyacı olan maddeler hariç, kıy
ltt öldu. NOfuw 14 ınUyona çıktı. M. Filov bugün ıöylediği nutukta gedıil. kapatmak tecrilbe&i a•ıl hızı- duklannı iddia ile beyanname ver- metli, fakat siklet itibariyle hafif it
•u~ıı ikf mUtorı nhr ~&H!)lle- eöyle dedi: n~. ~~nı alAc~k.eı. Sahi den de yal'dıın memektedirler. Toptan ve perakende hallit eşyası için yOk!ek, siklet itiba-
cek kudrettedir. c- Harici politikamızda yeni bir gorulmekte ıdı. S?n kozlaı- doha oy- catış yapanlardan' toptancılığı galip riyle ağır, fakat kıymetsiz eşya :çin 

Yugoslavya nastı Y•Şl1'0!''l devir açıldı. Bulgaristan harekatını tıanmamııt1.: Tehlıke, yalnı:ı ~emU va olltnlnr, toptançı sayılacnktır. Bina- pek az nisbette yapılmıştır. ~pek ve 
1989 teşrinisanfii.nde ticafet na- maziden aldığı tecrübeler üzerine ta ta~I.arını ~u~afaa eden Belçıkahlara }arının gayri safi iradı üzerinden ·;er ipekli eşya daki zam, yüksektir. 

zırı olan İ'Yan ABdre memleketinin )'in edecektir.> degı~, aynı. nısb~tte, bu t~l"ak~ttr~a gi verenler, yüzde 45 nisbetinde top. 
ekonomik Jlayaıtım fU f&lilde izah Bulgarların f.imidi, Akdenizde bir Bel9ikanın ı.UlkJal ve haysıyetlnı mu. 
etti: · limana mafik olmaktir. Kim ne derse dafaaya celmft müttefik. kunetlet~ 

ı _ 1lirac.t: desin, Bulgamtanın Almanya ve de teveccüh ediyordu. 
Buidat i&tih:Hlatı memleketin lh· Sovyet Rusya ile sıkı bağlan 'Va~djr. • Aaker oıa .. ak ıtıuhllrebey9 dflYam 

tiyacını karşıladıktan soora :J5.000 29 KAnunusnnl 1940 da, Roman - lazımdı. 

Sevdiği kadını 
yaraladı 

00 

Nüfus 
Dairesinde varon arttı. Bunlar Almanya ve İtal- ya hariciye nazın Gaf enko, Yugos - Şef, baıku~anda~ ve deYlet rcıi:i 

yaya ihraç edflfr. Ayni zamanda bu Javya hariciye nazırı Markovlçle bir ol~rak, kendı topragını karıf karıf 
memleketler~ sığır dahi flıraç edilir. hudud köyü olan Versakta buluştu .. mwdafaa etmek ve ordunun ba~mdan Sebep, kadının yüz çe· Vilayetin halledeceği 

Ayrıca Yugoslavya elde ettiği ke- Balkanlardaki yaziyeti olduğu gibi ayrıl~am~sı 9arttı, A • .. • • • 

nıtenin memleket lbtJyac d 11 fa _ muhafaza etmek için anlaştılar. Muttefık, ... namuslu ve ahlaklı ın- vırmesı ımış bir vaziyet var 
la alan kımımı da Alma:a~ Frli~· Diğer taraftan, Romanya ve Yu _ san ~!ara~, düıüncelerini ve kararı· E~·velki gUn Biri_nci_ kordcmch b.ir Dun l.iğl~ o:ı:eri işlerini gördürmek 
ıa vt lspan ·ııraç e<Wr goslavyamn Türkiyeye günndikler;- nı, muttefık ordular kumandanlanna \·ak a olmuş, Şevkı oglu Sadred<lın için nüfus daiı·esi önündeki koridöt-

ltalya v:r.~ı 11 ·... 1 t'- nl söylüyorlar. açması lizırndı. Çünkü onları imda- adı9da 21 yaşınc.Hı bir afütttı, öteden- ela yüzden fazla kadın ve erkek top-
anya e Y•P1 an ı d - k d" · · · · b' ı·kte d - S ı·h k S b earet mObadel yoll ı 1 t F k-t TUrkiyenin satranç tahtasının ba- • çagıran, gene en ısı ıdı. berJ ır ı yaşa ıgı n ı ızı a - lanmış, bunları oradan uzaklaştır-

b Ub d 1 e la yYeuo ul. 
8 

a şındaki rolü çok mühimdir Daha dUn, Liyej kahramanlarına riyeyi bı~akla kasığindnn teh!ikeli mfik için de polis fgtenmlştir. 
u m a e e usu gos avyanın · B • . k 1 . . t 

1 
ı \T k' .. 

1 1 ihtiyacını tam mlll~ile Jı:ateıla- Boğazları müttefik donanmaya :ı - « en ~ız.ın ra •.dtzım, tırzın ~~~~faıı- sure tc ynra anttşıır. a • a şoy e o - Nüfus dairesinde i~lerJ olanlahn 
ınu. lltracatinı Jcetıdfsine dö'tiZ olu- çarsa, Rus ~ahilleri abluka altına a- nızla ıftıhar ~dıyorum.» Ded~gını ha- mu~tur: . . . 1ztırabı büyüktilr. :Memur kadrosu 
rak t d" • ed 1 k tl - lınır ve Romanyaya yardım etmek tırlıyaral<, bıraz utanması lazımdı. Sndreddııt, uç ay evvel Akhısar- dardır. İşlere intizam verilmesi za. 

e ı) e en rnem e e ere gore H lb k" b'" .. b 1 · . ı · 1 · s b · ·ı t 
ta zlm --" • b d kabil olur. a u ı, 1 t•ın un arın akıını dan zmıre ge mış, a rıye ı e amş- ruridlr. )Iuameleler ~ecikmektedir. 

n ~ı..mege me<ı ur ur. t J • h b . .. k d kO '"k b. 
Y l t_ ·ıt d d Suriyede bulunan mtlttefik ordu - yaptı. ta yan flJansı, emen u tarı- mış ve olen ocaııın nn · çu ır ço- Vilayetin, buna bir çare bulmasını Ygoa avya ..mgı ereye e rı a • . . . 
dd l ri t Aıd • d ... l 1 sunun hareket serbestisi Tilrkiyenin hı hıyanet ve rezalete bır kulp tak- cuğu, bır dE! anıı.esj bulunan bu kn- rica ediyoruz. 

ma e e sa ar. ıgı ovız er e k · d'" .. · b't' k 
P t ı il · 1 · - . ilb d vaziyetine bağlıdır. ma gayretıne uftu. dınla 300 hra parnsı ı ınceye a- _.... ........................ 11...:__-.-

e ro ve y n ıp ıgı m ayea e er. t . "h . A d'" .. .. t K d k d' · y . t T" k' R Şarkın muvazenesi Türkiyey0 bağ- nsan, gayıµ ı t.iyarı uıunuyor: dar yaşamış ır. a ın en ısıne ev- Valı· do""ndu·• 
unanıs an, ur ıye, oıtıanya v.e 8 1 ·ı k 1 h · · · 1 d t · t• s d dd' y ı d B lk hdır c çı 'a ra ının em,ıreM, ıta yan lenmek te vıı e nuş ır. a re ıne 

t ugtos avyd anıAn taratsıkn a ~ akn. a
1
n- . veliahdının zevcesi, olduğuna aöre, göre, parası bitince kadın tarafından Bergama Kermes toplanttlattna 

an 1 var ır. n an onseyı, se ız n. b · t .. f"k· 1 - rı'vaset ed"n Va1ı· B Etem Aykut 

12.~0 Program ve Memleket sııat 
ayarı, 12.35 :Ajans ve Meteoroloiı 
haberleri, 12~0 • fltzik: Yurd pano· 
raması, Kadın okuyucular, Sadi Yı· 
ver Ataman, Sarı Recep, 13.30/14.00 
MUzik: Karışık program (Pl.). ıs.OO 
Program ve Memleket saat ayarlı 
18.05 Müzik: Solistler ve Melodiler 
(İ'l.), 18.30 ~tütik: Radyo Caz ar· 
kestrası ($ef: İbrahim özgür) SoP· 
rano Bedriye Tuzünün iştirakile~ 
19.10 ~Iüzik: Saz eserleri ve Yenı 
şarkılar, Çalanlar: Vecihe, Ruştll 
Kam, Cevdet Kozan, 19.25 :MU:ıik: 
Okuyan - )füzeyyen Senar, 19.45 
Memleket saat ayarı, Ajans ve Met•· 
oroloj i haber1er.i, 20.00 ltüzik: Fa· 
sıl heyeti, 20.30 Konuşma, 20.45 ?rfil· 
zik, Çalanlar: Ruşen Kam, Vecibe• 
İzzettin Ökte, 1 - Oku}·an: Sadi 
1toşse~. 2 - Semahat Özdense•, 
21.10 Konuşma (Sıhhat saati), 21.30 
:Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Jl, 
Ferid Alnar), 22.~0 1.Iuzik: ans MU· 
ziği (Pl.), 22.30 Memleket saat aya
rı, ajans haberleri. Ziraat, Eshartl • 
Tahvilat, Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 2~.60 Mfizik: Cazband (I'U 
23.25/23.80 Yarınki program ve ka-. . K ""}d •• d aca a ıta ya, mutte ı ı A manyaya kogulmuştur. ,J "' • , Ci toplantısını 2 şubat 19•0 tarıhın- arJSJDl 0 Uren R a• d'' b h h ' . dö .. k 

müzaharet ma1rsadiyle ve veliahdın Bundan muğber olan gerıç, kor- un sa a şe rımıze nmuş, rna a- panış. 
de Belgr~dda !apmış~ır: T?plantı- mın muhakemesi zevcesinin delaleti ile buna tavassut donda Sabriyeye rtt!tlamış, bıçağını mında muhtelif işlerle meşgul olmuş-
nın vardıgı netıce şu ıkı basıt arzu- B '1 H " b k ğ d . . . . 1 . . t v n fte d B M''mtaz Tar (lnsilli radj'olati) 
dan ibaret kaldı.' k'ornk O'VB aE a u

1
z aşı so a ın A ebtıiı nı·dir, etmemış mıdır? hanet kadının en nazık yerme havale et- bur. t e { ed r a: · t ud'l . t· - fn...4Jiz rftd•a şiı'ketlnin (The :IW!· 

· . . -es ı arısı metul ahı bıçakla beş 0 kadar Miyüktür ki. bu yüzden beş mjş, fakat bıçak kasığa saplanmış- an ara ın an zıyare e ı mış ır. ıs> ,J 1 - S~l~Q muhafaza etmek ıçın yerinden yaralıyarak öldüren Ali Ko yüz bin kişilik bir müttefik kuvvet de tır. ...............--W füb Broadcıısting Corporation) fıl 
herkesle ıyı milnasebatta bulunmak. kolunun muhakeme.sine dün ~chrimf7. ( • L! "k b t d.. . . ...::- H lb k" S 1 t t 1 u k d h t h ZiRAAT ENST1T0S0 TAL~BESI ecnebi dill..rdt babeT ne,rtyatı proı· . . ·• · ecı 0tr a ı e e uşmuşuu. a u ı uç u u n m ş, a ın as a ane-

2 - Ekonomık sahada ılerlemek. Ag·ırce:ıu mahkemesinde devam ed:ı b ,_ t .. _I • ._ !,..1 fa ko k Jd ı t Ankara Ziraat enstitüsünden 53 ramı: 
B d d - u auvve ı oe çıaayı m~a aya f• ye a ırı nnş ır. 

u ört bitaraf evlet ne .kadar mfş maktulün kızı Fahriye dinlen- t K k talebe beş muallimle birlikte şehri- İzmir DaJg. 
. '. muş u. iZ açırma · ' · · ----* m~tır. Manevf hüviyeti ile yıkılıp devrilen .. .. mıze gelmış, Bornova Zıraat mekte-
Fahriye vaka tpUnf1 annesi ve korn- b d bl ı.. ld ·· ı ·7 Balçova koyunde 14 yaşında Ay- binde misafir cdiJmiş1erdii'. İzmirde Ttıtkçe 

Saatiyle uzunlu \r · 
20,10 21,95 19 GO 

BORS 
24 1 S. Paterson 

Hö7S5 2 

HG759 1 

Na. 
7 
8 
9 

9 
10 75 
12 50 

10 15 50 
11 18 

ZAHiRE: 
.24 Balya Pnmuk 

146 Kentnl Palnmut 
L47 43' Kjlo yapağı eski 

aatış 

11 

54 
505 

48 

A o u a am, r a.ra ı oy e mı • . l · t• d H d d L 
şularmdan Zehra ile birlikte İzmirde Fakat kral olmak bir hlatr.let yeya ş:, Tıra.z ı aşıre ın en as~n a ın a zırai tedkik1et yapacak ve Aydına mtilizcı 
çalışmak üzere bir mağazaya gittik- meziyet deijlldir, ada:dl olmalı:, erkek bır delıkanlı tarafından kaçınlmış- geçeceklerdlr. > 
le-ri sırada üvey babasının kayalıklar • tır. İzleri bulunamamıştır. .........._... .............. * . ........,.___ , 

8ıl 5 31.6& 25,tl 
11.00 31.66 28.t8 

13.BO 19.84 ıe.s4 
olmak lazım!. K d d b• hAd• 

11 arasından çıkıp u~erle-rine yürüdüğli uşa asın a ır a ıse ZABIT ADA 
nU ve annesini bıçakla beş defa ya- Orhan Rahmi GÖKÇE 

16.15 19,s.c ıa.84 
ıs.oo 25.53 19,s2 ıe.s4 

raladıitnı söylemiş ve demiştir ki: * . .......,_.._ .... 
- Znalh anneciğim, orada bulu-

nan açık bit kapıdan içen iltica etti, lnegölde 
fakat derbal öldü, biz de kaçıştık. 
Hiç bir eer yapamadık. Zezele oldu 
Başka şahldler de dinlenmiş, onbr Ankara 29 (Telefonla) _ Dün 

da gördUklerinl anlatmışlardır. • . 
Muhakeme, bir şahid için ba~ka İnegölde bır zelzele olmuştur. Ha-

gUnc bırakılmıştır, sar yoktur. 
ltalga - Macaristan ,r·.__ ......... ......_ _____ ...... 

Ta11yare sinemasında1 Budapeşte, 29 !A.A.) - ttalya:ı~ 3, 

04 l\Incar münasebetlerini takviye mak~ Kişe memuru b:r bayana ihtiyaç 

51 G !>adiyle diln Karpatıaraltındaki CJıı~ 

100 varcsde Dnnnuzio cemiyeti teşkil e• 
dilmi~tir. r. 

vardır. Lisan ve daktilo bilenler 
tercih oh.ffiacaktır. Taliplerin E.ine~ 
mtt mttdürOne müracttatltın. 

ı re 

Kuşadası kazasının Alaca mescit 
mahallesinde Hüseyin oğlu Mehmet 
Ali, ailevi bir meseleden dolayı ay
ni mahallede İbrahim Dağyaranı çif
te tüfeğile ağır surette yaralamıştır. 

----*·----
BiZiMLE iŞ YAPACAKLAR 

Yunanistandan bir firma, lzmirde 
ki ihracatçılarla papatya ve diğ'er 

bir firmn da idh.alfitçılarımızla rner

tnet üzerine, Jiong-Kongda bir fir~ 
ma, cep fenfiri, elektr"k nmpul!.i, pil, 
kann\'içe. lfistik aynkkahı. pamuklu 
mensucat. çorap Uzerine iş ynpmak 
i tedikl~rini Ticaret odasına b!Idir .. 
mişlerdir. 

* tkiçeşmelikte Ali caddesinde 
Cavidiıı üzerinde bir bıçak bulun
muştur. 

> 
:t 

20.00 2&.G8 19ı66 
2a.•5 sun 2s.5S 

Fransı?.ca 14.rlo 16.84 
23.00 31.~~ 25.~9 > 

(T3hrtn radyosu) 
1 Türkçe l 2 31 1 S>.8 ____ * ___ _ 

* Bornovada SelvilJ sokağında 
Cevri oğlu Mustafa Uzungörerı, sar
hoş olarak Murad oglu fı!tıkçı Ca

feri tehdit etmiştir. 
*Kemer cadde inde Osman oğlu ANKARA HAYVAf.JAT 

Ahmet Tevfik oğlu Zl~·avı bıcakht ı 8AHÇr!31 
tehdid 'dmlıştir. · ~ Anlrnttıcla Ohfüın çift.fiti l:rshçe'P

1 

*KımttiUnnda lnônü caddesindd ı de hazit~tt ~onunda At:ı!Yctık Y 
I • • • lHıh -Ali oğlu şoför Rnmlz. idare--indeki JrnJ'''ıtrtat Unh\" ı rh1. v1layet , 

ı numaralı otôm()bJfi, fazla ı;ür'nt!P. ı linde yn~n rt'1 vah~i hny,·Anl tllıt;· 
set•ketmfş, tramvaya çarptH;mı~ \'e (edaı'H• ed.let-t·k s.rUtıc.lerllfflMi Vnl · 
b:llckıtıda fokilmfa b3şJa.tımı~tJr, ! li..ıdon ;·ica Cıc1.!:ı1.,.th'. 



Yunanistanda 
Hububat ihtiyacı temin 

edildi 
Atina, 29 (A.A.) - Harp devam A • k d 

ettiği müddetçe Yunanistanın hubu- ınerll a a 
bat ihtiyacını temin için Elen lıükö- M ınuhalifler bile ınüttefik-
ınetiyle Yunan arnıatöderi arasında 
bir anlaşma aktedilmiştir. 

----*·---- lere yardım edil ...... esini istiyor ar 

Hikmetin annesi 
Komünistlikten mah

kum oldu 
İotanbul, 29 (Telefonla) - Ko

münistlikten maznun doktoı: llıkme
lin annesi Münire üç ay ve lise taıe
besinden Fikret ismindeki genç de il~ 
buçuk ay hapse nıahkOm edilmışler
dir. 

Norveç kolonisi 
Fransaya dört hastaha

ne hediye etti 
Muhalif mebuslardan Hulkı, verdiği söylevde Amerikanın 

Amerikadan de
mir geldi 

Paris, 29 (A. A.) - Norveçin is-
·ık üd" f h tt J "it F Jd " •• l •• İstanbul, 29 (Telefonla) - A:ııe-I m a aa a ının ngı ere ve ransa O ugunu soy uyor rikadan 1111 ton çubuk ve boru de-

tilas~na .~.ğ~11 ~oı:veç k~lo11isi N~r- Vaşington, 29 (Radyo) - Muhalif müdafaa hattı ingiltere ve Fransa. Deyli Vaşingtonun askeri muhar .,tığı beyanatta geçen pazar günü nut mir gelmiştir. Bu demir, ticaret veki
Veçlı go11illlulerm ıdaresınde dort mebwılardan Hulki, bugün Ahula'da dır.• riri, şimal ordusunun kurtarılması kundan ~onra aldığı me•ajlardan letince tüccarlara taksim edilecektn-. 
seyyar hast~~e vermişlerdir. Bu_ has- bir nutuk irad etmiştir. Bugüne ka. Vaşington, 29 (Radyo) - Ameri- ihtimalinin mevcudiyetinde ısrar ile çok memnun olduğunu bildirmiştir. sovyefler birliği 1940 
tan~ler ~an~ı~e nazın Daladıyeye dar daima muhalif kalmakla ve si- ka gezetelerinin askeri muharrirle- buradak; ordu 'efleri İngiliz Gardj Bir çok telgrr.f ve mektuplar Ame- b••J • 
teslım edılmıştır. yasi hadiselerle meşgul olmamakla ri, Belçika ordusunun tesliminden ve Fransız Blanşerin büyük hasletle-:rika birleşik hükOmetine müzaharet uuçesı 

* şöhret kazanmış olan Hulki'nin nut- sonraki askeri vaziyeti mütalea eder- rini tebarüz ettiriyor. bJdirmektedir. Kızılhaça bir çok Moskova, 29 (A.A.) - YükS>tk y k ş kt ku, biltlin Amerikada sansasyonel ken, general Veyganda tam it'mad Gazeteler, Ruzveltin etrafında Çek gelmiştir. Sovyet meclisinin üçüncü içtima dıw-a in ar a bir tesir husule getirmiştir. göstermektedirler. Askeri münekkid birleşilmesini ısrarla tavsiye ediyor. Vaşington, 29 (A.A.) - B. Ruz- resi 25 milyara baliğ olan 1940 btıd-
Bulunan Amerikan Mumaileyh demiştir ki: !er; Veygandın vaziyeti kurtaracak !ar. velt yedi zattan mürekkep bir esini kabul etmiştir. 

t b 
- Fransa ve ingiltereye derhal bir hareket hazırlığında bulunduğun- Vaşington, 29 (A.A.) - B. Ruz - milli müdafaa meclisi teşkil edildiği. Bunun 15 milyarı maarif ve 5 :niJ.. 

e aası yardım etmeliyiz. Amerikanın ilk da müttefiktirler. velt gazeteciler konferansında yap- ni haber vermiştir. yarı sıhhat işlerine aittir. 
Beyrut, 29 (A.A.) - Buradaki A· 

lll erika konsolosluğu yakı.a şarkta 

oturan Amerikalıları bilhaMa nakli
Ye vasıtalarıadaki kararsızlık dola -
Yısiyle mümkün olduğu kadar çabuk 
ıııemlekete dönmeğe davet etmiştir. 

Brüksel de 
iki 

Almanların tayyare zayiatı 
çok büyüktür 

17 günde 2500 den fazla A lman tayyaresi düşü-

Prav a g • 
tesı 

lngiliz tayyarelerinin, Alman tag
garelerine tefevvuk ettiğini 

itiraf ediyorlar Bombardımandan 
talebemiz öldü ··1 •• 4500 "J t ••' •• t"' Moskova, 29 (Radyo) - Pravda tayyarelerinin yalnız hatlarda değil, 

İstanbul, 29 (TelefoBla) - Bel- ruımUŞ Ve pl 0 0 muş Ur gazetesi, bugünkü harpte tayyare. Almanya içlerinde de ağır zayiat 
çikadan bugün Uç talebemiz tiaha Londra, 29 (Radyo) _ Alman sıd kaybetmişlerdir. Anlaşıldığına Kolon, Dornhart şehirleri üzerine nin rolünü işaretle yazdığı bir maka- verd:rcliğini Ve mühim hasarlar ika 
gelmiştir. Söylediklerine göre, Br_~k- tayyarelerine kar~ı ha\•alarda kaza- göre Alman hava kuvvetleri en iyi yapılan akııılar i~·i neticeler vermiş- lede, İngiliz tayyarelerinin pilot ve eylediğini yazmaktadır. Gazeteye gö 
Selde lokantada yemek yerken Turk 

1 
ff k tl h .. rt pilotlarını burada harcamışlardır. tir. Fabrikalar, şehirlerin içinde ve ev•af bakımından Alman tayYarele- r~, Alman sanayi merkezleri, mfina-

t ı b d "k' k d b b d nı an muva a ıye er er gun a • . . a e esin en ı ı ·ar eş om ar ı-
1 

.. .. .. .. Çünkü şimdi harp veren gençlerin haricinde bulunan askeri mıııtakalar rine faık bulmaktadır. kale hatları ve levazım depoları IMlll 
ıııa d "l ü ı d' maktadır. kj gun zarfında dusurul- . .. · • ı d f k ı-d n an o m Ş er «. · idare ettıkleri tayyareler çok hatalı bombalanmıştır. !\Iakalede, çok suratlı ve agır bom- bombardıman ar an ev a a e :u. • ---·* düğü filimlerle tesbit edilen 101 Al- hareketler yapmaktadırlar. Bu pi- Bilhassa mayi mahrukat depola- balar taşıyan İngiliz bombardıman rar görmüştür. 

Mamut iskeleti man tayyaresinden başka bir çokla. !otların kafi derecede ekzersiz yap. rında yangınlar, fabrikalarda, depo-
rı da yerde imha edilmiş, dafi top- mamış oldukları görülmektedir. !arda infilaklar vukubulmuş, ateş 

Belgrad, 29 (A.A.) - Zagrep te !arla dilşlirülmüş, hava harplerinde . . k d .
1 

t çıkmıştır. 
çıkmakta olan Novosti gazetesi, !m hasara uğratılmıştır. Vaktıle teknık ba ım an v.e .pı 0 İngiliz tayyareleri, cephe gerile-
•ene de Krım yakininde kain Strmief Bugün üzerinde ehemmiyetle du- cephesinden olan hava faikıyebmiz, rinde de faaliyet göstermişler, geri 
kasabasında fevkalade muazzam bir rulan nokta, Alman tayya.recilerin- ~on iki günde bir kat daha artmış- kalan köprüleri, dubaları, demiryol. 
ıtıamut iskeleti bulunmuş olduğunu d~ görülen zaaftır. Almanlar, 17 tır. !arını şo•aları ve zırhlı kollaı ile pi
Vazmaktadır. günden berj 2500 den fazla tayyare Dün gece ve evvelki gün Alman- yade kollarını bombalamışlar, ma-

.ve (4500) den fazla da pilot ve ra- !arın Düseldorf, Hamburg, Bremen, kineli tüfek ateşine tutmuşlardır. 

Rus-Yugoslav 
Ticari münasebatı Aınerika 

.A 

unıuını efkarı 

/ngiliz gazeteleri 
Vaziyetten nevmit olmamak lazım 
geldıği kanaatini gösteriyorlar 
Londra, 29 (Hadyo) - Gazeteler, !eri kırılmamış, kaybolmamıştır. Bri

Bel ika halının ihanetinden bahis ile tanya askeri, mU;avi şartlar altında 
uzun maka;eıer yazmakta ve Fol Alman askerine ·olan ilstilnlilğünl 
Reynonun nutkundan parçalar al- her zaman isbat etmiştir. Tayyareci-

Be!grad, 29 (A.A.) - Gazeteler maktadırlar. !erimiz, her vesile ile havalarda fai-
l'Ugoslavya ile Sovyet Rusya ara. Taymis, bu mevzua temas ile neş- kiyetlerini göstermişlerdir. Fransa ve 

Stnda ahiren akted'len munzam iti- Alman ·ar alel}hine g~ttikçe arlan bir ne'ret ve rettiği bir makalede, kralın, milleti- İngiltere donanmalarının denizlere 
laf esasına istinaden Belgrad ve Mos- J ' ni daha ağır fecariden kurtarmak is- hakimiyeti devam etmektedir. Dü~ 
kovada ticaret mümesaillikleri açıla- derin bir galeyan du,qma/(.tadır tediği şeklindeki iddiaları kayıd ve manın şiddeti, bu kahramanca mıı-
ca&ını haber vermektedirler. müttefik devletler başvekillerinin acı kavemet kariısında zamanla muhak· 

Sovyetlerin Belgrad mümessillik- Vaşington, 29 (Radyo) - Ame- müdafaa ediyor. Bütün Amerikalı- dünya, bir numaralı düşman kar~ı- sözlerine iştirak ile şunları yazmak- kak ki sönecektir.• 
!eri Haziran orta...-ında açılacaktır. rikada Almanya aleyhinde duyulan !ara birlik tavsiye ederim. Biz ve j sında bulunuyoruz.> tadır: Deyli Ekspres yazıyor: 
Yugoslavya mümessilliği azası bu- nefret, günden güne kuvvetlenmek- - cŞ:mdi itham sıra<ı değildir. l\fii- «Kral ne düşündü. Şimdi bunu bı-
ııiinlerde tayin olunacaktır. ledir. Romen hu·· kuA • eadeleye devam edenlerin azimleri nıkalım. İthamın sırası değildir. Acı ----* Ruzveltin tekrar Reisicumhur in- etı bir kat daha kuvvetlenmi~tir.. intikam hislerimiz; yegane düşmıı.. 

l d 
tihap edilmesini temin maksadile Ç'örçil ve Reyno, maziye değil, göz nımız Jlitlere saklıyalım. Düşüncele-

Brezi ya a namzedlikten çekilen Pnoks, bugün !erini "!dikbale çevirmişlerdir. rimizi, galibiyetimİZj temin edecek 
bir söylev ver~iş ve Ruzveltten Rritanya ordu,unun vaziyeti tehli- vazifelerimiz üzerinde toplıyal!m. 

Deniz üsleri ihdas ~meri~anın Avrupa'.a karş'. ?l~n Petrol mıntakalarına kimsenin yak- keli olmakla beraber hatları yarıl. Hesap eorma zamanı elbet gelec~k-
olunacak sıyasetıni va.ktıle tayın etmesını ıs- mış değildir. Mukavemetleri, enerji- tir.• 

Vaşington, 29 <>.-· A.) -. B_~ezil: te~!~~ demiştir ki: laşmamaSI için tertibat a!dJ 
~a toprakları üzermde denız uslerı _ Reisicumhur daha uzun müd- Bükreş, 29 (Radyo) - Romanya yük deporlar inşa edilecektir. I 
1hdası su:etiyle Panama ~e Brez~l- det için efkarı um~miyenin kar:ır ve o0rdusunun ihtiyat petrolü için tedbir- Romauya hükumeti, petrol mıııta
~anın müdafaasına Amenkanm ış- galeyanını beklememelidir. Biz li- !er alınmaktadır. Ordunun hiç bir katarına kimsenin yaklaşmaması 
tıraki içi11 Rjo ile Vaşington arasın- derler hükumetin yaıııbaşındayız. ızaman benzinsiz kalmamasını temin için tertibat alm:ştır. 

giltere hü iiıneti 
!a görü§?Deler devam etmektedir. Kararı biran evvel vermeliyiz.> maksadiyle, stratejik noktalara bü-

rojenin ve Nezuella il~ Halapagos }.yandan Trososks de bir söylev --------------
adalannda ve Cocosdekılere benzer k .. 1 d mı'şt"r. 
ü ı . . . . . . . verere · şoy e e ı . 
.. s en ihtiva etmekte oldugu bıldırı- _ Fransa ve İngiltere bugün bizi 
11Yor. 

---=ııı----

Jsviçrede 
Casuslar idam edilecek 

Bern, 29 (A.A.) - Federal mec
lisi şl111diki seferberlik esnasında ca... 
•Usluk veya kundakçılık hareketin. 
de bulunacak asker ve siviller hak
lcında idam cez11Sı tertip etmeğe ka
rar vermiştir. 

Askeri ceza kanunu bu ana kadar 

PAPA 
ltalqa sefirini kabul etti 

Roma, 29 (Radyo) - Papa, İtal
yanın yen; Vatikan sefiri Atalikoyu 

kabul ederek itimatnamesini almış 

ve hususi surette Uç çeyrek saat gö

rüşmüştür. Vatikan Hariciye nazırı 

Kardinal Il!aglyone de elçiyi kabul 

etmiştir. 
8adece harp halinde iiiam cezasının *----
!atbikiııi derpiş etmekte idi. 

--·* Ruzvelt vapuru 
lngiltere. ltalya Harp gemilerinin 
-Baı tarafı 1 inci aahif..d- himayesinde 

!lalahiyetini haiz olarak 22 mayıs~a Vaşington, 29 (Radyo) - Üç A· 
lt~ınaya gitmiılf;ir. Ve halen italyan merikan zırhlısı Avrupaya hareket 
~ukabil tekliflerini haınil olarak etmiştir. Bu gemiler, İrlandada top
_0n~flş bulunmaktadır. İtalyan _tek. !anan Amerika tebaasını getiren 
lıtıerı rörilşmelerde müsbet inkıpf· .. 
lar gösterebilecek şayan memnuniyet (Ruzvelt) vapurunu mudafaaya me-

esasıan muhtevidir. Eksperlerimiz, murdurlar. 
Şitndi Romada bulunmakta ve te!er- İrlanda başvekili Valera, geminin 
ruatı tesbit ile meşgul olmaktadır- muhafazası için tayyare de gönderiL 
lar... _ meııi Hl:r.umunu bildirmiştir. 

KANARYA KUŞU 
kmirde kanarya beslemek adeta bir moda, bir zevk halinde gittik

çe yayılmaktadır. Bazı evlerde, üç, dört tane kanarya bulunduğunu 
bile işitiyoruz. Bu zarif ötücü kuşun menşei Kanarya adalarıdır. 

(Afrikanın garbında, büyük sahranın 60 mil kada.r açığında ve At
las Okyanusunda) 

Bu kuşa Kanarya adaları ile beraber MadPria ve Yeşil burun adala
rında da tesadüf edilir. Kuş burada, dere içlerinde, ormanlarda ve 
ağaçlıklar içinde, tane, iııcir ve meyve yiyerek geçinir .. Seyrek, yük
sek ağaçlarda öter. Yabani kanarya ile ehli kanarya arasında ötüş 
farkı yoktur. Kafe~ kanaryaları, renk, şekil ve ötiişlerine göre muhte
lif ıl"klar arzederler. Renkli ırklar a!tın sarısı, saman rengi, açık sarı, 
beyaz, portakal sarısı, kül rengi, yeşilimtrak olurlar. Almanyada Harz 
mıntakasında çok miktarda Kolza ekildiği ~in çok kanarya da yetiş
tirilir. Küçük kanaryalar, daima iyi öten kanaryalar (Erkek) arasına 
konulmak suretile yetiştir'lirler. 

Kafes kanaryalarını hava ceryanlarından korumalıdu·. Bunları kol
za taneleri, suya batırılmış ekmek, yumurta, marul, çekirdekli hıyarla 
beslemelidir. Çiftleşme zamanı gelirken keten tohumu verilmelidir. 

İyi şartlarlıı, bir kanarya 20 sene yaşar. Kanaryalar Saka, Keten 
kuşu ve Yalova kuşu ile çiftleşebilirler. Çiftleşme ilkbaharda olur. Di
şi kuş senede beş defa yumurtlıyabilir. En iyi yuva, 15 santimetre eb'a
dında ve bir kat kül, bir kat ince kum Ve bir kat da yosun ihth•a eden 
bir kutunun içid;r. Kuluçka müddeti 10 - 15 gündilr. Yavrular 4 hafta 
içinde tüylerini d<;kerler. Bunlara yumurta ~arısı verilmelidir. Bu 
müddetten sonra ana v~· babalarından ayırnbilir>iniz . 

Almanlar gibi kadın ve çocuklardan 
intikam almak niyetinde değildir 
I.ondra, 29 (Ra.dyo) - Avam ka- dan Atley şu cevabı vernıi~tir: 

marasınd::ı Hollanda ve Belçikalı - Hastahane gemilerinin, Fran
mültecilerin vatan çarpışmasında yer sadaki seyyar hastahanelerin bom. 
alabilmeleri için bir ecnebi Lejiyon balanmalan; Fransa ve Belçikııda 
tesisi düşünülüp düşünülmediği so- yollarda sürünen mültecilere ateş 

rulmuş, .Maliye müsteşarı şu cevabı açılması, bunlara hücumlar yapıl

vermiştir: ması Alman hükümetinin kendine 
- Hüsnüniyetini isbat etmek isti- has vahşet ve korkunçluğundan ile

yen her ecnebi, bugünkü mücadelede ri gelmektedir. 
Britanya ordu•una iştirak edebilir. İngiliz hükumeti, her türHl hattı 

Almanların hast:ıhaneleı·e, Pivil harekette nıuhtıır olmakla bera her 
halka ateş açmaları ve zulüm yap- kadın ve çocucdnrdan öç ::ılnııık ni
malanna mukabele edilip edilmiye- yetinde değildir. 

ceğ; de sorulmuş; hükumet azasın-

----------
Cenubi Afrika 

Başvekil, verdiği söylevde zaferden 
emin olduğunu bildirdi 

Londra, 29 (Radyo) - Cenubi 1 edeceğiz. C~. ::ıret Ye azmimiz, her 
Afrika lıaşvekili bugün bir söylev gün daha ku\'\' etlenmektedir. 
vermişt:r. Başvet·il demiştir ki: Başvekil, mi'leti daha büyOk gay-

- Zaferi kazPnacağız. BuPdan ret \'e fedakii.rl klara davet etm;ş, bıı 
sonra daha kuvvetle çarpışmamız la- ;;uretle zafere daha süratle ulıışılıı· 

zımdır. Müttefiklerimiz hariıe devam \cağını söyleıııi~tir. 
ettikçe, biz de onlarla b:rlikte harp 



Ca 

GALiP BAHTIY AR -73-
c:1stanbul mebusu ve İzmir parti müf etuşi> 

bey o kadar sevindi ki, gözleri yaşardı ve kol
arını lcaldırarak avazı. çıktığı kadar bağırdı 

(ANADOLU) 

Belçika 
Parlamentosu 
-Baş tarafı 1 inıei aahifede-

Paris, 29 (Radyo) - Belçika par
liimentosu, cuma ,8'ünü Fransanın bir 
şehrinde toplanarak; Belçika hüku
metinin hattı hareketini teyid ve Bel
çika milletini düşmana karşı mukave-

30 l\IAYIS 1940 PERŞE:'llBE _ 

Millet Meclisinde 
Büdc~nin varidat kısmı müzakere 

ve 940 yılı müvazenei umumiye 
kanunu tasvip edilmiştir 

mete davet edecektir. Ankara, 29 (A.A.) - B. l\I. ::L\1ec- daki ıslahat programına ~arfoltııı-
Vaşington, 29 (Radyo) - Belçi- lisi bugün Şemseddin Günaltayın mak üzere 28 milyon 422.000 lirası 

- Uğuı-um neden iyi oluyormuş? 1 göçer. Kaleye de büyük bir delikşchri çevirmekten vaz geçersen seni kanın Amerika -sefiri gazetelere be - başkanlığında toplanarak büdçenin Nafia Vekaletine, 1.500.000 lirs.sı 
Fen kimseye ilişmedim. Bana temiz açılmış olur. i5in içinde Cebe ile Alak Mnnzi beyi yapanın» yan~tta bulunarak, Fransa Ve Britan_ varidat kısmı üzerindeki müzakere- muhacir jskan işlerine, 1,600.00~ li~ 

otek attılar. Mahkeme önüne sü- oldu mn bu ded.ğim !leyler çok sür- Buna karşı Cebe ne cevap verse ya ıle memleketin müdafaasına ka- yi ikmal ederek 940 yılı müvazenei rası da tıp fakültesi .inşaat ve tesısa-
r kledilcr. Sonrn da bana eşkente mez. beyenirsiniz? O da bir bitik yolladı. rar veren PfyerJo hükumetini tanıya- umu111iYe kanunu:nu _tasvip eylemiş.. tuıa tahsis erl.ilroek üzere, 4.00f).000 • 

uecekler, asacaklar, bu nasıl uğur? - Demek ki Alak burada? Dedi ki: cağını ve bu hükumetle teşriki mesai- tir. lirası sıhhat ve içtimai muavenet Ye-
S n divanemi oldun? - Evet! Karaul hezar kollarına cBilirim ki sen çok mi.Hısın. Eğer de devam edeceğini söylemiş ve Bel- Meclis bundan sonra askeri fabri- kiletine, 2.500.000 lirası maden tet-

- Can bey! Mogollar üç aydan- kumanda ediyor. tehri alırsam tahtını dar aiacına çika ordusunun 18 günlük mücadele- kalar umum müdürlüğü 1930 mali kik ve arama enstitüsüne, 1,200.000 
beri Çin paytahtını sarmışlar, ku- Bütün askere kumanda eden Ce- kurduracaiım» de düsmana karşı kahramanca da - yılı büdçesinde değişiklik yapılma- lira::;ı da Ereğli kömür havzasında 

mışlardır. Şehrin jçindekilerin be beydir. Bundan bir hafta önce - Yaşasın Cebe diye bağırdım. yandığını ve hatlarını yardırmadığı- sına ait kanun ile devlet demiryolla- ödenecek eşya bedellerine karşılık 
d yanacak hnlleri kalmadı. Döğe Altın hakanın oğlu, en işe yarar as- Yine sordum: nı beyan eylemiştir. rı ve limanları umum müdürlüğü olarak iktısat vekaletine tahsis ediJ... 
dl•ğı.! pastırmalarını çıkardığımız kerind~n kırk bin kişi kadar alarak - Margoz ne oldu? ~rn, 29 (Radyo) - Belçika kralı 1940 mali yılı büdçesini kabul etmiş mektedir. 
damlar içine sokuluyorsun, sonra şehre tıkıldı. Biz şehri adam akıllı - Bahadır )fargozun yeni örö- üçfincü Leopold. mayısın 20 sinden- ve yarın toplanmak üzere içtimaa Yine meclis heyeti umumiyesine 

mogolea konuşuyorsun... Sonra da kuşatınca işin fenaya varacağını an-nünü daha öğrenmedim. Alakın ta- beri Almanlara teslim olmağa karar nihayet vermiştir. !evkedilen diğer bir kanun Hl.yiha!l 
ı ye döğdüklerini soı·uyorsun ha! !ayarak banşmak Medi. Cebeye burları içinde bir bölük başıdır. Yal- vermiş ve bunu haber alan general Ankara, 29 (A.A.) - 1940 mali ile de fevkalade ve muvakkat' mahi-
C'an bey, Çinlilerin hali bitik. Bugün şöyle bir bitik gönderdi: nız Şimdi çok hastadır. Veygan<l, derhal tayyare ile Belçi - yılı müvazenei umumiyesine dahil yette olmak üzere Cumhuriyet mer-
yarın aman dileyecekler. Siz gibi bir cıBilirim ki sen çok ııedasın. Eğer - Devam edecek - kaya gitmiş v.e askeri vaziyetin sa- bazı daire büdçelerine 109.922.000 kez bankasından 250.000.000 lira 
) uca Mogol bcğini ele geçirirlerse !aha doğru gittiğini beyan ederek hiç lira fevkalade tahsisat verilmesine kadar avans akdj için maliye vekili-

a mazlar da ne yaparlar? Alman Paraşu·· tçu··ıerı· olmazsa bir hafta sabretmesi için ait kanun layihası Meclis heyeti ne sallhiyet verilmesi istenilmekte-
- Adnm:ıkılJı ·-0nuş. Sen diyor- kendisini iknaa çalışmı, ise de mu - umumiye.sine sevkedilmiş bulunmak- dir. 

sun ki biz Çin paytahtını kuşatmışız. vaffak olamamıştır. Bunun üzer1ne tadır. Kanunun maddelerine göre, B1I 
\liz kim? H f d 10 b• k• • • • b acele Pnric:ıe dönen Veygand, vaziye- Bu kanunun hükümlerine göre, salahiyet 1939 Avrupa harbinin bt. 
-Nasıl biz kim .. Biz .. Gök Mogol- OJI an aya ın ışı ınmış ve un 1j bllŞYekil Reynoya bildirmiş ve Rey. bu fevkalade tahsisattan 72 milyon tamını takip eden bir sene nihayeti-

lar, biz Temucin Hanın öz askeri.. ı l d• b• k• • •• J •• t •• no da kralla tema~a gelmek istemiş- 800.000 lirası milli müdafaa işlerine ne kadar olan müddet zar!mda isti-
Ben ıfo .kendi payıma sizlerdenim. ıaraan ye 1 ın ışı Oımuş ur se de kral cevap vermiyerek. derhal ayrılmaktadır. mal olunabilecektir. 
Cünkü bende Gök bayrak çeri.4'i ve Londra, 29 (A.A.) _ İyi bir men- kete getirmek için yirmi dakika geç- Almanlarla milzakere~·e girişmiştir. Tahsisatın geri kalan kısmından 8 Kanunusani 940 tarihli anlaşnı• 
Kurt Cebenin okcu başısı oldum. badan Yerilen malumata göre, Al- mesi )azim geliyordu. Paraşütçülerin Paris, 29 (A.A.) - Bütün gazete- 20.491.000 lirası demi11·ollan inşaa- mucibince istikraz edilen 16 milyotı 

İçimden öyle bir sevinç uyandı ki manlar Hollanda üzerin 10.000 ka- ' ilk işi paraşütlerini yakmak oluyor- !er büyiik serlevhalar altında Belçi- tına, 5.000.000 lirası zelzele mınta- İngiliz ljralık altın bu avans muka· 
ozlerim yaşardı. KoJlanmı kaldır- dar paraşütçü indirmişleer ve bunlar- du. Amsterdama inen paraşüt~ülerin ka kralının teslimiyetini haber vere- kasında yapılacak işler ve yardım- bilince Cumhuriy~t Merkez banka-< 
ım ve avazım çıkMğı kadar bağır- dan en az yedi bini ölmüştür. Ölen- bazılarının üzerinde polis üniforma- rek tef::ıir etmektedir. lara, 2.731.000 lirası İstanbul - Edir- sina tevdi olunacaktır. Avansın fai:tl 

dım: )erin büyük bir kısmı 700 ila 1.000 sı vardı. Bunlar ~adüf eUikleri ha - Leipzigde saksonyalıların teslimin_ ne asfalt yolu ile Vekiller heyeti ka- ile itfa şeraiti banka ile hazine ar~ 
- Gök Mogol.. Savulun bayrak metre yüksekten müdhiş bir süratle kiki polis memurlarını rüvelverle öl- denberi tarihte böyle bir hareket mi- raril~ tayin olunacak diğer yollara, sında akdedilecek bir mukavele il• 

eiiyor.. yere inerken ölmüşlerdir. Bazıhırı - dürmüşlerdir. Paraşütçülerin üzerin- sal görülmemiştir. Kanunu esasi ka - 200.000 lirası da Tunceli mıntakasın tesbit ve tayin edilecektir. 
Artık sevinçten içim içime sığmı- nın bacakları kırılmıştır. Almanlar de bir haftalık komprime gıda mad- binesinin buna mutabakat etmediğini 

ordu. Kapıya :.;.tıldım. Elimle aya- motosikletler ve küçük mitralyözler desi ve rüvelverleri için de 200 kur - ve Pierlot kabinesinin :Müttefiklerin 
mla vurarak bağırmağa 'başlndım: indirmek için munzzam paraşütler şun vardır. yanında mücadeleye devam için lfi -
- Köpek Çinliler, ~altaban Çin- kullanmışlardır. Sağ ı;alim inen p:ı- Paraşütçülerin üzerine havada a- zım gelen tedabiri almış olduğunu 
r ! Ben Gök bayrak askeriyim .. raşütçüler o kadar bitkin bir hnlde teş etmek çok müşkil idi. Zira kıya- memnuniyetle kaydetmektedirler . 

• en Cebenin buyraktarıyım. Yaşa- bulunuyorlardı ki motosikletini hare- fetleri yerdekileri şaşırtıyordu. Paris, 29 (A.A.) - Petit Parisien 
Gök Mogollar! gazetesinin başmuharriri hain Uçü~-

- Ha koca bahadır şimdi kendi- ima e m •• tte i erin etmiştir, diyor. 
Etyen kahkaha ile güldü: ş ld f ki cü Leopoldun ihaneti 1936 da tecelli 

n geldi. Görüyorsun ya, ben de Mo- Bu tarihte Ritlerin Lokarno paktı-

Mareşal 
Esir edilen Fransız tayyarecilerinin 

zincire vurulmasını emretti 
101 oldum. 1 • d d f h t · d k ı kt t m es e mesın en ve as eri en Alman cephesi, 19 (A.A.) - cHa- karşı gayri insani muameleler ya.P-

- Ç~alım, dedim .. Kapıyı devire- mu iraveme 1 evam a tecrid edilmiş olan Rhenamı mınta- vas> Alman ı·stihbarat bürosu Görin- l r lim duvarı delelim. Bu Çinlileriiı rtb makta olduklarını bildiren rap-0r a 
k rnından yürüyerek orduya gire- . . kasının Alman kıtaatı tarafından :ş - gln esir edilmiş olan bütün Fransız lizerine mecbur olmuştur. 

- Ba~tarafı ;Z ,mci 11ahifed• - rekatı setreden 1ngılız - Fransız gali esnasında Fran~anın göster:mi~ ta,Y..yarecilerinin zincire vqru)masmı Bundan böyle bir Alman tayyare-
! m. kahramanlıkla mukavemet ediyor- ıhımdarlarlle A!man kıtaatı are.sın- olduğu pasif hareketten istifade ede- emretmiş olduğunu haber vermek- cisinin öldürülmüş olduğu haber alı. 

Etyen ustn şaklabanlığı bıraktı: d - 1 - d .. h ı · h d t' }ı l lar. Alınan ve ogı u ugun a şup e :ı ."emen er yer ,, çe ın mu at""'!Je- rek kral ingilter e ve Fr ansa ile müv- tedir. nır alınmaz beı;: Fransız tayyarecisf 
- İyi dedi, sevincimiz yerinde d'" ~ ' olmıyan mnlOmat Almanların un ler hali hazırda devam etme~~edir. cud bütün birlik bağlarını çözmüş - Ayni büro yazıyor: rnukabelei bilmisil olmak uzerf 

r.mma nerede olduğumuzu unutuyo- gündüz ve bu gece cereyan eden mu- İngiliz ve Fransız kıtaatı va7.iyele tür. Esir edilen tayyareciler hakkında derhal kurşuna dizilec~ktir. 
ruz. harebelerde verdikleri zayiatın bil- tıım bir enerji ile knrşı kı\\lmakt!ldır. Petit Parişien, bu hareketin ihanet şimdiye kadar mer'i olan alicenab~ Alman tayyarecilerinin paraşntl~ 

Bunun nzerine dışarıda gök gürü-
1 

bassa yüksek olduğunu göstetmek- Belçika ordusunun tesli"lli eneli~(' '>lduğu şu cihetten barjzdir ki mevzu ne emirler ilga edilmiştir. Bundan riyle tayyarelerinj terketmek mecbU-
l yormuş gibi bir ses duydum. Tu- tedir. .. y:ıpmaktan Vt! kuvvd manev!yr. b )t.- tıbahis olan kral Belçika imparatorlu böyle bütün Fransız tayyarecileri, riyetinde kalıp da yere indikten sort-

af tuhaf gürültüler ortalığı kaplı- Somme - Aisne üzerinde mevzıı •·ın:ı.:~-ı.mu mebdei olm.:1K~ .. .,ı ı· •i\ :runun banisi olan 2 inci Leopoldun FranRızların yaptıkları gibi esir edi- ra öldürülmeleri halinde Fransııı 
J ırlardı. Her yer şakırdayor, kın- ff k tl b l k b Jd ~ 'b· h ·ı hareketler muva a ıye e a~ar~ - uza _u ugu .. gı ı ırs ı e müca· qhfadından olduğu gibi şövalye kr!ll lir edilmez derhal zincire vurulacak- esirler

1
• kursuna dizilecektir. 

1 yordu. Zından penceresine yaklaş- Ch t p ı ı · 1 ı F' k • mışbr. Düşmanın a_eau . orcıenı.n · '' e ,•c:(;n·'· .n.gı ız ve rani z ·~·.:-,;ı::. hirinci Leopoldun da oğludun cüm- !ardır. Bu tedbirler aimdiv. e kadar mukl 
t m, gördüm ki gök yüzü yangın var- - b b k k 1 t "" 

batı cenubunda yaptıgı ır as ın nın enerJısını amçı amış ır. lesiyle makalesine nihayet veriyor. Alman hava kuvvetleri başkuman beleibilmisilde bulunmag-a sebebiye\ 
rnış gibi her yer kızıllık içinde. ~ ı t" l\[" h'fl · k · Al 
yiyene sordum ki: hareketi ~üskü~'lli müş ur. .. . l'Şa .. 1 erın anaatine ~göre, - Askeri noktai nazardan vaziyf:!t' dan lığı bu şiddetli tedbirleri ittiha- vermemiş olan İngiliz tayyarecileri• 

Aisnenın dogusunda gece muhım man zayıntı son derece agırdır. Bu- tetkik eden B. Charles Rice gene .Pe- za Fransızların esir tayyarecilere ne tatbik edilmiyecektir. 
- Bu ne .. Ne oluyo:r Etyen? Sa. bir faaliyet kaydedilmiştir gün son derece bir şiddetle devam q Parisien gazetesinde şunları yaz-

nırsm ki dlinya yıkı~ır. Bern. 29 (Radyo) - Berlin rad- dmekte olan muharebe müttefik 'llaktadır: 
Etyen cevap ver?ı.: yo~m spikerinin dün gece Be!çika kı- t ıyynre kuvvetlerinin müdahalesile < Üçilncü Leopolrlun diiz arazide Bu·· yu·· k Brı·ta 
- Ne olacak, hızım mancımıklar l' 1 kt b ı d k- d · t kt d" J).. , ı · · y . talarının tes ım o ma a u un u e• am e me e ır. uşmanııı ) a <m •e Hm olması şımalde vaziyetın •;eç-

1-:ıe bşk lılar. Kalfam pervaneci Ah. ları hnberini verdikten sonra şöyle ve uzak gerileri üzerine kesif bom- hesini deği~tırmiştir. Belcika ordu la- · 
met, zem~~k ustası ortadan kay- b d ı , ı t r: · :ı; • • • 

. . . demiştir: ar ıman ar ) npı mış ır. ueçmış ~ı Oııtende ve Menın cephelerını tut- B •• •• k k d 
boldu dıye boş durur mu? Bızım .. 1 d Jd w 'b' b b b d · UtUD UVVet ı • ı •• d . . . . cFransa ve Britanya ordulnrımn gun er e o ugu gı ı u om ar 1- 'llağn memur ıken krnlm düşmana Ve U re ı e ID UCa e• 
nvndanlıklar Çinhlerın evlerıne ne- manlnrm hedef· başlıca vollar mev 1. 1 1 b"t" d'W "! 
1 f rl . . mukavemeti artmaktadır. Bu vaziyet ı ' . ' - •es ım o muş o ma~ı u un !ger 1><> - } h } ki d d 
er ı atıyoı- bılsemz. Ufak fıçıların cut olan köprü veya doklaı·, hartı d h ·b t t Q 1 t ·1· e azJr 1 arJDa evam t kt •r . k tr 'ft d ld .. t karı:ıuıında ağır zayiat haberleri bek- ~ rreler e aı e ll ll. muş o an ngı 17. e me e 1 
ıçıne a an zı o uruyoruz, us ~ ~ ' · ı kt 1 · ' d k · · · . lemek lilzımdır.> <ıaıın~sıne geme e o nn pı~ a e ı- "e Fransız kuvvetlerını açıkta bırak- 1 
en nteşlıyoruz rnancıklarla atıyo- . . . . . , , tantı ve kamyon ve zırhlı vesait ol- Londra, 29 (Radyo) - mpara- yapılan nümayişte, Başvekil Mente-

ruz. Bunlardan bnş.ka da. iri kaya Berlın spıkerının bu ıhtaı ı, haLu t .,,ıştır. torlukta harp hazırlıkları ilerlemek- ri harb~ ııiddetle devam edeceğilli 
1 k ld ~ muş ur. b k 1 · ~ 

parçalan, çakıllar yağdırmayı unut- fena haberlere h~zır ama o~ ugu Almanv!lda Bremen ve Hambur . Le journal gazetesi aşma a e.s:n- tedir. Kıınadada (50) bin a!:'ker da- söylemiş, a.ıkışlanmıştır. Avustural· 
kadar Alman zayıatının pek agır ol- . • . . g ~e Belçika kralının h:iinane hareke- ha :.ilah altına çağırılmıştır. Beş bin ya hUkümeti, 25 milyon İngiliz ı:.ra-

rnıyenr.:. · d _ d ·ı· f h" t· d göru"I dakı askeri tcsısat yemden bomba- b li tt' . k . 1 ~h k j ugunu a ı ıra ma ıye ın e - tini te ar z e ırır en sı a ar -a a.ş- de tan•areci alınacaktır. Kanada lık iki istikraz daha yapacaktır. 
BunJan işittikçe hazımdan bayılı- m~ktedir. lanmıştır. Ve bliyük bombalar bir ' arını haberdnr etmeden teslim oldu- h .. f b 'k 1 .1 ~ordum. Sordum ki: arp sanayu a rı a arı mesaı erini Yeni Zellandada bütün parti mti-

Paris, 29 (A.A.) -Havas Ajansı çok mayi mahrukat depolarına isa_ junu yazmaktadır. Kral gece tealiın üç posta ile 24 saate çıkarmışlardır. messillerinin iı::tirakile bir harp mec-
- Bunlar İyi amma sen, nasıl ol- b t d k ı k k ı k' - d ""' askeri vaziv. et hakkında saat 14.4ö e e ere . yangın ar çı mıştır. olmuş ve ı ıcını ımse gorme en Kanada gazeteleri gönüllü usulü· lisi kurulmuştur. Ferd ve millk bn--

u da yakayı ele verdin? tm' ti K 1 ·h t tm' · 
1 .. d k · h t kt d' . Londrn, 29 (Rzıdvo) - İngiliz kra. •eslim e ış r. ra ı ane e ıştır, nün kaldırılmasını, mecburi hizmet kımından kendisine salahivetı vereıı - Mo:ıcınk.Jar İYi işliyor mu diye 'e aşagı a ·i ızn a ı verme e ır. • .; 

1 
'k kr 1 t 1• . .. . lı, şimal cephesinde çarpışmakta o- diyor.> ~i,teminin ihdasını teklif etmekte- bir kanun layihası bugünlerde bil--

biraz etrafı gezmeğe çıktım. Bir de Be çı a a mm es ımı uzerıne 1 . . . . k - b'l' 
• • • .. • 

1
lan ngılız kuvvetlerı kumandanına Belçıka I'.allıgu;m ı ınm~z her dirler. kftmetçe meclise verilecektir. 

ağını a~ak için yerleri bilmek isti- MUttefıkler.ın .tertıbab uzerıne . A.1-
1
bir mesaj göndermiş ve ing"liz asker- h ngi bir parçasını d~mandan ko - Avusturalyanın Sidney şehriııde 

.ırdum. Birdf.lnbire önümüze bir b t l k d t manlar ~ ıa ı e sonuna a .ar .ıs ı.s- 1 lerinin gösterdikleri .kahramanlığın, para bilmek için kralın dü~ma.ula pll-
lay li belirdi. Yanımda üç kişi mnr etmışlerdfr. Almanlar ılerı yil- bUyUk Britanya tarihinde yer alaca- zarlığa gir~miş oldu8ıma DU in.uı- Belçı· lra 

vardı, epiyce döğu~k. Çinlilerden rUdfiler ve Belçika lntalannın tesll- 'ğını. bütan İngiliz milletinin kendile- malıdır? ' 
biri üıe Lllle kemPndi atınea beni ye- 1 

Panamada 
mi dola.nctile husule gelen vat.im teh- riyle beraber olcluğumı bildirerek. Gazete şunu da ilave ediyor : llA'ebuslarz meçhul as-il'e yıli; . Üzerime çullandılar ... Bun- .; - ı ıv~ 1 

d·1 .:ı,e karşı kendini muhafuz:ı i"in zabitnn ve efracln seldm ve sevgile- cFakat Bel~ika Leopoldun şahsi k Kargaşalıklar çıktı 
ı nn z;: rı yok beyim. Kalfam per- li .. • • b'ld .1 . . ~ d ~ 'ld" L ld k h kere çelen koydular Nevyork, 29 (A.A.) - PanaJJla-. Miltt f'k d dil k.. .. dUn rının ı irı mes nı :stemiştir maıı egı ır. eopo un ara ru un 
vaneei Ahme lliğıını iyice açar ve .e. 1 crt u~unld ~ ı~g·~~e~e. ha 1 1ngiliz kuvvetleri kumand~nı. krıı- da husu.le gelen gizli hareketlerin Paris, 29 (Radyo) - Belçika me- da önilmüzdek.i reisicumhur seçiJlll 
'benim yakaladığım kale yarın yere g'";:. ırra --:,;:ı;.~,.::..a u ' .. · - hn mesajına cevap vererek teşekkflr lıiç ehemmiyeti yoktur. Bildiğimiz busan ve ayan meclisleri azası bugün münasebetiyle mevcud rekabetteJl 

- t&W§ + v· M E ' ntmiş ve kumandasındaki kıtaatlı> >ir .şey varsa Belçika hükümetinin meçhul asker Abidesine gitm;şler ve mütevellid ciddi kargaşalıklar çık -M j D vatani vazifesini yapmakta bulun . \!"alından nyrılmış olmaı;ıdır.> büyük merasimle çelenk koyduktan mıştır. Kanal bölgesini Amerikanııı 
• • • duğunu, nihayete kadar düşmanlıı B. Step hane Lauzanne tarihe ":~ . sonra m~aleyi yalcmı.flardır. R~harto D.~v Asa ki :e H~v~ üssDn; 

AarHm%Ul en büyük Türk san'atki.rı l"arpışarıık imparatorluğa layık Lir nas eder(!k şu mütaleayı yürütmek- haglıyan kopr ü tahrıp edllmış ve b 
11.LOZYONJST Te MANYATİZÖR PROFF..5ÖR ku\'vct olduğunu isbnta çalışacağı!l' 'edir: ğil zaman asker ve zabıtanına ~yl~ kaç polis memuru ölmüştür. 

ZATİ SUNGUR 
Fevkalicle büyük sürprizler ve merakla dolu hUncrleriyle 

BU AKŞAM 9,30 da 

ELHAMRA sinemasında 
İlk gala müsameresiyle temııillerinc bıışlıyOt". 

Umumi Fiyatlar: Koltuk 75. Salon S<>. Bnllrdn 40 kuruş. 
•n ' UW'!FlitiD'Adh4°R"B 

bildirmiştir. cLeipzigde harbin üçüncü günü haykırmıştır: ' V İ •k d 
Londra, 29 (Radyo) - Şimal <."en. mksonyalılar silahını terkerek Rus- c Beni ölcllirseniz, ce\.,inler işlemiş a 1 . an a 

hesinde çarpııımakta olan müttefiJ ' ara iltihak etmeğe koştuklıın zaman olduğunuz cebanete ~ahid olmamak Lonöra, 29 (Radyo) - Röyter il .. 

ordunun. bilyUk bir cesaretle dii~ ki hafta evvelisj memleketlerini mil- için kralınızı öldüri.inilz.> jansının verdiği maliimata göre; Be~-
mana karşı kovmakta devam P.tti;;· !afaa etmek için bizi yardımlarına B. Stephane Lauzanne makalesini çika kralı Leopoldun teslimi, Vatı· 
bildirilmektedir. Buradaki ordu nğınnışlardı. şu .sözlerle bitiriyor: kanda dlln bir infialle kaTşılanınW 
mUşkill bir VRZiyete rlfişerc:e, dO'}m:ı l\tarbot \'akayı bize şöyle anlatı- cO tarihte krallarının şereflerini tır. 

1na kalmamak irin elindeki hlitiln m~· ·or: orduların ihHil ettH'q vaki olurdu. Fa- Papa. kralın mGteamz bir dOşnıR-
himmntı ve toplarla tankları imhu c c!lınnetin oldufu abam biçare kat bugün ordularının namusunu nn teslim olma.,ı keYfivetini asla teO" 

.decektir. 3nksonya kralı balkonunda ~öründü- .blal etrncğe krallar çahşm&ktadır.> 'Viz 'etmcm:ştir. 
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~niz levazım satın a:ma Ko-
(ANADOLU) 

ZAYi I h. J. •• d .. )"" .. d 
Ba.fra n~k~rlik şubesinde• ~lll'lı~ n ısar,..tr uıttUtti mu ur ugun en • 

ısyonundan; olduiıım te!lkeremi kaybettim.. Y•· c;nli Miktarı Muham~lı &eeeli ,.. 7,5 Umllta\l EUüiite 
Iiisini alacağımdan lıUkmU olaııı.lı. Lira Ir. Ura Kr. ~I .... 
iını ilin ed@rlhl. ---· ____ ..._ ...... _ ............ _ --"=~~~--~--...... --

.... lfe1'ftt 1 f ve 1irtnllne<i mılti~inh talilfı'n edilen hdeli Al,~ıttt hli.tıt .ı.al;,he~inıİeh İlirlı Şi§eşi kapıülil 10.000.000 A. ~if 35.000 - 2828. - Pıızarhl: lİ ' 
lt27T,2t Hta olan 2& bin kilo beyaz üstilpii, 2i bin kilo renkli Çı~laİı: llfüUlı.ıiıldAil 314 dö- İlira fıçısı mantarı 101>.0ÖO > 2&88 - 175. - A~dt ek. '" 1' 
~11>1 fi &O kilo kalafat listlipüsünün 4 16/ 946 tarihine rH- fıtftılU ifü"flil oflu MeluUt 1 - Şartname ve nümııneleri muciİlinee yııkaruia cins •e milcUırları ya:hh 2 kaifım •aıt.ıiııt Mıiakoniıflia 
'Yat Alı ıtUnfi saat ulı beşte Kasımpaşllda lııılııııan deniz lıt· gösterilen usullerle satın .tlınacaktır. • 
fll:ılla H\ııl ılıi!a lıioinl.sfomnıda pazatlıkla ekslltmeııi yaJlı· Z A Y 1 2 - Muhammen bedelleri, muvakliat teminatları, ebil\me saatleri l'ıizalarınd• ya&ılıliıl'. 
laeUtıt. Konya Askerlik şubeslhderi altnı~ 3 - tksiltme ve pazarlık 17-VI-940 pazartesi ırünü İstanb11lda Klbatafta l&Tal!ım ~e miiltaytratflllfetiıdMo 

'İlle teııı•natı 1445,79 lira elup şartnamesi her gilıı iş 1111at1 da- olduğum askerlik tesketeftti kayb~t- ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
<.. lllJidf ildi te~M konıi.•yond:.n bedelsiz alınabilir, tim. Yetıislni :ılıttı(~ttrtdatt eskisltıirı 4 - :Kapsül, şartnamesi levaz!m şubesi nznesinden, Ankar«ı tzıııir başırıtıdürlüklerlntiu 17i kar ... • 

ı...,.!tılıulıı 24!10 iıi,vılı kanunuıı iırtedJ~j Ve3aiİı:le birlikte hükmü olmadığı illin olunur. nllbileceği gibi mantar şıırtnamesi me2kflr şubeden parasız alına6ilir. 
-...co.r k~....,.. .. l WılırUNtlan. l!t H U 1 ·Ht7 / 1170 !l.tcılihll Keıli!tll taddeı; ~1 !i - İsteklilerlıı ekslitnie ve pazarlık içia tafin ohıııaa fiin n saatlerde yiizde 71i •iinam~ pttralaotyh 

\....... Ho. da Mıtitdı l'Urknıetı birliKte mezkllr komisyona milracııatları. .38 80 4 8 1tll4ııt9 
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Şerif Kaçmaz 

Ali Qllip O:ııa1ıiıA 

Reııe İlı• 

Qılfaaiı •fili hklr 

IMaıl T aırı11at1 

Kvl 'fe lıhliitılıl 

Marııhrb~ 

:karana-oz 

1'38ket imali 

:Öaharat n itı:i
yat 
Lkici 

Yeleabit ta
mircisi 
Ayna imi! ve 
tamiri 
Gaz Tf ll~fıllll 

Ahined aia 
:M:Utabıt 

Ahmed ağa 
Murabıt 

Ahmed ağa 
:KetMtalti 
AıınıM ağa 

Yolbedestefıi 

Hasan Hbca l~ 
trlttjııifa 

Mesudi:ye 
t>rnıati abltitk 
Hasan hoca 11-

Ulcılleı' 
:lı. H. 1teeı 
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D. . 1tııc11 Pıılııli
oılar 
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69 

67 
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İakıı oğlu Santo Terzi 11. n. hııca Kiliıtıeilef 
st-ıt 

Hasan oilu Apt1rrahulku Ter.azi tamir
cisi 

Muiz I.uryel Hurda.at depo 

l.tnail lil• Meh9'e41 1f Üüseyifi Kunduracı 

Ahmed oğlu Muammer Terzi • 
Alım eli utla H llml 'f• AJttltlli' 'ı:'erzi • 

:ıGahvecl 

Aillll• 1'ahvecl 

Kahve<!! 

> > • hur-
tiavat9ılar 

• > Alipaşa 85·2 

> > Alipap 125-26 

> Alipa,a l& 

' Osmaniye 

Kaaap bızır 1 c!i 136 
kordon 
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26 
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ehHği 
. ...................................... ·············· ...................................................... . 
~izmir Levazım 

A • 

Amr/iği ilanları 
• t. • k g~h L;tı·n Aıman1ar :-. .... i~;;,·t;··i~;~;;;;;·;;;;ii~~-·~~t;~· ·~·i;~··i:~::.r:;~-;,~~:i;;~-· ......... - .. . 

l er n ar ar a ı, .a • fl Ii - 1 - 1zm:r miistahkerr. me\'ki merkez birliklerinin 33300 kilo sa. 

Ca Zaptedı• 1 ı•gv ini 'bi~dirİyor cl~rağı ihtiyacı kapalı zarf u::ulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 1h:ı.Je<ıi 12 hazirnn P-10 çnrşnmlın giinli saat on altıda 1zmirde 

führerin umumi karargahı, ~9 hu edilmiş olma~ı da muhtemeldir. kışlnda izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya. 
(A.A.) _ Artoisdeki Fransız ordu- Alman ıı.ri hiicumları fena hnva- pılncaktır. 

ı ır.nın m..ıJ,aclderrıt1 teayyün etrni~- ya rağmen Belçikanın :.\Iaıış üzerin· ~ - Tahmin eclilen tutarı 39294 liradır. 
fr nu ordulamı Lille şehr"nin cenup deki Nieuport :imanı önünde ingilt~ - 4 - Tem·nntı nım·aklrah ııkçnsı 2948 liradır. 
ı · İ "ndcki mukavemeti kırılmıştır. reye doğru kaçmakta olan birinci sı- 5 - Şarınamt;;;i heı gün komi<;yonda görülebilir. 
l>ıl mode Armaı1ieres, Bialletıl ve mffan bir düşman torılitosuııu bat~r- 6 _ !stekliler tıcarct odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
IJunkeı·gueun garbinde Eergues böl- mışlardır. Bu tırpitoya bir torpil ;:;a- göstermek mecburiyetindedirler. 
ı: • suıülmüş olan ingiliz ordnsu bet etmiştir. 7 - ı:ksiltnıeye i~tırak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçün 
da t k if edilmiş hücumumuz dolayı. Cenup cephesinde düşman piyane eti maddeler:nde \'e ~nrtnamesinde yazılı vesikaları ve temi-
s 'ylc imha:;ını bekliyebilir. sinin bazı hücumları zırhlı muhare- nat teklif mektupl:mm ihnle saatınd:m en az bir saat evvel 

Flandreslerin şimalinde ilerleme- be arabaları ile geri pü~kürtiılmüş - komisyona ,·ermiş bu:unacaklardır. 
miz neticesinde Brugesi geçtik. Os· tür. 2G 30 5 1 O 
t nde nlınmıs ve Dikı::mudee varılmış- Düşmanın 28 Mayısta ha\'a za::~a- lzmir levazım amirliği; satın alma komfoyonundan: 
tır. "" tı 24 tayyareye baliğ olmuştur. Rıın- 1 _ 0 63:10) kilo tereyağı nlınncaktır. Kapalı zarfla ekc:iJtmesi 

y er Uzerinde \'e Yresin şimalinde farın lG sı bfr ha\·a muharebesi Co-:ı·ı- 10/6/940 pazartesi günU snnt on beşte Tophanede istanbul 
Yser kanalı üzerinde düşman hiilü sında düşürülmü~, 8 zi de tayyare c~a Jeva~~ım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
mukavemet ediyor. 1914 de kahra - fi 1oplariyle yere indirilmiştir. 2 - Tahmin bedeli 17963 liradır. 
mmıca çarpışmalara sahne olan L:~~ ~?. Alman tayyaresi. ka~'lp~ır. 3 - İlk teminatı 13•17 lirn 22 kuruştur. 
1, march civarındaki Alman gen<;lıı:;ı ) uz başı IIT oeldern yırmıncı ~ava 4 - Şartnamesi komisyonda görüJebilir. 
olülcri <lbidesi üzerinde Alman harp zaferini kazanmıştır. G _ İstekliler kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale saa-
bnyrağı dalgalanmaktadır. Ha"~. dafi bataryaları sa~ih malfı- tından b:r saat e\'vel komisyona vermeleri. 

Lillec şarktan ve garpten vnrılmış mata gor~, ~ ~ m.ayıstan 2i> mnyıs, 2S 30 4 
8 

\e seh'r alınmıştır. Garpten yapılan evvelce lnldırılmış olan 100 tayyare- Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan : 

ilerİeme ile Armenetietes işgal edil- den başka 265 tayyare düşürmüş· 1 _ Ordu hayvanatı ihtiyacı için 528 bin kilo kuru ot kapalı zarfla 
. t· tlir. 

mış ır. . 10 ma _ eksiltmeye konmu~tur. 
Bailleul civarında huHl muhm·cbe Hava dafı bataryalarının 2 _ İhalesi 20 Haziran !>40 Perşembe günü saat 11 de Sökede as-

olmnktadır. yıstanberi \'erdiği zayiatm umumt keri satın alma komi~·onunda yapılacaktır. 
C'n~selin şarkmda düşmanın ters yeklunu 607 tayynredir. 3 _Umum tahmin tutarı 19800 lira olup ilk teminatı 148ı3 liradır. 

C'C'pheclen müdafaa ettiği müstahkem Bund~n ~aşka ha\·a dafi batarya- 4 _ Şartnamesi Ankarada Le\'azım Amirliği ve İzmir Bornova ve 
Frnn ız hudud mevzii yarılmış ve lnrı arnı müddet esnasında ayrıca Sökede askeri satın alma komisyonlarında görülebilir. 
B ç!ka hududuna varılmıştır. düşrna~ın 1 

Ol zırhlı arabasını da im- 5 _ 1steklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil maddelerinde yazılı 
Vorhouclt civarında haHl çarpış - ha ı:tmıştir. . .

0 
h .

1 
• vesikalarla bu kanunun tarifotı dairesinde teklif ve teminat mektup 

malar olmaktadır. . . Or\'-etç!e m~teahddı tt arp gemıd~:ı- \'e~a makbuzlarını ihale gaatından bir snat evveline kadar makbuz 
I) k - r top,,umuzun ateş! nın vap ıgı muza are en sonra u~- • 

1 
. b k 

1 
-

un crgue agı :ı • d d . . 1 . k • karşılığında Sökede a;;keı1 satııı a ına komısyon aş an ıgına verme-man ma en emıryo u cıvarına as er .. ~ r.: 
9 altındadır. .h mı· . ld Nar\''k g·r lerı ılan olunur. 30 i) 11 18 1 76 

Alman h "•·n ordusu 28 mayısta ge- ı ~·atç· e ış ve şıma en ı e ı • 
... mış ır. fzmir levazım amirJjğı' satın alma komisyonundan: 

ri çekilmekte olan her türlü kollara, Alman muharebe tayyare~i !!;rup. 1 - (6300) altı bin üç yi.iz ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkln 
• k r ve zırhlı arabalar tahaşşütlerL !arı civarda bulunan dü~man dt:!niz eksiltmesi 3/6/940 Pazartesj günü saat 14 te Tophanede İstanbul LV. 
ne hücum etmiştir. kuvvetlerine hücum etmiştir. Birinci Amirliği Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Belçika _ Fransa sahili açıkların- ~ınıftan bi~ harp ge~isine bir bo~.ba 2 - Tahmin bedeli (57774) lira 88 kuruştur. 
d l\lanş kanalında keşif ve rnu - ısabet etmış Ye gemıden duman yuk- 3 - İlk teminatı - 4138 - lira 74. kuruştur. 

n ve .. 1 • • ·a tıkları i3 _ elmiş ve müteakıben gemi ateşi kes 4 - Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanunt vesika-
harebe tayyare erının ~ P mistir üç kruvazöre bir torpitoya larivle belli saatte komisyona gelmeleri. 30 41 

d n to •t , 2 nnk :> • • __;· __ __;;...__~:-------:=------=---~------tikşnf esnasın a" rpı O)U, • ve bir kt\ragoya büyük çapta bomba- D l t ı · l ı·şıetme umum 
}'~ e gemis'.ne Ye 2 kargoka bomba - Jar isabet etmiştir. ev e l man arı 
larla hiicum edilmiş ve bunlar ciddi Asker ihracatına Aekene!'I civarın- •• d •• ı ·• ~ •• j • 
'ha ara uğratılmıştır. da mütenddid bombalar atılmıştır. mu ur ugun !' en . . 

Şimal denizinin merkez kısmında Keşif bedeli 17499 lir:>. 38 kuruştan ibar et İzmirin inciraıtı mev -
b. a·· an denizaltı gemisi bir bom- - kiinde ahşap :skele inşaatı pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat te-ır uşm t . bel d" • d 

. . t 1 zmır e ıyesın en: minat 1312 lira 45 kuruştur. 
lıa ısabetıyle ba ırı mıştır. . . . . ı - :Mezbaha motörlerinin 940 l steklllerin en az on bnş bin liralık mümasili işi başarmış oldukla -

D •v b' d fzaltı gemısımn ım - • 
ger ır en yılı ihtiyacı olan 120 ton motorm sa- rınn dair veı:1ika ile birlikte 8/6/940 tarihine rastlıyan pazartesi gü-

----* tın alınması, Yazı işleri müdürlüğün- nü saat 15 te Galata rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplana-

F •k Muh • d. deki şnrtnamesi veçhile kapalı zarf- cak satın alma komi:ıyonuna müracaat etmeleri. r. aı 1 h eksiltmeye konulmuştur. )luhnm- Bu işe aid proje \'e teferruatı 87 kuruş mukabilinde sözü geçen ko ' 
men bedeli 12684 lira muvakkat te- misyondan alnabilir. 28 29 30 4366/1923 • in hamiyetii ı 

- Baıtarafı 1 inci .ahifed• -

- J-Hldiımt, ha\'alnrına lıiikirn ol-

mıyan milletlerin ölüme mahkum bu

lunduklarını gösteriyor. Vatan şu 

tlah.ikada bizden bu hususta azami 

f edukilrlık beklediği için ben vazife-

mi yapmağn geldim, 
DC!miş, "temiz bir yün kese içinde, 

mnsnnın üzerine bir yığın gümüş li-
ra bırakarak, 

- Ben anamdan böyle gördiim, 
Diye ilave etmiş, bir tomar kilğıd 

pnm da bırakmıştır. Bu para, beş-
3 üz liradır. 

Kurum erkanı, teşekkilrle mak
buzu uzatırken gözleri nemlenen bu 
kıymetli ve güzide vatandaş, derhal 
şu cevnbı vermiştir: 

- Teşekküre ne hacet oğlum, bu
gün hi.kimiyet kanatlardndır. Merd
Jiği, cengfıverliği babadan te\'ariis 
Etmiş bulunan Türk genci, dOn yok.. 
hık Jçinde süngüsü ile tarihe en şe
refii ıahüeleri yazdığı gibi yarın da 
kanndile en büyük fedakarlığı gös
tcrmeğe, harikalar yaratmağa ama
<ledir ve yaratacaktır. Yeter ki biz 
ona mı günden her şeyi hazırlamış 
olalım, bugünden her fedakarlığı 

J.0apmış bulunalım ve bunu kendim.ize 
bir vazife bilelim. 

Bunun için bu ufak yardımımla ben 
te ekküre lfıyık bir harekette bulun. 
mu~ değil, ancak vazücmi yapmış 

bulunuyorum. 
Doktor Faik Muhiddinin bu vatan-

pervcrane \'e yüksek hareketini tak
dir \'e heyecanla sütunlarımıza ge
çirirken, hamiyet dolu hareketlere 
sutunlarımızın açık bulundu~unu 
bildiririz. 

minatı 951 lira 30 kuruştur. İhalesi ------·= .. ----------------------· 
14.6.940 Cuma günü saat 17 dedir. Devlet Denizyolları işletme 
2490 sayılı kanunun tarifntı dahilin. 

de hazırlnnmı~ teklif mektuplan iha- umum müdürlügv ünden: 
le gUnil azami saat 1 G ya kadar en-
ı:Umen riyasetine verilir. 

30 4 9 13 
1 - Funınlarda yakılan her nevi 

çal;lnrın şehir dahiline me~kPplerle 
ve diğer \'e'°\aitle nakil ve idhnli mem
nudur. Hilafına hareket edenlerden 
on lira rn:ıktu para cezası alınacağı 
ilfın olunur. 

- Furunların çalı veya talaş ateşi 
ile üstünden kızclırılma.:-ı memnudur. 

t~bu memnuiyet hiliifına hareket 
~ 

edenlerden on lira maktu para ceza. 

1 - fstinye Dok ve fabrlka ha\'\ı::dar sahası dahiHnde mevcut tak
riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf usuliyle Hatışa çıkarılmıştır. 

2 - Artırması 20 Haziran Perşembe günü saat 15 te Alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tonu fop olarak 18.- lira olup muvakkat 
teminat 24~0.-•Iiradır. Şartname.si komisyonda görülebiljr. 

4 - isteklilerin mlihürlü kapalı zarflarını yazılı gün ve saatten bir 
ı:aat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabiljnde tevdi et.-
meleri lazımdır. 30 3 8 18 4368/1921 

sı alınacağı ilfrn olunuı·. lstnnbııl Heyoğ'lunc1a Bedrettin mahallesinin Ycniyol Evliya Çelebi 
Belediye Fuar idaresinde yeni ih- c.ıclcle indeki :ır.sa üzerinde yeniden yapılacak olan 81533 lira 5 kuruş ke. 

dns eclilen vazifelere askerlik hiz- şifli Beyoğlu mal müdiirliiğü ve maliye şubesi binasının inşaat ve t.esisatı 
metini ikmal etmiş ve orta mektep kapalı ırnrf usulü ile t•kgiJtrncye konulmuştur. Eksiltme 10 haziran 940 pa
mezunlarından iicretli memur alına- ırnrtcsi snat on beşte milli eıniak nıüdiirliığii odasında toplanacak olan ko. 
cnktır. Taliplerin 31.5.1940 Cuma misyonda nçılac~ktır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi ve 
günü saat 1 O da Belediye yazı işle- hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferriğ ev. 
rinde yapılacak imtihanda hazır bu- rak dört lira sekiz kuruş mukabilinde milli emlak mildürlüğünden alına-

l slanbul def ter darlığından 

lunmaları ilan olunur. bilir. Mu\'akknt teminat 5327 liradır. 
13.5.940 ııcşir tarihli ve 2/13391 İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer 60 bin liralık iş yaptıkla-

karanıame numnnılı ordu ikramiye rına dair idaı·,..,Jerind~n nlmış oldukları vesikalara istinaden istanbul vil8.
nizamnamesi Belediye cümle kapı- yetine mürncnatla eksiltme brihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 
sındaki ilan tahtasına asılmıştır. Her- vılına ait ticartt odası ve;:.ikasını havi kapalı zarflarını 10 haziran 940 pa
kesce bilinsin. r.artesi saat on dörtle kadar istanbul defterdarlığı milli emlak müdürlüğü 

odası.1ıln toplanacak komisyon re!sliğiııe sıra numaralı makbuz mukabilin 
Z A Y 1 ele vermeleri lazımdır. Teklif mektupları, eksiltmenin açılma saatından bir 

41 nci fırka 41 nci topçu alay 2 nci saat evveline kadar yetişmek füere iadeli taahhütlü mektup şeklinde gön. 
taburundan aldığım terhis tcskeremi derilcbilir. llu tnkdirde dış zarfın miihlir mumu ile iyice kapatılmıcı olmıun 
zayi ettim, yenisini alacnğımdan es- ve talib!n ismiyle açık adresinin ve teklif mektubunun h:ıngi işt> :ıit olduğu. 
kisinin hiikmü yoktur. nun yazılması iktiza eder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eski Mahkeme önünde Kiraz 18 24 ~O 4 3859/1696 
hanında mukim Arapgirin 
Gocu köyünden Deli Meh. 
met oğullarından Meh met 

oğlu Süleyman Kanbur 
1316 doiumlu 

Akhisar belediyesinden: 

Akhisar belediyesinden 

ı - Keşif bedeli 5880 lira 86 kuruş olan Akhisarda muhtelif yer
lerde yapılacak mecra ve bacaları kapalı zarf usulü i1e ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 6 hazıran 940 perşembe günü saat on beştedir. 
3 - İhale yt:!rl Akhisar belediye binasında daimi encümen ta ra • 

fından rapılacaktır. 1 - Muhammen bedeli 9000 lira olan kazanın bir senelik umumt te -
mizlik işine ilAn olunan müddet zarfında istekli çıkmadığından 17 hazl • 
ran 940 paza~tesi günü saat 15 e kadar bir ay müddet içinde zuhur ede
cek \'e haddi lavık bedel teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle ihale 
olunacaktır. 

2 - Taliplerin yilzde yedibuçuk teminat akçeleriyle akhisar beledi -
yesine baş vurmaları ilan olunur. 22 26 30 4 1842 

4 - Bu i~e girmek istiyenler yüzde yedi buçuk muvakkat teminat 
lariyle kanunun tarif ettiği vesikalar ile bu gibi işleri yaptık
larına dair resmi evrak ve tekliflerini ayni giln saat on dörde 
kadar Akhisar belediyesine vermeleri lazımdır. 

a - Şartname proje ve keşifname her zaman belediye fen daire-
ıinde görUlehilir. 2G 28 30 2 1910 

1 i n 
Gedikli er baş lıazır ama orta 
okullarına talebe alınıyor -' 

1 - Kayseride Gedikli erba§ hazırlama or ta okulunun 1, 2, 3 •ki" 
Jarına, Kırıkkalede si!tn'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile .4Pfl,. 
r arada musiki gedikli erbat hazırlama orta okulunun yalnız 1 •112

1
1 1'I 

l . . ı- e rına önümüzdek i eylulde baıhyacak olan 940 • 941 ders yı ı ıçın 
alınacaktır. ·ı.,I 

ı d • • • •e aı 2 - stekli talebelerin Türk ırkından olması, ken ısının k..,.. 
n :n kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede aatlanı çı 
sı ve yapılacak seçme sınavında ka:zanmaaı ıarttır. . flf 

3 - Gedikli hazırlama orta oku1larına alınacak taleben!O 
h&ddi 

Sınıf Ya§ 

- --
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta 111 16:19 

Olmak rt 1" 
Bu yaşlara ait bov ve aiırlJk hadleri askPrlik ~ubelerindeki a r.ke ıa-

l!Pler ve orta okullar tclimahnın 71. maddea: özlerine uygun oltn••1 
' 

~~ ~ 
4 - Her üç okulun 1. sını fına istekti olanların be! sınıflık ilk 0(1al'I 

bitirmi~ oJmaları şarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sırıt dit• 
t erli ettiklerine dair tahsil ve~~k:ısı veya şahadetname gösterece~l.e~erle 

5 - Hangi sınıfa istekli oluı·sa oltun iki yıldan fazla tahsıh 1_, 
etmit olanlar ve evvelce gcdı~kliden veya ackeri okullardan çıkarıla!' 
alınmazlar. ~ 

6 - Kayseride gedikli erbaı hazırlama orta okulunun her 3 ııt• 
Eı ile Kırıkka.lede sanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfl•~..,
köylü iatek\t\ Ankara mur.iki gedikli hazırlamn orta okulunun 1. •1111 

muskive hevesli ~ehirli istekliler nJınır. tıtt' 
7 - Yukarıdc.ıki şartları ha;=z istek"iler 10 hazirandan itibaren .,di 

luı-c1ukları yerin askerlik şubc~ine miiracaat ederek diğer kaydii 1'• 
şartları ile müracaat yoJlarını öğrenmeleri ilin olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 146 8 11 13 16 19 22 25 28 30 ,,,,,,,,_,, 

ilin 
Askeri orta okuluna talebe 

alınıyor .1) 
1 - Konva askeri orta okulunun her üç sınıfına da önüıııUSd • 

eylu lün birinci günü batlıyacak 940 - 941 d er• yılı için talebe .ı...- · 
caktır. :,fi 

2 - i stekli t a lebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ail~•_..., 
köyü hal ve ıöhret sahibi almaması sıhhi muaynede aailam çıJOP"""" 
vo ~apılacak seçme sınavında da kazanması ~rttır. ~ 

3 - Bir sene t ahsili terk edenler, ya9ını büyültmüt veya ~UJ -11' .; 
olanlar, kendi okullannm aınaf geçme sınavlarında ipka veya bUtilDI ~ 
ye kalanlar, yaıları, boyları ve aiırlıkları talimattaki hadlere _,,.,,
olmıyanlar a sker i okullara alınmazlar. 

4 - lstekL"lerin, timdi okuduklan okullarda tahsillerine d~ 
etmekle beraber 10 hazirandan itibaren hulunduklan yerlerdeki~~ 
lik ıubelerinden diğer kayd ükabul fartlarile mUracaat yoUarua1 os.:_:.. 
melenni ve buna göre de kaydükabul kaiıtlarını en seç 30 teııP"'"' 
940 tarihine kadar tamamlamıı olmaları lazımdır. 

2425262829303lt46811 1316 1922252830 . 
~ 

lzmir Def ter darlığından: 
13
• 

İcar No. 
Muhamrnen 

J{t· Lr. 
_.......-: 
ıo of 51 Kahramanlar m:ıhnllesi Dereboyu sokak 8 dönüm 2 evlek 

c:ayırlık ...ıı 
16 il" 52 Bornova Altındağ' batı mevkii eşçarı havi 12 dekar tarla 
20 

o'J 
53 Yolbedestanı Bidıiyet hanında 83/15 No. lu dükkan l

50 
oO 

54 Darağaç tr amvay caddesi 5 taj No. lu 2 aded depo aG ~ 
55 Kestane pazarı el4m! altında 54/7 No. lu mahzen <>

18 
(il 

56 Turan şimendifer caddesi 84 taj No. lu hane oO 
67 Bayraklı Bornova c:::.ddesi 26/28 taj No. lu hane 46 ol 
58 Karşıyaka Selamet sokak 8/8 taj numaralı hane SO (/O 
59 Tepecik çoban sokak 11 taj No. Ju hane 12 6' 
60 2 inci kordon tuzhane sokağı 12/18 No. Ju dükkan 36 ·ti-

Yukarıda vazıh emvalin bir senelik icarları 18/5/940 tar ih inden 1 t 
haren 17 gün ı~1üdd~tle açık artırma usulü ile müzayedeye konulmuştıl' 
İhalel~ri 8/6/940 tarihine müsadif pazar tesi g ünü saat on dörtt.ed ir. 'l'~ 
)iplerin yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak milli emlak müdti~ 
yelinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 18 80 17 

T eşkilôtlandırma Başkontrö
lörlüğünden: 
lzmirdeki çuval ve kanavjçe ithalatçıları tarafından 28/5/940 t•rt

hiııde yapılan umumi heyet toplantısında çuval ve kanaviçe ithali W' 
ları birliği İzmir şubesinin kurulması kararlaştırılmış olduğundan ç~ 
va! ithaliitile i~tjgal edenlerclen bu birliğe dahil olmak istiyenıer 
dairemize müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 1978 ,,,,,,,,.; 

f zmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Çamaltı tuzlası için miktar, eb'at ve evsafı aşağıda yazılı kesilrıtlf 

sandıklık çıralı çam kereste pnzarlıkla satın alınacaktır. Beher me~ 
mik'abının muhammen bedeli 46 teminatı 499,82 liradır. Şartnan1e 
Levazım şubemizde goriilebilir. İsteklilerin 31/5/940 günü s.ınt 16 ti 
Başmüdürlüğümlizdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Santim olarak 

Kalınlık Genişlik Boy Adet M.3 

2 x ' 22 x 73 5150 16. 541. soo 
2 x 20 x 73 5150 15. 038.000 
2 x 25 .x 77 5150 19.827.500 
2 x 25 x 38 5150 9.785.000 
2 x 6 x 42 10300 5. 191. 200 
2 x 6 y ~3 10300 4.078.800 
2 x 6 i 29 10300 3.584.400 ---74 046 '700 

(197ö) 


