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(ANADOLU ) Matbaaııında basılmıştır. Her gün aı•bahları lzmı'rde çıkar aiyaai gazetedir. 1940 Günü geçmiş nüshalar 25 kuru,tur 

Şimal Cephesin e 
_Çenberi Kırara 

Müttefik Ku v 
Sahile Vardıla 

er 

Kıtaatın vapurlara bindirilmesi, büyük muvaffakiyetle cereyan ediyor Hain 
Manş sahilleri, şimdi cehennemi 

bir manzara teşkil _ ediyor 
Son günlerde müttefiklerle yanyana 
harp etmiyeceğini açıkça söylemişti 

Paris, 30 (Radyo) - Havas ajansı ı 
bildiriyor: 

Müttefik Kuvvetlerin vapurlara bindirilmesine mani olmak istiyen 
Alman tayyareleri çok müthiş zayiata uğramıştır 

Kral Leopoldun ihaneti yalnız 

askeri bakımdan değil, bilhassa si • 
yasi noktadan da çok mühimdir ve 
kral tarafından tasarlanmış bir hi -
yanet olduğu meydana çıkmıştır. 

Kralın senlerden beri iğfal ettiği \ı:ı. 
zı nazırlarla gizli ve Alman:;aya mü 
temayil bir siyaset takip eyledıP'i 

tesbit edilmiştir. Daha harbin bida
yetinde nazırların Fransaya giderek 
Fransa hükfimet erkaniyle temasla
rına müsaade etmemiş, İngiltere ve 
Fransa ile teşrik; mesaiyi kat'iyyen. 

Pariıı, SO (Radyo) - Belçika ara -
llBi dahilindeki Fransız ve İngiliz 
kuvvetleri, müşkül şartlara rağmen 
t&rihi ananelerine layık surette dur
llıadan düşmanla çarpışmaktadırlar. 
Ordularının kısmı küllisinden ayrıl
llıış olan bu kıtalar, mütemadiyen 
takviye edilmekte olan Alman kuv
\>etlerine karşı her çareye baş vura
rak harbetmektedirler. Almanların 
farktan garbe doğru yaptıklah ta -
•rruzlara yere yapışarak ve her tür
IU müdafaa sistemlerini tatbik ede
rek karşı koymak'tadırlar. Fransız 
tenerali Blanşard ve İngiliz generali 
Gort idaresinde bulunan bu kuvvet
ler, Kale ve Keme! dağlanna doğru 
Çekilmektedirler. Liman ve muvasa.. 
la yol!annın muhafazası ve Alman -
larüı bu noktaya girmesine mani ol -
lllak için Fransız donanma amirallı
fı, mühim tedbirler almış ve Fran. 
aız denizcileri, bir çok kahramanlık
lar göstermişlerdir. Fransız donan -
lllaAının büyük bir kıimı, burada bu
hınmakta ve muharebelere iştirak et
lllektedir. llfü~reJs hareket eden 
lllUttefik kara ve deniz tayyareleri, 
dıı.nnadan faaliyet göstermektedir_ İngiliz deniz ve hava kuvvetleri 

hoş görmemiş, harbin bidayetinde 
mütecaviz aleyhine söz söylemektrn 
imtina etmiş, son zamanda da kral ve 
nazırlar arasında bir çok münaka -
şalar başlamış ve general Yeygnn
dın tavsiyelerini kat'iyyen dinleme
miştir. 

Belçika başvekili Bay Piycrbnun, .._ ..... .-Wılli"'11A 
son defa kralla münakaşasında !n -
giliz ve Fransız kuvvetleriyle bir -

Üçüncü Leopold 

likte muharebeye devam edip et - cMemleketi istila eden Almanlar
miyeceği hakkında başvekilin son dan kaçan milyonlarca Belçikalının 
sualine kral: hissiyatına terceman ve Belçikada 

- Hayır. kalanların düşüncelerini aksettir -
Cevabını vermiştir. Kral, yeni bir mekte olduğumuza kani olarak Ü -

Belçika kabinesi kurmak fikrinde i- çüncü Leopoldun memleketine ihanet 
df. Bu •uretle ~elçllra kralının bUyUk etmi~ olduğunu beyan ederiz. 
ihaneti en sonra tahakkuk etmiştir. Hürriyetin, hakkın ve şerefin mu-

ler. Paris, 30 (A.A) - Havas ajansı laisye ve Keme! dağlanna teveccüh 

Som cephesinde Fransızl:ınn c;ok dün gece yarısından sonra ' askeri etmiştir. Çok kalabalık şehirler mm- c umhurreisimiz 
~iddetli hücumu ile bir köprü başı vaziyet hakkında aşağıdaki tefsirlerj takası olan Lille, Poubaiks, T:ıur, 
taptedilmiş, Almanlardan bir kaç neşretmiştir: Conig mıntakası büyük tehlike al - Emir Abdullahı tebrik 

Paris, 30 (A.A) - Belçika umu- zaffer olması jçin hükfimete bütna 
mt mesaj konfederasyonu ile Belçi- kuvvetimizle müzaheret edeceğiz.> 
ka Hıristiyan sendikaları konfede - Diğer taraftan Fransız umumt 
rasyonu Belçika sendikaları teşkilil- mesai konfederasyonu, Belçika ame
tına hitap eden bir mesajında ez - lesine hitap eden bir beyannamesin-
cümle şöyle demektedirler: - Devamı 5 inci aahifede -

lıin esir alınmıştır. Belçika ordularının teslim oluşu tındadır. Fransız kıtalarmın bir kıs-
Cephenin diğer kısımlannda ha_ şimaldeki müttefik orduları grubu- mı Alman kıtalan arasından denize 

lise olmamıştır. nu umumi miktarının yarısından doğru zorlukla kendilerine yol aç -
Paris, 30 (A.A) - Askeri mehafil mahrum etmiştir. Fransız ve İngiliz maktadır. 

Belçika ordusunun teslim olmasının kıtalarının mevzileri bu suretle aç_ı - Fransız kumandanı general Blan
~maı ordularını yarı kuvvetlerin _ lan gediklerden Almanların ilerleyişi chaı·d ve İngiliz kumandanı general 
len · mahrum etmiş QJduğunu beyan sebebiyle çok kritik bir hal almış - Gort bazı noktalarda ricatı temin i
!tınektedirler. Fransız - İngiliz kuv- tır. çin mahalli hücumlar ~·apmakta ve 
ıetıerinin vaziyetleri çok naziktir. Almanların esaslı ilerleyişler; Ca- -Devamı 5 inci sahifede -

buyurdular 
Ankal"a, 30 (Hususi muhabiri -

mizden) - Şarki Erdünün milli 
bayramı münasebe~iyle Cumhur
reisimiz İsmet İnönü, Emir Abdul
laha tebrik telgrafı çekmiş ve 
Emir de cevaben tahassüslerini 
bildirmiştir. 

Çünkü B1!1çika ordusunun teslimi YÜ
Zlkıden açılmış olan gedikte Alman
ların tazyıkı şiddetlenmiştir. 
Almanların başlıca faaliyetleri 

Ca"Se) ve Mont Keme! istikametinde 
inkişaf etmektedir. 

.TAL A HARBE GİRİYOR MU 1 
Lille, Roubaiks ve Tourcoing şe

hirleri ciddi bir muhataraya maruz -
dur.~ 

Mussolini meçhul bir semte gitti. Yarın veya 
Pazar gürıü mühim bir söylev verecek 

Romanya hükumeti 
emniyet için çok geniş Dahili 

tertibat almış bulunuyor 
Bükreş, 30 (Radyo) - Romanya- derhal araştırmalar yapılacak, istııs

da yeni kabul edilen polis nizamna- yon ve trenler daimi kontrole tabi tu
rnesinde, uydurma haberlerle halkı tulacaktır. 
teliiş ve heyecana verenler için bir Buralardan geçecek otomobiller 
aydan, iki seneye kadar hapis ceza- de çok sıkı kontrol edilecektir. Ecne. 
sı tatbik edilmeğe başlanmıştır. Ni - biler, ikamet tezkereleı·ini yenilemek 
zamnameye aykırı hareket edenler, . . .. . 
askeri mahkemeye verilecek ve pet- ıçın derhal muracaat edeceklerd•r. 
rol mıntakalarından müsaadesiz geç- 3 hazirana kadar petrol mıntakalnrı. 
mek mümkün olmıyacaktır. Petrol nı terketmiyen ecnebiler, tahaşşüd 
mıntakalarında oturanların evlerinde kamplarına sevk olunacaklardır. 

General Brillouk~nun kumandası 
altında bulunan Framız kıtaatı Al -
lııan kuvvetlerj arasından kendileri
ııe sahile doğru yol ac;mağa anudane 
Çalışmaktadırlar. Şiddetli muharebe
ler vukua gelmektedir. 

Pari~. 30 (Radyo) - Romadan 
haber verildiğine göre; İtalya Baş
vekili Mussolin', bugün meçhul bir 
semte hareket etmiştir. Rus Askeri Tahşidatı 

Lord Gortun kumandası altında 
bulunan lngiliz kıtaatı Almanların 
kendilerine deniz tarikini kesmiş ol
dıtklan yol üzerinde bir ricat hattı 
temin edebilmek için ellerinden ge
lenı yapmaktadırlar. 

Benzin 
istihlak vergisinde 

yapılan zam 

l\Iussolininin, mühim kararlar ve

receğ' zamanlarda daha evvel Ro -
madan meçhul bir y~re gitmeği a -
det ed:ncliği ~öylenmekte, cumartesi 
veya pazar günü iradedeceği nutuk
tan sonra mühim hadiselere intizar 'i 
etmek Jazım p-eld';ri iıildir;Imektedir. 

Roma mehafili; İtalyanın, bugün
lerde çok mühim kararlar vereceğini 
ve belki de harbe gireceğini beyan 
ediyorlar. 

llfaamafih, İtalya harbe girerse. 
Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz- Türkiyenin !Ukayd kalmıyacağı mu -

den) - Yeni istihlak vergisi zammı hakkak görülüyor. 
lııUnasebet'yle benzin hesabında ba- Roma. 30 ( Radyo) - Gazete-
zı Yanlışlıklar yapıldığı görülmüş, ti- !er; Akdeniz davasını hallet-

Basarabga hudutlarında asker toplanmakta ve 
Odesada da geniş hazırlıklar lJapılmaktadır 

Paris, 30 (Radyo) - Harp ateşi
nin Balkanlara da sirayet etmesi 
; lıtimali, Sovyetler Birliğini hareke-
1.e getirmiştir. 

llfoi!koYadan alınan son haberlere 
göre, Sovyetler birliği, Basarabyada 
asker tahş'd etmeğe ve daha bazı 

tedbirler almağa başlamıştır. Ode -
sada, hummalı bir faaliyet ve askeri 
hazırlıklar genişlemiştir. 

Matbuat umum müdürü •ııret veklletince bu yanlış tavzih e- mek ve koparıp atmak üze -
lli!miş ve vilı1yetlere telırrafla malO- re İtalyanın biran evvel Alman -
tıı Ankara, 30 (Telefonla) - Mat-

at verilmiştir. yanın yanıbaşında harbe girmesi ve MuHolinı buat umum müdürlüğüne başvekalet 
Memlekette mevcud benzinin bu fırsatı kaçırmaması lazım gel - hakkuk ettireceğ:ıı;, Balkan devlet- matbuat bürosu şefi Selim S::rper ta-

beher kilosuna yalnız beş kuruş iıı- diğini kaydederek uzun makaleler !erinden hiç b:rinin ingiltereye yar- · d'I · f 
t ihlak resmt vergisi zammedilmek- yazmaktadırlar. dıma koşmıyacağını yazmaktadır. yın e ı ~'" ır. • • 
tedir. Litre başına zam 3 kuruş altı Tribilna gazetesi, ingiltere için Roma, 30 (Radyo) - Gelecek sa- Amerıkadan demır geldı 
sııııtimdir. Mecmuu 25 kilo tutan çif- artık Akdenizde bir hakimiyet mev- lı günü İtalya nazırlar meclisi içtima İstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün 
te tenekede bu rulııı 125 kıırugu·ırııs .zuubahis olamıyacağın1 ve İtalyanın, edecek ve içtimaa B. Mussolinj riya- Amerikadan 3900 ton demir daha 
l:ııl:rıcektir, bu havzadaki emellerini kolayca ta- -Devamı 5 inci aahifede - a-elmiıtir • 

... ... .. ... . 



HİTLER' iN ___ " 1 ihracatımız azaldı f Ben.w.ame tevdi i"..--· -··· -· ----~ 
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u ~üddeti bitti 
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... lll'ıımt da cıizmetçi B h il . . k t I K t 1 B .. d'' ~u"'"'-'·'··"' r"KU~RAM 
K d •d• 8ZI ffia SU erJmJz, Oll rO on ro ugun ur 12.30 Program \'e memleket saat 

a Jill } Jffi d Yeni kanuna göre toptancıların ve uyarı, 12.35 njaııs ve meteoroloji ha-
iiım--IK~--lilW:fWmA.Wrn,iM$:JJ MM m=nm gemilerince müsadere edil i bakkalların vermeğe mecbur olduk- l>erl ri, 12.50 müzik: muhtelif §llr• 

Hatıralarını yazan: PAUıJNE KOHLER Son zamanda limanımızdan ihn· dan icap eden te,.ehbüılerde b 1 - ları beyannamelerin tevdi müdtleli, kılaı· (Pl), 13.30/ 14.00 Müzik ı Ka-
k ır u u diin aksam sona ermicıtir. )!aliye me- ·mık (PJ) 18 00 p oaranı 

-15- rmıştır. Bu, her halde onu ço sevme- cat azalmı§tır. Bu yüzden fiatlerde nulmuştur. ~ • .. .. 1 • progrnnı · · r "' . 
Bununla beraber, ne olduy~a. ge - sinden ileri gelen bir haldir. Zirn, de cüz'i dütüklük olmuştur. Haber :'. mu.rları, bu sabahtan butun satı.ş yer. ve memleket saat ayarı, 18.05 Müzık 

1 ~ k l t z· hA ı· b'l 1 llitl . b .. l b'. • Jermde beyannameler muhtevıyntı - Uvertürler ve opera arvaları (Pl) ' ne artist e ıışı ·ına o muş u. .ıra , atı CYi ı en er erın. oy e ıı aldığımıza göre İngiliz deniz kont. Polonyaya ihracat yapan tacirlerı- ~ k' lı 1 k ' " ' 
hattı hareketlerinin tara sut edildiği- şeyj sfikOnctle karşılnmasına akıl er- rol teıkili.tı, ihracat mahaullerimizi mizin alacaklarının taafiyeıi ve be- nı~ d.ogruluğunu tet ıke aş ınıca - 18.30 MClzik: Operet SeleksyonJ.arJ 

k · d d' · l laıdıı. ve hafif şarkılaı· (Pi) 19 10 :\!il • ni oğrendi ·lerı gUn en itibaren , ıremıyor ar. hamil bazı vapurları Portaaid ve İs- dellerinin ödenme~i için ticaret ve- . • · • · • . 
Paristekj hayatlnnnın rnhatı kaç - Bir iki hafta sonra, Hitlerle Re - kendcriyede dudurmuı ve bir miktar kileti ve cumhuriyet merkez ban- * zı~ ÇaJanlar: Kakkı Derman ' Şerıf 
mıştı. nate Müller gene eskisi gibi can ci- ihracat emteamızı alıkomuttur. Bu kaıı nezdinde yapılan teıebbUalere 3 aylık maaşlar İçlı, Hasan G?r, Hamdi Tokay. l -

Gönderilen raporların cevap ız ğer ahbap kesiliyorlar. fakat çok ınahaullerin ıerbeıt bırakılmaaı hu- bugUnlerde cevap verilmesi beklen- Mütekaid eytam ve dulların ba2i- Okuyan: Melek Tokgöz, 2 - Oku -
ve neticesiz kalması Paristeki Gesta- geçmiyor, ikısini gene Almanyadan ıuıunda alakadnr makamlar tarafın- mektedir. ran, temmuz ve Ağ.ustos aylarına ait yan: Mahmud Karındaş. 19.45 m~m 
po adamlarının hayretini mucip olu- uzaklaşmış buluyoruz. maaşları pazartesi iilnO verilmeğe leket aat ayarı, ajans ve meteoro · 

ror. Bir taraftım da Gestapo şefi Bu sefer l\lonteknrloyn gitmiştir. Yı dırımdan bı·r 1 Ru·· şvet alan me- baolanacaktır. Tevziat, hükumet ko- lojj haberler.i, 20.00 Müzik Çalanlar: 
Himler, bu meseleyi merak ediyor ve Burada da bir He11· R ..... bulunduğu nağmdaki mal sandığı ile yeni mali- Fahire Fersan, Cevdet Çağla. ,Refi~ 
Pnl'Isteki ııdamlarma yeniden tali - ,.e Renatenin, onunla yaşamıya baş- 1 d ye şubesi veznesinde yapılacaktır. ı:er.sa~, ~ahrj Kopuz. 1 - Okuyan: 
ınnt veriyor. ladığı, Gestapo mensupları tarafın- Vatandaş öldü ffi Ur yaka an J * Nccmı Rıza Ahıskan, 2 - Okuyan. 

Onun üzerine, Alman gizli polis dan nihayet bir gün keşfedilmiştir. Ala hi d b • k •• •• Radife Erten, 20.8~ Kon~şma (mill! 
etkiUltının Paristeki adamları, Re- Fakat, bunlar Paristekinden dahfl A !e r.., e ır oyun k~hramanlık menkıbelerı) 20.4!5 mil 

.ııate Müllerle milyoner aşıkının geç kalmışlardır. Hitlere gönderile- Ayrıca 3 ağır yaralı var ldığı par~ i~i buçuk ugradıgı zararlar zık:. o~·un .. ve .zeybek havaları: Ru-
haratı hakkındaki raporunu, Him- cek kafi der.ecede vesika toplamıya Kemalpaşanın Beşpınar köyünde lıra ımış Alaıehirin Sub•tı köyiioden ,.aze- melı tilrkulerı, 21.10 Konuşma ~bl· 
Jere gönderiyorlar. vakit kalmadan Renate Berline dö- Hasan oğlu Salih Yılmaz, karda~! Şehrimiz nüfus dairesinde bir rU~- temize ya::ulıyor: bUyografya), 21.8~ Müzik: Kitrilk 

Himler, Göbels gibi ne yahudi ta- nüyor. Ertesı gl\n de ölüyor. Sabri Yılmaz, Sadık oğlu Halil ve vet va kası olmuştur. Kadriye mahal- Son yağmurlarda, varım .:ıaat sil_ orkestra (tef: Necıp Aşkın) 22.SO 
:raftarıdır. Ne de Hitlerin Rcnate Renate ::\füllerin ölümünü hatırlar Tahir oğlu 15 yaşında Necip Kaya lesinde Dere sokağında 55 numaralı ren dolu da düştü. KÖy hududu için- me.ml~ket saat ayarı, aj~ns haber -
Müllerle evlenmesini istiyen bir a - sınız: dağda koyun otlatırken altında bu - evde oturan Rizeli Ali oğlu B. Meh- de arpa yüzde 60, buğday yüzde ~o. lerı, zıraat, esham • ~ahvılAt, kambi· 
damdır. Binaenaleyh, artistin Paris- Arti t Berline geldiği o gece dok- lundukları çam ağacına yıldırım düş med ŞiJkrü adında bir vatandaş, e!ki bakla yüzde 30, darı ve mı!lır mahsu- l'O,. nukut borsaaı (fıyat) · 22.50 mO• 
teki hattı hareketi hakkında aldığı ruca apartmanına gidiyor ''e ertesi müş, bunlardan Salih Yılmaz ölmüş, nüfus cüzdanını tebdil için nüf ııs i- lü yüzde 40, bostan mahsulü yüı.de zik cazband (Pi.) 23.25/23.30 Ya 
malQmatı Bitlere derhal rapor etme- sabah kendisini, pencereden düşmüş diğerleri baş ve kollarından ağır su- daresine gitmiş, nüfus memurların- 80, bağlar yüzde 50 zarar görmüşler nnkl proi'J'aın Ye kapanış. 
ıfne hiç bir mani yoktur. BilAkis,, va- ölmUş buluyorla1'. Hitlerin diğer bir rette yaralanmışlardır. dan B. Nafiz TUrkev nüfus cüzdanı- dir. Her taraf dolu ile dolmuıtu, Ba-
Zifesinde bil)•ük bir muvaffakiyet büyük aşkı da -gene ilkinde olauğu * nı derhal tebdil için iki buçuk lira zılarının tanesi 22-35 i'l'ama kadar (lnriliz radyoları} 
elde etmit olmaktan dolayı mükifat gibi _ bu suretle, ölümle bitmiş olu- Gümrüksüz iskeleler rüşvet istemiştir~ O da zabıtaya hn - çıkıyordu. İngiliz radyo şirkttinin (Tbt Btl. 
gOrmesl ihtimali vardır. yor.' • bcr vermiştir. Köylünün vaziyeti çok fenalaı- tisb Broadcasting Corporation) la 

ı,te, Himlerin llitlere verdiği bu '·"': ıhracatı Paranın numara'Sl tesbit edilmiş, mıştır. ecnebi dillerde haber neşriyatı pro• 
raporlar Ozerinedir ki Filhrerle Çok geçmeden Hitlerin hayatına Gümrük idares' bulnmıvan mınta- ŞClkrU, akşam üzeri memurla karar- * ramı: 
cnltanlııı• nın arası birdenbire bo- diğer bir kadın giriyor. Bu da bir k 1 d . ıl ~k ihrac.at hakkın- laştırdığı gibi Birincikordonda Ko- - hmir Dair• 

ı · rti t'd' y ı y i · a ar an J ap ac k · k l · .. u d k d. · · Nasıl öldü Saatiyle uzunluJU zu uyor. sınema a s ı ır. ann ugo smın- da 1 n taciri r gümrük bulunmı _ na vnpur ıs e csı on n e en ı~ını 
Hftler, gizli polis şefinin, gözleri dekf bu kız, bir kaç sene evvellfne yang~~ntakalarcd~n harice göndere_ l>~kl!Yen nUfus men:uruna parayı ver Ödemişin AdagUme nahiy~sincle TU~k.çe 20,10 21,35 19 60 

~nüne aerdiği bu_ vesikaları, fotog - kadar fakir olan bir Baveryalı köy- cekleri mallar için bir beyanname lla ~ıştır. Bu sırada sıvil memurlar ge- o~uran Hasan Güler adında bıri, e. tngılızce 8.15 31.55 25.~S 
rafları trörUnce tiarut kesiliyor. Der- ıu ailesine mensuptur ve gene G3 - zırhyarak en yakın gümrük mıntakn· lıp, parayı ve memuru yakalamışlllr. vınde ölU b~lunmuştur. Hldise tetkik > • l 1.00 31.55 25.5S 
hal: belgin marifetiyle meydana. çıkarıla- larına gö derecek orada muamele· dır. edilmektedır. > i~ .. ;~ ~ :::: ~:::: 

- Çatırın bana Re~atayı! Diye rak _meşh~r )•apılmış:ır .. Hatta Gö - leri ~·apıl~ıktan ~onra mahsuller, * * > 18.00 25.53 19.82 16.84 
haykırıyor. Telefon edın, t~l~af çe- be!sm ismı bu kı:ın ısmıyle uzun bulundukları mmtakalardan ihraç 0 _ 1200 liralık esrar TORBALIDAKI HADiSE > 

2
0.00 25.53 lfl.68 

kin, ne yaparsanız. yapın, ıkı güne müddet berat.er soyl:nm:.ştfr. lunacaklardır. Beyannameler tasdik Torbalıda Şehidler köyOnde Ah - > 3 
kadar buraya gelsınl 19?? s:nesınde hı~ gun. cAl~a~ edilince muhteviyatı gümrük muha- k J d med karısı Yaşarın geceleyin evine • i::~~ ~~ .. ;~ 2

5
.
5 

İki gOne kalmıyor, Renate Mililer HOrrıyet ıstnsyonu~ 1smlndeki gızlı f a t şkilntı tarafından kontrol edL Ya a an J zorla giren Yaşar Eroğlu ve Niyazi Fransı?.ca 
treliyor. Geliyor amma, hiç de bek- radyo, bir neşriyat esnasında ~öyle 1 az ktle Zabıta, lstanbuldan fzmire kaçak Kon arın akırcezada muhakemeleri > 23·00 31·32 25

·
11 

1 . . H. 1 • ece r. . y b 1 N' (Tahran radyoıu) 
enıldiki gıbi karşılanmıyor: !ter demlştı: • • • esrar getiren ve satan Çakır Muam- sona ermış, aşar eraet etm ş, ı • 

1 19 
S'l 

ODU trörllr a-örmez 88kfn bir hal al - (Devam edecek) Bır cınayet muhakemesı merin kardeşi Yaşar Balbandlar a- :vazi üç ay hapse mahkQm edJlmlt - Türkçe 12 3 . . 

Çayırlıbahçede 1664 üncü sokakta dındaki aşhsı, Basmahene istasyonun tir. * 
K k v l şoför muavini Hasan Ünsalı tabanca da 1200 lira kıymetinde üç kilo es- *-- B o R s A Jr agaç a kurtuniyle öldüren Şakir oğlu Meh- rnrla birlikte yakalamıştır. Yaka 1KTISADI TEŞEKKOl..LER 

Avrupa mültecilerini ka- Yakalanan şüpheli adam med Kilidcinin muhakemesine dUn şöyle olmuştur: ~IR ARAD~ . . . 

Amerika 
- • . .. ~ehrimiz Ağırceza mahkemesinde Geçen Cumnı-tesi gUnü Yaşar, •·s- Mıntakn tıcare~ müdürlüğü ılc öl-

bul etmek ıstemzgor Bır1'aç ıun eve1Xı nmlialar!mazijan b l t rar almak için !stanbula gitmiş, em- çü ve nyaı·lnr \'e 1hracat kontrol ~f; 
b' . d K k .... t .. h l· b' aş anmış ır. . . .. . . k 

Londra, 30 (Radyo) -Vaşington- ınn e, ır aa-aç a şup e ı 1: a - Mehmed vaka gecesi Ha- niyet mUdilrfi B. Saıd ôzerin de sivil lıklerj dunden ıtıbaren Ban o dj RO-
daki İngiliz sefiri Avrupa harp mül- dam hakkında malumat vermı~ ve · ·t k · · t memurları peşine tnkılmı!'\tır manın bulundui'u ikinci kordonda -' . . . . .. sanın sınemaya gı me ıçın ı.srar e - • .. · . 
tecilerfnin Amerikaya kabulünü A- bır tavzıh neşretmıştık. Vaka şoyle t•Y• . k b 1 t d'Y• d k" Yaıı1aı· evvelki akşam Bandırma ki bınada toplanmışlardır. . ıgmı, e u e me ıgın en ar .. mı ' .. • 

ZAHiRE: 
130 çuval byıday • 

95 çu\•al faşulye 
46 çuval susam 
28 balya pamuk 

6 50 ~ 50 
20 50 2r, 50 
15 15 
39 54 

merika hükQmetinden istemiştir. A- olmuştur : takip eyledikini, bir aralık bıçakla ü- treniyle gelmiş. eksrlresteki memur - --*- ken yakalanmışlardır. 
merika mebusan meclisi, yeni bir kn- Somadan Kırkağaca gelen bir. a - zerine hücum edince nefsini milda- lar, Basmahane istasyonundaki pofü HAYVAN iHRACATI Basmahanede merkez a-arajınd• 
nun kabul etmedikçe bu mül~clleri yağı kesik bir şahıs, Kırkağaç kay _ fan maksadiyle tabancasını bir el 3 _ memurlariyle birleşerek kompurtı - Eıe ı;nı?!~~nsı canlı h~;'V~nlar. ih- Seydiköyü belediyesinde 26 sayıd• 
kabule imkin görlllmemektedır. makamı B. Ahmed Bülbülkayaya teı edip kaçtığını ve Tireye gittiğini ~an~n kanepelerin altında sakladığı r.acat b~rlıgı ıdare heyetı, diln bır - kayıdh Hasan Gökçenin kamyonun· ----'* ·· t t · b t söylemiştir Halbuki Ha an eski ifa- üç kıl o esrarı meydana çıkarmışlar - hkler bınaınnda toplantı yapını, ve dan iki buçuk lira keçe ve skim ça• 

muracaa e mış, unun avır ve va- · d hayvan ihracatı meselesini görl'ş t Gayri mubadil bonoları zi ·eti (i bel· 6rülmü bizz t ka - desinde bıçakla hücumdan bahset - ır. . .. . ' - lan seyyar eimitçi Ahmed. z:ıbıtıe 
.. • Y ş P l ~ ş, a Y memlşti. Kaçakçı, 1stanbulda esrarı milba- muştiir. yakalanmıştır. 

Gay~i muba4ıllerin ~lac~klann~ makam kendisıni yakalatmış, zabı - Hasanın bu ifadesi okunmuştur. yna ettiği şahsın ismini bilmediğini * ı Karantinada Halil Rifat pa~a cad~ 
mukabıl hükQmetçe kendılerıne tevzı t ·· · d t ld k' t ö ·l · t' ZAB/'T' ADA · 1 · ~ A • o . . . . . aca uzerın e ve o e e ı çan a~ın - Bunda eski bir husumet sebebiyle s .} emış ır. .l J"I deısınde smaıl oglu Alaeddın; ı .. 
e~~e~·yU~de b~~ faızlı bon~~arı~ ıkın cia araıtırma' ~·apılmıştır. Cüzdan ve Mehmedin kendisine muğber bulun- c=tı= "e·=·=,,·•·a•e·' • man oilu HOseyinin 885 kuruşmıO 
Cif • el 

1?. otpod~ arı.nıin. res kma b ve kolunda :vama halinde dikilmiş yü - duğu ve cinayeti intikam kasdiyle iş· Ziraat enstitüsü talebe- Surlardan dUttüc ve yatak takımını çaldığından tutul~ 
aız erının e ıyesı çın rner ez an- · Dü s 1 'l. · d h 11 · d 

kaama emir gelmi~ir zer ve ellişer liralık 1118 lira ile bir !ediği, aralarında başkaca geçmiş sinin dünkü tetkikleri n : vı ı. mescı . ma a ec;ı:ı e m~ttur. . . 
• k t d 1 . f t f , hiç bir mesele mevcud olmadığı söy- z· At tk.kl . . 1 "k k . Yukarı Sıneklı caddeaınde 10 numa- Aziıler mahallesınde 1104 ?Dtl ---*----. ço ro~e' m~ 8 ya, 0 og-ra .\e leniyordu. ıraı e. ~ .er Tn 8'~ en yu se zı- ralı evde Ramazan oğlu Hüsnü, Ka - sokakta Fatmanın evinde bir kadı'~ 

"•nı· Are~rı·_,,at . muhtelıf vesaık bulunmuştur. :\fanısa D. 1 h"dl ld y •• raat enstıtüsü ta ebesınden 53 genç. difekalesinde surların üzerinde do- la bı'rlikte kalan Kemalpa•a11 Ha .. 
ı ~ l'lf~ "t' .,. • • • . • ın enen şa ı er, gece o ugu .çın ıı- 1 . dO . l' ,. . • t t . .. " • 

emnıyet mOdilrü, davet edılmı.ş. vı- ,·akayı tam manasiyle görmedikleri- mua ım. erı n va ıyı zı)are. e mış. laşırken düşmüş ve ağır surette ya. s~n Minin beş lirasiyle 10 liralık cıP 

Ç ğ lAyete malOmat verilmiş ve bu &ÜP - ni söylemişlerdir. Diğer şahidleri din- cun:ıhurıy1et mk ekydanında Atatürk h.~Y ralanmıştır. saati çalınmıştır. Zabıta, hırgızlıfın 
ı ır . . . . kelıne çe en oymuş ve sonra Kul- H 1 ki . dlw b' d d t .. .. . . helı adam Manfsaya gönderılmıştir. lemek için muhakeme, başka bir gü- .. . 1 h . ırıız ı ar: ayni evın ııer ır o asın a o ur .. .. 

Bu ~üzel fıkir, ilım ve sanat mec- * ne bırakılmıştır. turp~ı~ a, a~an~t .,, e nebatat bah- Karantinada İnönü caddesindt! Yu- Muzaffer Çakar tarafından yapıl .. 
muasının 89-90 ıncı tıayısı da Hıfzı lı"' h I * çelerrnı gezmış erdır. da kızı Viktoryanın 572 ve Leva Ala- dığ'mı meydana çıkarmııtır. 
Jtur, M. Süreyya Anamur, Remzi am arç arı . • . pılmış ve imtihanlar bitmiştir. !ofun 504 numaralı evlerinin bahçe Araba kan•ıı 
Jiuz Arık, Zühtü '.Mfiridoğlu, Cemil İlim harçlariyle devlete ait mah· Polıs kursundakı pohsler Polisler bugün saat 13,5 de Ab- kısmına denizden sandalla gokula- tkiçeşmelikte Toraman sokağın~• 
;ena Ongun, Samet Ağaoğlu ve Yu- keme masrafları tahsilatının azaldı- Halkevinde açılmıı olan polis türk heykeline, daha onra polis abi- rnk 32 parça çıımaşır çalan Cemal Mehmed oğlu arabacı Tahsin, ~d!lre• 
uf Akçoranın çok kıymetli yazıla- ğı görülmü§Ulr. Bu harçların diğer mektebi kurslarına devam eden 54 desine giderek çelenk koyacaklar, ak oğlu 15 yaşında Cevad Atasoy VE' ar- sindeki arabayı Mehmed oğlu Mu· 
iyle çıkmıştlr. Karilerimize tavsiye devlet alacaklan gibi güntı gün!lne polisin son imtihanları dün hava teh şama halkevi salonunda bir çay vere- kadaşı Arap Kemal Demirel, çaldık- zaff ere çarptırmıf ve yaralanmaımı• 
tderiz. takip ve tahsili için emir gelmiştir. likesine karşı korunma dersinden ya_ ceklerdir. ları eşyayı sipahi pazarında 'Jatıır - sebebiyet vermi9tir . 

.._••••ı- *SLAA M T' ARJ.H'T••-•••' zı milsellah kuvvetler dolaşmağa Muhammed S. L. A. M. kendisine; çağırarak 200 neferle gönderdi. - Fakat ou nasıl olur? Kuvvetin 
1 - l ı .t-1 1. • başlamıştı. - Onları da bu vesile ile islilmi - Ebu Ubeyd eye hareketi esnaaın - kumandanı penim. Sen; bana imdllP 

1 H M h 
Akabinde Medineye bir haber gel- yete davet et!. da şu talimatı vermişti: için geldin. Binaenaleyh benim em-

z. U ammed di; Beni Kuza ıve beni İkeyn; .sıkın. Demişti. - Her işte Amirle istişare et. Ha- rim altındasın demektir ve imıımh -
tıya dilşmüşler; Med!neye kadar ine- 300 kişilik isliim kuvveti, dilşma- reketiniz müşterek bir karar üzerine ğa benim geçmeklii'im icabeder. 

·------.. Yazan 1 M. AYHAN ._1•••••••ırek bir yağmacılık )·apacaklar.. nın harekete başladığı mevkie y:ık- olsun.. Bu söz; Ebu Ubeydenin a-etirdiii 
Hazret Muhammed haberi tetkik laıınca; bir keşif kolu çıkarmıştı. 200 kişinin arasında Hazret Ebu askerler arasında menfi tesir yapmış 

- 218-- öyle iat.tdi.. ettirdi, doğru idi. Fakat bu kuvvet- Fakat alınan netice iyi değildi. Çiln- Bekir jle Hazret Ömer de \'ardı. tı. İlk gelen a"kerlerin mühim bir 
Diye dUşUndü. Fakat kızının evi- Hazret Muhammed; o günden iti- )er· her ihtimale karşı, bu civardaki kü düşmanın blr kaç misil kalabalık Hazret :\Iuhammed kumanda kabi - kı~mı; Medineli idi. İtiraz edenleri .. 

ıe ridince onu da matem ve feryad baren, Cafeı·in çocukları Abdullth i- diğ~r kabilelerden de yardımcı efrad olduğu anlaşılmıştı. liyetini inkişaf etmiş şahsiyetler ye- sc: Mckkeli idiler. Yanj muhacirler· 
çinde buldu. le Muhammede kar§ı daha derin bir toplamağa çalışıyorlardı. Buna rağmen harbe girmek, bir ti~tirmek için; kumandanlıklan l!erj dendiler. 

- Fatma, kızım, ne güzel ağlıyor- şefkat ve alika e-östermeğe başladı. 1sl8m Peyramberl, Amr ibnil'asi macereya atılmak gibi olacaktı. gelen şahsiyetler arasında adeta nö- Bunlar: Amrln bu sözü üzerine; 
un, en çok sevdiklerinden bir dij'eri Onları görünce hemen gözlerinde çatırdı: Amr ibnil'as, en muvafık hareketin bete tabi tutmuştu. - Ebu Ubeyde daha yaşlı bir in· 
ı ölürse ona da böyle ağla. yaelar toplanır; - Derhal 300 kiti ile hareket et .. imdad istemek olduğunu düşündü. Nitekim Hazret Ömerle Ha7.ret sandır. -dediler- namaz başka, ku • 

Dedikten sonra iHive etti: - Abdullah bana benziyor, Mu - Emrini verdi. Bunda da haklı idi. Ebu Bekir de ~imdi Ebu Ubeyd enin manda başkadır. 
- Fakat bu göz yaşları kafidir , hammed de merhum amcası ELu Ta.- Amr. ibnil'as bu emri yerine ıe - 1sıam kuvvetinde topu topu otuz kumandası altında bulunuyorlardı. İmamlık Ebu Ubeydeye yakışır. 

imdi ıen, Esmayı teselli etmekle ve libe 1 tirerek harekete geçti. suvari vardı. Diğerleri kdmilen ya - Geriden kuvvet tam zamanında - Hn~·ır !.. İmamlık hakkı da 
nun çocukları için yemek hazırla - Derdi. Kumandan ; Hazret Muhamme - ya idi. Kumandan Amr, derhal yetişmişti. • ftmlr olanınclır. 
1akla muvazzafsın. Haydi bakalım, İki çocuk artık Peygamberin hima din \'erdiği beyaz bayrağı taşıyordu. Raf ibni Mekisi çağırdı. İki kuvvetin teliiki!lin<!~m sonrn ~rnn~kn~a uzayordu. thtilAf geniş 
abuk... yesi altına a'irmiılerdi. Bu harekette, islimiyetin bir çok Silratle Medinaye a-iderek vazi. ilk namaz kılınacaktı ki; az kalsın !emek i~tidndır.<lr. idi. Ebu Ubeyde 

E Sokafa çıkmı~tı ki, bazıları a-eldi- Bugünlerde Medine ilerisinde vıı~ hareketlerinde olduiu gibi, tedafüi yetten Hazret Muhammedi haber - 500 kişilik bir kuvvet arasında Ihti- - Yeter arl<arlaşlar -dedi- kAfi • 
n: ku bulan bazı hareketler, is!fl.nı or- mahiyette idi. dar etmesi için talimat verdi. laf çıkacaktı. dir. İmam, A m1· :bnil'astır. 

1 
- Ya ResulUllah -dediler- Esma dusunun tekrar harekete ge~mesini Amr, diğer bir direktif daha al ~ Resulü Ekrem, bu talebi yerinde Amr, orduya imam mevkfinde na- Ebu Ubeydeye bu ferns-atı yaptı· 

ok ağh~·or.. icap ettirmişti. m1şt1. MezkOr vadide oturan bir Beli bulmuştu. ÇUnkti Mute gaz\•esi ya - maz kıldıracaktı. O ~ırada Ebu 1J • ran: Hazret fohammedin son dl • 
- Gidin, benden selam söyleyin... SOIAsll suyu kenarında - ki burn -l kntıile!!i vardı ki; Amr; ana cihetin- kın bir tecrübe dersi idi. '.Nitekim der beyde; imamete geçmek istemişti. rektlfi idi. Çünktl Reısulfi Ekrem: 

U'tık ailamasm .•• ÇQnkU Cenabıhak da bazı kabileler oturuyorlardı. Ba· ten bu kabileye mensuptu. Hazret hal Cerrahın oğlu ebu Ubeydeyi l Amr itiraz etti: ' 1 -Devam edecek-
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Almanlar 
iki hastahane gemisi 

batırdılar 

(ANADOLU) SAHiFE ( 3 J , FIKRA J 

P:ıris, 30 (Radyo) - :lfanş deni
zinde Diye! limanında bulunan iki 
hastahane gemisini Almanlar, tayya
re bombardımaniyle batırmışlardır. 

----*---
Aborjam tevkif edildi 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Sepron

dan haber alındığına göre, Alman 
Inenıurları eski Sovyet Macar hükii
Inetinin Viyana sefiri Aborjam Fren
Yaegyj hudud harici etmişlerdir. 

Amerika, yakında mü tefikleretayyare 
ve gönüllü tayyareciler gönderecek 

Harp 
Potansiyeli 

BAHRİ SAVCI 
Bir dövüt oluyor. Bunun adına çok 

yerinde bir tabirle «topyekun harpıo 
diyorlar. Bu tabir, kütlevi olgunluğu. 
nu muvazeneleştirmiş iki muazzam 
varlığın bütün zerreleri ile birbirine 

Harbe iştirak etmeksizin Amerikanın müttefiklere müessir surette ça~;7;~:~ifae~y::;:::· Topyekun 

1 l 1 
•• 11• J •• harp , iki memleketin harp potanai .. 

l.!acar memurları Bela Kuhnun 
ınuvakkat cumhuriyetinin bu eski dip 
loınatını derhal tevkif ve hapsetmiş.. 
!erdir. 

yardım etmesi clZılll ge eceği i eri SUlU UyOr yellerinin mücadelesidir. Filhakika, 

Vaşington, 30 (A.A.) - Ameı·i- sini vermek •urdiyle yardımda bu - ri müsaid şartlar dahilinde harp et-lfiklere fazll miktarda ve süratle tay iki memleketin bütün bünye enerji" 

1 · · · · k b · t· d k l "ht· 1 · t r · . k· d' ·i Hull tayva !erini kavga meydanına fırlatan bu-ka kanunu esasisinin imzasını göste- unmasını ıslemıştır. me ıııec urıye ın e · a mamız ı, ı- 1 ; are es ımı ma sa ıy e , , - .. .. .. .. . .. • 

b
. t bl t h' · ·· b B Connat · Almanyanın Fransa mali vardır. l\Iüttefiklere tayyare ve releıin Kanada memurlarına teolinıi gunun tahayyulu bıle ıruç harbı, 

ren ır a onun eş ırı munase e. · • · · devletlerin her safdaki ve h • tif 
ı · · r harp malzemesi verebileceğimize, şekline müteallik olan n:zamnameyı er ır a• 

tiyle bir nutuk söylemiş olan Ruzvelt ve ngıltereye tamamıyle ga •P gel - A 'k 1 1 • "tl f'k 
0 

duI·a a tadil elmişfr daki kuvvetlerini emrine almıştır. 
· . H" 1 • b ··t. d.. , , • mer. a ı aı ın mu e ı r r ı . . .. 

bilhassa şöyle demiştir: mesının ıt erın u ün un} aya 11a- nıınu ilga edeb'leceğimize, Amerika Bundan böyle tayrareciler hudu- Fakat bu harp potansıyelının ma• 
---=·n=----

Dolfusun zevcesi 
- Tebcil etmekte olduğumuz ve- kim olmağa teşebbüs etmesi için bir mallarının Almanyaya ıritmesine ma- da kadar tayyareleri sevk ve idare n.~s'.~ı k~vrarken bir takım dıt gö • 

Çocuklarile beraber sikada parlak bir surette tarif edil- mukaddime olacağı mülaleasını ser. ni olmak, müttefiklere yardım etmek etmek hakkına malik olacaklardır. runuş~.erın. afyonlu ve gaflet verici 
/G"lnadaya gidiyor miş olan hayata beşer tarihinde mis- detmiştir. maksadiyle ihracatı komrol ede!ıik- Müteakıben tayyareler Kanada ara- t~baruzl~rıne kapılmamalıdır. Har· 

0 
. ~ . li mesbuk olmıyan bir kuvvetle teca- Birleşik Ameıikanın harbe girme- ceğimiz, malzeme ve mühimmat ~ev- ~isine sevkolunacaktır. Bundan son- bın kadrı, ~~r şeye ra~men, netice-

t ttoa, ,,O (A.A.) - Nazıler ta- vüz edilmiştir. Bugünkü mera;im si zaruri veya makul görülmemekle- kiyatını t:ıci! edebileceğimize k.:ı- ra Amerikalı tr.yyarecilcr hududu g• de, bu tabırın anlattıgı kudretler 
l~fından öldürülen Avust.uı:a başv_e- memleketimizde hürriyet meşalesi- dir. Biz şimdiki halde gayri muharip niim. çecekler \'e taypıreler; Avrup.-ıya bünye dayanıklığına bağlıdır. O hal 
• 1ılı Dolfusun dul karısı ıkı çocugu nin asla sönmemesi kararını almamı- sıfatiyle yapacağımız yardımın mu- Bazı kimseler mütemadiyen vaid- götürmek üzere gemilere irkap etli- de ondan ne anlamak lazımgeldiğin' 
;e~· Kanadaya muhaceret etmek t~- za bir vesiledir. harip olarak yapacağımız yardımdan !erini yerine getirmemiş olan bir hü- lecekleri limanlara kad~r gölurecek- iyice tayin etmek lazımdır. Bu an• 
r ınd& bulunmuş ve m~h.aceret bu- Boston, 30 (A.A.) - Horvard ü- daha müessir olacak olursa kafidir. kümetin birleşik Amerika hükumeti !erdir. Iayı,ın adesesi ile harbin ve hadise. 
osu buna müsaade etmıştır. niversitesi rektörü james Conant Bir- Fakat U!reddüdetle hareket ede~ek ile m!lııasebatta bulunabileceği fik- ~1aamafih Amerikalı tayyarecile- ferin iç hüviyetine doğnı bakarsak, 

----·* !eşik Amerikadan müttefiklere rler- olursak yardımımızın pek geç kal- rindedirler. Ben bun~ inanmıyoru'll. rin tayyareleri A\'rupaya götürmeğe herşeye rağmen, harbin taliinin ne• 

Rus.Yugoslav hal muhtaç oldukları harp malzeme- ması muhtemeldir. O zaman pek gay Vaşington, 30 (A.A.) - Mütte- hakları yoktur. rede bulunduğu.nu .far~~deriz. 
Harp potan!lyelı, fılan yerdeki 

Ticaret anlaşması Romen matbuatı KANADALI GE AYACI R •evkülceni üıtünlüğü,kazanabilmit • d• • şu motörlü kıta, bu tayyare ve 0 pa.. 
teatı e ılıyor Bitaraf kalılJOr ra,ütcüden ibaret değildir. Harp 

Be!grad, SO (A.A.) - Sovyetlcr Bükreş, SO (A.A) _ Resmi Ro _ potansiyeli, bin bir teferruatlı ve 

bir~i~inin Sofya elç~si Lavrent.iev ve manya mahfilleri Belçikadaki ha_ c~pheli d~vüt kud~etlerinin; ırenit 
~lçılık milsteşan Kırov Mosk~vadat diseler karşısında tam bir bitaraflık Ingiltereye vardılar. Dünyanın en büyük ha va teşki- dhır_.orıran!zaıyon ~ıkri içinde, tekil 
ınzalanan Sovyet • Yugoslav tıcare egıl, f kat orıranık ve bünyevi bir 
<:nlaşmalarının musaddak nüshaları- muhafaza eimekte ve gazeteler a - J ,. B • d •• d • •} • tanzim ile son darbeye kadar zinde 
nın teatisi için bugün öğleden soma jans haberlerini neşir ile iktifa erle- atı rttanya a VUCU e getiri ıyor kalmak kabiliyetidir. Binaenaleyh , 
llelgrada ıreleceklerdir. mektedir. Üinver•'.ıl gazetesi diyor Londra, 30 (Radyo) - Kaıı,.aa vacılık teşkilat ve hava km-vetinin,irinin, bazı memnu nııntakalar üze- harp pctanaiyelini; baılayıı ve bitiı 

Bu iki diplomata Tas ajansının bir ki: hava kuvvetlerinden bir kafile daha, İnıriltere tar:ıfından meydana getiril- rinden geçerken Amerikan tayyare- noktası •materyeb fikrinde topla • 
~Uhabiri de refakat eylemektedi.r.. Bizim için kral Leopoldun kararı- İngiltereye vasıl olmu<tur. Bu kuv - mek üzere olduğunu sövlemiştir. cileri tarafından kullanılacağını in- nan bir vasıtalar mecmuu olarak an-

u muhabir Yugoslavyaya ırelen ılk . . . . • . . • .. • . giltere ve Kanada hi.ikiimetlerine lamamalıdır. B"likia, onu, vasıtalan 
Sovyet te . "dı" nı refsır etmek zamanı henüz gelmış vetlerın kumandanı, zabıtan ve efra- Son zamanda Amerıka hukumetı, b"ld" . t· K d t f b · d •ht• d f k b ıraze cısı r. • . . .. .. . ı ırmış ır. ana a ayyare a rı - a ı ıva e en, a at u vasıtalara 

---=·ıı degıldır. Vakaların kendi manaları dm duşmanla karşılaşmak arzusu- bazı memnu mı.ıtaklar uzeımden K.ı kaları, ~imdi en mükemmel bombar- hakim olan daimi bir kudret yarab· 

Ankara vardır ve kelimeler buna bir şey ilil nun fevkalilde olduğunu beyan etmiş, nadaya geçerilerek ingiltereye sev- dıman ve avcı tayyareleri inşasında cılığının ıonsuz hayatiyet cevhen 
ve etmez. bir subay da dünyanın en büyük ha- kedilecek Amerikan harp tayyarele- birinciliği almış bulunuyor. olarak kavramak lazımdır. 

Resim sergisi dün açıldı M ll Mı Artık bugün tek bir devlet halind~ · t ı · · B l · k Ba veku· 11• •ayılması daha uygun ırelen mütt .... 
b Ankara, 80 (A.A.) - Ankara'19. l e ec ısı e Ç! a ş fikleri, bu manadaki harp potansi• 
Ulunan ve memleketimizdeki muh • • 

telif birlik ve teşekküllere mensup yelıne yüksek ölçüde sahip görüyo' 

K 1 
ruz. Bu aebepledir ki bu.ıı;Ün M..n, 

8anatkarlann senelik haziran resim A b } 
D .. .k. d f yan ve me usan aza arına ra ın sahillerinde ' yarın bilmem nerede 

sergisi Vernisajı bugün saat 16 da Un 1 l e a top!anmJŞ Ve büdce gözükecek olan Alman motörlü kuv. 
tilzide bir ziyaretçi huzuriyle bele- ı·hanet;nı" tafsı"la"tı"le bı"ldı"rdı" vetlerine rağmen müttefiklerin va~ 
diye bankası altındaki salonda açıl- mu""zak 1 • d 1 . t" J ere erıne evam ey emış lf . . ziyeti sağlamdır. Onları, bu harpte 
ınıştır. Faris, 30 (A.A.) - Dün öğleden müttefil·an ve kralın dıplomatık ·;e d -·ı b d k d h .. h. 1 A k 30 (AA) B , egı, un an ço a a mut ıt o&• 

Sergide memleketimizde tanınmış n ara, · - ugün Refet yihalarının ikinci müzakereleri ;'a- ~onra toplanan 25 Belçika mebus ve askeri düşüncelerini red mecburıye- b·ı k 1 h h . b. Al 
C t 

· b k l ..,. · ece o an er angı ır man 
sanatkarların 75 eseri teşhir edilmiş anı ezın aş an ığında toplanan pılmıştır. :iy ... n azası önümüzdeki cuma günü tinde kaldıgı şeraiti anlatmıştır. h b. d • . k' ktu 
v B M M ı· · .. . ar ın e yenmege ım an yo r. 
e sergi l hazirandan itibaren her- · . ec ısı muvazenei umumiyeye B. M. Mecli~i gene bugünkü top- .vapılacak parlamento toplanlıla:ı Toplant•da kral Leopoldun hıya - ç·· k.. Al h 1 . 1. h. 

k d h "l b k'l 1 . . . un u; ma.n arp po anaıye ı, ıç 
ese açık bulundurulacaktır. a ı azı ve a et erin 1940 büdce- laııtı•ında İnhisarlar idaresinin 1940 ;eraiti üzerinde görüşmeler ve ileri- '!~tının kanunu esa'1 bakımından ne- b. ···ıt f"k t . 1 .. 1 b. 

1 
· ku u• an mu e ı po ansıye ı ı e ır ----·*· erme ye nu 109.922.000 lira olan büdcesinı· ve Ankara hukuk fakülte- ele "apılacak d:ğer bir toplantıya L.celeri görü~ülmüştur . .ı musavat dahi temin edemez. 

M fevkalade t~hsisat verilmesine aid sinin maarif vekaletine devri ve Cum F'ransa ve ingilter<!deki bütün Belçi - ---------------

t ks Si 
Almanyanın tarihi, Almanyayı, e a a n kanunu kabul eylemiştir. huriyet merkez bankasının hazineye ka mebus ve ayan azasının da çağı - T .. k" ı· . Ur ~Fe svıçre böyle noksan bir potanaİyelin göbe. 

S 
•• • Bundan sonra muhtelif memleket- 250 milyon liralık fevkalade avan3 nim ası arzusuı~u izhar eylemişler - i • 

ı ğinde ancak ayakta tutabilecek bir oy evı !erle münak it ticaret ve kliring an - vermesine dair kanun iauihalarını dir. rı· t l ' ıcare an aşması kaderle çizilmiştir. Almanya, kavga· 
Atina, 30 (Radyo) - Gençlik 

konferansının kapanışı münasebetiy 
le bir nutuk söyliyen Yunanistan 
başvekili B. ll'l:etaksas demiştir ki: 

laşmalariyle bazı anlaşmalarda ta - da tasvip eylemiştir. B. Pierlct son on günün tarihr~ei-
' • • • . EIZ yaıarken bir kudrettir, fakat 

dilat yapılması hakkında kanun la - Meclis yarın toplanacaktır. ni vapmış ve Belçika hükumetin'n Ankara, 30 (Ilususı muhab:rımız- k d k .1 • hk. " · .. . İ . avga a anca yenı mege ma um 
eten) - Turkıye • svıçre arasında . . . . . 
kt 1 

. t• t l h bır hazın akıbetten ıbarettır. Alman• 

Bulgaristan 
Alman turistlerini ka

bul ediyor 

- Hepiniz eyaletlerinize döndü -
ğUnüz zaman her ihtimali bütün kal
binıizle, hakiki Yunan kalplerimizle 
karşılaştığımızı söyleyiniz ve deyiniz 
ki hiikllmet, sulh için yalnız şimdi de Sof ya, 30 (Radyo J - Almanya BELÇİKA KONGOSU • ·1 hükumeti, bu yaz spor temasları mü-
ııı , gelecek senelerde gayretlerine . ,

1 
• .. . 

devam edecektir. nasebetı) e. K:ıradon.'z ~zerınden Günün hadiseleri arasında, (Belçika kongosu nasıl b'r yerdir ve ;;im-

E . . . . . Varnaya bır çok turıst gondermek d" ı ı t ) d" . 1 tk· · ı· b d · B 1 ·1 h .. pırden Gırıdın son tepelerıne ve . . . . . .. ı ne o aca ; ır ıye soı u uyor. ıncı sua ın ceva ı şu ur. e çı ca u-
\>unanistanın şarkından garbına k~ ıç:n m'.lsaade "'1 ,'t~mış ve B~lg.ar hu· kumeti hala mevcuddur. Binaenaleyh burası, gene Belçikaya tabi ];a-
da b" · b" t k k ı b" t k h kumetı, bu tek fı kabul etmıştır. Var- lacaktır. Burası hakkında mevcud malılmatı kısaca veL'iyoruz: 

r ızım ır e a p, ır e ru ' . .. d ·ı k Al 1 3000 
bir t,ık vicdan ve hisle bağlı olduğu- naya gon erı ece • man. arın. . Belçika kongosu, dünyanın altıncı derecede uzun ve ikinci derecede 
ınuzu ırörünüz. .kadar yaralı olacagı tahmın edılıyor. geniş olan kongo nehrinin etrafında, Afrikanın tam göbeğinde bir yer

dir. Nehrin iki tarafı gayet kesif ormanlıklarla örtülüdür. Bataklığı ve 
* H o/landa rütubeti de fazladır. Ormanlarında filler, goriller, şimpanzeler, papa-

Sovyetler birlig" i . ~anlar, su ~ygırlar ıçoktur. Nebat tenevvüü müdhiytir. 
Bütün kuvvetlerıle müt- Nehrin Afrika garbinde, Atlas Okyanusu sahill erindeki ağzını 1482 

fngi/fe reye cevap aerdi teçik/erin yanı ba ında ~e bir Portekiz ge'.'1icisi keşfetmiş, fakat içeriye doğru ile~leyememiş, 
Moskova, 30 (A.A.) _ B. Cripp. J' ~ Ş . uç asır buralara kımse sokulamamıştır. Bu havza, daha zıyade, şark-

sln llfoskovaya muva.sıwlatı hakkın- Londra, ,,o (Radyo~ ~ Belçıka \an ilerlemek suretiyle tanınmıştır. 1876 yılında bu havalide keşfiyat-
da . .

1
. t 1 • d b" k kralının tavrı hareketının Hollanda ra bulunan Stunley bu nehrin ağzına varmış eski zan hilafına bunun 

ıngı ız gaze e erın e ır ço yan- . . .. · d h" b' · ' ' 
lı• b" b" . . k d h d" 1 kralıçesı uzerın e ıç ır tesır; ol - Nil nehri dPj;il başka nehir olduğunu tespit etmış· tir • ve ır ırını na ze en ava ıs er . . . · • · 
"ık ld • d T . . mamıştır. Kralıçe Vılhelmınanın na- Nehir nakliyata müsaiddir ve azametlidir Stanley Belçika kralı 
> nıış o ugun an as aıansı aşaı;ı- ı· d b 1 - ' · ' 
<lak· b tt b 1 - ı · h· t zırl arla temas ha ın e u undugu ve ıkinci Leopoldun teşvikiyle bu havaliyi onun hususi malikanesi hal;ne 

ı eyana a u unmaga sa a ıy<• - . • . • · 
tardır: Holl~ndayı terkettıgı ~alu.mdur. ~etirmek isremiş, 1885 de Avrupa devletleri, buranın Belçikaya aidi-

B G 
. . ll' k , f k J"d Kralıçe, Hollandanın muttefıklere ~etini tasdik etmişler ve burada (Kongo serbest hükumeti) namı altın-

. rıppsı .os ova)a ev a a e d 1 · · h"ku t· · k 
hu • hh ıf ti 1 .. d k yar ım e mesi ıçın u me ının a- da bir hükllmet kurulmuştur Hükumet sadece kralın şahsiyetinden 

sus ı mura as s a y e gon erme . . . · • 
hakk d . ·ı hük" t• . teki. rarını şahsen de tasvıp eyl emıştı. 'barettir Halk valilerin zulmünden fena idaresinden •ikliyet edince 

ın a ıngı ız ume ının ı· . . t . . . · ' ' ~ 
r·n 1 k h . . h lk k Hollanda Hındıstanı, ngılterenın ıa- 1<ral bu şahsi malikaneyi Belçika hükumetine terketmişt'r (1908) · e cevap o ara arıcıye a ·o- . .. ' · · · 
ın·ı· . M . k" . .h t• . .1• h .. şesıne muh;m yardımlarda bulun - Bu arazinin me•ahası (2420000) kilometre nıurabbaıdır Şimdi bura-

.,erı, aıs ıyı şu cı e ı ıngı ız u- · · 
lttını 1. . •tt·ı· k • maktadır. Hollanda donanması da ia (250) kadar ticaret merkezi ve istasyonları vardır Yollarınııı e ının ı ı a•ına oymaga memur . 1 . . · 
etın· t· k' S t hük' t· B uzak denızlerde Fransız ve ngılız 90000 kilometrelik kısmında otomobil kamyonet işler Demiryolları-

ış ır ı; ovye ume ı , ne . . . ' · 
Crı . d h h . b k b"r donanmasıyla müştereken vazıfe al- •ıın uzunluğu (1600) kilometredir Telgraf ve telsiz istasyonları mu-

PPsı, ne e er angı aş a ı · . · 
•s.hsı fevkalade veyahud hususı.mu- makta.dır. . 1zzamdır. Yerli zenciler 11-12 mılyonu bulur. Bunların mühim bir kıs-
tahhas sıfatiyle kabul edemez. Eğer İngı~~erede bır ;ııollanda lejyone mı ya Avrupalıların maiyetinde, ~a maden ocaklarında çalışırlar. Baş-
iııgiliz hükumeti hakikaten İngiltere teşekkul etmektedır. 1 ıca istihsaliitı kauçuk, kakau, pırinç, kahve, yer fıstığı ve madendir. 
ile Sovyetler birliği münasebetlerin- * Madencilikte Rusya, Birleşik Amerika ve Şiliden sonra dördüncü ge-
de mevcud olmıyan bir değişme hak- ğer B. Seeds değiştirilecekse onun ye- lir. Senede 130.000 ton bakır istihsal edilir. Dünyada az bulunan oranl
kında müzakereler yapmak arzusu- rine l\foskova büyük elçiliğine tay in •.ım madeni de burada mebzuldür. Malum olduğu veçh"le bundan da 
nu görüyor ise bunu Jlfoskovadaki olunacak başka bir şahıs vasıtasiyle adium istihsal edilir. Kongoda zengin kömür madeni de bulunmuştur . 

• bUyük elçisi B. Seeds veyahud da c- yapabilir, tdare merkezi sahile yakın Leopoldvil şehddir. 

a o un!ln yenı ı~are an a~mas~, a_ b . • 
· · k•ı t· d • k'" B ya, u kendı zavallılıgını ve karıı ta. 
·ıcıye ve ·a e ın e umumı ·aııp ay . . ,. 
" l\l .• 1 .1 1 ·. rafın bu gen<Ş ımkaniarını kavrama• 
.,ıını:ın • cnemencıog u ı e svıçre d •.. d. k" h b . · • O 
h .. l • t• · A k l .. L . ıgı ıçın ır ı ar e ır 1rmıştır. , u \.un1e ının n ara e çısı arvı a.. . . 

l b ·· · 1 • d'I harp potan11yelinı, her hangi muay-
rn~ınc a ugun merasım e ımza e : - . . . 

yen hır zamanda temın edılen «ma ... 
miştir. 

---*---
teryel> mecmuunun Ü&tünlüğünde 

görmüştür. Halbuki harp potanıiyeli 

Maltadakı. okullar alınan ve alınacak dersler dolayısiyle 
halin ve İ!t:kbalin icaplarına uya • 
cak şekilde bir inkitafa kavutan im

Yarın iht·y:ıten kapalı 

bulundurulacak 
Londra, 30 (Radyo) - Malta a5-

keri valisi generel Delei, yarın, sa
dece ihtiyati bir tedbir olmak üzere 
mekteplerin kapalı bulundurulaca
ğını bildirmiştir. 

---~*----

İngiltere Kralı 
Amerika sefirini kabul 

etti 
Londra, 30 (Radyo) - Amerik:ı 

nın Londra sefiri B. Genedi, bugün 
Bukingam sarayında kral tarafından 
kabul edilmiştir. 

____ .* ___ _ 

Arjantin vapuru 
ıspanya sularında 

batırıldı 
Londra, 30 (R~dyo) - 3400 ton

lıık Arjantin i;imli Uruguvay npu
ru, İspanyanın Filistre burnunda bir 
Alman tahtelbahiri tarafından tor -
pille batırılmıştır. Müretl<!batıııdan 

yalnız 12 kişi kurtulabilmiştir. 

tidadlı bir kuvvetler ve mukavemet• 
ler muhaısalasıdır. ___ * ___ _ 

Kordel Hul 
Moskova elçisini ka

bul etti 
Vaşington, 30 (A.A) - Kısa bil 

müddet için Amerikaya dönmüş o • 
lan Birleşik devletlerin J\Ioskovu bü
yük elçi>i Steinharti Cordell Hull ile 
dün kısa bir görüşmede bulunmuştur. 

Ste'nhart cuma günü yenirleıı Hull 
tarafından kabul edilecektir. 

Hariçteki 
Be?çil~a ılar 
Hükumetle beraberdir 
Belgrad, 30 (A.A.) - Pieriot hii

kümetinin talimatını takıp etmeğı ' 
kararlaştırnnş olar Belçika elçisi bu 
.,ararından Y go. lav hükümetini ha. 
berd:ır etmiştır. 

Sofya, ~lO (A A.) Buradaki 
Bdçika ko'onh y•nlarında Be'çika 
elçisi olduğu ha de P'.erlot hükumeti 
pnında yer almıştır. 
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Rusya - Litvanya Gökbayrak 
Vahşete Kulp Litvanyada kaybolan Rus askerleri· 

GALiP BAHTiYAR -74 - Anlaşılıyor ki, kendi milletini her • d k ı • t • • Of 
clstanbul mebusu ve lzmir parti milfettişi> ırkın üstünde ve en yüksek insan nes- nın mey ana çı arı ması ıs enı ıy 

an eyle Etyen Zindanda derdıeşı.rJren dışarıda gÜ li olarak telakki eden ve başkalarını l\foskova, 30 (A.A) - Sovyetlcr yer ile alakadar olmuşlardır. 
1ıı. • beşeri ıstıfa merdivenine kuyrukları birliği hariciye halk komiserliği :tşa- Pisarcev bir su yolu tar ikiy le kaÇ 

0 ltü patırtı çog"' alıyor sema alevler içinde yanıyordu ile sarılmış birer maymun bozma.~ı ::a ğıdaki tebliği. neşretmiştir: ma~a mu;•affak olmuştur.. . 
• t nan Almanya, 'l.avalh Fransız e.sırle- Sovyet _ Lıtvnnya kar~ılıklı rar - 1' evkalade yorgun ve bıtkın oJaD 

::M ı, k ttim, ordum ki: ıbir gün sonra öleceğimizi bildiğimiz yeı·liğ ve payza (2) verdi ve Karaul rine miidhiş ve kanh bir balta oyunu dım paktı mucibince Litvanya cnm- bu iki kızıl ordu erinin 'hali maruf 
- N oldu, bn§urn bir bela mı gel.: ve Hanın ordusundan epeyce uzak Noyan yaptı. Cebenin bayrağına gc- çıkartmak iizeredir. huriyet arazisinde yerleştirilmiş Sov kaldıklar1 ağır ~·olsuzlukları göster· 

,..? bulunduğumuz halde Lile Etyen, g~- lince, Temucin Han buyurdu ki bay- Almanya, müttefiklerin açık şe- yet garnizonlarından bir çok asker - mektedlr. 
- Bela gelm di • .Kaburgaları ns- ne Hanın korku undan yavaş yavaş rağm başına bir kurt kafası konsun hirlerine ve sivil halkına hücum eclc- !erin kaybohnahırı vnknları kayde - Bundan başkn şu vaka da olmUt' 

'Un iri bir ok. başına da bir balta söz söylüyordu. Ben de düşünmeğe ve .içine altın üstüne bir yılan işlen- ceği zaman Göbelsin akord ettiği t.lilmiştir. Harici.re halk komiserliği- tur: 
teldi. !era <?trne~iniz, iyi olur. başladım. Ta çocukken Han arasın- sin. mUdhiş bir e~ dalgası ile daima şöy- njn elindeki mevzuat bu kaybolma - Butaev isminde rütbeli bir kızılof 

• la.k bey hekim başıyı çağırdı. Maı·- daki sözle~mcyi hatırlıyordum. Tl3- Bayrağımın bu kadar parlak bir le bağırır: ların Litvanya hükümeti organları- du mensubu şubatta kaybolmu,tur. 
gozu gustererek, bunu mutlak fyi mucin Han Gökçeye sormuştum ~i: hale geld :ğlni duyunca içimden bil- «- 'Muttefikler açık şeh :rlerime nın himayesi altında bulunan bazı Butaevin aranılması hakkında Sov • 
tm ı:, dedi.. Hekimbaşı sakalını eli- cSen kendi payına ne istersin.> Gö!c- ylik bir istek kalkt1, dedim ki: saldırdılar. Kadınları, çoluk çocuğn eşhas tarafındnn organize edilmiş ol yet kumandanlığının talebine ceva -

ne alua düşüıımeğe vardı. Sonra, çe de csonra görüşürüz> demişti. An - Ah! Ne olsaydı da ölmeden hay bombalarltı, mitrnlyöz kurşunlarına duğunu göstermektedir. ben Vilnodaki Litvnnya makamları, 
gözile kaşile Alaka işmar .ederek laşılan Gökçe Temucin Han ile ölçi.il rağımı bir kere koklarıp öpseydim. tutm·nk öldilrilyorlnr. Ben de muka- Bir tank livasında şoför olan kı - Butaevin 12 mayısta yakalanmak il· 
cBn iyi olmaz> diyecek oldu. Alak meğe kalkmıştı. Etyen, kavga nice oldu dermisin? bele edeceğim ve bunun mesuliyeti, zılordu eri Sınavgonets 18 ma) ısta zere bulunduğu bir sırada intihar eY-
BaşbuA' eô.yle cevap verdi: cEğer bu Gözlerim yaşardı çilnkü. Gökçe Din - Ah beyim, o kavga görüle~ek müttefiklere aittir.> ci.izütamından kaybolmuş ve 26 ma- Iediğini lıildirmişleı·dir. Bu mnna· 
ı nsta.yl iyi etmezsen kendi elimle se- çok iyiliğini görmüştüm. Ne çare, al. şeydi. Naymanlarla danışıkhları knp Halbuki hakikatte ne Alman ~e- yısta dönmüştür. Smnvgonetsin ku- sebetle l..itvanyn makamları ölümün 
nin boynunu koparırım>. Hekim bu nının yazısı o imiş .. Biraz böyle .ıu- lnnlar gibi döğUştUler ve hanları hirJerine hlicum .edilmiş. ne bomba mandanlığına verdiği ifadelere göre, ağza sıkılan bir tabanca ile vukua 
sözü ftritince mutlak jYi .edeceğine şlindükten sonra Etyene: köşlUk canavar gibi etrafa saldırdı. tıtılmıştır, ne de kurşun.. Maksad kendisi 18 mayıgta yakalanarak ve geldiğini de söylemişlerdir. Fakat 
saz verdi. - Sonunu anlat.. Temucin Han kendisi de. kavgaya ma!Omdur ve hemen gaJdır1r. Şimdi meçhul bi~ eve götürülerek orada ye cesedin muayenesi yaramn kalb na· 

._ Kerayetler ne oldu? Dedim. Etyen gene söze girişti: girişti. Ve sol kolda vuruşan bl\ylik 'se duyulan ses başka tUrlUdilr: di gün bir mahzene konmuştur. Bir hiy-0sinde olduğunu isbat etmiştir. 
_ Kerayetler bizden oldular. Bi- - 1207 yılında Naymanlara kar~ oğlu Caci öyle kılıç saldı ki.. Çok «- Fransızlar, benden e;ıılr aldık- kaç gün kendisine ne ekmek, ne su Resmi Litvanya mıı.kamlarının di -

zimle bcr~ber Çinlilere knrşı savı:.~ şı gene k .. vga açtık. Eğer bu kavga- geçmeden N'aymanlar bozuldular, tarı tayyarecileri öldfirO~·orlar. Ben verilmiştir. Smavgonetsi kaldıran _ ğer beyanatı da tezad teşkil etmek· 
gir!ştıler. Şimdi Temucin Hanın, Ke- da Cebe ve Alnk olma!5aydı hepimiz işe yarayacak bir avuç asker kaldı . de her öldürUlen esire mukabil beş lar ölüm tehdidi altında kendisinden tcdir. 
rayetlcrden daha sadık adamları yok bitmiştik! Onlar da Tıyang Hanı beraberlerine tane esir Fransız tayyarecisi öldüre- tank livasının vaziyeti ve silahlan Bunlardan başka Litvanyada iki 
tur. Hey Canbey! Meğer sizin bir ~ey- Cebe ile Alakın böyle yararlık yi;s aldılar, dağa çıktılar. Bu Tıy:ıng ceğim.> hakkında maHlmat almağa teşebbils Sovyet askeri daha kaybolmuştur. 
den habrnu· ~·okmuş! Temucin Ha- terdiklerini duyunca yüreğim kabar- Hang ölesiye vurulmuştu. Temucin Korkunç şey: Bire beş!. ÇilnkU etmi~lerdir. 25 mayıs gecesi Smavgo- 25 :Mayısta hariciye halk komisen 
nın k r. ısında kim durabilir. Arulat- dı: Han askeri açtırdı ve bunlara ulak Alman kafa;ııınca bir Alman ferdinin nets gözleri bağlı olduğu halde şe _ Molotof, Litvanya cumhuriyetinin 
lar Naymanlar da Uy~urlar da biz_ - Yiğit yoldaşlarım 1 Gökbayrak gönderdi ki yolları açıktır, nereye is- kıymeti, diğer milletler efradına na- bir civarına getirilmiş ve salıvel'ilmi§ 'Moskova elçisi l\!atkevicius vasıtası 
den ı\dular. ortnhğı titrctmcğ, başlamış, şükrol- terlerse gidebilirler. Bunbr istemedi- zaran nıuhteI :f nisbette yükseklik ar- tir. ile Sovyet hükOmeti nnmına Lih'ıın· 

lşlttikl~rime inanamıyordum, sor- sun Tanrıya ki, beı.i böyle bir bayrak ler: zerler .. Bir vakitler, Türklerin de Art Ayni tank !iv asında şoför kızı lor- ya hilkfımetine bir dekJnrasyon yııP' 
dum ki: altına sokmuş. - Devam edecek - ırktan olduklarını söylerler ve bizi du eri Pisareev 24 mayıs günü kay- mıştır. Molotof bu deklarasyond~ 

_Naymanlar, Uygurlar, bütün bu Diye bağırdım. Etyen de Cebe ve . . kendileri ile müsavi görmek nezaket bolmuş ve 27 mayısta cUzUtamına kaydetmiştir ki; Sovyet hUkOrne~ı 
sert, bu kahraman kişiler bizim bay- Ataktan söz geçtimi kendisini tuta - ~1 ~ ~engızhan. Dokuz örlük yanı ve. liltufkarhğını ibraz ederlerdi. B\1- d6nmilşttır. • Litvanyahların böyle tarzı hareketı-
ra~"lmıza mı girdiler? Demek ki yü- mazdı, o da dedi ki: mütrıklık çıkartmııtı. Bunlar Türk- mıyorum; şimdi bizi hiç olmazsa Plsareevin bildirdiğine göre 24 ni Sovyetler birliğine karşı vabfJll 
ce Toğraol, oğlu 'kibirli Sengon da - Cebe bey, pek e~siz kahraman- leri.n en ileri gelen rütbeler-i olup reia.. (Bire iki) olarak mütalea ediyorlar mayıs akşamı bir Litvanya ;ivade neticelerle dolu bir tahr'k olarak te: 
bize ıkındı ha! dır, Alnk da öyle. Bunlar, Knrauı ta- !eri Bogorcu ;di. mı?. İngilizler için koydukları n~bet alayı koğuşlarının da bulunduğu lak ki eylemektedir. Sovyet hilkOnıetı 

Etye.n cevap verdi: kımı ile öyle ustaca iş gördüler ki (2) Yerlig berat demektir ki bü- eminim ki (Bire on) dan aşağı değil- kamyon parkında 6 kişi tarafından Litvanya hiikOmetinden bu tahrik -ra 
_ Hayırl Toğraol ve oğlu bize sı- düşman bizi bir türlü çeviremedi \'e yük rütbe sahiplerine verirlerdi. Pay dir. İtalya ile muhasım olsalardı, mu- hGcuma uğramıştır. Hücum edeııler kalarına bir nihayet vermek için der 

ğınmadılar. Onların ikisi de öldil. bir tnkım düziinc-0yc kadar Cebe No- za ise kumandanlık alnmet4~ bir nişan h.akktık bu nisbet (Bire yilz) derece Pisnreevin ağzını tıkamışlar, başını hnl tedbirler almasını ve kaybolıı11 

_ Ôldliler na ... Etyen I Bana bun- yan, Alak düşmana knrşı koydular. rdi. Bu payza nişanı iki olup bir-i, al- sıne çıkardı. Alman ölçlisü bu!. Her bir çuvala sokmuşlar ve kendisini ıı ·kerler hakkında derhal araştırrntt-
lan anlatsana.. Temucin Han da bunca yararlık üs- tın üstüne ıahin suratlı öteki altın neyse, lıu mesele ayrıdır. meçhul bir semte göUirerek bir mah lnrda bulunmasını talep eylemiştir· 

_Peki... tüno Cebeyi Mogol ulu,:;unun dokuz\üatüne aslan suratlı idi. Kuaul No· Asıl milhim nokta, esir vatanper - zene koym 1 d B d ü 0 Sovyet hükOmeti şu fimidi izhar etrnff 

1 
v 1 (1) · · ld · \' l · k f l k · · b' uş ar ır. ura 8 ç g n t• k" I ·t h .. kA · S h!1· Biz bôt.•le konuşurken dışanda gil.- u u aga arı ıçıne a ı. Alaka da yan pııtar beyi demektir er erın a a arını uçurma ıçm ır k k . k 1 . ır ı. •• vanya u umetı ovyet 

.; • t ft Al b it 1 b'l susuz ve e me sız a mı!'ltır. Pı:ıa - ki\ t' . b kl'fl . 1 k b n·e 
rültil. pabrdı çoğalı·yordu. Yer titri- ~ara an man a a armın ı enme- . . . : . ume ının u te ı erın a ul eY ı. 
yor, biz bnmıyorduk ve b~ylece ev- 1 • 1 • 1 ıe hazırlanması, bir taraftan da bu reevı kaldıranlar kendısını tehdıt al- cek ve Sovyet hükOmetini başka tecl'" 
ıer yere geçer. alevıer g~k kubbeyi ngı iZ tayyare erı· vahşete kulp takılmak istenmesidil'. tında tank li\'ası hakkında isticvap birlere başvurmaia mecbur bırakJJll"' 
kızıla boyarken Ecyen hikiyesini an- Fıkrayı bilirsiniz: etmişler ve bilhassa livanın gideceği yacaktır. 
Jattı: Kaplan, bir dere kenarında kuzuyu 

I""\ •• •dd ı· h b J d remek Memiş. Fakat pençesini bir-
- Be_YfID ~~deli n):rudıktan sonra J.:7Uil ŞJ et } mu are e er en S0fifa denbire ~allamak istememiş ve baha-

Kostantine k~dar gittik. Orada Mar-

69 
A • • •• •• •• •• neler aramış .. İkisi de dereye eğilmiş, 

JOZ bqbuğ b.ır kaç usta daha buln- iman ta yyaresını duşurmuştur su içiyorlarmış. Kaplan homurdnn-
caktı zenberek (arbalet denilen ve . . . . ~ . . . mış: • • • "" 
mQkerrer ok ntan bir ~Jet) mancmık Londra, 30 (Ra~yo) - Brıtan)aıtıı. Noı:_eç snhıllerınde faalıyet gös- - Suvu mu bulandm or41unt Tahlıyesının hazırlanması azımge .. 
usta"ı daha bulduk Mahmud Yalvaç hava kuvvetleri, dün avcı tayyare- teren mutteffk hava kuvvetleri Ber- · Y - • 

~ . ' ı . h' . d . - ıı il d d . l' b' 1 , Kuzu cevap vermiş: } h• l • b•t tt• 
pusatlan öteki mancınık ustalarını! erı ımayesın e uçan ve taarruzlar ge.n v.n n e <ımır ı ır evazım ge - - Nasıl olur; ben suyun daha nlt en şe 1r eri teS J e 1 
janlennenl ile vola kosmuştu Biz de yapan Alman bombardıman tnyva- mısfnı bombalamış ve gemide vangın t f d · 

• ıo • ı · k ı d · arn m avım.. B 30 (A A ) O d b 1 k k lt:h· • t' I kend
1
" 

çevredeki işlerimizi bitirip ustaları relerine karşı koymuşlardır. 52 Al - çı nrn:ıış ar ır. Biraz .e mi . Ka lan ene konus- ern, • . . . .-. r u n~ en- .ararım verme sa a •J.e ın 
aldık Kostnntinden kalktık Kipcak- . . . Parıs, 30 (Radyo) - Askeri mü g ç ş P i' ~ mandanhgı tahlıyesının hazırlanmn- sınde alıkoymaktndır. Zıra muhace-

. • man avcı tayyaresi ımha .edılmış 17 h • muş: . · · d d.. b.. 1 ·ırıa !ar Balgar~ Merket ellerinden vura- . ' te assısların kanaatlanna göre, Al- H ·l . sı ıcap eden bazı yerleri ve büyük şe- ret esna!!ın a uşman ucum ar 
rı.k orduya ge]dik. Margoz Başbuğ 51 jş.e yaramıyacak surette hasara man ön saf tayyarelerinin yarısı , ~ n~_ık ıy ~~musun, sen i'eçen 9e- hirlerin bazı mahallelerini tayin ey- maruz bulunmaktan ise halkın oidU-
Gö'kbnyrağın çerisi oldu. Onu bölnk uğratılmıştır. Britanya tayyareleri - şimdiye kadar imha edilmiştir. Hit. neKana 

1 dı bak~.ıştı~:· !emiştir. Maamafih başkumandanlık ğu yerde kalması belki de şayanı tor-
n . kayb• 69 Alma t • • . . l 10 uzu boynunu bukmuş ve buna . .. t hl' d. t k 'h .. " I lı·ı kt' baq ""apt.Jlnr Sonra ilerledi ın •• n a)) aı esme er, mayıstan beri bombardıman . şeraıte gore a ıye e ıp e meme cı goru e ı ece ır. 

1 " • • k b'I t d' . ' da cevap vermış: Beı:ı de ,.abuk ·ıerledim T.emucin mu a 1 on ane ır. ve a\·cı tayyarel~mnden 5000 tanesi .. • oo 
Y 1 • n·· b. d 2" dil . • - Aldanıvorsun. Ben daha uç av- •• 

Han beni isitmfş oklarımı gi5rda he- ıger ır çarpışma a - şman nı muharebelere iştirak et1irmiırtir 1 k b" k · S h' t 1 • K h ı k o ""' • :ıo ' b b a t . · · dü ü ill ti B 1 ... · ı · ır nzurum. ana ıç ras geme-
ni ııldı. okçubaşı yaptı. Ben de Mo- ~m nr ıman a).}aresı ş r m ş- ~.n :rda~-2000 .d~n fa~Iası düşfırül- dim ki!. a r aman ı rneg 
ğolların tanımadıkları kavga avdan- tür. . . . . muştur. Dıgerlerınm de ımhasma gün Kaplan bir cıevler daha söylemiş 
Jıklannı yapbm. Sonra Mereket So- İngılız denız tayya~el~rı . de Bol - begiin de:•am ediliyor. Alman ku - kuzu dav~nam~~ış: . , 
lanaoolnr üzerine .,,Orüdük Bunların landada Almanların bır üssüne taar- mandanlıgının en milhim za'-·ilerin- · . . B f k b •• 

::. ,, • · t • I d' H 1 . 1' . . . ,J - Camın, maksadını ne gızl ıvor. l•f raDSlZ tan gUfU U, yuz 00 
başında Camuka bulunuyordu. Kanlı ~~iz ?·m~ş ~~ ır.l .anga~ ar ım ~ e. - den hır~ ~e pılotlarıdır. Telef olanla- ne bekliyor ve bövle olur olmaz. ba-
hir savaş yaptık Ve Merketleri yen - bı m~şi at) arşe· crı~ ;a ~ı:- ... an . adzı r~n yerını tutacak yeni efrad yetiş - haneler uyduruvo~sun.. Yiyeceksen Alman tankını ı·mha ettı• 
c1lk. Bizim firenk yılınca 1206 sene- ıra ı mış ır. ıma enızı uzerın e tırmek çok zordur. Esir alınan Al - , 1 • 

i d T 
. H D ı· B ld k bir Alman tnvyaresi ducılirülmücı bir man tayyarec'l · k 12 1 ) e ... ·· t10 sn e emucın an e ıgon u a . · ~ .. "' . ' .. ı erı, anca - 5 saat İşte Almanvanm vaziveti .. Ammn Londra 30 (Radyo) - Belçikada üzerine tertibat alarak uç giln. 

t 
. d k d' . b"'tü l" 11 tanesı de uçnrnıyacak hale getırılmış- tecrube gördliklerin' s" •l . 1 a· . . . , ıı-epesın o en ını u n :ı.ogo arın, ı O) emış er ır. yinecek nesne kuzu değildir, zamanı ve işgale uğrıyan Fransız toprakları gece mücadele ve muharebeden so 

Tatarların, Türklerin Hanı tanıttı.. gelince hesabı sorulur. üzerinde vuku bulan muharebelerde ra düşmanı püskürtmş, bir çok dUt' 
Gökçe orada idi. Hanı halka gö~ter- Mu·· stevıı· Al Ç1MD1I{ Fransız tank kuvvetlerinin kahı·a- man tankını da iğtinam etmiştir. 
di. bilylikHlğfinü bildirdi. manya manhk ve cesurane hareketleri hak - 11=----

A ,•azım çıktığı kadar bağırdım: Almanlar, i1'tedikleri kadar işçiyi k d ht l'f lil t 1 t Al • t 
Y H ., n k B } • k d b ki d • "' • • • f d . ın a mu e ı ma ma a ınmış ır. tıcare - aşasın Temucin an. eme e ÇI a an e e l O"} lStJ a e • •• fabrıkalarında çalı~tıramamaktadır- . . man 

Gökçeyi gardUn, ~imdi nerededir? ö yı go- ıar. işçiler, altı seneden beri mecbu- 13 mayısta bır bınbaşı kumandasında 

lsviçre kumanda 
w 

ıgı 

Etyen cevap verdi: remiyecek. Zira herşey imha edı.ldı· ri hizmet yüzünden enerjisini kay- ilerleyen bir .Fransız ~ank grubu, top 
f - Gökçe gelmezlere kanştı. • betmiştir. Ve haftada 60 ıaat çalı- çu ateşiyle hımaye edılen llO Alman 

1 
Sonra beni zmdanın köşesine çeke- Londra, 30 (Radyo) - Selıihiyet- cektir. Bir çokları su altında bırakıl- şncnk kabiliyette değildir. Rur mm- tankı 

0
ile kar.şıla~mhış ve ?ut· tanklar - * 

nazırı 

rek: tar makamlara gelen mnl\ımata gö- mıştır. Belçika, iktısad ve gıda mad- takasında madenlerde evvelce 2000 dan 7 tanesıni im a etmış ır. Romada bekleniyor 
- Temucin Hanın, kardeşi Kasn- re, Belçikada Almnnlara geçen ara- deleri itibariyle kendine veter bir amele ile görillen iş, şimdi 3000 a - Ayrıca iki Fransız tankı d~ 1~ Al- Roma 30 (Radyo) _ AlmanY• 

1 ra Gökçeyi öldürdü .. Sözlerini söyle- zide petrol stoku hemen hiç yok gi - memleket olduğundan Aİmanlar i _ mele ile görUlebilmektedir. Hayat man tankı tarafından çevrılmıt va . . ' . ad• 
di. bidir. Demir ve çelik sanayii mnes - çin aynca vardım edı'lme"ı· I.·•zım 1 t ğ h ld 1 0 tl . mücadelede 7 Alman tankı imha e- tıcaret nazırı 6 hazıranda Rom 

,, J • pahalı aş ı ı a e ame e ere erı 1 b ki kt dir Nazırın b~ seyallıl' 
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Temuc!n Hanın ne kadar demir gi- seseleri o şekilde tahrip edilmiştir geleıt bir saha halini alacaktır. Al _ ele artırılmamıştır. Ellerinde parası dilm ştir. e enme e · . • ı.ı 
bi bir adam olduğunu kim olsa, buy- ki, bunları tekrar işler hale sokmak man iktısadi zorlukları, zamnnln b • 1 Almanlar infi!Asyondan Bir tank tamir atelyesinde bu - ti, Almanya - İtalya teşrıkı mest 
rnğu altına aldığını bir daha anla - çok giiçtilr. Madenler de tahrip edil- vahim şekiller almaktadır. Cephe_ k~r~:~:k markları~ı, diğer paralara lunan bir binbaşı, düşmanın taarruzu dahilinde vuku bulacaktır. C 

dım. Knra zından içinde olduğumnz diği için uzun zaman işletilemiye - lercle çok nğır znyfata maruz kalan tahvil etmektedirler. 

MÜJDE! .. 
Asrım12ın en bUyük Türk san'atki.rı 

ILLOZYONIST ve MANYA TIZÖR PROFESÖR 

-

ZATI SUNGUR 
F evke.lade büyük sürprizler ve merakla dolu hUnerleriyle 

BU AKŞAM 9,30 da 

EL HAMRA sinemasında 

reıefon TAYYARE ~s·i~~~~~~·~·~·;i ·3646 
; .............................. ,, _____ _ 

Bugiln iki biiylik film birden 
1 - JOHN BOLES - DOR!S NOLANlN yarattığı 

SONUNCU BALA Yl 
2 - Dahi sanatkar V!CTOR FRA~CENlN en güzel eseri . 

A TEŞ 

Bugün Kültürpark Sinemasında 
İki film birden 

DENiZDE İSYAN 
Büyük Fransız artistleri: JEAN ~ 1URAT \'e VİNNA VİFRİED 

tarafından f evkaHid~ bir surette temsil edilmiş son derece heyecanlı 
bit vakayı musavver ask ve macera filmi 

BAHRiYEYE SELAM 
Ayrıcn: Tekmil Amerlkan bab.rly .. inin iıtirakiyle temsil edilmiı Aşk ve 

Ekler jurnal No. 16 en son dilnya ve harp hAdisatı heyecan filmi 
ilk gala müsameresiyle temsillerine başlıyor. Oyun saatleri: Ayrıca parnmunt jurnalda en son harp havndi !eri 

Umuıni Fiyatlar: ~oltuk 75. Salon 50. Balkon 40 kuruı. Her glln saat 3 - G - 9 da aSeıınslar: Denizde i3yan: 3-4,50-9 Bahriyeye selam ·1,40-7,50 de 
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Geı1eral Oryan·t Narvi!{ mağlupla~ı Matbuat heyetimiz 
döndü 

n ıııudlırluı:uı.ddd şartııamc:.ı nıçlu

lc açık eksiltmeye konulmuştur. ~ru -
hammen bedeli 5000 muvakkat temi-

İstanbul, 30 (Telefoııla) - Lon- nah 375 liradır. Taliplerin teminatı iş 

·Ilı eri kanın m iittefı"lr lere derhal hı" r: Şehrı"n mu··ıtefı"kle·ı ce ı"şgalı" .. . draya gitm:ş olan matbuat heyetimiz, banka~ına yatırarak makbuzlariyle !-
.~ uzerıne bugün dönmüştür. hale tarihi olan 10-6.940 pazartesi gil-

~Yare göndermesini tek'jf etmiştir lsveç hudut}arına kaçtılar ~11 
•• ~.. • nü4•aa\~6ı~:c~1~::~~0

1~u~::~:t~:~ 
'ıt:ork'. 30 (Radro) - Umumi 1 -Bu hareket, hukuku düvel bakı- Lonclra, 30 ( Radyo) - l\Hittefik vetlerinin gayet süratle artmakta ol- /stanbul gumrugundekı r'abb~ınd.akı .20. sa.:ı~ı ars~sının satış'. 
<ıı 27 ıncı A~erıkan kolordusu·ı mından Almanyaya .karşı ilanı harbe ku\'Vetler, şimali Norveçte dün Nar- duğuııu l·azmaktadır. kahveler ~.azı .ışleıı ~udurl~gun_dekı şartnamesı 
\ llıanda etmış olan general Or- muadildir. Fakat mildafaa noktasın- vik şehrini istlrdad etfkleri sırada Muharrir Norveçin Napolyon 1 t b 1 30 (T 1 f 1 ) y Hçhıle açık arttıımaın konulmuştur. 

bin Amerikan tayı-aresinin deri dan da Amerika menfaatlerine uy· Almanlardan bir kaç yüz e•ir de al- harplerinde ispanyanın rolünü ifa .. s ~.nktu ' b' e e on! ak h- ~.rın Muhammen bedeli 1568• muvakkat te-
llıütt f'kl · · gumru · en on ın çuva a ve gum- minatı 117 lira 60 kuru•tur Tal'ple 
11 .. e ı erin yardımına ırönde· gun bir harekettir. mışlardır. Alman kuvvetlerinden lıir etmesi ihtimalini kaydetmektedir. rülden çıkarılacaktır . . .' ' · 1 

• 

•nı istemiş ve demiştir ki: kısmı l•veç hududuna doğru kaçmış L d 30 (R l l 1 . . rın temınatı ış bankasına katırarak 
' . . . . on ra, acyo - sveç sıya. * makbuzlariyle ihale tarihi olan 10-6----.oo- tır. Bunun hududa \aııp vaımadıkla- • f' 1 . N ·k' · t· d d G l • 4 h •.tc 

A rı henüz malum değildir. Maamafih sı .. mah ıl erı, •. arvı ın rs ır ~ ına azete erın sa ı,eye !l40 pazartesi günü saat 16 da encü -

merı·ka hu•·kuA meti ayrı gruplar halinde isveç hududuna buyiik ~hemmıy~t atfetmektedırler. indirilmesi mes'elesi mene müracaatları. 
gelmeleir beklen.yor. lsveçe gıden demıryolu, muharebeler 26 31 5 9 

Londra, 30 (Radyo) - l\fançsrer de tahrip edilmişti. Bu demiryolu ta- A~kara., 30 <;relef~nl~). - ~~z~- . 1 - Çocu~ yuvasına senelik 2520 
İzb J k • , j "/ •k • Guardiyan gazetesi asker! muharri- mir edilince demir nakliyatına der. telerın dort sahıfeye ındırılmesı ıçın kılo koyun etıyle 1800 adet dalak satın 
' Oncı.a l aonanma l 0SUnQ l l ri, Narvikin, Almanlardan alınması- hal başlamak mümkün olacaktır. AL hükumetçe tetkikata devam olunu- alınması, yazı ilşeri müdürlüğündeki 

d d iz •• d nın büyük ehemmiyetini kaydederek manlar, şimdiye kadar buraya vapur yor. şartnamesi veçhile açık ek,iltmeye ko-' torpi 0 Q Q gon eriyor bu hareketin, Alman bombardıman ve paraşütlerle takviye kıtaları gön- nulmuştur. i\fuhammen bedeli 900 li-
'ı 1 ra muvakkat teminatı 67 lira 50 ku• , lington, 30 (A.A) _ Amerika Avrupadaki Amerikalıları memle • tayyarelerinin geniş mikyastaki fan- dermişlerdir. Fakat vapur batmlnı!Ş, zmir belediyesiııdeıı: 
'Ilı t l'uetlerinden şimdi.ve kadar gecik~i - paraşütlerle indirilen kuvvetler de 702 p!•ka numaralı şevrole marka ruştur. Talipler.in temina.t_ı iş banka· 
lQ e. i Vincennes kruvazörü ile ketlerine nakledilmelerini himayeye ' • t k h ı t h 1 12 6 

l'Jııt0 muhribini Amerika filo. memurdurlar. ğ'ini, Norveç taarruz ve müdafaa kuv 'mha edilmiştir. 1938 modeli iş otomobiliııin satılma- sına ya ırara · ı .. a .. e ar 11 0 an : • 
t k sı, elektrik mühendislig" indeki sart- 940 çarşamba gunu saat 16 d.~ enci!. , a viye etmek üzere Lizbona Amerikalılar Cenovada Vashing - • ti 

•eı- AJ } namesı· ve•hı'le a•ık artırmoya ko • mene müracaa arı. . ·"•eğe karar vermiştir. ton ve Manhattan adındaki gemilere }}h k "k} • • • ~ 
fil man ar a ettJ erJ nu!muştur. Muhammen bedeli 1300 . 2 - .. Ço.cuk .yuvasına senelık 9000 o Trenton kruvazöril ile iki bineceklerdir. k ı b k k t 1 
0 ınuhribinden milrekkep olup Şimdiye kadar 5 bin lira muvakkat teminatı 97 lira 50 1 0 ır:ncı nevı e me sa ın a ınması, . yerler kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban. y~zı işl~ri müdürlü.gündeki şartname-

ş tayyare kaybettı/ET . kasına yatırarak makbuzlariyle iha- sı veçhıle açık eksıltmeye konulmuı-

1• 
] d •• ttef 

1
• kler Londra, 30 (Radyo) - Almanla- Berlm, 30 (A.A.) - Epuen ve le tarihi olan 17_6_940 pazartesi gil- tur. Jıruhammen bedeli 900 murnkkat ma e mu rın, Norveç seferinden şimdiye ka- Malmdy ve l\Iaresnet arazisinin ilha- nü saat 16 da encümene milracaatla- t~minatı. 67 li~a 50 kuruştur. Taliple. 

dar tam beş bin tayyare kaybetm!Ş kına milteallik olan nizamname neş- rın temınatı ış bankasına yatırarak 

Çenberı• kırdılar oldukları ve kolayca tedarik ed·ıe- redilmiştir. Bu arazide sakin olan bil rı.H 1• k 1 t hl' 'h ihale tarihi olan 12-6-940 çarşamba .. . e a çu ur an a ıye cı azı ve . . . 
miyecek pilot kayıplarının da çok tun ahali Alman tabiiyetini iktısap b t 1 . 1 . gilnil saat 16 da enclımene müracaatla-• ara asının sa ın a ınması, yazı ış erı 

"' mühim bir raddeye geldiği, a•kerı etmekte olup 1 eyHllden itibaren Al- "d" 1 ..... d k' rt . . rı. 

1
-...., .. , lo.rafı 1 inci 11.hifed-- doğru •ekilirken müttefik kuvvet, · mu ur ugun e 1 şa namesı mucı • 3 ç k J'k 000 ~ b • müşahiulerce beyan edilmektedir. man kanunlarına tabi olacaklardır. bince açık eksi!tmeğe konulmuştur. - ocu yuvasına .:ene .ı · 7 

,. azı noktalarda Alman ölil • leri , geceleri de muharebeye devam r:-• l d' . kilo inek sütü satın alınması yazı işle-
~n Ustünden l!'eçilmektedlr etmektedirler. Donanma ve hava Vanzeland r ın an ıyanın ımarı Muhammen bedeli 1800 lira muvak- ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi-
' nkeriue müstahkem ordugahı kuvvetleri de muharebelere iştirak Helsinki, 30 (A.A.} - Millt imar kat teminatı 135 liradır. Taliplerin ıe açık eksiltmeye konulmuştur. ::\!u. 

1
1 tıı surette &ganize edilmiştir. eylemektedir. Havas ajaıisına göre, Parise vasıl C /du için Finlandiya halkı tarafından ve- teminatı iş bankasına yatırarak mak hammen bedeli 700 muvakkat temina. 

1a~§ama doğru Fransız ve lngi- şimalde şimdi 40 fırka, yani yarım Paris, 30 (Radyo) - Belçika or- rilmiş olan altının miktarı silratle s~- buzlariyle ihale tarihi olan 17-6-940 tı 52 lirıı fiO kuruştur. Taliplerin teml-
JlUtaınıarı CaJais şehrinin bir milyondan fazla insan ve Alman dusunda Almanlara karşı haı·p etmek kiz yüz kiloya ba!'ğ olmuştur. pazartesi günü saat 16 da encümene natı iş bankasına yatırarak ihal<ı ta-

dıı hili kahraınanca mukave- zırhlı fırkaları çarpışmaktadır. Bu üzere Amerikadan gönUllü olarak yo * müraca~tlar~. . rihi olan 12-6-940 çarşamba gUnil sa-
•tıııakte idiler. kuvvetler şiddetle mUdafııııya de - la çıkmış olan Belçika sabık başve- Otobuslerımıze 107 kalem yedek at 16 da ımcümene müracaatları. 

"lııdra, 80 (Radyo) - Belçikada vam etmektedirler. LJ]" civarından kili Vanzeland, bugün buraya vasıl Ha ,·n K raf p~rç.a. ~atın ~lınması. yazı işler! mü- l?ô :n 5 11 

1~ ova)a!'ında büyük muharebe- Dunkerke kadar umumt bir mlhve - olmuştur. B . .- h.f d durlugil.ndek~ şartnamesj veçhıle a- 1 - Darülacezenin, senelik iht: • 
lıı devam etmektedir. Bu mu - rin her iki tarafında tam bir hare - Vanzeland, başvekil Pol Reyno ta- de - .. a~ ta~a.~ı ~ ım:ı k~a d'. e. e-- çık eksıltmege konulm_uştur. Mu · yacı olan 800 kilo dana eti satın alın
b,ıer, lzer, lı:er ve Kusel nehir. ket vardır. Düııkork limanı metin ve rafından kabul edilerek bir müddet ~zcum e şo~ ~ ~me e 1t)· .. il hammen bedeli 4427 lıra muvakkat ma<ı, yazı işleri müdürlüğündeki 
1'l•ıııda vuku bulmaktadır, lıel sağlam iekille tutulmakla ve do • konuşmuş ve mütaakıben gazetec;le- L • ransız ar a aş.arınız_ ç~nc te'."inat~ 332 liradır. Taliplerin te • sartnamesi vc~hile açık eksiltmeğ~ 
~ Dunke,rk )imanına 20 kl!pmot- nanma, büyük toplariyle düşman re verdiği beyanatta şunları söyle - .eo~~~du~ menfu: ıhl~n:_tıne sız~~ • mınatı_ ış ~anksına. y~tmırsk mak • konulmuştur. Muhammen bedeli 
ı,lı:tadır. Tarihin kaydetmediği kuvvetlerine ateş yağdırmaktadır. miştir: r~n ış ıra et'.'1emış 0 ugunµzu ı • buzlarıyle ıhale tarıhı olan 17•6· 94-0 240 lira muvakkat teminatı 18 lira
.~~hiı dUıı:ıdar muharelıeleri bu. Müttefik ordulıın, İper, lıer nehir. - 1914 de yaptığım ırlbi gene gö. lıyo~lar v: .. nı~al .zafe~~ ~adar h.a~, pazartesi günü saat 16 da encümene dır. Taliplerin teminatı iş bankasına 
rtçın•ktedir, Müttefik kuvvet. leri imtidadınca Gravelden Kaııaele nllllil olarak harp etmek üzere gel- tered' ve ~rrıy:tınb ~ a aa•ı ;{ın milracaatları. yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 

·~taraftan elddetle hıırp etmek uzanmakt11dırl11r. Filandr tepeleri dim. Fakat daha ırelmeden esef adi- e~ 1 .yan ann a u unucağınız an Kokluca asri mezarlığın dere ta- olan 7-6-940 cuma günil saat 16 da 
dit'P taraftan da bozıruna ıul'ra· çok kuvvetli mevzilerdir. Bunların lecek bir takım hlldiselerle karşıla,. emındırler.• rafına duvar yapılması ve tel çekil- encümene müracaatları. 
,•- ırnı çekilmektedir. Müttefik itırali, Lil ile deniz arasını kaııamak tım. Belçikalıların yapacağı, hilku - *· me~i işi, fen işleri. mild~rlilğündeki 2 - Darülacezenin, senelik ihtl. 
,'ına ve havıı kuvvetleri, bu kah imkanını verir. Fakat mUttefikler metleriyle beraber miistevli düşma- L d F d "k k.eşıf ~e şartname<ı veçhıle açık ek- yacı olan 12,000 kilo ikinci nevi ek-
n askerlere azami surette yar. Almanları buridıı cluı·durmu~lardır. na karşı çarpışmak Ozere cepheye OY fe fi 'ıltmeı:e konulmu~tur. Keşif bedeli mek satın alınma<ı, yazı işler; nıü -
tderek bunların mahs~r vaziyete Londra, 30 (Radyo) - Şimal cep- koşmaktır.• D l k 1787 !ıra ~O kuruş muyakkat temi· dürlüğündeki şartnamesi veçhile a-
. tlerine mani olmaktadırlar. Eri- besindeki İngiliz ve Frıın.ız kıtantı, p ı R üşman a çarpışır en natı. 134 .lıra 7 kuruştur. Taliplerin ~ık eksiltmeğe konulmuştur. llfu -
:' Orclıılıırının lııışlıca levoım hava kunetleri ile ingiliz ve Fransız 0 eyno makfu{ düştü ternın~t'. ış bankasına yatırarak iha- hammen bedeli 990 lira muvakkat 
:·· ~lçikada bµJuıımamııktadır. dQnanmalarının Almanlara açtık la- Nazırlarla konu t U Londra, 30 (Radyo) _ Altıncı le .. tarı hı olan 17·6~~40 paza.rtesi gU- teminatı 74 lira 25 kuruştur. Talip -
•barla ~imanların ııllerine le,·a- rı şiddetli ateş sayesinde gem'lel'e p . 

30 
(R d ) F Ş b jorjun amcazadesi Lord Fredrik , nu saat 16 da encunıene rnuracaat- !erin teminatı iş bankasına yatırarak 

~11!\ı h' b' · t' ıı· d' ·ı kt ıl' E ı· ı 1 arıs, a yo - ransa a'}- ları. 31 5 11 16 kb l · J 'h 1 t 'h' l 
t.~,,.?a •kç. ır ~eykge;~e?Jış ır. ın ı~.ıtmek be .r .. •dvve a yha~:ı. ıb~r vekili B. Reyno, bu sabah bazı na_ şimal cephe•inde düşmanla çarpışır. 
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k b ken ölmii,tiir - asma ane mev ıınde Alsan. , • .,. . cuma gunu saa a encu-
tans b b . 1.1 . "h t' k b d .. 1 . t zır ara goruşmuş, mu ea ı en mare. ·, · k t b" d k . ti 

Ilı ıı a rıye ı erı, mu im sc ır ısmı in ırı mış İl" 1 P t b k d· 1 Lord Fredrik, 32 yaşında idi. •a o o us ura yerınin 5-f-~40 ta- mene miiracaa an. 
lteb 1 • k d 1 K 1 şa e en ve aş uman an genera. 'h' d 't"b b' 3 D .. 1 . l'k 'h . 

1111'1 e erı verme :e. ir er. ana İng'liz ve Fransız kıtaatının, Al- Veygandı kabul ile müzakerelerde Lord Fredrik, valide kraliçe 1\Ia. n ın en ı o aren ır sene müddetle - aru aceze~ı~, sene ı ı tıyıı-

t a.çılmıf, vadının al~ak kııı. man çenberinl kırmak ve dii•man• b 1 d h R D 1 d'. rinin yeğenidir. kiraya verilmesi, yazı isleri müi!ürlti- cı olan lı~tesi mucıbınce 23 kalem 
aıııa ., " u unmus, a a sonra . a a ı> e. • d k . . 

mtn •ular altında bırakıl· mildhiş zııyiat verdirl]\ek surctivle b 11 b 1 'k b k'l' • ıriin e i şartnamesi veçhile açık artır. muhtelıf erzak satın alınması yazı ış-
, r. . 1 azı genera ~r ve e ç. a aşve ı ı lta]ya harbe •rrn k l t "h bed ı . "d" 1""'1 dk' t . 'a sahile varmaları bü»ük bir muvaf B p· 1 .. . 1 . t· k t . ' ya onu muş ur. mu ammen e- erı mıı ur ugL n e ı şar namesı veç-

l'ise 1 h 1 .. B 1 • , • . :yer o goruşme ere ış ıra e nıış- " '>88 ı· kk t te . t 2 h'I k k ·ıt • k 1 t 
1 ~ ge en aber ere gore. e • fakıyetle cereyan etmektedir Kıtaa- 1 d' ı - ıra nıuva ·a mına ı l lira ı.e açı e sı mege onu muş ut 

0~\'Vetlerinden bir kısmı da kral tın vapur!ara bindirilme~i ~melive. er ır. giı•iycr mu? "O kuruştur. Taliplerin teminatı iş Muhammen bedeli 1412 lira 50 ku... 
'!tııı un emt'ine t'atmen !·~li.hlar•."ı sini işkal etmek teşebbüsünde b~lu- Fransa hankasına yatırarak makbuzl•.riyle ruş muvakkat teminatı 106 liradır. 
~ ,_ lyerek kumandanlarıyle b•r- nan Alman hava kuv\•etleri, İngiliz - B•ıtaro.fı 1 inci aahifede - ·hale tarihi olan 10-6-940 pazartesi gü Taliplerin teminatı iş bankasına ya-

"'11tt flk 1 1 2 J dah "l"h set eyliyecektir. Gazetelere göre, ·· t 16 d .. .. ti k kb 1 · 1 h 1 h ıa d e kuvvet ePiy e omu~ ~- tayyıırelBrinin şiddetli hücurniYle $lnl a sı a a ıu saa a encumene muracaa arı. tırara ma uz arıy e i a e tari i o-

etııı11şnuna ku'ı koymak ı~ın kar'lla•.mıstır. Bir ingiliz taı"•are fi- mayıs iptidasında toplanan nazırlar 2 - Şehir otelinin yıktırılmr.kta o- lan 7-6-940 cuma günü saat 16 da 
k d 1 C A • , çağll'f!,'Or meclisi, ikinci toplantı tarihini tes)ıit ı k' · b' d k il il ti \a'eb e te !P er. ereyan e"en lo•u. b'r •ant ~aı·fıncla otuz beş Al. an es ı gazızno ınasın an çı ·an ene mene m racaa arı. , 1 1 1 ~ Pari>, ~O (Radyo) - l!l19 d·1- etıni<li. Toplantı, tesbit edildiD-i ta • '" · t f · 1 . 

1 , .e er, Almanlara fevka ac ~ m.:ın tav,·are•i düşürmüştür. , • -n.ermer"'rın sa ışı, en ış eıı müdür- 4 - Paşa ınezarlığında yapılmak. 
ı, 'aYıata mal olmaktadır. 0 ğumlulnrm ~on kırnıı ,.e 1020 Jileri.n rihte yapılacaktır. Ruzn$rnede mü • ' üğündel>i keşif ve şartnaın,esi veçhi- ta olan muhit duyarlapnı.n yüz met-
•ııı llehpi boyunca Almanlarla PariR, ao (Radyo) - Rei.•icumhur d: ilk part Si 16 :·e rn. hazıranda Si· him meseleler bulunduğu bildirili . le açık ~rttırmayn konulmuştur. Keşif fit bir kısmına demir kazık ve di -

\ 
1!lııak üzere Fran•ada yeni bir Lebrun, ş'mal rephesinıleki Fran-ız lahıı davet edılmışlerdır. yor. bedeli 960 lira mvvakkat teminatı 72 kepli. tel çekilmesi , fen işleri mü • 

~~Ya ordusu hazırlanmıştır. kumandanına ~~ktii(i b'~ .t~lgraft~, Avrupa Ekspresi Paris, 30 (Radyo) - Mu .. olinin;n lirndır. 'Taliplerin mu~·akkııt teminatı dürlüğündeki şartnamesi veçhile a -

11 r ıırhh motörize kuvvetler de FrnnPI?. kıtııntının ıroRteı dığı kahr,ı- _ cumartesi veya pazar günü iradede- iş bank;ısına yatınırak makbuzlaFiy- çık el;siltmeğe konulınuştur. Keşif 
~lr. alan bu ordu di!,man taıı!ı-u. ıııan.hğın. buııdan ~onra .ıre!Pc~k .nes- Yolcu azbğından ceği nutuk: burada ehemmiyetle bek.. le iiıale tarihi olan 10-6-940 pazart.e- beqeli 3~s lira' ~uruş muvakkııt te-
l bu noktaya çevirdiği takdirde le bır orııek olacııgını bı!dfrmışt r. k ld ld lenmekte~ır. . si günü •aat 16 da encümene müraca- minatı 25 liradır. Tııliplerin teminatı 
'aklı:ak linlivecek kudrettedir. Paıi•, ao (Radyo) - :\fanş •ah il- a ırı ı Dekerılı, Ôvr gazetesınde yazdı· atlan. iş bankasına yatırarak makbuzlRl'if-
ıJçikada ~Utteflk kuvvetlerin ]erinde müttefik kuvvetl~rin vapur- İstanbul, 30 (Telefonla) - Avru- ğı bir makalede, harp cephelerinin 3 - 1940 mali yılı içinde belediye le i}ıale tarihi olan 7-6·9•0 cuma gij-
~•kt11 olduklıırı muhıırebell'r, !ara bindir:lme•i ameliyP. i, devam c- pa ekspresi, .yolcu azhğınd;ın dôlayı artması ihtimalinin .kuvvetli olduğu. ınemurlariyle fıkara hastalara veril~-Jnil saat l6 da encümene milracantjan 
~ ~ePhesinde Almanlara kar-ı ya. diyor. Bu amel yr. muazzam dona'!- bugünden itıbaren kaldırılmıştır. nu kaydeylemektedır. ceJı: ilaçların satın alınma31 , yazı işle- 22 26 81 4 1857 
;a;ta olan hazırlık la r için f ev ka- '." 11 !arın A 1 man lara n~t '~l at es lıu '" • ı ~!lllUIJllllllllllllllllllllll IJllllllJlllllUllllllllllllllllJlllllllllllllJllllJllllJIJJIJlllJlllllllllJlllllllllllllllllJ HllfllllllllllJJlllllllllllllllllfllllllHllf lllllllllJIJlllHllfllllllllllllllllllllllllltllll~. 
1 aı•da!ı olmuştur. ıı a.ltında cereyan _etı;ıek•e vP :\Ianş ~ ' 
t,ı,~rı mütehass~slnr, FraMız ve •~hı!leri rehen~emı bır manzara ı~ş- CE , M a <dJ v a a t ~ 
t. ·ı kuvvetler.ııin burada gö•ter - kıl evlemektedır. ::: o ta n n iP n n = 
~er· Kt t '· h' a· '! . t" ._- ~~~ =: . ı llıuhteşem cesaret ve atıl.ıran- ı ıın ın ro~'' rn ırı mı. ır. ::: -
·•st·h Al 1 bl k ki' ' = • M k• • • k d = ~b 1 kar hayati takdirlerle mev- man arın. r ço n~ ıye !f·~m.- = = 

._ •lıeetme)ctedirler. tnıriliz ve lerlmiz' batırdıkları hakkındaki ha-= a ınemızın azanı ır ~ 
~!ıı siyasi ve a•keri erkanı nra. herleri rok miiballip-alıdır. _ ;: 
'iki tnünasebetler de fevkalade Müttef'k ku,·vctlrr, •ahile dol\'ru ;;;;; \ Ona ferilecek gıdaları itina ile sııçmek çok yaıamanın eıaa ıo.rtla- ~ 
~allıı~tır. çekilirken b'ltün mithimmat ve er_ ~ rındandır. Mideniz! yormadan tam gıdanızı almak için yemek liıtenizin =: 
.•liı, 30 (Radyo) _ Flandrd~ s.'.l· z~k .depolariyle fabrikaları imha et. ;; birinci satırındo. DWtlaka ANKARANIN.... ;: 

( do~u çekilmekte olan mütte- mıştır. ;; YAYLA Makarnası = 
~duıaı'lnı iki~e. a)'ırmak istir~n 1 := ;; 
·~ n!ar Li! ~hrını Dunkerke bag. Saçlarınızı ~ ~ 
it Qağ]ar ha~ını ele geçirmeğe Dökülmekten ve kepeklerclcn ~ BULUNMALIDIR - $ 

! ~Orlar. 1918 dil' !Ju noktada Ri- kurtarmak, cildinize tabii ta- = Dikkat : Yayla makarnalarında boya yoktur = 
·,~~~takuında çok 'l<{ı~ı mubare ravetini iade etınek İ•tİyornnız ;; Blitiirı bo.kkaJiye mağazalarında vardır. Siparİ§ler aünü ıünürıe = 
il nıuştu. O zaman cıır ~iman • SEB QR/•N := .. _ 0 lıazırla1Jır. ;;;;;; 
~llkerk ve Kaleyi eide 'l!tl,!1ei'e i o:;ıE ~-..,,- ~ ~ UMUMAJ 3 

it, 1tlardı. "'- Kullanınız. ~mııun olacak .. nız = ~· RN!<~l=U:::ı -~ SATIŞ DEPOSU : = 
ı/ nehri mıntakasında Katen· • •• ;: ~· ..Jr~ P!!ttemalcılard;ı Esnaf bankaaınm eaki bulunduğu bina yanında -
ı,~~~ Alman kuvvetleri ayak at- Hamdı Nuzhet Çançarl ~ ~ ,, SfMIJ\ \)V numara. 53 EN 1 S S f, V 1 L (YAYLA) makarnal,.rı büyük ıa-
~de~~· Fakat ıreneral Prlyo ıda - Sıhhat Ecza hanesi ::;: tıı clepqau... TELEFON: 2236 = 
~ bu~a!:a~~ ;d ~;~:;!~~i • şı::~; K .. mero.ı tı - lzmir ~il lllllllilllllllll I 11111111il1111111111IJ111111lllllil1111111111111111 ili llHJJlliRıllllllllB.lllll lllll .llllll llllllllll 1111111111111111111 llllUllillllllll IUllllll l!Ui llUlllll l llliHI !1111111 ili llllliill lllll iMi~~ 

"---
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(ANADOLU) 31 Mayıs 1940 CUMA ,,,,,,,,,,,, 
~.:.:...:.:..~------~------~--------------------------.....:..:~~~---------~--~-:-------------~--·----~---------::--: •.• , .......................................... ::..·"··i·,,!, •.••••••.••.•••. ;···················· : 

1 
SPERCO VAPUR V. F. Henri VanDerze 

: :.::n y ..,fevazım Amrliği lianları~ . an 4.CENTASI Al\1ER1CA_T EKSPORT Lt'\ES 11'°' 
: : ""'""" · · · ............... ._ ....... " .. ···-··-... - .............. .,., .... ___ ... _, ... _. G .dı.klı· erbas hazırlama orta ~ İzmir l vazı:n mirJii; saltn alma komi5}0nunda:ı: ~ 

ı - (6300) altı bin üç yüz ton lıuğdny kırdırılacaktır. Pazarlıkla -=- J ı 

N E V - Y O R K 1Ç1N ADIGE V a p tı r u 

('

1

• il m i 3 '6 940 Pazartesj günü saat 14 t~ Tophanede İstanbul LV. okullarına talebe a ınıyor A ~ ~ 
Ami l"w•j Satm alma komisyonunda yapılacaktır. f ~ 

1 - Kayaeride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sını · ~~ı J 
2 - Tnhmin bedeli (57774) lira 88 kuruştur. 1 k l ·1 k A J( ErReAkeltiren·daencl·nekr·ıtıiıın· .ha arına, Kırıkkalede san'at gedikli erbaş hazırlama orta o u u ı e An a• 3 - 1Jk teminntı - 4138 - lira 74. kuruştur. 

2-6-940 tarihinde 
lı kl kt 1 EKSCHANGE vapuru 

e enme e o up w . 
CENOVA Vft~ RlVl- na dogru beklenıyor. 

15 gaıtrt' 

D. T. R. T. - BUDAPEST 
4 - Şartnamesi komisyonda gör(i)ür. 1steklilerin kanuni vesika- rarada musiki gedikli erbaş hazırlama orta okulunun yalnız 1 sınıfla· 

rına önümüzdeki eyliılde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
Jrir) 'c b lli natte komisyonu gelmeleri. 30 41 alınacaktır. 

Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 2 _ istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
Miktnrı nin kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, aıhhi muayenede sağlam çıkma. 

Kilo 24.300 Çalı fasulya 

> 
> 

52.300 Ayşe kadın f asulya 
86.500 Barbunya fasulya 
98.000 Taze kabak 
26.000 Adet hiyar 

1 - Yukarıda yazılı beş kalem sebzenin pazarlıkla ek:;iltmesi 3.6-
!>40 pazarte.:.i günü saat 14,30 da Tophanede istanbul levazım 
anı:rliği satın alma kombyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli (17 .17 4) lira 50 kuruştur. 
3 - Runıeli cihefne ait sebzenin ilk tenıinıüı (884) liı·a 6 kuruştur. 

Anadolu cihetine ait sebzenin ilk teminatı 104 lira 2 kuruştur. 
4 - Şartnnmesi komisyonda görülür. 
5 t tekliler kanuni vesilrnlariyle belli snatte komisyona gelnrn

leri. 

1 DEVLET DEM!RYOLLARINDAN 1 --------
Kiralık arazi 

t). D. Y. 8 inci işletme komisyonundan: 
lclaremizin Bornova rnersinlisindeki (103.80) l\[. 2. arazi 7-6-940 gQnU 

saat 16 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca iiç sene müd
detle kiraya verilecektir. 

Üç senelik muhammen kirası (216) lira olup i teklilerin 16.20 liralık 
M. temjnat rnnkbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri Hlzım-
dır. Şartnam~si işletm~ kaleminde görülebilir. 22 24 27 31 l 855 

(Ceviz kütüğü satılacak) 
D. D. Y. 8 incl i~Ietme komüıyonundan: 

Aydın ista yonunda 4 ton ağırlığında 8 aded ceviz küti.iğü 1016/ 940 
pazartesi glinü saat on beşte Aydın istasyonunda teşekkül edecek ko
m· yon rnarif etiylc açık artırma ile satılacaktır. 

Muhammen bedeli altmış 1ira olup istekrierin 4,5 liralık ::\L teminat 
makbuzları :ıe muayyPn vakitte komisyona gelmeleri Hizımdır. Şart
D~mesi işletme kaleminde ve Aydın istasyon şefliğinde görülebilir. 

23 26 31 4 1854 

Ödemiş gezinti treni 
Devlet Dcrn:ryollaı-ı 8 inci işletme müdürlüğünden: 
2/Hnzirnn/940 pazar günü Alsancak. Tire - Ödemiş arasında bir ~e:li 

treni seyrüsefere konulacaktır. 
GidiıJ Alsancaktan saat 6,50, Tireye 10/4, 

Ödemiş > 10.23 tür. 
Dönüş Ödemişten saat 18/30, Tireden 18/40. 

Alsancağa > 22/26 dır. 
Ücretle gid=ş geliş 

I. Mevki 
185 
209 

II. mevki Ill. mevki 
Alcıancak - Tire 
Alsancak - Ödemiş 

Sayın halka ilan olunur. 
kuruştur. 

132 81 
149 92 

2002 

Eşrefpaşa hastahanesi 
aş ekimliğinden: 

• 
zmır 

İzmir cşrefpaşa hastaT?e~i 940 mali nesesi ihtiyncı için raptmlarak 
olan (42) kalem muhtelif cine ve (750) lira muhammen kıymetli c,·. 
rakı mntbua 21-5-940 tarihinden itibaren 16 gUn müddetle ek..;iltmeğe 
çıkarılmıştır. Taliplerin numuneleri ve şarnameyi görmek üzere lıer 
gün hastane heyeti idaresine, ve eksiltme günü olan 6-6-940 perı,em -
be günQ saat dokuzdan on ikiye kadar vilayet encumenine nıliracaat.. 
Iıırı ilan olunur. 21 24 28 31 1830 

lzmir Defterdarlığından: 
3828 numaralı kanunun resmi gazetede neşre<lildiğine ve alakadar

lnrın mecburiyetlerine dair 28-5-940 tarihli Yeni Asır, Halkın Sesi va 
Anadolu f~azett:lerinde yaptırılan ilanın Ç fıkrasındaki eşya meyanına 
gümriık tnrifo kanununun 44.9 numarasında yazılı mevaddın da idhali 
Hlzım geldiği ve bu mevaddı kanunun neşri tarihinde mezkur ilandaki 
şartlar dı>.ıresinde elinde bulunduranların bu ilanın ertes=nden itibaren 
48 saat zarfında ve bu müddetin içindeki mesai !'aatleri zarfında he -
yannamelerini mensup oldukları maliye şubelerine vermeleri bu miid
det zarfında beyanname verm yenler ve mükllcfiyete tabi olanlar eı:n
de bulunacak mallar için tarholunacak vergilere be~ kat zam edilece-
ği ilan olunur. 2006 

-inhisarlar Diyarbakır Başmü-
dürlüğünden: 
!>40 ma?i senesinde Dıyarılıakırdan kazalarındaki ve lfardin, Urfa, 

Siirt, Bitlis vilayetlerindeki inhisarlar idaresine gönderilecek bilumum 
ııakliyatı on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir milyon kilodur. Muhammen 
bedeli 20 hın muvakkat teminatı 1500 liradır. 

Muvakk:ıt ihalesi 12-6-940 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 
de Dıyarıbak1r inhisarlar başmüdürlüğünde müteşekkil komisyon tara
fmdan yapıl2.caktır. 

ŞartnamE'si Ankara, İstanbul, lzmir, s:irt, :\fardin, Urfa, Gaziantep, 
EJl'zık, Bitlis ve Diyarıbakır inhisarlar idaresinde mevcuddur. 

31 4 1957 

iENCA-A,.; 
Makine Tamir hanesi 

işi günürlde tes!im etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

~~~ıııena:;:;::rJi~uta~n~•..-.ıP~•yza~n~d~emi1181ire .. n .. er•IT ... ·.•.e .... T•e•ltf .. o•.= .. •.99•ı ........ , 

ar ve yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 
3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin ya9 

haddi 
Sınıf Yat 

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

Olmak 
Bu va•lara ait bov ve aiırlık hadleri askerlik ,ubelerindeki askeri li

ııeler ve orta okullar talimatının 71. maddea: özlerine uygun olması la
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istek?i olanların beş sınıflık ilk okulu 
bitirmiı olmaları şarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıflara 
terfi ettiklerine dair tahsil veaı:kası veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmİf olanlar ve evvelce ged:kliden veya askeri okullat dan çıkarılanlar 
alınma~lar. 

6 - Kayseride gedikli erbaş hazırlama orta okulunun her 3 ıınt• 
fı ile Kırıkka!ede sanat gedikli hnzırlıı~a orla okulunun 1. sınıflarına 
köylü İstekL', Ankara musiki gediJdi hazırlama orta okulunun 1. sınıfın11 
muskive hevesli şehirli İı;tekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları he-}z istekliler 1 O ha2İrand3.n itibaren bu
luNh:kları yerin ukerlik çubcsine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
şartları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

2425262829303114681) 13161922252830 

I!an 
Askeri orta okuluna 

alınıyor 
talebe 

1 - Konva askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki 
cylUJün birinci günü başlıyacak 940 • 941 ders yılı için talebe alına • 
ca.ktı ... 

2 - istekli talebenin Türk lrkından olması, kendisinin ve aile•~nin 
köyÜ hal ve şöhret sahibi almaması sıhhi muaynede aailam çıkması 
ve yapılacak seçme aınavınd:ı da kazanması •arttır. 

3 - Bir ı:ene tnhsili terk edenler, yatını büyültmüt veya küçültmüt 
:>laıılar, kendi okullarının sınıf g~ı;me sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye lcalanlar, y1t~lnrı, boyları ve eğulıkları talimattaki hadlere uyeun 
olrnıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - İatf"kl"lerin, şimdi okudukları okullarda tahııillerine devam 
etmekle bere her 1 O hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki asl!er· 
lik ,ubelerinden diğer kaydükabul şartlarile miiracaat yolların1 öğren· 
melerini ve buna sröre de kavdükabul kaihtlarını en ııeç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamıf olmaları lazımdır. 
• 24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 3 11 13 16 19 22 25 28 30 

inhisarlar 
ğünden 

uınuın müdürlü-

1 - Keşif şartname \'e pl:inı muc-ibince idaremizin Erzincancla yap -
tıl'ac:ığı ahşap idare binası ve tefel'runh işi kaµalı zarf usuliyle ek
siltmeğe ko ıı u l rr. u~tıl r. 

2,- Keşif bedeli 1778:UG lira muv~tkkat teminatı 13a:l,7~ liradır. 
3 - Eksiltme 12/G 9HJ ç.ırşamba günü saat 15 te Eı·zincan müs

takil miidiirliiğünde \'npılacaklır. 
4 - Ş.ırtnameler her gün l::tanbulda kabataşta levazım ve miiba

yaat şubesi V"Znesinden A!ıkara izmir baş müdürlüklerinden ve Erzin
can müdiir:ügtinden ~9 kuru~r. alınabilir. 

5 - ı Iünaka:::ı.ya girecekler mUhiirlU teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvennıe para~ı makbuzu veya banka teminat mek 
tuplarını \'e şartnamesinin «F> fıkrasında yazılı vesikalarını ihale gü
nü .eksiltme snatinder. bir ~nat evveline yani «~a at 14 de kadar> Er -
zincan mlistakil müdürliiğ'liııe .makbuz mukabilinde vermeleri lazım -
dır. ~8 :.n 11 8 4 :34 2/1924 

lllf anisa C. Müddei umumili-
ğinden: 
M ani5a ceza eyinin 1 hu ziran 940 tarihinden 31 mayı!'l !lıi 1 tarihine 

kadar olan bır senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulm.ıştur. 

Ekmeğin beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihti
vaç 158000 adetten ibarettir. 
• Muhammen bedel beher ekmek 8 kuruş 16 santim hesabiyle 12892 
lira 80 kum:; ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuru~tur. 

Bu işe ait ·şartn~meler müddeiumumilik kaleminden bedels!z olarak 
alına bil!:. 

İhal e 7- ha7.iran - 940 \,uma glinü saat 11) de C. müddeiumumili&i 
mnkamınd'.l toplanacak olan komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

Talipleı .. n muvakkat teminaUariyle teklif zarflarının 2490 sayılı ka
nunun 32 inci mnddegindeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale 
saatinden en az bir .:<aat E>n·eline kadar makbuz mukabilinde cumhuri
vet müddeiumumiliğine verilmesi ve isteklilerin muayyen gUn ve saat
te komisyonada hazır buluıımalarının lazım geldiği ilan olunur. 

3 2 4 6 1989 

/zmir Kızılay merkezinden: 
Cemiyetin tasarrufunda bulunan Sc>)·diküyünde Gaziemir sokağında 

sağı Fires tarlası ~olu Gaziem:r )"olu arkası Fires tarlası önü Aydın şo. 
sası ile mahdud ev satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin izmir kızılayına 
müracaatları ilan olunur. 31 4 1958 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğü·~·~en 
ı - Tuzlamız ihtiyacı için lilzumu olan on ton meşe koınürü hÇık 

eksiltmere konmuştur. 
2 - l\I•ıhammen bedeli 500 ı :ra muvakkat teminatı 37,5 liradır. 
3- İsteklilerin ihale günü olan 5-6-940 çarşamba günü !aat 14 te 

mildilriyetimizde müteşekkil komisyonda hazır h ılunmaları. 
1965 

Budapest ı'çin: ıı...ı1 
CALİTEA Vapuru 4-6-940 tarıhin KASSA motörii 5 hazirana doıı·-

de beklenmekte olup İSTA:NDt:L beklenıyor. • 
PİRE NAPOLl CEXOVA limanlarına S%EG1<.;D motörü 15 hazirana dol 
hareket edec.ektir. ru bekleniror. 

E. MORANDİ Vapuru 13-6-940 
tarihinde beklenmekte olup erte~i SERVİCE MARTİME ROUMAJ?ol· 
günü PİRE"TR1YESTE VENgD!K li- BUCAREST 
manlarına haı·eket edecektir. 

QGIRINALE Vapuru Haziran a- Köstence ve Galas için: 
yının ikinci on gününde beklenmek- ıwıı 

te olup VENED1K TRfYESTE liman- 01TUZ vapuru 20 hazirana doıı·-
lamıa hareket edecektir. bekleniyor. .• . . .... 

Not - Bütün bu vapurlar Triyes· Vapurların fıılm Te tarib!eri 
te veya Cenovada ıimali ve cenubi tında h[ç blr taabbO.d ahnnıtlo ~ 
Am~rika limanlanna hareket eden l 'ELEFON ı 2001 - 2008 
iT ALIA ANONİM uyrisefain şirke· l•••rm••••••••,.1 
tinin ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRİYESTlNO ano· 
nim aeyriaefain tirketi va.purlarına 
tesadüf ederler 

Not: Gerek navlun ve gel'ekıe ha
reket tarihleri hakkında acent!!miz 
hiçbir me~uliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

Olivier ve şürekıiJ' 
LİMİTED 

VAPUR ACENT ASI 
Atlürk caddesi Reea binaaa 
Tel. 2443 , 

• jf 
Londra ve Liverpol hatları ıÇ 

P. 'h .. •P"" ıy!anın ı tıyacına gore v 
lnrım:z sef~r yapacakla:-dır. -DOKTOR 

BEHÇET UZ 
Çocuk _Hastalıkları 

Mütehas$ısı 
H&ı!talarını 11.30 daP bire kadar 

dP.yler sokağmdaL Ahenk matba&Sl 
ıanında kabul eder. 

·--- Diş tabibi 

Cevat Dağlı 
Hastalannı her rin sabah~ 

akıama kadar lkincibeyler .O .ıtl' 
fında 65 numaralı muayeneh 9 
•inde kabal eder. Telefon: 3~ 

İzmir asliye ikinci hukuk hikİ.,J~ 
ğinden: ıl , 

İzmir asliye ikinci hukuk hakimli- Hukuku umumiye namına Ak • 
r • ğinden: Ömer kızı Ayşe H~ l\lehmed A 1d•' 

lzmirde jiro ticaı·ethanei1i memur- ley hl erine açılan akdın butlanı. ,r 
!arından Tayyar Günaç tarafından vasının icra kılınan mahkemesı 

1
_, 

1zmirde çivici hamamı civarında nunda: Mahkemeden sadır 0 }.d 
MUiit sokak No. 12 de Asım kızı hükme karşı Ayşe ve Mehmed Jı~ 
Rana Gi.inaç aleyhine açılan boşan • tarafından S0-5-940 tarihli ar~U 1 , 
ma davasına mütedair teb!iğat bila ile temyizi dava edilerek AkifıJl ,., 
tebliğ geri çevrilmiş olduğundan za- kametgahı mechul bulunması h• ;. 
bıtaca dahi ikame"tgahı tesbit edile- biyle temyiz arzuhal suretinin rrı• t' 
ıncdiğinden hakkındaki tebliğatın keme koridoruna talik kılındıit t•1• 
ilanen icrasına karar verilerek muw liğ makamına kaim olmak üzere 
hakemesi 17-6-940 pazartesi günü - lfin olunur. 
ne bırakılmış olduğundan müddei - -------------~ 
aleyha Rana Günaçın o gün saat 10 ZAYİ ~ 
raddelerinde asaleten veya vekale - İzmir 17 inci kolordudan atınıŞ j 
ten mahkemede hazır bulunmagı ak- duğum askerlik terhis vesikamı ı ~· 
si takdirde aleyhinde gıyap kararı ettim. Yenisini alacağımdan esl<1 

verilccPği hususu tebliğ makamına nin hükmü yoktur. ?JOı 

knirn olmak fü~ere H. U. M. K. nurı İzmirde Bornova Çiçek sokak 
tebliğat faslına tevfikan keyfiyet i - 1 de 315 doğumlu Avram oilll 
lan olunur . 1981 !sak 

Deniz levazım satın alma komis
yonundan: 
1 - Mevcud keşif, plan, ~artname ve hususi, f'ennt şartnameleri mu· 

cibince tahmin olunan bedeli 126386,70 lira olan Heybeliadad• 
ki ~leniz harp okulu ve lisesi yemekhane ve yatakhane binası iti" 
şasmın 3 haziran 940 pazartesi günü saat 11 de kasımpaşada de
niz levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla miln• 
kasası yapılacaktır. 

2 - Mu\'akkat teminat miktarı 7569 lira 33 kuruştur. 
3 - l\levcucl keşif plan ve şartnamesi her gün 632 kuruş bedel mu-

kabilinde m~zkur komiı.yondan alınabilir. 1 

4 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ed~ 
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saattan bir saat 
en·eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığın• 
makbuz mukabilinde vermeleri. 
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inhisarlar Diyarbakır Baş-
müdürlüğünden: 

940 mali ~enesinde Dıyarbakırdan kazalarındaki ve Mardin mülh•
katındaki inhisarlar idarelerine gönderilecek tuzların nakliyatı on bet 
gün rnilddetie ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Nakledile~ek tuzlnrm miktarı tahminen ~ekiz yüz bin kilodur. Mu
hammen bedeli on bin ve muvakkat teminatı yedi yüz elli liradır. 

:Muvakkat ihalesi 12 _haziran _ 940 trırihine mUsadif çarşamba gUııd 
cıaat 12 d~ Dıyarıbakır inhi arlar lıaşmüdi.irlUğünde teşekkUI eden k~ 
misyon tarafından yapılacaktır. 

Şartname"i: Ankara, İstanbul, İzmir, Siirt, Mardi!l, Urfa, Gazia1Y 
tep, Eliizık, l\Ialatya, Bitlis, Diyarıbakır, inhisarlar idarelerinde me\'· 
cudclur. :n 4 1956 

!•--~:...-----------------·~_... ALSANCAK 
lstuyonu Kl\rsı~•ndn Y•n: Açılaıt 

E.GE 
i!ususi f!r'!stahorreöI 
Sahibi: T>OKTOR OPERATOR 

ADİL BİR 
Hı;ı• ~ubeye ait hastalar kabul ve m.il

itcha.~s-ısları tarafından tedavi edilir. 

1 Müessesede her zaman 
_ doktor bululur. T el.2918 


