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idam edilecek 
Bern, 29 (A.A) - Federal meclisi şimdiki se 

forberlik esnasında casm;luk veya kundakçılık 
hareketir.de bulunacak asker ve siviller hakkın
da idam ce-ı.ası tertip etmeğe karar vermiştir. 
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Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

ı.:. T E L E F. O N : 2697 

Askeri ceza kanunu bu ime kadar sadece harp 
halinde idam cezasının tatbikini derpiş etmekte 
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İlnn münderecatından gazetemiz mesullyet kabul etmez YENİ ASIB mntba~"?da ~ılmı.ttıi-

n zayiatı gittikçe ağırlaşıyor 
-# 

Belçika kralı hakkında karar verilecek. 
~~ 
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Kralın ihaneti lngiltereyi de Fransa
yı da asli sarsmadı - Papa muğber 

- *-• • 

f hu de bir.Alman gayreti e 
. • .. 

~ ariçteki 
devam 

Belçikalılar 
~ 

hüküm etin mücadeleye 
ediyorlar 

,. 

... etmek kararını tasvip 
~ 

' . 
Alman parasıit mi Jrc;.dcri efradı haı:adan karaya inerken 

anlı muharebeler devam ediyor 

man iddialarına göre 
Ve Ostand sukut etti 
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Kate ve Dunker.k müttefiklerde - Somda köprü 
başlan Almanlardan· .. tamanlen te~zleniyor 

n 
. ~*x 
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~~~'-~lilil~ Londra 29 (ö.R) - Şimal c.ep~ ALINAN YEN! BABF.RLER • • ~ • • •• - i'!. ...D--"- _!JQ il!. Jl'l.--:"T"" ı;:..... 1?,..;a.,.. ~ 

rebenin bir netıcesı transız orau u- kındn nlman haberıer şunlaroır: 
na Som ve En nehirleri üze~in~e Şimalde Almanlar ile müttefik 
cephesini takviye için kıymeth bır kuvvetleri arasında çok .. ka~lı mu
zaman kazandırmaktır. harebeler olmakta ve muttefık kuv-

Londra, 29 ( ö.R) - Belçika 
Parlamento erkanı Kral Leopol
dun müstakbel vaziyeti hakkmC:a 
karar vermek üzere Cuma günü 
Pariste içtima edecektir. · 

FRANSADA tNŞtRAH 
Paris, 29 ( ö.R) - Belçika büküıre

tinin Kral Leopold ile Standını katet
mek karan Fransız umumi efkirına in
~İrah vermiştir. Kralın teslimiyet haberi 
ne kadar heyecan uyandınnlf&a bu in,i
rah da aynı ni!bette geniştir. Dün ak
şam B. Piyorlo tarafından radyoda 
Fransızca ve dahiliye nazın tarafından 
Flamanca okunan beyanname Belçika 
kabinesinin bir içtimaını takip etmediği 
cihetle hükümetin müttehit azim ve ira
desinin ifadesidir. Alman propaganda
sı tarafından Belçika milletini te kil 
eden V alon, Flamanlan biribirinden 
ayınnak tefebbüsü beyhude bir gayret 
telakki ediliyor .• 

B. Pij:erlo beyannamesinde Belçika 
kanuni esasisine ·göre ecnebi kontrol al
bna giren bir Kralin hükümdarlık sala
hiyetini ifa hak'kından mahriım olduğu 
~U--JC-ı.... a:xli ~'!. ha. 
laiıacak olıın Parlamento eger luzum 
görürse kralın vaziyeti hakkında karar 
v~recektir. 

KRALIN HAREKETl Y ANLl~TIR 
En nehri üzerinde düşman Ret~- vetleri vaziyete tam bir enerji ile 

tin !arkında nehri geçmeğe teşebbus karJı koymaktadır. Cereyan eden 
· · bir fırka asker kullanmışsa da muharebeye iki taraf hava kuvvet
~·:vaffak olamamı§tır. Ele geçirilen leri büyük bir §iddetle i•tirak et
esirlerin ifadesine nazaran bu fırka- mektedir. 

· t 0 kadar amr olmuttur ki Kale §ehri dün akp.m Fransız 
ı;;;;;;;=:=~==~~~~~~ nın zayıa 1 e.~ l . . r d id. Dünkerk 

Baı.ı ecnebi müfessiTleT Belçıkanın 
İngiltere ve Fransanın menfa~ti olmndı
ğını ve bu itibarla münfeTİl bır sulh~ ak
detmek :oalahiyetini haiz bulundugunu 
kaydetmişlerdir. Hukuki ba~ı~~a~ bu 
mülahaza doğrudur. Fakat ıhtılafı ba-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
M iittefiklcrı :::af ere götii nııe~i beklı•tumlerclen üç,-ıi: 

general V cygand 

:: • Al lar bunu derhal harp sahne- kuvvet ennm em e ı. •••• ""A""'ı""m"""a"""n'"1'a""'r""ı'n""'•""•'.'v''r!L""1'e"r'"r!'E: 
Ma. denı:iııin hir kısım sal~ilini , ~ale, • r;;an · çekmeğe mecbur kal- te doğrudan doğruya Almanların 

Dmıkerk. Ostancl 1·c tngıltcrenm sm en gerı - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - • • • 

__ :m~e:uJ:d~ıe:n:·n~i ~g:ös~te:n:·r~h~a~":·t:a --~m~ı·~·ar~d~ır~. ~;-;;-;-;;:;-------.:__------------- ~ imha usulü v~ E 
SON DAKİKA E f ngiliz kuvvetleri j Tarih -·-vatanına ihanet eden 

Jıraııar serisine birisini 
daha ;ıave eylemiştir 

• • • • • • • • • • • • p : Londra, 29 (Ö.R) - Lo~dr~ ~sken: 

S •• k ı na ve ort : mahfilleri Alman tayyarecılerının ve: Uv ey Ş ana 1 - : tanklarının sivil mültecilere ~ar~ı: 
: yaptıkları müthi~ mezalimin Brıtan- : 

k k : ya kuvvetlerini Alman ~uharebe E 

Sal
• de gı·rme yasa : usullerinden daha ziyade hıddetlen-: 

: dirdiğini kaydediyor. .. b. : 
: Londra 29 .(A.A) - Hükumet ır : 

Norveçte son harp vaziyeti 

Müttefik]~; Narviki 
Almanl~rdan aldılar 

~~~~~~---.x*x---~----~~~ -·HAKKIOCAKOGLU 

Kırk sekiz saatten beri cihan umumi 
dkannm derin bir teessür içinde bu· 

· _ K h' eden bU:~liyor: Yollarda ve Süveyş kanalı 
Londra 29 ( ~: / t t'~a~ takviye edilmiştir. Süveyş mıntakası askeri va

mıntakasında ı:ıu a aa er 1 
• ·villerin Kanala ve Porsaide girme-

1isinin husu~i ~ır .ruhsa~~ haız otalmk ay~ ~ gaz ve benzin depoları sureti ınah-

: cok çocukların cenubi Gale gönderil-: 
: ~esine karar vermiştir. : 
: ioo BİN KİŞİLİK YENi ORDU : 
: Londra, 29 (Ö.R) - Kam~ı:adan ; 
: bildirildiğine göre amele parlisı lOO : 
: bin kişilik bir ordu teşkilini teklif et-; 

Yeniden 30 Alman tayyareıi imha edildi 
Londra 29 ( ö.R) - Norveç cep- kuvvetler tarafından. alın~,tır '. Di

hesi hakkında Jngiliz harbiye ve ğ.er ~ mühim. m_evki de muttefıkle .. 
bahriye nezaretleri tarafından net- rın eline geçmı'tir · .. . lunduğuna siipbe yoktur. • 

Bu teessürün sebebi malumdur. ~!
~kn :..""Talının henüz hakiki ~beplen bı-

Jeri menedilmıştir. Kanın mın asın a 
susada muhafaza olunmaktadır. 

1• • • te irler altında Alınanlara 
ınenulen ·ı·hl Mı.Ilı" tesıim oıması ve ~rduıarın~ ~· a arını A merikada Müdafaa meclisi kuruldu 

teslim etmek emrini verme5ıdır. . 
Bu periı::ın emre ordunun ne ~ıikda- x*x b 

nmn inkiyat eylcdigini ve ne mık~~~: Her taarruza u·· tu·· n nın müt'adcleye dt'\'am kararı verdıgmı 
bilmiyorU7:. . kr 1 M~hakkak olan ciheti şudur lu, a k k 
Leopold bu m~um karan kendi başına A .k k oyaca 
vermiş, ne mesul hüküm~t adamla·~· ,,e merı a arşı 
ne de müttefikleri ile ist~areye luz~~ 

.. em·ıs hatta , .. 80yana harbetbgı x*x------gorm .,, ., h be 
miitteCik ordular kumandanlarına a r •Jı d l ti • 
biıc vermemiştir. . ~imali ve Cenubi Amerı a .ev e . erı 

Kral va bir infiale ve)·almt ta hır ıg- "/ J b / / 
fule ka;ılarak memleketini ... e ~nemle- mü~terek tehlike lıarfısın a ır eftl er 
kelinin !lerefini kurban eylcmı!'!tır. ~ ı 

Çiinkii Bel.;ilca milleti ~ercf \'C namt~s Vaıington, 29 (A.~) -. ~· ~~et 
m (bumlarmı çok j~·i bilen \'e • t~kdır 7 :zattan mürekkep hır millı mudaf~a 
dlen, vat:ıu yolunda h:ıy:ıtı ısühkar meclisi teşkil edildiğini haber vennıı-
l') liyen bir millettir. ;!... . • tir. A) B R lt 

1914 h.• Leopoldmı babası ~o\al)e Vaşington, 29 (A. - · ~ \:ve 
kral \ID\' :llllnl alllll'i mücadelenin de'\'am gazeteciler konferansı~~~·· aptıgk exa-
ff~· ··ddctçc askerlerinin vanından natta geçen pazar gun u nut un an 

~ .'gıı Da:~:ıs bı.,•ii~kii Bekikaı;ın "'arlı- soma aldığı mesajl~rdan çok memnun 
•1l" m ~ · · · k ld ~ b'ld' · t r ~mı yarahnı~. dünyanın hiirmctını ~- o ugunu ı ırmış ı . . 
zaıımıs Iıir adamdı. Biiylc yüksek. h~r Bir çok telgraf ve mekt~.plar Ame~ı
sahsiyetin bu kadar sefil dfü:ii ncelı hır ka Birleşik hükümetine .muzaheret bıl
~\:lada sahip olabileceği kimsenin aklın· dinnektedir. Kızılhaça hır çok Çek ge\-
dan geemczdi. .. miştir. 
Alınan mütemmim haberler de goste- « VELS• tN BEY ANA Ti 

Vaşington, 29 (A.A) - Su~n~r 
\ elles bir nutuk irad ederek demıştıT 

riyor ki Bel.;ikamıı Parist~ bulunan 
nıesul de,·lct adamları, parlamento . ve 
iy:ın Ô7aları kralın ihaneti ~~layısıy~e 
kendilerini kr:ıla sadakat yemınıyle bag
lı telakki etmemişler, Şö\'alye ~ln~ 
h ~·keline ı;elenkler koymuşlar, tuh~ı 
:zafere kndnr harbe devam kararı almış-

. . , .. 
kı: • . 

- Dünyanın mühim hır kı!lmını ka-
ranlıklar içinde bırakmış olan ~u saat
lerde Amerika kıtasının muhtelıf mem
leketleri arasında büyük bir anlaşma Amerika lıcıriciye müsteşarı 

Sumnef' Vels 

redilen mÜ§terek bir tebliğe nazaran Berlin 29 (ö.R) - Bugunkü Almaa. 
Narvik ıehri dün akıam müttefik - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - 1 . . . . 

=.~~\o/.i ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyanlar ne yapmak istiyorlar? 

Fransız teb;~sı ltalyadan 
çıkmaktan menedildi 

Roma. 29 (A.A) - Fran :ız • İtalyan 
hududu resmen kapalı olmamak!~ bera
ber bir mikdaı· Fransız tebaas•. ansızın 
İt.al~·a, 1 terkten ıncnedilnıi~lerdır. 

İtal~·adnn ~ıkmak için vizeler. sc~p 
olaı·ak ileri sürülmekte ist~ de ~ımdıye 
kadar böyle bir mecburiyet yoktu ~·e 
yeni kaide yalnı7. Fran. ızlara tatbık 
~dilınektedir. 

Trenler normal sekil<~c ic:lcmektedir .. 
ABl.OKA MESEJ,ES~ 
LQndra, 29 (A.A) - l~i ~na!lıınal a_l~ 

makta olan Londra mabafilı Sır V1lfrıc'I 
Greenc'in Akdcnizdcki kontrol me~ele
sine müteallik olarak ifaya memur ol
aurıu ,·aı.Henin teknik .sahada muvaf~?
kı;etle hitama .~nniş ve Sir. Gre.ene m 
bu hususta ltaiy.an ekspcrlerı ile !nu~-i
bık kalmıs -olduğunu beyan el~('kt~~ır. 

:Maamafih siyasi sahada henuz boyle 
bir netit'e elde edilememh>tir. Binaena

- SONU 3 ÜNCÜ SAııiFEDE -
Bir ınuaınma olm4ktan Jıcniiz ~ıkmıyan :nftıssolini Iıalya1ı meclisinde 
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~ erclz .................................. .. 
.............................. Kokulu Kız $EHIR~_~HASERLERi 

Tarih -·vatanına ihanet edeıı 
ııraııar serisine llirlSlnl 
daha Uôue eylenaqtlr 

Milli Roman: 9 YAZAN: Adnan Bilget 
Biz de genç kızlık çaiı on yedisinde 

bqlıyor. Kız yirllÜlini geçince evde kal
mak tehlikesi, dedikoducu ağıztarm ra· 
hat bir mevzuu oluyor. Halbuki garp 
cemiyetlerinde bu tamamen aksinedir. 
On dokuz yaımdaki kın henüz çocuk 
sayıyorlar. Evlenme çağı İıe yirmi beı
ten sonra geliyor. Kaım şimdi bizi A
ran endişenin nev'ini anlıyorsun tabii.. 
Hem aceleye pek ehemmiyet verd~im 
de yolc. Herlces ne derse desin, ben kı
zımı satar cibi evimden uzaklaftıraca\t 
değilim lci .• 

- T eıeklcür ederim babacığım. 
- Neye teşekkür ediyorsun ku:ım .. 

Hem.. 
-Ent. 
- Ben çok başka ~eyler iıitmi~tim. 

Mükremin beyi beyendiğini sanıyor
dum. 

- Vallahi babacığım, Mültremin ber 
pelc beyenilmiyecelt bir erkek değil. O, 
bir çok genç kızların arayıp bulamadık· 
lan bir tip .. Sağlam bir ltara1'tere sahip 
olduiunu sanıyorum. Y ••nu: onunla an· 
lapmadıiımıı: büyük noktai nu:ar ihti
llflan var. 

Böyle konuşurken gölüyordum. Ne
Jelenen babam da: 

- Neymiı olan. dedi. 

.y. .y. • 

Bu defa Mükremini bir kır gezintisine 
divet eden ben oldum. Zavallı adam te
lefonda.bu davetim önünde hayretini 
gizlemeye lüzum görmedi: 

- Nereden hatırınıza geldi hu sürp
riz sizin. T eşek.kür ederim Fikret. Y ann 
sahalı buluşuruz. 

Otomobilimiz içinde tırmandığımız 
tepenin arkasında bol bir zeytinlik bizi 
bekliyordu. Bulunduğumuz yer o kadar 
tabii güzelliklere bürünmüştü ki, çocult 
cihi el çırpmaya baolamıştım. 

Otomobilde!\ inm~tilc. Yaya ince bir 
yolu takip ediyord11k. Mükremin diyle 
uzakta bir tepeciği ipret ediyordu: 

- Su görünen yere gidelim mi~ 
- Çok güzel.. Ben de kendimce ora4 

atnı İntihap etmittim. Size teklif edecek
tim timdi. 

Bahar lrnkı.alarma bailup olarak he
men yere çömeliverirken Mükremin te
laş gösteriyor: 

- Elbisen kirlenir, şu mendil üzeri
ne otur, diyordu. 

Onun sözlerini dinliyemiyordum bile. 
Bulunduğumuz yerde, önümüzde ince 
bir dere akıyordu. Şimdi Mükıemin ele 
yanımda idi. O, bana teklif ettiği men
dili üzerine oturmuştu. Bu no\ttaya i.~-

İthalat gümrü
ğünde nüm"!-1ne 

sergisi açddı 
---·-

Sergi, Ultalfitçdarın 
işlerini lıolCl)>JaştıracaJı 
11e hep a~dı fıaJacafı -·-Dün öğleden sonra ithalat gümrüğün-

de cidden m~kbtli bir çalışma neti
c~;inde meydana getirilen daimi bir nü
mune sergısı açılmıştır. Merasimde 
gümrük b:q müdürü, gümrük servisi 
şelleri, gü.ınrük komisyoncuları ve ban 
ithalat tacirleri bulunrn~lardır. Nümu
ne sergisi ~erek ithalat tacirlerinin ve 
gümrük komisyoncularının çalışmaları
nı kolaylaştıracaktır. 

Sergide, ithal edilen maddelerin nil
muneleri, gümrük tarifesi pozisyon nu
maralarile birlikte mevcuttur. Bazı 
noksanlar ikmal edilecektir. 

Gümrük bag müdürü B. Seyfi Aydın 
lusa bir hitabe ile kapıdaki kordellyı 
kesmiş ve gümrük komisyoncu1arile bir 
hasbihalde bulurunuslut•. 

Sergi daimi olarak açık bulunacak. 
llr ... 

- Mü\tremin bey çok ktSkanç ba- ret ettim: - -·--
ba} - Vah vah, dedim. Elbisenizin le-

- Enektir. lwkanır kızım. lcelencceğinden mi korktunuz~ Yeniden mal almak 
- Ama müfrit 1uskanç.. Beni adeti., - Vallahi değil, diyordu. 

evinin içine maa tapu bailama.lt istiyor. - Şu lıalde soğuk almaktan ürktü- fJe SOimaiı isfİyenler 
Enditeli bir çocuk gibi lcorkuror. Öyle nüz. Doğrusu bu pek hotgimca bir fey. Yunanistandan bir firma ticaret oda-
sanıyorwn ki, ben böyle mutauap bir Ve.. Kaldtahalarla gülü,.ordum. sına müracaat ederek papatya satın al-
evin arzuladaia lc.adm olaınam. Mükremin nedense eözlerimden alın- mak istediğini bildirmiş, Atinah bir fir-

- itte benim kanpnuyacaiım mev- mtştı. Bununla berabu netcfenmeie ça- ril L 

zu l.udur. Artık bu noktayı dütünmelı.: lııtaiın1 farlcediyol'dum. Sesini işittim : ına da mermer ithalatçıLa · e tanı.Jına.ıı; 
hakla Ana ait .. Erk.eklerin eberisi böy- - Filcl'et. aiı: lcır ceuntilerini aever- arzusunu izhar etmiştir. 
ledir, Kazını. Namu.lu erkek karlSU\ı miııiniz~ Hong Kongtan bir fi~ · cep feneri, 
lcıslc.anır. - Baydmm böyle gezintilere. .ımpul, pil, ka.n.avi~, lastik ayakkabı, 

- Demek sen de bu fikirdesin ba- - Ben de severim. pamuklu mensucat, şemsiye satmak ve 
bacıiım. Ortada lcısltarutacak ne var iti. _ .F..ier yanmada mendiliniz olmaz- ithalat t.acirlerile tamşmalc istediğin! 
Onu aldatacalt veya, onunla eYlendilc- sa} bildirmiştir. 
ten aonra bir ba•a erkek için arzu çe- - O zam.an nedelenmeme\:. için -·--
kecdc deiilim ya .. Hem bu bahis üze- ayalcta dururum. Vali Kermesten celdi-
rinde Fikretin babası gibi değil. arka- - Ben de öyle yapanın. Bergarnada kermes şenliklerinde bu-
daşı gibi münakap etmek istiyorum se- Ve Mükremin, hofUna giden cevabım lunan vali B. Ethem Aykut dün sabah 
ninle .. Ne denin baba? önünde m*ur kalJc.ahalarından b irini 

- Vallahi bu bahis lİzerinde söyli- daha attı. avdet etmiştir. 
yecelderimin hoşuna gideceğini zannet4 Garip değll mi. ikimiz de \tonupcak -·--
miyorum. Her millet kaakançlı\t hakkın- mevzu bulamıyorduk. lıte yalnızddt.Ya- Yüksek Ziraat 
da ba,ka başlta dü,ünüyor. Avrupalı nınuzda bizi rahaı.ız eden biç kimse Enstitüsü talebesi geldi 
bir laıfa kısltanmak diye bir his kabul yoktu. Arada aırada icat ettiğimiz ko-
etmiyor. Hele Ameri\talılar bunun çolt nu .. ma vcaaeleri hemen sönüvermişti . Yurt içinde bir seyahat~ çıkan yük-

,. sek ziraat enstitüsünden bir talebe ııaçma ve anormal bir his olduğuna kani- Buna ipret eden ben oldum: 
ler. Diğer taraftan ,imallaer, lsveç ve - Neden 'kon~uyouunuz Mükre- grubu dün gece şehrimize gelmiş ve 
hl\h- F'inlandiyal.\ar. dddi surette rnin hey, aöy\iyece\<\e.-inizin "epsi bit- tlraat mektebine misafir edilmiştir. Ta-
ı . .J.,-·~ı- ... > .. it anmayı .h-..hc:a aile .: -i> ~ebe şehrimiz.d~ iiç gün katarak 7.İrai 

Mesela Knut a m on bır romanın· ·•k ik\M"dc h"\ •n cı.kl" ' •r, 
..---~~~~~naım<i;ol;i;':W~~C;IF.a~n~l'ftll~yı~p~giz.ı..r.iıiG~~-~vwcwr~d~in•,w~~m.,..İ} .... _.......,.._.-n.ı __ ~...._ ...... ,........_i----- ~_,.,.,,19_,__ 

taya abip bulunsaydım, evlenmemeyi ZA-Ti• 
- Ne lı:uanymı~ o, Mükremin bey. SUNGUR düşünürdüm. Karısını lcı~lcanmıyan in-

sana onu evmiyor, diyebilirim. - Büyük hrar. Ben artık bu müp-

Şu d h l 1_ ._ hemiyete bir netice vermek istiyorum. Manyazitör Zatı' Sungur du·· n 1 . nu aima atır ıyaca~aın ~ızım. zmıre 
Klasik insanlık kaideleri ve bi.lhasaa ce- SizinleF~~nm gibi konuşmalt istiyorum. ~e~iş vehdlodğruca Elhamra sinemasına 

Nasd iuet, benimle evlenmek üzere ınm d J miyet telakkilerine rağmen Türk Claima ış ve 0 e o aşan sinema m "d " .. 
kıskanır. Bu bizim için bir ayrılık nokta- nefsinizde cesaret buluyonnusunuz> B. Ahmet ile karşılaşmıştır. u uru 
sadır. Ama zararı nishetinde faideai var- - NŞüphesiz evet. Manyazitör bu ~ırada elindeki şc ._ 
dır. Bilhusa ulvi bir histir, bağlı- - uı1, b.bul ediyorsunuz demek ? ~:esini ~urakara_k Ahmet amcanın ~ 
lık ifade eder. ~BftMl:DI- o~ demış, şemsıye l33Yanı hayret birse-

k~~e sıçrıyar~ ~?' Ahmede Yaklaşm:ıs, 
Zatı Sungur elınızt uzatınız, korkınayi
nız demiş, B. Ahmet şemsiyeye elini 
uzatmasiyle şemsiyenin koluna takıl
ması bir olmuş ve sanatkarın bu zarif 
~ürprizi hayretle kaı·sılanmı.ştır.. ZAti 
Sungur Avrupa ve Amerikada şöhret 
kazanmış yüksek bir Türk artisticlir 
Yarın akşamdan itibaren Elhanırad~ 
hayret sahnt>leri }"aratacak, cumartesi 
Pazar günleri de birer matine verecek~ 
ınis ... 

Mahlıemeıerde 

···········-· 
Dur! Demiş ve hemen 

bıçağını çıkarıp saplanlış 
-------~~x*x~-~~~~~~~ --·-POLİSTE 

Yeni vergi zamlan 
-~~~~~~~~x•x~~~~~~~~-

Beyanname verme müd
. deti hu akşam bitiyor 

-~~~~~~~~x•x:-~~~~~~~-

Zam veya oergi mevzuuna giren madd~ler 
hangileri? - Hileye kat'iyen meydan 

verilmiyecek • Balıkallar da kontrol edilecek 
Mali yd sonu ve yeni vergi ı:amlan 

dolayaaiyle bütün maliye dairelerinde iki 
günden beri büyiilc bir f&aliyet batlamıı
tır. Bilhaua defterdarlık varidat dairesi 
gece bütün teı.kilatını çallfbrnuıtır. 

Milli müdafaamıı:a taluia olunmak 
üzere zarul'i görülen yeni verci :zamlan
nı ltallwn17., höyle ulri bir maLada b.u
redildiii için aeve seve ödeyecektir. 
Halkın enditesi, toptancı elinde mevcut 
maluı l>eyanı aaraaanda ltarplqdman 
mümküa noksan mu.amele yüzünden. 
hazineye intikali lbım gelen men.faatin 
şunun bunun elinde kalması ihtimalidir 
ki, bu eodife bile ludlunuzın ahvali ru· 
hiyeaini göstermesi bakımından lıalcilta
tcn ulvicfü. 

VFJlCtYE TA8t MADDF.l.E.R 
V erci ve ru.aumları arttınla.n veya 

yeniden resme tabi tutulan maddeleria 
batLcalan ounlardar: 

Kahn. Çay, Benzin. Kauçuk ve biJU
mum mamulleri, Deri ve mamulleri. Pa
muk ipliği ve mensucatı, Pamulctat\ lıa
zır e§ya, Yün ve Kıl iplikleri ve mensu
catı, bilumum ipWer ve sun't ipekti 
maddeler, bilO.mum mobilya ewası ye 
mobilya ıüı maddeleri, eldctrik leva
ztmları, içkiler, Çakmak taşı, lcara ve 
beyaz Biber, Karanfil, Zencefil, Plastik 
maddeler, Şemsiye baılıklan, Sigara 
ağızlıklan ve her nevi yazolar1a mobil
yelilc ağaçlar, Parke talıtası ve kontr 
plaklar, Kopya kağıtları ve camlar, mu
kavvalar, duvar kağıtları, kağıt ve mu
kavvadan mamul eşya, Keten, kendir, 
makaralar, yumak ve iplikler, Keten 
mensucat ve dantelalar, şeritler, Mu~m
ma\ar, Tuğla ve Banyo, tuvalet aksamı, 
Sobalar ve aksamı , F otorraf camları, 
saat camları, bilezik ve küpeler ve diğer 
maddeler ... 

Bu vergi zamları kiloca ağır madde
ler jçin daha az. süs ve mobilya eşya 
için daha çoktur ve fakir halkı fazlaca 
müteessir etmiyecelctir. 

KONTROL BAŞLIYOR . . .. . .. ~ . 

toptanedar ( toptaocı taoiri ve ıwnulüne 
ıirenlel' lıülümetçe izala edilmittir) 48 
aaat zarfında beyennarne .. ennelcle mü
kelleftirler. Cuma giinünden itı'hareo 
kahveciler, benzinciler, çay aatanlar 
kontrol edaecelttir. Bilahare de diier
lerinin ltontroluna hatfanacalttır. 

Beyannamelerinde 7anl11 beyanda 
bulunanlar veya atoldannı cöatennİyen
ler. itiyle yoluna aapanlar bet misli vergi 
ödeyeee~lerdir. Beyanname verme 
müddeti bu alı:pm bitecektir. 

Y apdacalc kontrol ve tetkikler defter
ler üzerinde. depolarda •e icap eden 
)'ederde hemen yapılaeıdtbr. Bu iıte en 
ufa.le bir musama1ıaya yer verilmiyeedt
tir. 

Toptan ve ptta.ltende mal aatanlar· 
dan toptancJıiı calip olanlar ctoptan
cı• aayılacaldatdtr. Toptancının en ba
sit tarifi budur. 

Bütün balla! diiJckU.lan da lı:ontrol 
edaeedctir. 

TICARET VEK.lLETtNIN 
TEBUtJ 

Dün ticaret vekaletinin mülıim bir 
tebliği telgrafla lzrrur mıntaka ticaret 
mlldürlüiüne Mdin1miş ve alahdanar 
lc.eyfiyetten haberdar edilmi~tir. Tehli
fin hülbasi tudur: 

1 - Şelter fiatmda zam olmadıiın
dan bugünkü fiatı aynen devam edecek
tir. 

2 - istihlak vergisi veya vergi zam
mı dolayısiyte muhtelif maddeler fiatın
da lcarıJa~ılacak zamlar, vergi nispetini 
tecavüz edemez. 

3 - Ancak bir kısım maddeler için 
peralcendeciler heyannameye tabidir. 
Beyanname vermiyece\t olan ve ellerin
de mal bulunan peralcendcciler fiatlel'İ 
arttıramazlar .. 

4 - Bütün tacirler, fU sırada beyan 
ve talep edeeclc.lerl fiatlerin mesuliyetini 
taşıyorlar. Milli korunma kanunu mu· 
vaeeheainclc bu mcauliy.etİR aiırlığı ma-

iki vatandaşımızın çok 
asiline hareketleri 

~~~-~~~~~x*x---~~-~~-

A l aşehire bir orta mektep binaıı kazandı
racak, bir nur ocağı yaratacaktır 

~~--~-~x• *x.-~-~--
Geçenlerde Alaşehirde vefat eden olunmuştur 

~ustafa Ruşen oğlu hayatının son da- Şerif Uğı:ı.rlunun bu asil hareket" d 
kıkalarında memleketin maarif ihtiya- Alaşehirlileri çok sevindirmiştir ıA.ne 
cmı takdir ederek inşaatı yarım kalan cak Alaşehirliler on bin lir il : t -
~~~ 0me;.te~. binasını~. tama~~nması nm ikmali mümkün görül~ne~~:t~ 
ç Ha n ın ıra. teberru eylemıştı. mektep binasına ikincl teberrü olan se-

~ır s ever ailenin maarif.im.ize karşı kiz bin küsur liranın ilavesini temenni 
Y~ttıgı ~u kuvvetli yardım şehirde bü- eylemektedir. Bu temenni çok yerinde
f~~dı.sevınç ve takdir hislerile karşı- dir. Mektep binası nura ve maarife su-

Alas h . . . . . . samış halkımız için en mükemmel bir 

-·-- BAŞTARAFI 1 İNCi SAeiFED.E -
Kalpleri vatan \"e istildil aşkiyle ç•· 

pan BelçikalıJamı da bu asil karar e~ 
fında yerlerini 31ac-8klanna şüphe yo~· 
tur .. Bu hususta en kü~ük bir tereddu• 
de düşemeyiz. 

Ancak clün de işaret e,tediiimiz Jibi 
müttefik ordulann sol cenahlannm ha· 
bersizce düşmana tesllin edilmesi elbet· 
te boş bir hareket olm~tır. Kendi va· 
tanlarmı tehlikeye k:oyuak Betçikanuı 
iındadma ko~ Fransnlarla hipzlet 
bu vuiyetten zarar göreceklerdir. 

Lakin zararları biç bir zaman nib~I 
zafere müessir olacak bir aiırhk .e lııi• 
kıymet ~yataktır. 

Mib'oolarca ask:eriıa dövüttüiü ~
rebelerde bir bç yüa bin kqilik .. ,. .. 
atı her zaman cöze aldml.mq taWI hi· 
&liseler ~de mütalh eaiJebilir. . 

Nitekim muvakkat zaferlerin~ 
içinde bulunan Alman oNulan .. ...,. 
lundaJdan hatlara mmib (alarak ıel· 
mq defilludir. . 

y a(Jllan tahminlere cöre Alm.aa 011• 

atı yMi yii& bin kişi olarak tesbit eiili· 
yor. Biz bu rabmı miihaJiiah bu)arak 
)"U'llll milyona iıulinni4 olsak bir o P. 
.tar da yaralı kabul eylesek Jiıml cü• 
içiade taarrus halinde MlUllD b.Vfl'" 
tin üçte birinin harp dışına ~ 
kabul eylemek icap eder. 

Müttefik cephesinde açalu ve actJln•• 
sa muhtemel bulunan iasaa aa1ia~ 
mütevellit rahne asil lna mikdara •lii 
olamaz. 

Kaı.at edilmiı hakibtlwlendir iki ı-
anıu halintle bulananlar mliüfaa 1'9" 
ziJ"etiatle olanlara nuaraa aspri ltic 
misil hatti fuhı zayiat vermece ....... 
ldiıniurlar. 

Harp sahnelerindeki zayiatı bir tara· 
fa bırakarak meselenin esasıru da ele 
alalun .. 

Müttefikler Ahnanyarun tecavidleriol 
durdurma~ dünyanın nizam \'e emoiye-
tini muhara-ıa eylemek, imparatorı~
rmın bayati menfnatlerini, bir (ok ~-~ 
Jetlerin hayat ve istildillıerio.i konu-
maksadiyle silaha sanldıldarı unuıa ~ 
~plannı yapmış, kuvvetlerini ölçnıiit 
bulunuyorlardı. Eter böyle hareket. ~y· 
lememiş olsalardı harbi geciktire~ı~ır
ler, Danzig meselesini Südetler ışıne 
benzetehilirdi. Belki bu yeni mi.isaınal .. 
da müttefikler için ağır bir \'aziyet olu~
du. Lakin bu ağırhk muhtemel ma~..ı
biyetin yanında çok hafif kalı.rdı. 

Binaenaleyh müttefikler keneli · kut 
'\'etlerine gi.ivenerek bu mücadeley~ •~"· 
nuş bulunuyorlar. Mücadeleye girda. 
leri zaman da Bekikanm karan taJll 
,.e kat'i bir bitaraflık muhafaza~-. yoluJl' 
d.a idi. Nitekim Be.rlin, Paris ,.e Lod~ 
rad)"Oları her haftri bir teca'ri;l: ihtİftl ..,. 
..__..,..._ ~uu,.,aı..ı.... '""J.u.u ı-bl ... 
dünü kanunlarda, yani harpten sonra 
kabul ettiklerini beyanda müttefiktirlel·fl 
İn(iltere ve Fransa pek ila Belçika t~ 
rakJanna kosmak hususunda taahhüt 
altına girmiyebilirler ve kendi hudutl•· 
rında harbi kabul edebilirlerdi. • 

Bu taahhüdü kabuUuioin bir sdeb1 

de dünya umumi eCkirma ya~ 
harp gayelerine uygun olarak mücaclt• 
lelerini devam ettirmek içindir. 
Eğer hissi dü .iinmCklen tamaınefl 

uzak kalabilmiş olsalardı müttef"ı.k or· 
dular bu~nkü bulunduklan sıkısık , ... 
ziyete düşmez4i. · 
Bun~ beraber kabul eylemek li· 

zmıdır ki Jngiltere ve Fransadan besaP" 
sız hareketler beklenemez. l\lüttefiklel 
hesaplarını yapmıslar, Belcika naz:ıt11 
aluımaksızm rubai zafer~ ulasmautll 
imkanlarını hazırlamak esbabını ·teınin· 
den sonra imparatorluklarııu atese at· 
mi'ilardır. · 

Bornovanııı Havuzba.şı sokağında otu-ı dan cıkara'k önümüze geçti , anneme 
ran karısı Bn. Emetullahı bıçakla öl- (Dur!). dedi ve çorabının içinden beyaı 
dürmekten suçlu ve mevkuf Ali Ko- S<lph hır bıcak çıkarıp annemin göksü
kulu hakkındaki ~vaya dün devam ne beş defa saplack Zehra ve ben fer
edilmiştir. yat ede rek kaçıştık . Zavallı anneın, ka-

••••••••• 

Ağır surette 
yaraladı 

. . . ~: _u~ bu sevınç ıçınde ıken buna emrühayırdır. iki teberrü birbirini ta 
ıkın~ısı ı~~ve olundu. Yine Alaşehlrde mamlıyarak blr nur 0 ~ -

~mkı;n tuccardan .. Kul~lı Şerif Uğurlu fa7Jl etli vatandaşların :ınıy~~;~:~ 
aya ının .son ~unlennde salahiyetli tireceok, ruhlarını şad edecektir 

Belçika cephesinin yakılması ve p.all 
Fransadaki ıniişkiil bir vaziyete diişe•• 
müttefik ordulann iikibeti harbin neti
celeri iizerinde müessir bulunınaktan 
çok uzakttr. Harbin mukadderatı Fran· 
SIZ topraklannda cereyan edecek ve iki 
taraf kuvayi kiilliyeleriai :kal'S1 brşn·• 
~etirec:ek büyük meydan mu'harebeİe· 
rinde taayyiin eclec.-ektir. 

Dinlenen sahitlerden maktul "kadının Pl.\01 açık bulunan bir eve daldı ve orada 

k F-·L • '<h!l!ld' • ., ' 1 t l öldü. 
tzı <Uırıye a L'leyı Soy e an a mış ır: o·- '- "ti d l ...,._ 1 

ıger sanı er e s uç unun ı:.ımetu -
- Saat 5 sularında. ann«:1~: ben .\ 'e lahı bıçakla yaralayıp ö!dürdü~ünü gör

kom~urnuz Zehra, lzmırde tutun maga- düklerini söylemişlerdir. 

zati.arı ~ez~~n-~ d~vetle bankada mevcut Alakalılarm bu noktayı eheı~mi etle 
s:~ız ~ın kus~r lırasını emrühayra talı- nazara alacağım muhakkak sayar ~er
~d·edı~mek kuzer~ teberrü eylediğini hum iki hayır sahibine bu vesile He de 

1 ımuş ve eyf1yet mahkemece te .. cil tanrıdan rahmet dileriı:. Binaenaleyh hislere kapılmaia sinir 

zalarında çalışmak üzere kayalık soka- Mahkeme heyeti, gelıiıiyen ba7.l a
ğını ta'kiben gidiyorduk. Övey babam bitlerin celbine karar vererek muhake
olan suçlu Ali birden kayalıklar arasın- meyi başka bir güne bırakmıştır. 

=--- ---::-,,...-::------• .... __ _ 

Bir katil mahküın oldu.. Biıi BERAET 
Kıymetli bir teberrü 

~-~~~~~~~x*x·~~~~~-~~-

Menemen in Şehi t Ke mal köyündl•n 
Ali oğlu Osmanı çifte tüfenği ile kasten 
öldürmekten suçlu ayni köyden tbrahiın 
o~lu Mustafa Fidan, bu cinayeti ağır 
\'e şiddetli tahrik neticesinde ika ettiği 
anlaşıldığından altı sene ağır hapis ve 
3 ay müddetle amme hizmetlerinden 
memnuiyet cezasına mahkum olmuc;tur. 

Alsancaktaki yangın ye"rler inde ruh
satsız ara~tırına yaparak bir takım ~U
rnüş çatal. kaşık ve ~a ire bulmak su~ 
tile asarıatika ni:uamnamesine muhalif 
hareket etmekten ma1.nun Hüseyin oğlu 
l~a Kızıltaşın dün yapılan muhakem~i 
sonunda beraetine ka ı·ar verilmistir. 

Kuşadasının Alaca Mescit mahalle
sinden Hüseyin oğlu MehıneL Ali aile
vi bir meseleden dolayı iki sen~~ben 
aralarında hus umet bul~n ve ayni 
mahallede oturan tbrahım Dağyaram 
çifte tüfenğite ağır surette Yaralam~
tı.r. Yaralı hastanede tedavi altına alın
mış. suçlu adliyeye verilmiştir. 

Kaskançl•ğın sona 
Atatürk caddesinde Şevki oğlu Sa

dettin, kıskançlık yüzünden Bn. Sabrt. 
yey i bıçakla bacağından yaralamış ve 
tutulmuştur. 

Doktor 8. Faik 
kurumuna 

Muhittin Hava 
500 lira verdi 

zaafım. ui'ramaia üsla sebep n 'mahal 
yoktur. Mesele sadtte 8e1nonun tledi
~i 'ibi •Belc:ika kralının teslim olma 
tarzı misli g-öriilıniyen bir bidisecli.r. Bis 
bmı_a bir şey daha ilave L'deceiiz .. O d• 
teslim olma tarzı belki tarihin bytlet
mediii hadisedir. Lılkiıa tarih vataıaud 
i?anet ed~n bir .;ok krallar kaydetaaq. 
tir .. Bu yuz luqrtıcı hidise ile tara. n · 
tanına ihanet eden krallar serisine IMri
sini daha ilave eılemiş IMdu.auy .... 

ESKİ MUHTAR 
Hakkındaki karar 
Zimmet ve ihüiislan suçlu Kar~ıya

kanın Alurca köyü eski muhtarı lbra
him oğlu Mehmet Erim üc sene -Oört ay 
on gün ağır hapse, -116- lira 60 kuruş 
ağır para cezasına ve iki sene dokuz ay 
müddetle memuriyetten mahrumiyete 
mahktiın edilmiştir. 

Bir ay hapis yatacak.. 
Cumaovasının Karakuyu köyünde 

beraber rakı içtikleri arkadaşı Ibrahim 
oğlu B. H üseyini başından sopa ile ya
ralamaktan suçlu ayni köyden Hüseyin 
~ılmaıın 1 ay hapsine kara r vcrilmiş
tır. 

TORBALI 
Belediyesindeki iş 
Torbalı belediye reisliğinde bulundu

~u . sırada konunsuz ba:ı. ı işler yaptığı 
ıddıasile mahkemeye verilen eski bel~ 
diye reisi B. Refik ve arkadaşları Os
man, Ismail, Hasan hakkmda'ki durus
maya dün de devam edilmiştir. Maznu·n 
B. Refik, belediyeler kanununun bir 
maddesine göre, on bin liradan fazla 
icar getiren yerlerin on seneye kadar 
kiraya verilebildiğini, kanun haricinde 
bir i~ yapılmamı:? olduğunu söylemistir. 

lddia makamı evrakı tetkik için ı~.ıh
kemed<>n istemiş . bu talep kabul oluna
rak muhakeme baska güne talik edil-
miştir. • 

Sabıkalının yeni cezası 
Sahtekarlığın sonu Emniyeti u mumiye nezaretinden fi-

B ka r, • .. .. •• rar etmekten suçlu sabıkalılardan I:ı-
sikasına araba;ılara ~aıt olan surucu ve- mail oğlu Bekir Ay teker ödemiste ya
htek~ l ~endı fotografmı yapıştırarak ka lanarak mahkemeye sevkedilmi tir 

~ t ; r 
1 yap~~ktan suçlu Ali oğlu ı Kaçtıgını itiraf eden Bekirin meşh~t 

. us a anın. mu a ·emesi sona ermiş, suclar kanununa göre dün mahkemesi 
bır ay hapıs Ce7.asına ma hktimi\•PtinP vanılmı<: ,,~ ı .,,. ı-."~ : _ _ ı _ _ __ · • 

Tehlike saçan şoför 
Şoför Raıni7.: isminde bir i idaresindeki 

1 sayılı otomobili halkı tehlikeye düşü
ı·ecek derecede siiratli sevk ve idare et
tiği ve bu sırada lnönü caddesinde bir 
tramvaya çuparak za rar ika eylediği 
teshi t edilmiş ve tutulmuştur. 

14 ya$Jlldaki kız 
Tırazlı köyünden olup Balçovada 

ot uran on dört ya~ında Ayşe adınrla bir 
kızı, Tıra7Jı k(jyünden Hüseyin kaçır
m ıştı r. Kızın nerede bulunduğu henüz 
anla~ılamamı,:ıtır. 

. 
··········•···•··•···········•··••··• : Hila l <'Czanc.~inden bildirilivor~"'""': 

J • • 

!;3aycr asp irini il e biHün Bayer ~ 
mustahzarcı lı dünden itibaren Hila) : 
eczaneı.inde tcvzie bai'lanm ıstır. Es- : 
ki.<:i gibi tasradan siparis kabul edil- : 
diğini sayın mü.ı; terilerlıııize arzede- : 

~~~~~--x*x.~~--..,...~-

B ütün votandQflar harekete 
Kı~~tli do1dodarımızdan bay Faik 

Muhıthn, başvekilimizin hava kurumu 
kurulta)•ındaki nutkundan ilham alarak 
Hava kurumu şehrimiz şubesine bizza~ 
gitmiş ve beş yüz lira teberrü etmiştir. 

Kendisine makbuz kesen memur te
şekkür edince hazık doktorumuz: 

4 
~ '.J'.eşekküre ne hacet oğlum, bugiin 

h~kım~~~t kanatlardadır. Mertliği, cen
gaverlıgı babadan tevarüs etmiş bulu-

n~n .. 1:iirk g~nci dün yokluk içinde sün
gusu ıle tarıhe en şerefli sahifeleri yaz-
d ığı ~ibi ~ yar~n da kanadile en büyük 
fedakarlıgı gostermeğe, harikalar ya
ratmağa amadedir ve yaratacaktır. Ye-

ter ki biz ona bu giinden her şeyi ha
zı rlamış olalım , b u günden her fedakar
lığı yapmış bulunalım ve bunu kendimi-

Polis divanında 
Polis divanı dün öğleden sonra Enı-ı 

n i~et müdürlüğünde B . Sırrının riya
setı altında toplanmış ve baz ı nolis mP-

gelmelidir 
ze bir vuiCe bilelim. 

Bunun için bu ufak yardımımla ben 
teşekküı·e layık bir harekette bulun
muş değil, ancak vazifemi yapmış bulu
nuyorum. 
Demiştir. 

Hava kurumu, bu değerli yardımın
dan dolayı asil doktorumuza alenen t~ 
şekkür etmektedir. Biz de kendisini 
hararetle tebrik eder , ~engin y urddas-
1arımıza bir örnek teşkil etmesini d

0

e 
dileriz. 

Çünkü ba§vekilimizin dediği gibi 
« Hadiaat, havalarına hakim olma
yan milletlerin ölüme ma.hkfun bu
lunduğunu gösteriyor» ve vatan fU 
dakikada hepimizden bu hususta 
azami fedakarlık bekliyor. 

İNKILAP OKULU 
~alebesi Mahkemede 
Inkılap ilk okulu besinci sınıf talebe-. , , .. · ·- _. 

HAKKI OCAKOOl.11 --•"--
An karadan vahfi 
hayvan iıtenili )'or 

Ankara orman çiftliğinde bir hayva
nat bahçesi tesis edildiği ve açılm• tö
t'e'llin in haziran sonunda yapılacağı ha
~r alınmıştır. Yüksek ziraat enslitiisü 
müdütliiği.inden vilayete gelen bir- yazı
da, I7.mir mıntakasında mevcut ve hay
vanat bahçesine uygun vahst hayvana
tın cinsleri sorulmustur. · Bunlardan 
mübayaa edilerek gönderilecektir. --·--Belediye reisinin 
direk filleri... 
B~lediye rebi dün sabah Kültü rpar

ka gıderek Fuar hazırlıklarını ve insaat 
isle rini gözden gecirmiş ve yeni di~ek
tifler vermiştir. -*-Bugünkü Konferans 

Döcent Ziyaettin Fahri Fınf1koğlu 
tarafından yarın halkevi saJonunda ve-
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A.lmun.ların Kararı 

Esir ettikleri Fransız . tayyareci
• lerini zencıre vuracaklarmış 

-* 
Alman cephesi, 2!1 (A.A) - •Hava.-.• Alınan istihhı.rat 

büro.su Oöringin, esir cdilm~ olan büfün Fransız ıayyarcci
le..intn ı:ınciı·l" vurulınasmı eııwetmi-; otduğunu h~bı•r '1>r· 
!\\ektedir. 

in,,.atıi mu« •1eldcr ) apmakta <>lduklıH·ıııı ( ! ) bildiren ra
pcırlaı· üze.-inc ıneehur olınustut'. 

Ayni hül"<• vaıı~ oı· : 

Bundan lıi)yle hir Alman tayyarecisiniıı öldürülm~ oldu
ğu h::ıber ::.lımr alırmaz. be Fr::ııısı.t ta.}yarcci"i ınukahetei 
hilıırn il ol .. 1:ık i.izcn· derhal kursuna Ciizi1eccktir. 

• l!!.1ir edilen tayyarecilere kar~, siıııdıyc kadar lncr'i olnıı 
aliCf'nabane emirler ilga edilmiştir. Bundan biiyle bütün 
F'ransı7. tay ;arcc'ileri, (_;'ransızlarııı yapbklan gibi < ·~ t esir 
~ıfilir edilnı.-z derhal .z.incfre vurulacaklaı dır. 

A\ımın tayyarec:lerinin -paraşütleriyle tayyarclerinı 
tcrkC>tmek me<.huriyctinde kalıp ta .rcrt: indikten sonra m
düri.ilmelcı i halinde Frans.ıı. esirleri ktı l'ŞUna <liulect'ktir. 

Bu tcdhHc1 şimdiye kacl::ır ıııukahclci hilrnisilde LultıJl
ıııngu sebel>öyel veı"mcmis o!r111 İngiliz. tayyarccilerinı- tatbik j 
cdilmiyecekt ir. 

. Alman hnva kuvu:tleı-i b.'l kumandanlığı bu şicldC>tli leci· 
bırlcri İtti:la7a, 'F'roıı ızların csır tuyyat·ccilcre kar t gayri 

Büyük Millet Meclisi 

Milli Müdafaaya 73 Milyon lira daha aynlıyor 
Ankarıa, l9 (A.A) - U. M. Mcrdi'fi 

bugün Şemsettin Ciinahayın b<1~kanlı
iında toplaıunı:t, bütçenin varidat .kıs
nu Üzerindeki müzakereyi ikmal eClerek 
'>40 yılı müva:ıenei um11miy'" kanununu 
l•nip cylemiftir. 

Mecliı 'bundan aonra ask.eri Eıabr.ika
l;u umum müdürlüi\i 1930 mali yu büt
Ç~e dciitiklik )'_Apılmas'lna ait kanun 
lle devlet demiryollan ve Jlınanları 
llmum müdürlüiü 1940 mali yılı bütçe· 
sini kabul etmİ!I VI" yarın toplanmak 
ii~ere içtinıaa nihın C'I vı>rnıi~tiı. 

FEVKALADE TAHStsA T 
LAYIHASI 

Ilu kanunun hüküınlcrİnı- göre, fov
kalad~ tah~ııatıan 12 mi1} on 800.000 
lirası ıııilli ınÜdilfaa işferin <anılmakta
dır. 

T .luiı>.tlııı geri \.;alan kısmından 
20,4? 1,000 lircuı demir) olları İnpatına, 
5 ,000,000 lira"ı zelzele nıınta\ta,ıncla 
y.,pılacak i~ler ve varclınılaıa,2, 731,000 
lirası lstanbul - Edirne asfalt yolu jle 
vekiller hcyr:ti knrariylc tayin olunacn\:. 
di~eı y ollara, 200,000 lirası el,, Tun<; ~li 
nııntak.;ısuıdaki ıslahat programına ~r
folunmal.:: i.izcrc 26 ~ilyon 422,000 li
rası nafıa vekaletine, l .SUO. 000 lirası 
muhacir iskan islerine, 1.500,000 lira · 
~• da tıp fakiilteııi insaaı \'e te-iıtalına 

ıı~ tah'i" edilııı.-ktt"nir. 

Yine meclis he}·eti umumhescııc »evk 
edilen diğer hir kanun Hhiİlası il.- de 
ft'~ kalade ve m uva1d.:at t~11%hİ~ elle ul-
ınak Üzere Cümlıuri} et ıtll'rl.:e7 lJanka
.<nndan ıl0.000,000 icra 1ada' avans 
akdi için mıtliyl" vc\:ilinı- ımlahi.>ct veril
mesi istenilmektedir. 

Kanunun nıaddeleı iııe göre::. Lu ,... 
lalıiyet 19.39 Avrnpı& harbinin hit<tmuu 
tnkiı~ eden lıir sene ııihavctinr. kadar 
olan nıiiddet .ı:arfmcla istim~I olunabile
cektir. 

(\ K.\nunuııarıi 940 tarihli anla"ma 
nıucibiııce iııtikm.t edilen 15 miJyon in· 
"ilir liı~lık ahın hu .ıvaııı. mukabilince 
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iKi r ALEBEMİZ -·-
Belçikada Al

man bombalan
na kurban gitti -·Bidise haldunda 
verilen tafsilat 
btaııbul ~!I (Yeni Asır) - Belçika v~ 

Fransacla tahsilde bulunan talebeıni&
den bir •rııı) <l:ıha bu sabah se-hrin1ue 
gehni~tiı Bunl:ıcm .. rasında bok..ı;Cir 
Enver de vardır. :C:nverin anlatııiuı 
göı·e. Bckik.acfrıki ta!cbemizden besi 
Briikscldc ·bır lokıı,ntmla yemek yerler
ken Almnn ta\'\'arclerinin attıkları 
bomba lanı hedef· ~lmıı,.,Jardır. Talebe
mi..t.deıı Gıılııtusaray mezunu iki karcle
sin maalesef kuı·tulaınıwıra:.. i.tldiikleri 
;-.anm•dilmekteclir. · --·--" Tırhan,, vapurunun 

tamiri bitti 
ısı~mbul 2!1 (Yeni Asıı') - Dôı·t <t\' 

c• vcl Alanya sahillcıindc kaı·aya ot~
rnrnk büyük bir rahnı: alan Tırnan va
purunun tamiri bitmiştir. Tamirat icin 
eksuıı bin lır<ı s.ırfolunrnustur. 
Tırkın ycı'kınd,1 seferlere ba-.lıya

cnktır. --·--DENİZLİDE 
Konferans ve temsil 
Dr'nizlı (Yeni Asır) - Anknra tarih 

dıl. coğrafya fakültcsı docentlerındcn 
~P~at lzbırak halkevi salonunda (r.cl
ı.elf'. scbC'pll'I i ,.,, buna mukavim in<;n. 
atı nlC\'llı1u bır k•Jnferrın \'eT-mt~tir.' * Hnlkc\•i tcııısil kol41, Vedat ıtrfi-
11in (bir dok1onııı fülevi') :.ıcllı esMini 
muvaffokıyt'l le •• .. ı,anıışhırihı·. --·--lrlanda da mü-

dafaa tedbir
leri alıyor 

Bafuelıil Dö Valeranın 
beyanat•-· 

Lonclra. :!!t (Ü.H) it-landa ba:-\'eki-

··===== ·= • 

Ro:inanyada yeni tedbirler 
---~~~~--~x*x~_,...-~---~-

P e tr o I kuyuları daha 
iyi muhafaza edilecek 
Bir . 

neuı iktı•adi diktatörlük kuruldu 
Paris, 29 (Ö.R) - Roıııanyad.ı ga1. ill tiy:uçlarma doir neşı·edilcn kararn:ııne-

ye naıaran ı·eni .ı;cı7. neıx,larının derhal inşası dcrp,s ediln1cktedir. Ordumm 
bütün gu ihtiy.~catrnı temin için depolir stratejik nokta"'!atdn )'aptlnwlır. 

Biikl'eş, 29 (0 R} -- Romanya petrol kuyuları mıntakalarınd:l ıtıü<lafa~ ted
birlenw 'takviye eden bir eıntrnnmc neşretmiştir. Sabotaj ynpnbilccck ı-cnebi
lerc kar ı ibtiyat kdbirlcri ~lınmıstır. İktı .. adi sefct'her1ik için hir nevi ikt1sadt 
c.!ıktatörlUk te tesis edilmiştir. 

Siviller ve hastalar bombalonı yor 

Ostand Amerika hasta
nasıl yıktılar? • 

nesını 
• 

~~-----~x*x---~~~~~ 
Pans 29 (Ö.R) - .Abnan tayyareler dar sık sık bomhardmıan edib1istıı kı 

F,-c1Ma ve Belcikada shiileri \'e ha ta- alamı düdiıldeıi hare.kete bile gelıne
ne!C>ri kae;ten bombalamaga devam edi-ı misti. YUzlen~e kLc:i harabeler ata mda 
yorlaı·. hır ıgınak ararken Amerikan hastanL"-

O<ıtand Amerikan ha,,.tan inin bom- .sınc doğru koşmuşlardıı·. Çünkü bura
banfnnan edılnıesi bunun en ~cık delili- dcıkı kn:ılhoc ve Am rikan bayraklan
dır. Hast.anede doktor ve hast~ bakıcı- nm hurasını himl4ye ecdceği üı:;,it edi1ı
larcian hıı!'lkn ~00 hasta ve •;aralı vardı yordu. Halbuki Alınan tayrarct'il:-n 
Bombal'Clı;nruı ~u ~uretl~ vuku bulnrn'~ bombalarını hastaneye almaktan <:akm
tur: ımımı~lardır. Pike hombardımanla dcıf:• 

Dü ınno tayyarclel'i sabah erken gö- rudan ooğnı) a hMtanP-yj hedef aldıkla
rtilıni.i~lerclir. Son giinlerdf" ~tand o ka- rmdan iiılhe cditemeF. 

Yugoslavya ile Sovyet
ler arasında ticaret 

Helgrad, W ( A..A) - Gazeteler Yugo la\ ya ilt• St"·rct Rusya arasında ahit'e'R 
akuedHeıı ınuııwm itilı"ıi esasına istinaden Rclgnıcl ve Mu!ikova ticaret müme -
~illikS..• ri fü·ılac~ğu11 haber vermekteclirll•r. 

Sovyı•llcı·iıı &lgı·ad mümessillikleri Hıu·.iraıı oı·t.ıı;mcln al'ılacaktıı-. Yugos
lavya ınilıncssilliRi fıı•.ası bugiinlcrclt> i:&\ iıı cıluıul('aktu-. 

Ank.ara.. ::!<} {A.I\) - 1<140 mali yı- t.•luis c<lil111e\.; üzeıe. ..,000,llO() liı.,~ı 
Jı rnüvazenei uınuınİ) e:tine <lahit h ı.17. ı sıhhat ve İçtiıııai nıuııı\·cnı•t 'ekalcıint", 
daire bütulerinl" 1O<>.922.000 lim f,.v- 2 .S00,000 lirası maden tetkik ve ııraın 
ltallde tahsisat verilmesine ait kamın enstit iisti ııe, 1,200,00ll lira~ı clı• Eı.-ğli 
l&J'lh~sı meclİ!t heyeti umumive~İnf! ~evk tkömiir hav:ı.asıııJa (,deoecel.: e~.\·.ı be· 
&dlmı bulunmaktadır. delleı-ine k.uşılık olaıak ılı.:tısat \·ek;'lfeıi-

Clirııhuı İ) t"t ınerkl'ı hankMına tc,·di 
ounanıktır. \van~ın fai.ı:i il~ itfa ~t-raiti 

bıtıık' il,• lı<titİ111· ıtr,\ ın<la aktedilecA 
biı 111ukc1vcle i:e !<"~bit \'e tayin eclilı-
cel..tiı. 

li B. f)(i Vrılcı-n Irlıuıckının tedafüi led.
bir a hnası .-..:ıru rct iııi gÖ!-.I emıi~ \'C niza
mi ordu ihtiyntlnriyh· ilk hat gönüllüle
rinin silfıh .ılt ıırn (;& .. ıı·ıldıklarıııı biJdir
nıiı;tir. Ayrı<'~• rniikmmim göni.illüler 
kııy<lcdilıı11;k1C'dıl'. An<"ak bunlar .kendi 
o ulundu kim·· } l'rler<le hizmet eclt~k ve Devlet demiryolları ve limanlan 
serhe t wınaıı lıtrının bir kı;;mını dcvd-

Bel
l9 •k k h h kk d k ·ı k t_~-~~~.rasıt ul.ırcık orduya tab.-.t~ ~~ce'k- sermayesinin dörtte biri 
"I a ra a ın a arar verı ece Raı:\•('kil <fı.>mi tır ki : • • 

1 
20 sene evvel yine huııuıı gıhi bir nısbetinde bono çıkarılabilecek 

K 1 •hanetı• lngı• ter~yı• de l.e ransa- di:{ı\Urb~ ~u'ı·Ukl~~cfC'lshCrlöı.H~15'iuı ····- . . ra in ) · . '-' 1 - Li; tehlike ur.sa buna mukavemet ıçin büı.çelerinc 109 ıml~·on !>22 bın lıra ıe,·- .. , ........ u --

- L. • '\ • h LL d k' 1· Lit••ihada fevkalfıde tahsisattan yetnıit 

b 
&\•ni birlik 1frı.un<1ır. kalndc tausı..<ıat veu mcsı aa.a.ın a 1 a- " ..ı 

d ı d P 
""" · h 1 · l t ıkı ınilyoıı 80{1 hin lirası 1nilll müuafô 

as a
,.. sarsma l apa m ug er l\lulın!cfl't t>rkiıııından ik

11
zatm I fer tiha da ınc-c ıs ruı.ııaınesıne a mmı~.ır. hi7.metlerine ayrıhnı~hr. 

ııw~elclcrini tetkik l•tıııl'lcri kaı-arla--tı- n• limanları iclıu"t'si sermayesinin uöl't- Üe mih oıı 700 bin lira iklısat \•ckale· YI a .- huftn Jıiikiinwtlı• lıirliktı• mi i ınii<a ;:ıa Bu ı&~ihaya göre De\•lel Demiryou..ı·ı 

-------,.-.----:ı:- rılınıstır. Üıııit l'dcrim ki hl.irri,retleriıni- le biı·i ııisbetinde haı.ine kefaleti ile bo- tine: 28 ;ni\~ 1111 42'.! bin lirası nahaya 

BA T•ı• .a lt'I 
1 

. . SA \'f'ADA _ liri J.bu·as Ajan:;ıııın hu,,,usi muhabirine t olcl~ğu su cihetten har izdir ki mev7lıu Zl' saglaın :;uı·cttc. ba~lı ulan parlanıl·ll· no eık,ıl'ılahilec~ktil'. Bu, boııolaı· de- \ crilmislir. • 
- ~ " 3 ın<'t .. 1 el·~· b ..:·ı·d ·k t d bl\!ıı,. olan Kr~I nelçika lmp;uatorlu.;u. t '11 t t h;-· • 0 l~ı·p ~decekt1·1· -----------------
lcundan Br.lçika kıalının \'ıt:tiyeti bam ver ıı;ı C) anatıa, ... ı ı e ı ·ıune e en . . " ~ . ". o \'t• mı c c ... ı "" ~ ~ . 
• k d M ·ı h l ·ı . r.'ran- Belrikalılıtrın ordu\ il ka) ıt talC'bindc nun lmnısı vlıtn .. nn Leop(ıldun ahfa- lkı \CKİlin nutku hanırctlP alkı<tl:ın· l Panamada R•r'sr"co .. m· 
ua11 a ır unıaı ey nc:ı tere 't" ı· .. , l ld • ·L • ".. 1 l ' 1 b. . . B l '- l rda in gı· ı"z ~ 

f 
. d ·ı k fi - t' b lundul.::huını ve bir rok hiımet \'a ın· dınt "'1 o ugu ı;ıoı ':(O\,\~ L" "'ra ırıncı tlll"'I il'. o Ran o 

sa tara ın au ven en te tara ı gar.ın ı· u ... - ld d ~ 1 d .. 1 ·ı '· .. 'd ~ 'k' 1 ' · ı·. _. l d Belç:kalılaıın Fransa' a haıeket et· Lı~opo un a og u ur. cııııı csı e maı;;n· ....- :ı: .....- J . hur ı•cı·mı· 
VI" mustenı en 'DU l 1 mem e1<e' ımol\c ı- il ' .1 • ' 'h ' an aıı ~ 
• v C" L" B 1 'k '" t mekte olduklnrını bildirmistır. L:aksıne ııı ıtyct 'eııyor. 1 it 1 J propag ' na çagırmı~tır. . un&U e ÇI a 11.ra tnlll • a yan ar ne d 

L • "f il d üttcfiklerle Lo· Puri!I, 29 ( .A) - Cece geç vakıt ASKERi BAKIMDAN NETJCE Londra 2!I (A.A) - istihbarat ncz.a- N ... ,·.)eıık, 2!1 (A.Aı - Panama a önli• 
ana& nu wtu a ın a m • _.J·ı B 1 'k k . k . 1 . . l k 1 . . .. be ı_ h d . ı r her hangi bir lJir çok kimseler t lal c::uı en c çı ·a As ·erı no ·t;u na1:arc an vazıyetı ıet- retı parlamento mıi...ıe arı B. Noco son mu~dc i rci !cuıı1 1ur scçıını rnuııase · 
--~roo mua e ewne UC!JlLC n· . • lb . d B Ch 1 r~· . p . p k • t• ., . k b "t ll't 'd teabhlit altına l!irmekt~n imtina etmi..- Krah Leopoldun Lnbmu uı.rıncı eıın kık e en . . ar es ,ıcc yınc etıl ... 

1 
yapma IS ı- celse nihayetinde sör. alarak Balkrınıu- th le ıne'lcut re u etten mu eve ı cı -

tı. Binaenaleyh lnıtiltere ve Fraosa Bel- heykelı öııiinden geç<.'rek çıçck ko.> nıu .. - risien .~aLzetesınde sun~.nrı ya~:ıdnakıad1~r: da Ingiliz propagandası nıe--elc.sini nıe\'· ai l.aı·gasalıklnr çıkınıstır. Kanal bölg~ 
'k . d d '· f '- ı kabul etmek- lardır. Jncu eopoldun duz arazı e te" mı ? zutı bah~edcrek sunlrıı 1 :.Ö•t}embtir. ini Amerikanın Richato Da\' Asalti v 

<;ı anın ıın n ıııa ı.;;o nıa, B I .k [> • ld · . h · · d ı .J 1 1 k'. .. al · 
1 b bb

.. .. b"ttin tehlikelerini l lalen Pari~tc bulunan (' çı ·a .ır· olması ~ırna ~ \ llZI} etın vcç csını r-. yor ar Pr<ıpagnndamn tes.·kilfitlnnclırılınak lla\•ai i.ı süne lu• ıyan ·opru t ır 
e u te~ usun u . l l k · . · u 1 'k d 1 O d • b. k 1' · l ·· "'·I . . l d R b l h"ır ulmaz.sa l:mıcnto ,,uıtı lıuı:un mc'> \U as erın me- <:.i~tirınıı>tır. µc çı a or u arı sten e ;·ız"'r•-. olduC'tlıııu s.iivli.vchilriın. Tecrübe- dilnıi \C ır ac po L'> memuru o mu 

yu .. enı) or rır ı. u se ep e .. . " ~ · h 1 · · - · · · ' ' " ~ "' " 
buhra lı bir nndııı Belçika orcluııuoun zanna ı;ideccklerclır. ve M~nın cep e erını rnıııaı:a rnemur l BA~'.fARAl<'I l ISC:I SA.HlFIIDE dirlf' \'e Balkanlarla umumi münasC>bet ti.ır. 

~~ndileriı11\ terketıııı·ıııc·ini talep etnwk K iken K~a.lın d_t~ı:m '~~ te•lim olınu <>1- le~·h ali.kadar hükiiınctler eldf' eclilmi~ meselesini heyeti mııunıiye:-ile hınlr<'I 
hakları idi. AMERiKA VE ::YUNANIST ANDA l nMsı biıtun d ıı.:e.r bolı.: .. l~rde harbe 111· olan tt"knik ililaı'ı heniiı tas\'İp etnte· edchilc-cck bir mlifettişin fıcil ·n gönde-
MOTTEFiKLER SARSJLMAMIŞTIR BELÇİKALILAR ıusınu olan lııl(ılıı. ve I· ran .. ıc kuv' t+ mi!ih•rdir. rilmesi <le 1,..tkik edil•nektedir. 
8. Çö.lçil ve Reynonun kuvvetl.i nutu~- a11ington ,lQ (A.i\) - Bekik.ı "c- ~erini ııçıkta bırnkmıştıı . ,· , İ'l'-!\l:Y·\, ~.·.- .. ~1.\C •. ~ıt D k k 

lan ne Fransanın ne de tngılteren:n firi tııatuu .. ta \;crdiı}ı bey<rnatta Pierlo• GECE Tf.SLlM OLDU, ÇüNKÇ. ,\IÜ~Ası~m·:ll.l·.ı~ı . Un er taarruzu. 
Kralın ihaneti karfismda sarsılmadıkla· hul.."iımetinin tem .. ile clcv.ım ctti~ini bıl· Le 1 omnrıl ı;c1.lelcsi b.\smRka.le:sind·· Dud.ıpc>ste, 29 (A . .\) !tal; <Ul • i\la- Loıırlrn W ( ö.R) - l>unkerk 'e Al-
rını gösternıiı1ltr. Cörçilin nutkunu kar~ı· dırnıi tir. Belçikn kralının hainllnr hareketim te· car ınuna ... cbet ll'l'İıti t:ık\'İ; e maksadlylc nınn 1a\ \ areleri 10.ırruz Ptııı"ktedirler 
lıyan Jiddetli' alkıjlar ve Reyno"un r•d- \tina, 2!l ( \.,<\) - \tinadaki Bel- barii.ı ettirirken sılah nı kad.ıslarmı ha· dün K.ırpallrmıltınclaki Ung,·a~l"sde Dcı· İngiliz. donanm~ı bu ta arı uz.a dcniz.-
yo hitabesine yapalan hararetli •, bul, çika kolonisi Picrlo hüki.ımctirıe :;em· Lerd.ır .. ııneclr.n teı<lim olduğunu .> a:ı- nunz.io cl!mi~ eti tl:s!.il cdılmistır. den mukabele etmektedırler. 
iki müttefik devletin uim ve karanmn patisini bildiu·n bir telgraf çekmistir. nıakt ıdır. Ga71'lt'. Krnl ~Ne teslim c;ıl- YENİ ITA~~A • ELClsl \~ PAPA JIORVE~l-İLER 
bir dı:lilidir. mu .. 'lie kılıcını bınse görmeden te 11111 Hoına. 29 (0.R) - Papa Italyanııı ~ 

PAPA DA MUCBER OLDN FRANSIZ GAZET.ELERıNiN etını,,tir. Kral ihanet rtıni-.tir. diyor. . Vatikan ne.ıdınde yeni büyük cicisi B Hastane verdiler 
Londra 29 ( ö.R) _ Bel.;ika Kralı- MOTALAAL.t\Rl B ·kik 'kralının bilinnıeı: her hangı J\tolikoyu kabul ctıni ,.e mumaıleyh Parı:s, 2!l (A.A) - ~orvecin ıstilfu u1a 

mn emriyt'e ordusunun teslim olm~~· Va- Pari:., 29 ( ,\. \) - Petit P.ıri,.ien bir p.llça~ını .. clü~ınhrıcl.111 kof,'.,ııra~i~nıc~ ıtiımıtmınw. ini v<'nnh,tir. Bunu ın~t~~- rağım n Norveç kolonisi i\orvecli gO-
tikanda libirarla k!\r~ılanmıştır. Zıra. pa~ gazetesinin ba nıuhurriri hain ucııncii için kralın duı1~anla p ıtarlıga. gırı"mış kip ~İ<' <;eyrc~ saat kad~r .. ye~.ı .~uyuk ııüllı.ilcrin idarC>sııırlc dört seyyar hasta· 
palık, Hürriyet kilisesinin de düşm:\nı Leopolduıı ihaneti 193(> Ja tecelli et· olrlu~unıı mı ııııınn~a.luiıı ?. elçı ıle h~8!1sı sur< tte gon~şmuştur .. , B . ne verıni }erdir. Bu hastaneler harici~c 
olan Nazi Al manyası ile mücadele ha- ıııi,.tir. diyor: Caute 'iunu ela ıla.vt- ~.ıı or: Atıılıko hıl.ıhan.' ek det mu~tc.-;an Kar- mı1.ırı Daladi) c) c teslıın erhlıni-.tir 
!inde bulunan katolik BelÇÜ<a ile iftihar Bu t,ırihte 1 !itlerin Lokarno paktını Fnknt Rekikn l copo\nun ahsi malı diııal Mogli:. on~ tarafından kabul edil- - *-
etmekte idi. Hatta Alman istiliaının İp · fc hetıneııiııden ve a kerliktcn tecrid dej::ildir. Leopolduıı kara ruhunda hu- ıııistiı. Fevkalade btlyük bir 
tiduanda Kral Leopold Papanın manevi edilıııi ol.111 Hhenanıı ııııntakasının Al- sıılt· ~elen ~iı.li han·kt.·tlerin hiç ehem- - *- !ıtamut iskeleti bulundu 
mu 

..... L-retini istediüi .7•man Papa mes- maıı kıta.ılı .. ırafınJan i,gali C"nasınd1t ıı··ı .. clİ '(l\:ııır. rnıcı_ i{:imi.ı: hir :,:er varsa YUN.& --ı· &T· as... k • na • .. . 1' • ·r h , J k 1 .an ~~ D"lgrad 29 (A.Al - Zagreptc l:ı ·-
1!.llere kar't mücadele eden Belçika kuv- Frnııs.tııın rösteınıı 0 nugu PR!-I an-,- Rdrik.- hiikiımetirıııı ·rıılından ayrı mı~ '" · 'f d ı k K ı ·ı ' it r ,.e " Hububat ihtiyacı mnkta olan Novostı gazetesi. bu sene d<' 
vetlerini takdis etmİ!lİ. ketkıı ıstı cı e ec ere· ra nı.tı c e olınıı~ıçlır. SiUDEKı BELÇtKALILAR Fransa ile nH•\•cut büııin birlik bağlarını TARIHI BtR HATIRA Atiııa, W (A.A) llrırp dcwun etti- Kı-iın yakıninde kain Strmid ka abasın-

ı h 
· .. _,d " 'st hub b· t ih ..:ı3 f .. vkalade ınuaz1 .. am bir mamut iske-

HiZMETE KOŞUYORLAR çözmiiştür. B. Steı>haııe Jatızanıı,. t:ıri e .tenıaıı gı nnın ctC't' ı un~nı. anın u .t • n ~ d 
r · · b h k · 'h t ı k d · El h" k.. t'le ·vu l·--tı' btılunmu oldu .. .,.· unu '.·nzınaK.ta ır. 

• anti,•ago. 29 (A. ) - Bdcika <:e· Pt•lİt arnııen u are ctın ı ant· edrrek t-ll 111lita nayı yiirıitme te ır: tıv:ıcını temın ıçm '..en u uıne ı .ı • ~ 
Leiprigde harhin ıiçiincü ~ünü snk· tı;ın aı·ı.nafoı h:ı i :ırasuıda bir anla~ın:ı - x -

' nynı.ıar sa:,hını terkedt'feı: sovyeııere • kdeclilınısıiı· Trakya haberleri 
~:ihak etıne\':e ko .. ıukları 7ıtınan iki hnf· -:ı:-
t 

1 
e\i\'eıisi ıneınteketıerini ınüdnfaa rt· Yakın ı::.arktalti Ame- . üç şereıeli meydanı 

1nek ıcin bi~i ·' c\Tdımlarına C ~ırmı~lnt- ~· açalıyor • 
rh. !"İkalılar dönecek/er Edirnt: (Husu<:i) - üç :.ercfeli mey-

1\1.Hlıot ,·akayı Liu :sovlc anlatı) ~r: 1 1 t 
ihıHıt•tin oldu~u nkşıaın bi~are Sıık- BC>yrut. 2~ (A.A) - Buradaki Al'nc- ~~~,~~~ a;;~~~~~ııi~~iıı~~~a~~ire~n~~~;:~l:; 

eonv.ı Kralı halk onunda g(iründüiü zn· 1·1k11 koru;oloslu~u ~akın ~arkta oturan .:ı d t k 
" l 1 h k 1 1 ·11 ki' l ı t."tıı,a.ıııll' .\ ıktırılrnıs. ıneyuan ıı oprrı 

IU8r..ii~ 

M ... d ' iii UJ e •.• 
A nıııı7.ın l'n EUyiik Tiil'k ~.matkarı İl .LiT7.XOXİST '•' 

PROFESOR 

lnegölde z~lzele 
İncgı>I. 29 (A.A) - Dl.in burada or 

ırldctte bir wlzele olmustur. llrt 
) oktuı. --·--İtalyadan ayrılmak 
istlyen ecnebiler 
Roma, 29 ( J\..A) - ltalyadan 

nlmıık i<ıteyen yabancılarla lta\yanlat 
polisin mfüıaadesini almağa mecbu 
eden kararname Amerika1ılara bu mc4 
huriyeıırn mÜ!ıtesna tutmaktadır. 

-'İ'--Ford günde bin tayya 
yapacağını söyledi.. 
Detroit: (Michigiln) Z9 (A.Al 
R. 1-lcnri r ord verdiği bir miilakat 

icap ettiği takdirde bundan altı ay ııo 
ra Fol'(I otomobil fabrikasının gi.iıı 
bin ta) va re imal edehilece~İni si.i) lem' 

tir. 
B. ]· ord hu er ait dı.iresind.- ta) 

relerin maliyet fı.) atının .. c\d~de bire in 
ceğini ilave etnfr•tir. -x-

SOVYETLERDI 
YEMİ BtiTCESİ 
Mosko\'a, 29 (A.A) - Yüksek So\' 

meclisinin uçuncıi içtiına devre i 
milyara balig olan rn ıo bütçesini ka 
·eınııstir. 

Bunun 1~ mil) ,ırı .Maarif ve bes ı 
ınan '"'kt'r \e :ra >it.11ıına ... öy e ay ·ır· .\ınerıknlı arı ll ı.<·sa na ıyc \'a .-.ı a a- " • 

• rınd.ıki kaı'cll'M:t.lık dolayısiylt• ıntinıkün ll•!;\'İYP ine ha~l.ınını~tır. 
ınıştı : b' 1 . 1 b k l t. ,.. U~uıni müfP1 tiı:lik hin.ısının cadde 

~ _ Beni öldıirseııiu, l l" ın er, ıs e· u!dUglt kndar ı•a u mcm eKele cıonnıc· . ... \ " \i:1.Prindeki duvarı ela üç ınetr<' gerıye SUNGUR ZATi 
~arı sıhlı.ıl islel'İlll' uiltir. 

,.,...~ ,,,,,.,,,,. 

Türk gazetecileri 
Atinadan ayrıldı 

FC"vk.ılticlP hUyük s\iı-pl'izler ve ıııl·t·.ıkla dol ıı 

Bu akşam saat 9,30 da 
ELHAMRA Sinemasında 

ilk Gala ıuu..,aıııt>rc:.ı) le tcınsille.rn.c 1 ı . lı~ or. 
t:muın\ fı:ıtler· Kolttıl, 7:i S~lon 50. n,ılkon lO !,uru tur 

mİll oldui'.:1111111 f'eh.uıet.- sahit o maml\ ge davet elınıstıı'. alınmıstır. Bu duv:ınn biti,iğindeki bi-
için krnlııııı.ı ıildiiniııii7 . h ııahır lınr.ıp \'CH'.ıyetle olduğundan lnın-

B. Stı•phaııe l .aıı:r ııııı,. makalesini şıı yük hir hn~ rrt ~üsteı ınistir. Maaınafi 
du"ıı .,ksaıııki "a.ı:etelcr hu kararı haklı l:ırın yıktınlımısına yak•nda b::ı<:lana-

aözlerle lııtiriyot: p " t•aktır. 
O tarihtr krallarının .,,.reflerini ordu- gÖ!lltermeğe çalı .. mak tadırlar. 

k
. 1 .:ı c '- t b BELGRATTA SUKUTU HAY AL 6EUBOLUDA TALEBE 

lamı ihliıl ettiği va ı o uıou . raa;a u· 
oı"ıri oıdul.mnııı namııfünu ihlal etnıeğe Belgı11t, 2Q ( .A) - Kral l.eopol- YURDU G l'b l d 
•· h k'- d B ç- · ı · b önu" nıt"ızd kı' der 'ılında •(' ı o u a 

\

'- 11 1 kt ~ dun teslimi a Kın a . orı;ı ın eyıı- ,, 
t>Ta ar ,.a ı ... nrn ıtnır 100 k'ı ı'lık Lır talt>be .vurdu aC'ıl. enltta-. nalı hiitiın halk tabakaları iiıerind~ de- •1 

· h' · K l Bu 1· 'ıc'ıı1 m.ıhallinde tetkikatta bulun-
ısp ... NY .. O ... K • .....,.SıRLER rin w• !ınmimı ır te!ır yapmı~tır. ra ın 

,.. ,.. ,.. ' ı ıc. ıııak u··zrıre ". "a"'. ı·ı·r n1udu· rii Cenııl Cn r ıı. d 1<) ( \ \) 1 h lkı bu kımırı Belgr.tltli biiyük hir ııukutu ha · ~- "" .. 
. ı .. 1<l rıt - .f . - sı>anya .ı .: r- •. liboluva oıtmislıı'. 
Kral Lr.oPoldun teıılımi hakkında bu- )lll uyandarmıttar. "'-" ,.. 

Atinıı, 2Q ( \,. ) - Atinet JCI 
! 

hildıriyor: 
\tina ~nırıecileri hir1iği dün l 

ga:ı:etecil<"rİ serefine hu!lllSİ bir öğle 
)afeti \•ermı~tir. liy:ıft·t çok samimi 
mus ,c ttılll hir •\rkRda .. lık havası içir 
\:eı;nıistir. 

Tiirk hr,> C'li dı.iıı nksaın !Tenle 1 ~ · 
!una hcırcket etmi tir. 



Ankara radyosu 
~.---

BUGflıf 

·······························: ,.. ...................................................... ,. I : 

İ Jtalyan Makornaaına hasret çekenler. i 
-*DALQA VZllNl.U6U 

1139 m. 183 Ka./120 Ww 
~. A. Q. 19.74 m.15195 Ka./ 20 Ww. 

~ A111.aranın y AYLA Makarnalanm i 
~ Mutlaka tecrübe ediniz: · 

~ Daha üstün bulacaksınız. Çü~~ıi; 1 
ı2,30 Program 'IOe mt>mleket sa t 

ayan 12,35 AJ n " meteoroloJı ha
ibcrl ri 12 5 O muı:ik ) urt pan rom sı 
Jı.ad n olcu,>ucul r S dı Ya' er Ataman 
Sen Recep 13 30 1 ~ 00 muzik k rlfl" 
J>ıo ram (Pi) 18.00 pro ram ve mem
Jelıet sa t B) arı 18 OS miız k ııoli tler ve 
melodıler (Pi.) 18, 30 muzık radyo caz 
o1ke t a ı (Şd lbrahım ÖZ8ur) Sopra
no Bedrıye Tuzunun iştirakiyle 19 • 1 O 
muz.ık saz C"erlerı ve yenı şarkı} r ça
lanlar: Vccıhe, Ru en Kam, Cevdet 
Koz.an 19,25 muzık oku.> an Mu~eyy~n 
Scnar ı _ Fahri Kopuz auhanıye ah 
.. rlu: (MaH ı:ozlu ııa:ı~ın bir güli .~a~a) 
2 - Lemı ııultnniyegah şarkı (Conlu~ 
~"di imdi bir ) ar) 3 - Halk turkusu 
(tki lıı:arpuz bir koltu~a sığar mı) 4 -
halk türkiı u (A Fadimem hadi senle 
•acalım) ıq,45 memleket at ayarı, 
Ai-ns ve meteorolojı haberleri 20 00 

E Diinyamn ea .... fenni, lllahi makine ve tesiuıtile Jeniden ~ it eyen ~ 
ı Modern YA Y LA Makarna Fa_brı~a&'..- · 
:Makarnalannı dİİft7an• ~ bir t.ramda :retitme,en fenalide 1üluelı 
: ANKARANIN MEŞHUR 

~ y a)'la sert Buğdaylarının irmik/erinden 
: i m a 1 e t m e k t e d i r. . . .. .. .. 
E Bütiin b.Jd.aliye maiualannclan •aywz. Bulacalul'\ız. S.p.n,Jer sunu sa· 

~k~;;·y ayla Makarnalarında bo Y~ yokturj 
• _.._ __ ._.___ Emaf ........... eelü w. ıl-i• • 
; Umumi Salı! Depoeu: P~-YAYLA MAKARNALARI IHiJiik lllbf : 
Ebina )'anlnda N_.a Sl. Enis Se.il TELEFON : 2 2 3 6 ; 
:.!~... .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ...............................• 

Izmir Vakıflar müdürlüğünden: 
muz'lc faSJI heyeti 20 30 konu ma 20,45 
mı.Wlı: ç lanl r Ru n Kam Ve ıhe, iz
ıJttin Okte l - okuyan Sadi. Ho" f'.S 
1 - S adettin Kaynak al". ah ,şarkı Senchğj kli G Men. No. 

d ı •ra Kr. CnlSı Em1ik No. l4ev ' 18 (Dertlı) ım ruhum hı<'ranımdaç. ı. - - .. DükUn 126 ~efpaşa caddesı 55 
Bimen Sen segah şarkı (Sun a ıçsın ~ar 78 Dükkan 434 Ali paşa caddesi 89 
1 d ) 3 Şem ettin Zıya !lletra an 250 

39 
,... ___ zade 961 sokak ..,. e rn en - . h ) ? DUkk~n vıpıwu• ;,., ,arkı ( Du unür h~p senı ru um - - GO ıt 41 Osman zade 961 sokak 91 

Q __ ahat özdenseıı 1 - Mu a Sur.eyya 48 Dükldi.n ,.., .n--- zade 961 Sokak 
~ ı h 36 Dükk!ın ._ ""''ldU 92 ~ınak rkı (Sen ız gece t>r geçtı a- Dükkan 47 Osman zade 961 &>kak 135 
yalar ıle) 3 - Evinç türkü (Kara suyun :m 15 Hisar Meydanı 51 
her tarafı ormandır.) 21, 1 O konu ma 120 ~kknn 3 Toraman mahaJJe . Kefeli sokak ~55 ( ••hhat saati) 2 1. 30 müzık radyo. or· 1!}3 75 · 11 Sa dk,. larda 

- S Kahve OC•""ı n 1 " 1 160 lı••trası (~f: H. Ferit Alnar) 1 - J. • 36 ..., l Bed ste ·-..:ı .• 
... DUkkfin 34 Yo e ru .. ....., l66 n_ -h Suit ( i minör) 2 - Bcethoven 200 

7 
... ] •• 't 

DllC B h F,ırın l 4 .nsına ı ~neSÇJ 191 n..ometheus den parçalar 3 - ra m.s 300 ... T _,ık 
rı Kah\ c ıı. ama~ 302 Macar dan~ları 22.20 müzik dans muzı- !l.O 58 H lim ğ ,. .... ~sı 

l>ükJdin a 3 a ,........, 317 ii (Pi.) 22.30 memleket saat ay~:,'· 4
l6 Dükkan 2 Pazaryeri cami alunda 

31

8 
.ı..:-ns haL ·rleri·, ziraat, esham • tahvılat Jfl 6 p · alt• ... dn 
,..,.. oe 22 50 Dukkan azar yerı camı u• 331 •ambiyo • nukut borsası (fiat) • 36 ....... _po 2 Çorakkapı 1272 sokak 

334 
.......... k cnbant (Pi) 23.25.23.30 varın- 30 AA: .. ,.,... G 'l __ .;1d · 
·-~ ' Dükldin __, aı.ı er cau-~.-: 341 

.:
•:;:; :p::r:og:r:a:m=v;e;lc:a:p=;;.;.;;;:;=:::==~::==; 2~ Diikkin 593 Ke(eciler c~! pı 

Dükkin '21 Ke(eeiler c:addesi S 358 

[ B O R S A ] 1::48 Ev 'I Abd~Jah ef. Mahallesi ~~~ ... 
379 3 Ali a~a mabaJ. BaJal»n 4<~·- 383 ~ . 

Ev S • • • • 386 
Ev SG Nanıaz.Ph S50 sokak 185/3 

. ZC:M 11 !~ Dükkan 3 Kemeraltı Salepçi hanı içi™!e 185/4 
24 S. Pateı oon 

11 
36 DUkkfm 4 • • • : • 185/6 

Ul735 i Eski yekun 36 Dükkan ' • • 185/20 
a:.c ... ıuı. :ı Umumi yek-On 20 • • • • /22 
_,,,., 

2 

9 300 Depo 22 ~ • • • 185 
)lo. 

7 
• • 25 .,o 8 10 75 60 Depo 25 • • • 185/ 

!) 12 50 48 Dükkan 18 iki • lı~ Tuuu sokak 461 ~o. 10 15 50 72 ~v 58 fst= Mahal KAtip (elebi sokak 477 tıo. 11 18 !lGO ~ ahudıhanc ı caddesi 501 Jılo ZAHİRJ; 24 Baraka 117 Halil Rilat paşa 
509 24 DükUan 28 Değirmen daği cad 516 24 balya Pamuk 54 54 ~ 17 Servili mesçit karakapı · 

145 Kental Palamut 54l5 515 3h Ev 40 Servili ~it 1057 sokak 517 
le43 kilo Yapağı es. sa. 48 100 

84
E Ev 178 Servili me,;çit 954 sokak 51~ 

--------"::':":-=:-:-:"':"::::::-:;7 36 v uI1 1· rih' den itibaren 941 .senesı ,. HAKtMU Yukanda yazılı ~akıf gay.ri ınenk er tes ım 1a ın . ti saat ca:.~UYF.: HUKUK - mayıs ı~ne kadar kiraya ~lkanlm•tır. ihalesi 3j.!J~2,~esı:ım 41UJ.ı' 
• --..... 11'4.t '"G" -> uı na-

~ mukim Ourmuı oğlu Ahmet ök
M ile ttyaı m11hallede aynı hanede mu
ilim Hamza kızı Nurkadın da mü tere
kcn mutenrrıf oldukları Tirenin Baha
~e malıaJlcııinde Hafız bahçesi mescidi 
aokağında 6 aayılı hanenin taıaflan sağ 
Ye 90}u yol arkaııı Ahmet zevcesi Nur
..._,, cephe.i kısmen Ispartalı Hacı 
Mehmet ve kısmen yol ile çevrili fevkani 
:.iki od~ bir aofa tahtani bir mutbah bir 
tlpm bır milı:dar avlu derununda üç erık 
bir asma ıki nar ve ıki yabani ağaç havi 
22S lira kıymeti muhammcne)i hanenin 
2S-S-940 tanhinden itıbaren açık arttır-

lzmir Gümrük Başmüdürlü-
ğünden: 

T. No. Adedi Nev'ı Marka No. --- I..ıra Kunış K1lo G. E yanm cinc:i 

207 -- --

108 

Sandık K K.V.O. 

S ve AA. 
EB N.E 

8455 

8-458 

750 00 485 000 Basma halin-
de P. mensu. 

2.'W) 00 6727 080 Çimento ve 
ube. '&oz.undan 

kir.mit ve ma ıle satılığa çıkanlmı tır.. 2S-6-940 
a.rihine müaadif salı ızünü ant 5 te iha- 242 
lf'9r yapılacaktır 

J Snndık AJD. Hl 37 
etemi 

Radio malt 
288 şişe 

] 00 7 5CIO Ya:tı]ı resim-
li mukavva 

reklam 
YukarJda mufrcdatı yaz.ıh yalar 31/5/940 cuma günU saat 14 de açık art-

Teşkilitlandırma Başkontrolör
lü" ·· den: 
b.mi.eal ve kanaviçe hhalAtç•lar; ıam: içe 28iıı:a9:!°.ı!':;.~ 

yapılan umum! heyet totlantı= 1 çuva 0~~ çuval ithalAüle ~gal 
lzmir şubesinin kurulması aarar • n mış •. .__

1 
. 

_ _..;ı __ b b" ]"lf. dahil olmak istiyenlerin dairemize muracaat ewue erı 
edenlr;.nn:n u ır ıge 1978 (1087) lüzumu nan olunur. 

izrnJr Belediye....,.~.: 
ı _ Temizlik itleri kamyonlaı açın 

10 adet 32 s 6, 6 adet 600 x ~O li.k ~~ 
ve iç liatik 'Mbn a.Jınmaaı, yazı itlerı mu
dürlüğünddci .. rtnamcai veçlu1e açık 
elı:ıihmeye konulmuştur. MUhammen 
bedeli 1950 )ira muvakkat teminatı 146 
lira 25 kurutlur. Taliplerin teminatı İş 
bankaıına yatuarak makbuzlariy)~ ~~l~ 
tarihi olan 10/6/940 Pazarteaı gunu 
aaat 16 da encümene müracaatları. 

2 _ Otobüalerin kanepe ltılıflannın 
senelik yıkama ve ütüleme iti, yaz.ı itleri 
müdürlüiünd~ki prtnamcai mucibince 
açılı: ek9 iltmcye konulmuttur. Muluu~
men bedeli 1 314 lira muvakka~ tem!
nah 99 lirad11. TaJiplerin temmah 1' 
banlıtaa1na yatıwaralc makbuzlariyl~ ~l~ 
tarihi olan 10/6/940 Pazartesı gunu 
aaat 16 da encümene müracaatları. 

3 _ Çocuk yuvuına ıenelik 2 1 ka
lem muhtelif erzak Nim alınmaaa. )'aZJ 

ieleri müdürlüğündeki prtnameai Ycçhi
le açık ek•iltmeye konulmutlur. Muham
men bedeli 4480 lira SO ku~ muvak
kat teminatı 33 7 liradır. Taliplerin te
minall it bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 10/!>/940 P~
zarıcai günü •at 16 da encumene mu· 
racaatlan 24, 10. 4. 9 1875 ( l033) 

,,. .. t. ..... ~·ı;:. saun Ainunası, yaz.ı i§.ıe:ri 
müdürlüğündeki listesi ve şartnamesi 
mucibince kapalı zarflı eksiltn1eye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 14713 li
ra, muvakkat teminatı 1104 liradır. Jha
lesi 5-6-940 Çarpmba i{lnU saat 17 ele
dir. 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
hazırlanmış teklif mektuplan ihale gil
nU az.anıl saat 16 ya kadar enclimen ri
ya.setine ve-lllr. 

19-25-30-4 (987) 

iZMiR sactu TICARET MEMUR~ 
LUCUNDAN: S.11 2759 

lzmirde ikinci Beyler •olcağıncla 102 
numarall mağazada mobilya ticaretiy
le ittisal eden (Haraççı kard~ler i. 
Kini Yuauf, Abdullah) tirketi C9aa mu
kavelenameainin bazı maddderini de
iittiren beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre ıicilin 21S9 numaraıı
na kayıt ve teacil edildiği ilin olunur: 

lzmir aicili ticaret memurluiu weamı 
mühür Ye F. T enik imzuı 

l: lle7••a=c. . 
lıtanbul beşinci noteri H. Avm Ula,. 

BEYANNAME 
28--4-935 tarih Ye 5935 numar.a ile 

lzmir birinci noteri tarafından ıaadilt ve 
lzmir ticaret ve aicil memurluiunca 14 76 
numara ile IHcil olunan (HaHççı lt~r
deşler 1. Kbi. Yuuf, Abdullah) mo.b~l
ya kolleltif şirketi mukavelcnameunJn 
bazı maddeleri a .. ilda yazılı. oldu~ 
veçhile tadil ve tir.etin müddetı temdıt 
edilmiştir. . . 

7 
• . 

ı _ Şirket nıukaveleaame...m ınca 

ınaddeai mucibince (mobilya ve buna 
benzer bütün itler üzerindt alım, ~bm 
yaptırma itleriyle uirapcak) :~.~1r~e~ 
bu itlerine k~kl.n 'Ye,~~· • • e 

dı dabilind; faaliyette bulunmak üzere 
üçüncü tah..Jaula dilediii mahiyette ve 
müstakilen muamele yapmak izere tir
ket vücuda getirmeie de) aallhiyettar-
dıır. 

2 - Şirltet muk.avelenameainin 14-
ncü maddeai mucibince teriklenlen biri 
tirket muamelatı haricinde diier türe
k&mn muvafakati olmadan batka bir it 
yapmalanna matuf bulunan memnuiyet 
berdevam olmakla beraber birinci mad
de mucibince teşkil olunacak tirkette 
türeU nzife kabulüne ,.)ihiyettardır. 

SPERCO Y 
ACBlf'IA&J 

ADİGE va~ 
~ 2/6/1940 tam::: 

A~/!1~ ~~=:~:~vierak! anlanna hare 
dccektir. 
CALİTEA "apuru 

D~lılf 1( ı,.~ı:n~;t~. ·:r;~ 
•lttrUA t nbul Pire, N:fı 

CenO\, 1 , nl nna hareket ed~ tarl-
E MORANDİ v. puru 13 6 94 Pi-

hındc bekleı. mekte olup ertesı giln~ re
re Trıl e, Venedık limanlarına 
ket edecektir. uın 
QUİRiNALE "dpuru haı.ıran a~ıl\IP 

ıkincı on günlügunde beklenme)de 0 ket 
Venedik Trıyesle limanlanna Jı.are 

edeoekt ir. ....... • .-Mı 
NOT _ Bütiln bu vapurlar ~ıv-~ 

veya Cenovada ŞimaU ve cenu~~ 
rika limanlarına höu-eket eden Afri
ANONİM seyrisefain şirketinin ve yJ) 
ka ve Hindistana hareket eden LLO 
TRİYESTİNO anonim seymefaln ~ 
keti vapurlanna te9adU.f ederler. 

....... --.......... . . .................. ...... 1 
iii" • 

E OUVIUYB 2 

i şonaı.uı r.ra I . 
E YAPURACEllTASI i 
S ATA T0RK CADDESi Reee blDUI i 
: Tl!Ll!FON: 240 1 : .. 
5 Londra ve Uverpol blıtlmn lıtlD ; 
: .,., ........ lhtlylıeım ... ..,,...... 1 
: l'lllUS llfer ya,.uı.r.m. .) 
:. .............. ~ ....................... . 

VNDAL -·-ZE'l'SKA PLOVIDBA A. D. K~ 
UllUlll DIDdz Acs:NTALICI L'u,. 

LOVCEN npuru 30 afsanda K&td" 
ce ve Vama için hareket edecektir. 

Yolcu ve yU)c kabul edecektir. 
LOVCEN npuru 8 mayısta K~ 

teden gelip 9 Mayısta saat 12 c1e ~ 
Pire Dunmo ve Trl,-. için ...,... 
ket ~ktir. YoJcu ve y{lk kabul _... 

~ B&O'l'llB8S (Belll9) 
L'l'D.PbtA&1JS 
Ztm.~~-

LUb transatlantik vapuru Pln • 
Nevyork hattı: Pireden liareket tarlW: 

11 JIA YJS 1ICO 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
0...- wpurlarm mUftlallt tarlhı.t. 

l9ftk,,..,... lllmJerl •• Dnlunlan bak· 
kmd. aeenta bir teahbtlt aJtma atı--. 
Daha fazJll ta&Uat almaJr lpn BlrlMI 
Kordonda 151 DUIDaJ'IM!a • UllDAL
mnuml deak AC911tablı Ltd. mtınıeut 
edUmem riea ohmur. 

T.ıefon : W1Z llGdClrl,..e 
TeWon : ıın Mı.ta 

w.r.a ... ., Yandez.e 
YetÖJNIEASI -·.umdcAN DPOn LINa INC. 

Muhammen lı:ı met nııı ) uzde yetmtt 
betani bulduğu takdirde ihalesi icra edi
kcelthr Bulunmadığı takdirde l S stün 
lemdıt cdılecelc 10-7-940 tarihinde çar
tamba KUnÜ ıhaJesi yapılac ktır-. Arttır
maya ı tiralc edeceklerın üzde yedi bu
ç.lt nısbetindt> pey akça ı veya milli bir 
b&AkRnın teminat mektubunu vermeleri 
li.aamdır. ihaleyi müteakip satılan gayri 
menlrnliın parası verilecektir. Parası ve
rilmedi-i takdırde yeniden l 5gün müd-

tırma ısureüle sa Jlacaktır. Bu müzayedeye jştirak edecekler 'X 7,5 hesabile 
pey aktuı vermek lhımdır. Müzayede ithalat gümrUğti yanındaki leva:r.ım ve 
sah§ 5(!1"Vİsı bi08$ nd:ı yapılacaktır. Alıcıların komisyona miiracaatları ilan 

Yapılmakta olan Şehir otelinin gazi
nosu yıkılacalma nazaran behçe lnmu
run, keşilnames.i mucibince yeniden ya
pılacak 500 liralık tesisat mllatecirine 
ait olmak şartlle bir sene milddetle lr.i
rava verılmesi, ya:z.ı işleri müdürlUğUn
deki keşif •e prtnameai veçhUe açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli icarı, 500 liralık tesisat masrafı 
.e 250 lira :iear bedeli ld ceman 750 li
ra muvakkat teminatı 56 lira 25 kuJ'U§
tur. Taliplerin teminatı İ§ Bankasına 
yatırarak ihale tarihi olan 31. 5. 940 
Cuma günü saat 16 da encümene mUra
caatJeri. 17 22 26 30 1760 (956) 

3 - Şirket multavelenameainin 1 3-
ncü maddeli icabına tevfikan ıirket ıer
mayeaine yapdan temettü k .. ımla11ndan 
1 / 1 /940 tarihinde haaıl olan netice ve 
Yaziyeıe göre tirketin eermayeai multa
vclenamenin eelüzinci maddcııi mucibin
ce mevzu-28679, f 1- liradan 1f7,43 J,93 
liraya balii olup bu sermayenin 
(38265,09) tiraıı izzettin Kani Haraç
çıya. 

( 38442, l 3) liraaı Yuauf izzettin Ha
raçwa ve ( 40724, 71) liruı da Ahdul
lah Haraççıya aittir. 

NEVYORKt~ 
EXCHANGE vapuru 15 hazirana dof

ru beklenJyor .. 

dede artırmaya çıkarJan bu gayri mcn
lıulun evvelki satı ıle son ihRleai bevnin
de husule elccek fark ve layizi hiıkme 
hacet kalmaks12Jn evvdlu alıcıdan tahsil 
olunacaktır satılan gayrı menkulün bu
lun vergisı ve e kafın talviz bedeli ve 
dellali e m umu alıcıya ait fazla malu
mat ısteyenler Tire mahkemcsı başlc:a
tiplağıne mura a t etmelerı Kap edece
iinden ttbu f'mvali gavri menkulcnin •a-
t.., ılıiın olunur 1968 ( 1089) 

AYDIN C. MODDEIUMUMtLt(;fN-
DEN Sa ı · 3254 

1 - 14 Haz.iran 940 tarihinden Ma~ ı 
941 sonuna kadar Avdm ce7A evi mah
ldimfarın. a ti ü~de 350 adet ver 1-
mek uzer ulıammen bedP.lı 108~ lira 
75 kuru t. n ıbnrf't hr.herı 960 J?rnmdan 
yer1ı bu d 'ınd n v .. oılmı!ı ikinci ne\ i 
elemek ceza f'VJne t lıRl edılmek sartı
Je b'r dd tle ekıt"lt'Tle e k nul-

olunur. 1746 (755) 

SIHHAT VEJULETINtN RESMi RUHSA TINI HAiZ 

K A •E 

ŞlddetU BA,, D ........ 
IHllll, RONATDllAsaa-
c:daruu ... .., ..... ..... 
lddarma ........ pçlrbs 
GR!P, llBZU: Ye SOOVK ............ u... ...... 
slrUAçtır. 

-3bte 

Dikkat 
Radyo merakJılarmın sabırsızlıkla 

beklediği 120 ve 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batarya ve her 
cin.t pilJeriıniz gelmiştir. 

Tİ)RKiYE UMUM SATJŞ YERi 
ntlsNO ÖZ önt:m.şu 

HALEFLEat 
Sllla ... dvan No. 2111 
H.3 1 - 15 912 

DOOU Ç()CUK F.SIRCDIE KU
RUMUNDAN: 

Güzel haYaaa Ye kumları eriten leziz 
auyu ile hew aene yüzlerce kifiyi topla
yan Çandarlı nahiyesindeki çocuk eair
ceme kurumuna ait plij binaaının bir 
8enelik ican müzayedeye çılı:anlmıttır. 
ihalesi 1 S-6-9.ıfO tarihinde Dikili çoculı: 
esirgeme kurumunda icra edileceğinden 
taliplerin kuruma müracaatları ilin olu-

1967 (1085) 

.f - Şirketin müddeti: 2 1-8-9.+5 ta-
rihinden itibaren bet .ene i(in temdidi 
ve bu müddetin 2 f-8-9'0 tarihinde hi
tam bulması şerilı.lerce kabul edilmit
tir. 

S - jtbu tadılit yukarıda tarih ve 
numarası yazılı tirket mukavelenameııi
nin alakadar madde ve fıkraları yerine 
kaim olmak izere mezkür mukavelena
me kcmalı:iin meridir. 

6 - ftbu tadilat beyannameıi 
22-Ma) ıe-940 tarihinde tanzim kılındı. 
2 2-Mayııı-9.ıfO 

CX) 
bıettin Kinı Haraççı: 
Anlı.arada Kavaklı dere Gü·wen evle

ri no: eekiz de mukim lat. da Mahmut 
papda Kürlrçü hanında 16 no da mİea-
lir. imzası. 

(C) 
Yuauf izzettin Haraççı: 
Jzmirde ilı:inci beyler aokaimda 102 

no: da. lmza91 

D. T. a. T. - BUDAPES!' 
BUDAJ>bti'!' tçtN 
~ Kot. 5 Hazirana dojru bek

leniyor. 
szmm motôrü 15 hazirana doiru 

bekleniyor. 
savtcE MAatri:ME aoUMAtN 

BUCAltEST 
GALAS VE KÖSTP!NCE İÇİN 

otruz vapuru 20 haı.irana dc)ğru 
bekleniyor. 

VaparJarm isim ve tariWerl heh._.. 
~ hir taahhüt .......... 

Vapurlann hareket tarlhlerlyle na .. 
lun1ardaki deilfikliklerdee aceata ...... 
suli79& kabul ....... 
• D.ha ,_. tal.uat 1c1a ATA'l'tJRK 
eacldesl 148 No.da W. r. 891117 V• Dw 
z.. ... ş..v.,_Mlldahlma...._ 
et edlım.t riea olwam. 

!'SLDONı _.,~ 

Z AY i (X) 
Abdullah Haraççı: 
Büyükadada Nizam caddeıinde Al-

bayrak aolc.ak 32 no: da. ımuıL 

HayraboJ askerlik ıubeainden 1343 
8efteaincle alnut olduium terlu. teeke
wemi zayi ettim yenisini alac:aiımclaa 
eakiainin hükmü olmadlğını ilin cderina, 

En Son Sıtma ııaeı 
FORTOKiN 

.. 

ı,bu temdidi tirket ve tezyidi .emuıye 
mukavdenamesi altındaki imzalardan 
(X) işaretli iki imzanın şahıs ve hüviyet
leri gÖ•terdikleri iz.mir birinci noterli
ğince 2-4 s.q35 tarihinde 2389 numara 
ile muaaddalı: •irkuler ve veuikden an
la.,lan (Haraççı kardeşler 1. Kani, Yu
suf ve Abdullah) ünnnh kollelıttif ııir 
keti serıklerinden luettin Kani ile Ab
dullah Haraççının olduğunu ta.dilı: ede
wim. Yirmi iki Mayıs bin dokuz yüz lurk 
22-Mayıs-940. 

H&fim oflu Kimil Hayrabol. 
1964 ( 1086) 

mukim Yusuf izzettin Haraççımn olup 
içindekıleri tamamen kabul ve ikrar eY
ledikten sonra bizzat tarafımdan vaa 
olunduğunu tasdık ederim. Bin dokum 
yüz kırk ıen•İ mayıs ay1n1r1 yinli ye
dinci pazarlcai gunü. 

izmir birinci noteri resmi muhür 'We 
imza. Bütün dunyada en ~k ölüme sebep olan hastahklardan birisi de (SITMA) dv. Bu hastaWc fenni bir şekilde te

davi edılmiy~k olursa az bir zamanda :insanı kuvvetten düşüriir, lftihasını kesip kanın eevherin.i bozar, vahim 
iıkıbctlcr de bunu takip etmekte secllmıez.. 

Sıhhat \e İçtima! Muavenet Vekaletinin resmi ruh.sat.namesini hl.iz .kuvvetlı bir kinin müstahzan olan (FOBTO
KJ ) i Jmali ıııayesinde aıtmanm bütün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmaktadır 

lstanhu) beşinci noteri Hü~yin Avnı 
Ulat reıımi miihür ve imuııı 

Ce,neJ NyJ: f .3295 
ltbtıı 22-Mayıa-940 tarihli olup bugün 

İmza edilmiş bulunan temdidi tirht ve 

Genel sayı r 1 3296. 
1,bu mukavelename suretinin dairede 

aaklı 27-S-940 tarih ve 13295 aeael .... 
)'ılı ••lına uygun oldufu tasdik o ..... 
Bin dokuz )'Üz lcırlt aeaeııi Ma,... ayJa• 
yirmi yedincı pa:zarteaı aünu. 



JO MATIS PERSEMBE 1940 

lzmir Defterdarlığından : 
No. Matrah 

Lira K. 
Yaptığı iş Mevkii ''e sokağı Şubesi Cilt No. Varak No. Tarh No. Mükellefin ismi 

Yeni $. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni S. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeııi Ş. 
Yeni$. 
Yeni$. 

Cilt 

1 
z 
z 

23 
22 
19 
12 
22 
20 
16 
ı 
1 
2 
! 
z 
2 

u 
s 
s 

84 
73 
86 
39 
8G 
33 
44 
St 
13 
7i 
5S 
31 
3t 
51 
31 
lZ 

1407 
1658 
.1658 

55 
1672 
1780 

953 
431 
849 
250 
250 

Neşet İsleme ve hazır yastık Hasan Hoca Yol bedesteni 
Abdullah oğlu Abdülkerim Teni Hasan Hoca Arap Han 
Abdullah oğlu AbdUlkerim Terzi Hasan Hoca. Arap Han. 
İsmail Yaman Gaz benzinci Hasan Hoca Ütücüler 
Mehmet Marangoz Hasan Hoca Hacı bey 
ismail O. İsmail Takım elbiseci Hasan Hoca Hac;an Hoca 
H. Şükrü Kahveci Hasan Hoca Kuzu oğlu 
Mehmet oğ. Hamdi Manav Ahmet ağa Mutaflar 
E. Fahri Tüccar Ahmet ağa Sam.an ~ıst 
Mehmet oğ. Osman Aşçı Ahmet ağa Mürabıt 
l4ehmet oğ. Osman Aşçı Ahmet ağa MUrabıt 
Münevver Terzi Mesudiye 2 inci Kordon 
Münevver Terzi Mesudiye 2 inci Kordon 
Mustafa Cemal Terzi Hasaİı Hoca Yeni Kavafhr 

43 
7 
7 

20 
15 

4/1 
43/l 

52 
20 

47 - 1/49 
41 - l/U 

137/1 

80 00 
50 00 
23 05 
90 00 
45 00 
3S 
15 211 
1 34 

120 00 
3600 
3600 
7S 00 
75 00 

1/1/ 935 - l/7/l'l5 
1/1/937 - l5/4./9J7 

15/7/936 • 31/lZ/'36 
1/1/ 937 - 31/12/937 

15/ 3/ 937 - 15/ 4/937 
8/2/936 - 31/ll/937 

12/5/936 - 31/lZ/ 
Z0/12/936 - 31/12/93' 
1ııısn -1/9/m 
111/931 - 1/3/931 

29/1/936 .. 31/1%/931 
1/6'9JS • 31/lllDI 
1/1/937 .. 11/S/m 

10/1/936 • 31/1!/IH 

26 
2G 

1469 
3U 
490 

Mehmet Sinan Eski elbiseci Hasan Hoca İsme~ Bulvan 

137/l 
11 

U/1 
3S 

200 00 
40 00 

2t0ot 
l/l/93S • 31/IZ/tJS 
1/1/935 - 31/~ Süleyman oğ. Ali ~ Hasan Hoca büyük tuhafiyeciler 

M üsta.hdi m i n 
Tarlı No. Mükellefin ismi 

ve Soyadı 
işi Mahalle ve !llOkak 

Mi Elefteriyo Zervo Hizmetçi Atatürk cadd~ 331 
Hasan Ahmet Şekerci Ali paşa 

81 Bohor Arditi ve İs&k Benyo Şekerci Şekerciler 

Hayim AJgrandi Al-nıpa komisyon 
Şilkrii Demiroğlular ticaret ve komisyon 
Hasan Sırn Şarap imalathanesi 
Şecaettin Şehir gazino.N 

Kapt No. Müddeti 

m 11ıım ill 30/ll/lll 
l/1/936 ill 31/lZ./9JI 

Ü/7 
u 

3/4 

Temmw:, L tqrin 931 ve 1/IZ/tJI ill 
U/12/931 

.w& yılı 
lbz.i.ran ve temmuz tJ5 
2 leşin 936 ill mayu 931 
Mayıs 933 

Kazanç 
Lira K. 
-1-

10 o 
4 33 
6 92 

40 5t 
1 3 
7 85 
3 35 
o 4G 

36 00 
1 50 
g 25 

1319 
4 Ol 

5150 
12 Ol 
1! o 

Buhran M. ve zam cez:a Ydrun 
Lira K. Lira K. Lira K. 

2 30 
1 00 
1 38 
8 ).O 
o !t 
ı 81 
1 07 
011 
8 %1 

31 
1 Gi 
2 &I 
ı 
il 7t 

2 
14 •• 

1 50 13 
o 65 5 98 

a 30 
41 60 

o 1' l 76 
118 lO 84 

6 42 
o -07 64 
s 40 4t 61 

22 2 OG 
9 94 

15 8l 
9 61 

7t .20 
..__...,, 2 11 li $8 

J.Zil 9t3G 

lmciihb~ 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihb.itm 
ı mci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
ı inci ihbıarrwm 
1 inci ilibanıame 
l inci ihbarname 
l :iaci ihbarname 
1 iJıci ih.bama 
1 · · ih.bamame 
1 inci ih.bıamıııme 
1 inci •iıb.llıııa!'ft9f1'11'P 

Mauaa Kazanç 8Wll'lm fılllnzeae Hava 1'. V. 
Lin K. Lira K. Lira fC. Lira «. Lira K. 

~o .()O 
45 00 

2Q& 29 

6 49 
3 2G 

2 11 
G 30 

14 il 
i lt 

ı 5~ 
ı 8S 

11 

GO 

ı• 

' 

1$ 
2 50 
1 !t 

31 
7 S! 
s 4t 

ı 5S 
!OM 
5 33 

3 
3 
l 
3 
s 

4 
1 

u 
ZI 
44 Hüseyin Zeki Hanca 

Yol Bedesteni 
Kol.analar 
Küçük Hamam 
Birinci Kordon 
Ali Paşa "11/1 Temınuz, ağustos Z. teşıia ve K. enrel 7'5 00 25 20 3 lt 10 G! 

' 
4 
4 

4 
5 
5 
1 

• 1 

• 3 

' 1 
8 

1 

11 
!S 

JI 
11 

" 2 
u 
11 
ız 
u 
11 
22 

'"'. 

11S 

15%/l 
544 

37Z 
5t5 
6SZ 
33 
50 
72 
51 
28 

50 
196 

E. Fehcr 

M. Sebasti Karaözbek 
Kadri 

Vahit 
Alber Dü Enyas 
J. ve M. Koheıı 
Mi tat 
Aydın Demiryollan 
Huan ve $ükrii 
Sayit Hayri 

.. 

Müte\·elli zade Mehmet 
Tariş üt.üın kurumu 
Aydın Demiryollan 
Türkmenoğlu Murat 

Tüccar 

Müteahhit 
Fanncı 

Müteahhit 
lıbnlfaturaca 
Manifaturacı' 

Lokantacı 
Mümessilliği 

FlnllCI 

İnşaat 
Kutu fabrikası 

Koopeı·atif 
Mümessilliği · 

Şehir gazinosu 

Saman iskelesi 

Bakır Bedesl.elli 
Ali Paşa 

Sel1nik Bankua Üstü 
Kuzu oğlu 
Osmaniye 
Birinci Kordon 
Alsancak 
Mesudiye Caddesi 
$ehiller 
Şehitler 
Birinci Kordon 

Birinci Kordon 

uı:ma111m · 
.20 · L Teşrin. L Klnuıı D Ye ı. kAla 937 Si 00 

aiustos 936. N'u.. maJD m 
S3 · K.. sanl we mayıs 931 1'l 00 
ın Haziran. ~ t3I ft eylQl ftl dan ·· ııa st 

1/11 
U/l 

70 

Oll dokm COa1Dk 
Ağustos 936 
EJ'tnl. K. eYftl 935 ve ll.!Df i11 Sl.5.137 
Suhal. mut. Nam 931 
'bmnu~ ağustos T."'1'el 9'JI ft mart 931 
lluir.uı 936 
'Klmmu ani SJ7 
,µtz/936 ill 31/5/"7 
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8 lO 1.52 Zaman Manifatura Şirketi Mimar Kemale«Uı 1937 yalı l98 10 Z1 92 37 Ot 33 33 7 9S 263 27 369 6' 
3 3Z 382 Mehmet ve Hüsnü Bar Biriııci Kordoıı 3Ş2 19l6 Haziran ' W 50 10 ~9 61 93 93 83 22 17 1§. 91 444 ?9 
a 33 382 Mehmet ve Hüsnü Bar Birinci Kordon 193i Temmuz 75 69 57 57 S'7 M 20 Sl 113 19 41S 10 
1 ıt. 382 Mehmet ve Hfümü Bar Bkinci Kordon l9l7 Şubat 16.ı lS 141 39 1&3 38 42 9D 3n 18 926 80 
8 U Davit Sidi Acenta Birinci Kordon . . )936 Mail yılı 33 60 · 8 64 4~ 80 9 GO 219 72 315 31 
1 U 403 Zaman Manifatura . Şirketi M. Kemalettin r '1936 T lcvim y&lı ı~nl 32 98 35 1.20 54 108 53 26 Oi 863 74 1217 ~ 
8 59 ~ Mitat Akman Komisyoocu 1936 ve 1937 yılı · 61 20 17 'l8 87 60 19 20 439 44 ~ T! 
Yukarıda isimleri ı.'e unvanhrı ile licaretglh adresleri yazılı yeni Maliye şubesi mükellefleri namına ınuhtelif yıllar .içiıi tarholunan vergiJtt Uimleri hizasında .gösterilmiştir. Bu mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bu-

lu.uduklan tesbit edOememlş olması hasebiyle ilan tarihini takip eden günden itibaren mezkür verg.iltt-e otm cUn içinde itiraz haklar' oldutu 2 numaralı lı::aowıun 5 inci maddesine istinaden tebliğ makamına kaim Olmak üzere ~ 
olunut.. 1979 . , · : 

lzmir. ·0efterdarhitndan: • 1 . . . 
'. ' .. 

Şubesi ' Mukellefin adı 
: 1 

İ-.i 'l'ica~etgah adresi 
' Ve :N uma.rast 

İhtanıame 
Cil, varak No'. 

. .. ~\· 
Lira 'K.: 

Buhratt 
Lira K.' 

' ' ' Müvai:eue llava Ceza. YekWı 
Li.ı:a K. 

Senesi 
'Lira K. ' Lira K. Lira K'.. • I 

Karsıya S. 
Karşt,ak•S· 
Karşıyaka Ş. 

' '• Karşıyaka Ş. 
Karşıyaka$. 
Karşıyaka Ş. 
Karşıyaka $. 
Karşıyaka $. 
Karşıyaka $. 
Karşıyaka Ş. 

• .' "" ~f!t~ Kemal Tanay 
Hiıseyin Avni Mcle1t 

Hijseyin ve Hızır Torpu 
' Mılhİnut Sezai 

Ihsan, Tahsin Fehmi 
Z&ral O. HulUsi 
Hamdi Akyürek 

idris O. H. Avni 
Mihal Kızı Mariya 

l7.mir Mnhaha 

~k~ Donann'löicı Kemal ~ 13 
Fırıncı Donanmacı Kemalpa._<ia 9 
:Fırıncı Donanınncı Kemalpaşa .178 
Sinemacı Don:mmacı' ·Kemal pa. 64 
Kahvehane Donanmacı Fahrettin p.c.2 
Derici Salhane Menemen C. 9 
Silindiraj Sathane Şimendifer C. 
Fırıncı Donanm~cı Ke. paşa 9 
Hizme~i Fahrettin paşa cad. SS 
T. A. Ş. Şirket Salhane Menemen 

Cad. ll/27 

1-14 
l-18 
l-15 

, l -12 
1-U 
1-ll 
1-10 
t-U 
9-49 
1-lZ 

... 31~ 
3 5T 
135 

19 
4 
31& 

lZ l.I 
2171 

131 

1 
4 :14 

174 76 

. '.' 
12 75 

·ıo 40 
l 2 
:2 ıo 
ş GO 
l tG 
l 
~ 48 

80 
119 43 . 30 

l3 ~il 
l 38 , 
2 83 
7 56 
l 51 
2 ıs 

18 41 
37, 15 

08 
337 Z9· 

~s 
s 91 

12 2S 
32 76 
6 '79 
7 76 
7 

65 59 
88 

79? 48 

1936 
1 
1936 
19lG 
1936 
1 
!! 
19 
1936 
19~ 

1 inci ihbarruıme 
ı inci ihbarname 
1 .inci ihbarname • 
l iıaci ih :ımame 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
linci ihbarruım~ 
l inci ihbarname 
1 inci ihbamamr 

Yukanda isim ve unvanı ile ticaretgah adresleri ya7.ılı mükellefler namına 1936 yılı için tarbolWWl vergi isimleri hizasında gösterilmiştir. Bu mükelleflerin terki ticaret elmiş ve halen nerede bulundukları te bit edilememiş olması 
hasebiyle ilfln tarihini ~akip eden günden itibaren mezkür ,·ergilere 30 gün içinde itirH haldan oldu,.&u No. lu kanunun beşinci maddes"ınr iWnadeo tebliğ makamına kaim otmak üze~ ilan olunur. 1914 (1179) 

lzmir Defterdarlığından: 
Şubesi Mükellefın adı 

ve Soyadı 
i!<i Ticaretgah adre · Kapı Mca. V eq:iılia Kuanç Bu:hrao 1 lılih•azcne H.K.Y. % 10 ve 

Misil C. 
Verginin Tarlı İhbarname 

Matnıılaı Lira K. No. ffa. 
Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

&şturak Ş. İbrahim Güven Kahvehane Hükümet Ca. l 180 00 12 '° 2 88 4 14 193G 19 m 1 inci ihb.amame 
Başturak Ş. İbrahim Güven Kahvehane Hükilmet Ca. l 61 N 4 l3 1 24 l G7 ltlG 19 2'12 1 inci ihbarname 
Ba,ıuralt Ş. Bağcı Fehmi Otelci Hastane Ca. lS6 119 to 1% 60 l G8 4 86 llt3G 4H 1 /29 l inci ihbanwne 
Başturak Yusuf Aktürk Fırıncı Keıneraltı ıa 192 00 13 44 l M 5 U 1936 73 215 1 inci ihbarna.nic 
Başturak Ş. . M. fzzet ve oğullan Mobilyeci 1 inci Mıhçalar 17, 19 Hl 00 66 2Z 18 92 'l5 S4 · 1936 239 l/13 1 inci ihbarname 
Başturak $. Nafiz Zorlu Ankarapatas Hükümet Ca. 20 l~ 40 12 • · J 11 5 Ol lt~ 37 1114 1 inci ihbarname 
Başturak Ş. l. Hakkı. Akarçay Doktor · Başturak 102 U ot 1 12 nisbeti 32 43 193' 4$4 1/15 1 inci ihbarname 
Başturak Ş. İsmail Kaynar Marangoz Ali paşa M. 16, 18 SS ot i & 1 52 . % 30 82 1938 1333 1/14 ı ınci ihbarname 

Yukarıda isim ve unvanları .ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına ınulılelif Yıllitr lçin W'lıo1unan \'ergÜeı isimleri hizasında gösteriln:ıiitir. Bu mükelleflerin tttki ticaret elmiş ~ .. e halen nerede bulundukları teSbit edileme· 
,miş olmast hasebiy1e ilan tarihini takip eden günden itibaren mezktir vergilere 30 giin içinde iüraı: haktan olduğu 3i92 sayılı kanunun 5 inci nuıddesine istinaden tebliğ makamına kaim olmak üz~t'e ilfın otunur. 1973 (1Q80) 

ı~mir inhisarlar Başmüdürlü-
ğünden: · 
Çamallı tuzlası için miktaı·, ebat ve ev:.afı aşağıda yazılı kesilmiş sandıklık 

çtralı çam kereste pazarlıkta :u.tm alınacaktır. Beher metre mi nın muham
men bedeli .\5 teminatı 499,82 liradır.Şartnamesi levazım şubemizde görüle
bilir. lste1dilerin 31. S. 9H günü saat 15 te başmüdürfü~ür:d~ki komi'Çyo
na geLne1eri il1n olunur. 
Santim o1arak 
Ka:lmhk Genişlik Boy Adet M.3 

lzmir 
Seneliği Cinsi 
Lira 

V k fi .. d.. ı·· v •• d . a ı ar mu ur ugun en: 
Emlak No. Mevlı:ü Gay. M. N. 

18 Dükkln 2:tl'epecik Altay .so. 293 
ıs < 2$ c 214 

200 2 c 4t4, 4ı7Hil binası 404, 427 
20t 2 c 4ti, -428 c 4os, "'2A 
200 2 c .(()G, .f29 « 406, 429 
208 2 c 4i7, 4lD ,6. ·~. 439 
100 ı c 408 c 4()3 

2 x 
2 x 
? x 
2 x 
? x 
2 x 
ı x 

22 x 
zo x 
2S x 
25 x 

73 sı:-ıo 
73 5tıi0 
11 sıso 

----1 
lG. 541. aoe ı~ ı « .ın c 409 

'70 1 c 41tl ,#. 4lt 
lS. Ola. 000 ~ 1 c 4lt/<13t c 4l11431 
19. 827. 500 60 l Kahve 3'B~1ca G'2 

(j x 
6X 
fi x 

3S ~ıs' 
n t030t 
33 u,ıo 
29 t0300 

9· 785· OOO 24 DtikUn 320eğirmendai SU 
S. 191. 200 24 .c 34 c 512 
!· ~~!· : Yukarıd~ C\drcsleri ~a1.ılt akaı·.at.a açık arttırma müddeti içinde Wip çıkı~-
J. • · dığından ıni.iz.ıyede i i4t gWı mü.drleUe ~emdit edilmiştir. thal i 3. 6. 940 pa-

1975 (10~::) 
74. Off>. 700 zarleosi günü saat ondadır. Tali,p1erin Va\qffar idaresin~ ınüraoatları U5n 

91unıAr. 1970 (l '• . 
lzmir Muhasebei Hususiye mü-
dürlüğünden: 

~fohammen satıs bedeli Mcsahai :s.athiyc 
Lira No. Cinsi Mevkii Metre murabbaı Ada No. Paı·~el No, 

171 1 31 Dıvarlı arsa izmir Giizte- l 71 844 2 
pe Abdülezel 

so'kağı 
!dare.i bususiyei vilayete ait olup yukarıda mevkii ve EVsafı yazılı 1 31 sa

l ılı dıvarlı arsanın be.deli def.aten ve peşinen ödenmek suretile mülkiyeti sa· 
tılınak üzere 25. 5 940 tarihinden itibaren 15 gün mi.iddetle açık arttırmaya çı
karılmır.tJr. Talip olanların ihale günü olan 10. 6. 940 tarihine müsadif pazarte-

- ·· · · buzlnrllr hirlikk> vil.fıyet 

ilan 
Türkiy~ Palamut ihracatçıları 
birliğinden: 
Türkiye Palamut ihracatçıları biriiği filen teşekkül etmiştir. 
Palamut ve hii!as.ası, mazı. somak, diğer tanenli maddclcr, kitre, mi>•an 

kökii. \'e balı ihracatı ile me~gul olan firmaların l haziran 940 akşamına ka
dar birliğin merke1.l olan birinci kordonda e:s'k.i F.ge pala· binasmdalti ihraca4;ı 
birlikleri muhasebe <laire_ine makbuz mukabilinde i200j lira duhuliye ikrcti 
vermeleri H'izrnıdır. 

Bu tarihe kadar duhuliye ücretini birliğe verıniy.enle:r ihracat rapanura
caklarından lıu huc;ust.aki muamelenin mezkllr tarihe kadar ilqna] edilmesi 

1961 1088) 

Emlik ve Eytam Bankası: 
MERKE.Zt: ANKARA 

ŞUBF.LERt : tSTANBUL, 1ZM1R 
• BURSA, lZMtT, ADANA, 

AJANLARI : ESKtŞEHlR, ZONGULDAK 
Yapılacak ve yaptsına başlanmış meskenler iÇin vatarıd~lara mümkün olan 

kot.aylıkla yardtm eder. 
MEVCUT GAYRlMENKUlLER KARŞILICINOA 1KRAZAT YAPAR. 

Faiz senede %8.! tur. 
. Aynca '.komis)•on .almaz. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar ..... 
İstekler için :1. fazlası için 2 lira vr muamele intaç edildiği takdirde hir • 

liradan a;;ağı olmamak iizere- a.Ynca lira başına on puadır. 
Gayrimenkıı1 ipoteği ve e5ham ve tahvilat rehni karşı1ı~ında Banka mua

meleleri ~apar. 
Vadeli ve Vadesiz mevduat alır-· 

30, lO 

rurgutlu Belediyesinden: 

(1090) 

2225 lira bedeli abıklı Urganlı ılıcalarının ican müzayedeye konul
muştur. thalesi 3 t-S-940 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te Tur
gutlu be?ediyc dairesinde müteşekkil belediye daimi cnciimcninde y -
pılacaktır. 25~27-29-30 1886 ( I04)) 

Çamalh Tuzlası müdürlüğün
. den: 
1 - Tuz.lııınış ihtiyacı içjn lüzum olan on ton n şe kömürü açık eksiltmeye 

konmuşlllr. 
2 - Mull4lnıınen bedeli 500 lira ınu\·akkat teminatı ::7,5 liradtr. 
3 - lsteklilcrin ihale günü olan 5/6 94t çarşamba l!:'aat l4 te müdüriyeU

ınizde müt~_ekkH komisyonda huır bulunmaları. 
30. 4 1 5 ,1 82) 



Hollandayı nasd alddar? 
x.x 

Galip gelen Alman or-
dusu değil casuslarıdır 

------x.,.x~------

J:ı'ransızca Pari Suvar gazetesinin Hol
landa ve Belçikadııki muhabiri mühim 
bir mektup neşretmiştir. Alınanların 
HoUandada na5JI pl'Opaganda ve casus 
lcskilatı kurmuş olduklarını, tüc<ar ve 
ı:azeted maskesi altında ne suretle ça
lı.şlıklarını, HoUandalı erkeklerle evlen
miş bulunan Alınan kadınların ne ent
rikalar çevirdiğini, hülasa Hollandmun 
içinden nasıl yıkılıp fethedildiğini g<i•· 
teren ve gayretle okunmağa değeri 
oJan bu yazının miibim kısımlarını ikti
bas ediyoruz. Muhabir diyor ki : 

Uzun senelerden beri Alman propa
~andasına sahne o]an Hollanda nihayet 
dahili düsmanlar tarafından mağlUp 
edilmiştir. 

Coğrafi vaziyeti ve şarka doğru açılun 
bir rok demirvolu şebekeleri bulunma
~ı miınasebetiYlc Hollanda sanayi ve ti
caret bakımından Almanya ile çok ge
·ni~ münasebetlere malikti. Vaziyet böy
ı~ olduğu için yeni hükümet tarafından 
::;un zaınanlarda ittihaz olunan fevkala
de tı·dbirlcrc ı zığıncn N<ızi dostları ile 
mücadele mümkün olaınaınış ve Hollan
da dı~tan değil, içten vuruln1u!}tur. 

5 J~Cİ KOL ;'llE!llSUPLARI 
Hollandadaki Alman t<»kılfıtları bir 

~ık unsurlar üzerine müe~isti. jJk pl3n
ria Holl"ndada ikamet ctnıekte olan Al
ınanlar gelml·ktc idi. Bundan sonra 
Mıc c•tin N. S. B. teşkilatı ve nihayet 
Alman kadınlarla cvlenınİ!", Hol1anda1ı
kırcl"n istifade olurunası dlisünülüyordu. 
Ru ~.::ığ]aın öz ctrnfında bir de yardııncı 
kun..ıler toplanıyordu. Mesela Alman 
muhibbi Hollandalılar, Hollanda komü
nist partisi mensupları, hatta Bitlerin 
yaptığı müthiş harekete rağmen yalnız 
Alman olduklarını düşünerek hareket 
eden Alman yahudileri mükemmel birer 
yardımcı grubu teşkil ediyorlardı. Bü
tün Hollanda Almanya ilP daimi temas 
halinde olan maskeli casuslarla dolu idi. 

Bundan bir kaç ay evvel Hollandada
ki Almanların 122 bin kisi oldukları ta
hakkuk etmi~ti. Bu büyük yekunun üç
te birden fazlası su katılmamış Nazi, üç
te biri bitaraf, fakat içten içe kayruyan 
Alman, nihayet sonuncu parça da mül
tecilerden müteşekkildi. 
Şunu derhal kaydedelim ki bu mlılte

ciler geçen hfidisderi alkışlamakla be
raber aktif vaziyette değildiler. 

GESTAPU FELEMENKTE 
Belli başlı bütün şehirlere yayılmış 

olan Alman Gestaposu mensupları san
ki i.<gal edilmiş bir memlekette imiş gi
bi hareket ediyorlardı. O kadar ki Ams
tcrdam veya Liıheye inen her hangi bir 
Fransız veya İngiliz gazeteci muhakkak 
surette Alman polis şefi Hiın1er memur
larından biri tar&fından takip olunma-
ğa başlanıyordu. · 

Alman ajanlarının bu hareketleri ar
tık o kadar basma kahp olmuştu ki, hu
susiyetlerini bütün teferrüatına kadar 
biliyorduk .. Arkamıza düşen bir memu
ru atlatmak için büyük bir mağazaya 
girmek, biraz dolaştıktan sonra başka 
bir asansörden inerek küçük kapı
lardan birinden çıkmak kafi ge
liyordu... Bu artık bizim için ba
sit bir oyun olmuştu.. Alman Ges
tapo şebekesi mühim şehirleri mmtaka-
1ara ayırmıştır. Her mıntakanın ayrı 
memurları vardı. Arkamıza düşen bir 
memur kendi mıntakasından çıktığımız 
zaman bir işaretle bizi diğer arkadaşına 
teslim eder, sonra çekilir giderdi. Bu b-i 
raz basit, hatta kaba bir usuldü. Fakat 
bizim için çok eğlenceli oluyordu. 

OTELLERE VARINCA YA 
KADAR ... 
Ecnebilerin oturdukları büyük otel

ler~• çalışan santralların hepsi Alman
dı Bunlar hariçle yapılan muhavereleri 
dinlemek vazifesile mükelleftiler. Ben 
şahsan bunlardan bir çoğunu yakaladım 
ve birini de otel direktörü ile cürmü 
meşhut halinde ele geçirdik .. Sonra oda
larımızdaki çekmecelerimiz, dolapları
mız hepsi açıktı. Odaları temizleyen ka
dınlara ge1ince bunlar da sureta masum 
mahlUklardı. Halbuki hakikatle hepsi 
Almanlar tarafından bu vazifelere geti
rilmislerdi. 

Hollandadaki Alman ajanları, Dam 
meydanı üzerindeki Krasnapolski oteli 
saolnlarında her gün münavebe ile nö
bet tutarlar; bu otele inmek itiyadında 
olan Alman tacirlerini istikbal ederler
di. Bu otelde ayni zamanda Alman dos
tu Hollandalı tacirlerle Alman tacirleri 

de birbirlerine tanl§hrırlardı. 
TtCAREr PERDESİ ALTINDA 
Ben de bir gün kendimi ispanyalı 

portakal tüccarı diye salarak Hollandaıl 
tacirlere çekilen Fransız şampanyası 

ziyafetinde hazır bulundum. Bu ziya
fetlerin masraflarını Almanlar veriyor
lardı. O gecem boş geçmiş değildi. Sah
te Alman tüccarı Alman dostluğu hazır
layacak bir hava yaratıyor ve şüpheyi 
davet etmemek için Führerden asla 
bahse!ıniyordu. Ancak bu içkili ziyafet 
sonunda ayrılırken Hollandalı tüccara 
bir kart veriliyor ve bununla gayesi 
meşkuk olan bir HolJanda - Almanya 
ticaret birliğine dahil olunması temoin 
ediliyordu. Bu birliğe dahil olmak için 
yegHne şart bir imza atmaktan ibaretti. 

Fakat mesele bununla da kalmıyor, 
gecP y~rısından sonra ikinci bir toplan
tı yapılıyor, artık burada ticarett~n çok 
başka i:l~r rnevzuu bahso1uyor. 

ALMAN GAZETECILERI 
A:nsterdamda bulunon müttefik ga

zrterilerin n1ikt:1rı yarım düzi.inedcn 
fazla değildi. Buna mukabil Alman ga
zetecileri altı yüzü geçiyordu. Tabii 
bun!.:ırın arasında belki 50 tanesi hakiki 
gazeteci idi'.er. Fakat diğerleri ya Al
man veya maskelenmiş Alman zabitl<'.'ri 
idi. 

MUSSERT PARTıSt 
Simdi biraz da Mussert partisi olan 

N. S. B. den bah,edelim, MusseTt evvel
ce U)rrhl su tertibatı baş mühendisi idi. 
EV\'clfl so')·al ve komünist aleyhtarı 
iken son zamanlarda birdenbire Alman 
dostu ve yahudi aleyhtarı oldu Bu zatın 
naşiriefkarı olan gazetelerde ve bilha~sa 
tVolk ('n Vaterland.J da Alman gazete· 
)('rinde görülmesi mutat olan klişeler çt
kıyoTdu. Hollanda vatandaşlan haftada 
iki kerre posta kutularında nereden gel
diği belirsiz mektuplar buluyorlardı. Bu 
mektuplarda daima müttefikler aleyhin
de propaganda yapılıyordu. N. S. B. 
partisi mensupları gizli olarak toplanıp 
spor talimleri ve üniformalı oldukları 
halde askeri talimler yapıyorlardı. Bun· 
Jar üniformaları kara gömlek. külot ve 
süvari çizmesinden ibaretti. Aynı za
manda hepsinde bir rövelver, bir bıçak 
ve icabına göre bir sili.h veya makineli 
tü fenk bulunuyordu. 

HAKiKi MERKEZ ALMANY ADA 
Utreht'te bulunan Mussert partisi er

kanı harbiye meTkezi hakiki hiT sefaret: 
ten farksızdı. O kadar ki nazi usulü se
l.im veriliyordu, bütün muhafızlar diş
lerine kadar silahlanmışlardı. Fakat 
partinin hakiki merkezi Düseldrof' ta bu
lunuyordu. Bu merkez gardan çıkınca 
ana cadde üzerinde 4 numaralı ''e altı 
katlı büyük bina idi. işte bütün emirler 
buradan çıkıyor ve Venlo civarındaki 
ormanda hususi postacJara verilerek 
Hollandaya gönderiliyordu. 
PARAŞÜTÇÜLER VE GÖRDÜK
LERİ YARDIM 
Bilahare paraşütçyler tarafından kul

lanılmış olan Hollwdalı asker, zabit, 
jandarma ve posta memuru elbiseleri de 
ileride faydalı olur ümidiyle eskiciler
den toplanarak bu ormana saklanmıştı. 

Bundan bir kaç gün evvel Mussert 
bir Amerikalı gaZ<teciye : 

- Bütün adamlzrım otuz bin kişiden 
mürekkeptir, demi,,ıi. Halbuki tamamen 
&ktif vaziyette olnuyan daha 30 bin men
subu da vardı .. 60 bin kadar tutan N. S. 
B. mensuplarından on, on iki bini para
şütçülere yardım ederek memleketi iç
ten vurmağa muvaffak olın~lardı. 

ALMAN KADINLARININ ROLÜ 
Alınanların Hollandaya girmelerinde 

kadınların da çok mühim rolleri olınuş
tur. Bunlar evvela casus olarak çalış
mışlar, bilahare Alman işgalini hazırla
mıslardır. 

Hollandada Alman kadınlarla evli 
olanların adedi elli bin kadardır. Bu 
Alınan kadınlar her ne kadar Hollanda 
tebaasına geçmişlerse de yine üçüncü 
Rayşin otoriter prensiplerine bağlı kal
mışlardır. O kadar ki iş başına geçmek 
zamanı gelince derhal Himlerin birer 
sadık ve kudretli askeri olınuşlardır .. 
Bunlar evvela Hollanda askerlerine 
mektup yazarak i:;e başlamışlar ve son
ra bu dostluklardan istifade ederek el
de ettikleri malUmatı hususi bir memur
la Berline göndererek casusluğa başla
mışlardır. Kadınlar tarafından elde edi· 
len kıymetli mal\ımat Alman ordusunun 
işine çok yaraınıştır. 

Norveçte son harp vaziyeti 
-----------x*x:------------
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resmi tebliğinde Norveçteki hare kat 
hakkında şöyle deniliyor: 

Dün düşman Norveçte Narvik maden 
mıntakasına külliyetli harp gemisi hi
mayesind~ asker ihraç etmiş ve bunlar 
sima! istikametinden Narvik'(' nakledil
;,,istir. Hava kuvvet1erin1iz. düsmanın 
büyük bir harn gemisini ve üı; k;uvazö
rıle bir muhribini ağır hasara uğratmış 
vr An~-:enet mcvkiin.le ihraç amcliyesi
nr mani olmustur. 

INGlLtZLER STA V ANGER1 
BOMBALADILAR 
Londra 29 (A.A) - Hava nezar>ti 

bildiriyor: 
Dün bombardıınan edilen Stavanger 

tayyare ıneydanı üzerinde 22 düc;man 
tayyaresi tahrip rdihni~ ve hasara uğra
tılmıştır. 

Narvikte 8 dü1man tayyaresi tahrip 
edilmiş ve hasara uğratılmıştır. 

13 Ingiliz tay} resi dönmemiştir, 

YIKTILAR 
Paris, 29 (Ö.R) - Norvccten bildiri

liyor: Narvik civarında küçük bir Nor
veç kasabası Alman tayyareleri tarafın
dan geçen gün tamamen tahrip edilmiş
tir. 14 tayyare şehir üzerinde iki saat 
uçarak 100 bomba atınışlardır. Bir has
'kne üzerine Alman tayyaresi pike hü
cum yapmışlar ve hasta bakıcılarla has, 
taları mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Hastaların· ekserisi kurtarılmıştır. 

Sivil ahali ar~sında da zayiat pek çok 
değilse de 5 · 6 bin kisi mevasız kalmış
tır. Bu iki schirdc yıkılmadık hiç bir 
w voktur. 

NORVEC ELCİLİCİNİN 
BİR TEBLi(;i . 
Paris, 29 (A.A) - Norveç elçiliği 

Non·eç yüksek kumandanlığının Offo
ten bölgesinde Norveç ve müttefik müf
rezelerinin mevzilerini Nygaardsvaat 
nehrine kadar ilerlettiklerini bildırmck
IP oldui?ımu bevnn etmektedir. 

Kanlı muharebeler devam ediyor 
Alman iddialarına göre Lil ve Ostand sukut etti 

Belçikalı hastaları t•e çocukları giitıiun Kı:ılhaç 
r '<:TARA Fi ı İlllC't SAHİFEDE - TA YY ARELERtN BOYOK 

tehdidi altında değildir. Yalnız Al- YARDIMLARI 
man hava kuvvetleri liman tesisatı- Müttefik tayyareleri §İmali §arki 
nı ciddi şekilde bombardıman et- Fransadaki muharebelerde büyük 
mektedir. bir rol oynamakta olup hemen he-

Som nehri üzerinde çetin muha- men tecrid edilmiş bir vaziyette olan 
rebelerle köprü b~lannı temizle- ordunun etrafında. bir bomba perde-
mek ameliyesi devam ediyor. sile onu korumaktadırlar. 

En nehri üzerinde, R•telin bir kaç Alman tayyareleri müttefiklerin le-
kilomelre garbında Almanların Şato vazım temin ettikleri Dunkerki ağır bir 
Tosyeye karşı yaptıkları bir baskın de- >urelte bombardıman etmişlerse de hali 
frdilmişlir. hazırda bu şehrin karadan taarruza 

Möz nehri ve Majino hattı üzerinde maruz olmadığı Fransızlar tarafından 
bir tebeddül yoktur. bildirilmiştir, 

FRANSIZLARIN Britanya kıtalannın kuvvei manevi-
BOMBARDIMANI yesi yüksektir. 
Ren nehri üzerindP ve bilha«a Re- DICER CEPHELERDE 

~;n ü't. kı=ında ve sag sahilinde Fran· Diğer cephelerde en. fazla faaliyet 

Diişiiriilen bir Alman 
sız kuvvetleri Alman münakale yolları
nı, demiryol ve istasyonlarını. zırhlı 
kollarını bombardıman etmislerdir. 

Müttefik hava kuvvetleri Almanların 
uzak ve yakın gerileri üzerinde keşif 
bombardımanı yapmışlar ve başlıca 
yolları, elan mevcut olan köprüleri ve 
bomba ateşi altına almışlardır. 

BREMEN VE HAM
BURG BOMBALANDI 
Bremen ve Hamburg limanların

daki aakeri tesisat yeniden bomba
lanmıf ve bir çok mayi mahrukat 
depolarında yangınlar ika edilmi§
tir. 

ALMANLAR ACIR 
ZAYiAT VERDt 
Londra 29 (Ö.R) - Fransanın şimali 

şarkisinde bulunan müllefik kuvvetleri 
dümana kahramanca nıukavemet et
mektedir. Müsbet haberlere göre dün 
ve dün geceki muharebelerde Almanlar 
ağı.r zayiata düçar olmulardır. 

Dün geceki Fransız tebliği Belçi
ka kralının ordusuna verdiği «tes
lim ol» emrinin neticesi olarak Al
manlara karşı Belçikaya yardım 
eden lngiliz ve Fransız kuvvetleri
ne karşı düşmanın tazyikini arttır
mağa muvaffak olduğunu kaydet
miştir. Buna rağmen lngiliz ve 
F ranstz kıtaları sarsılmaz bir azim
le harp etmektedir. 

lNGlLIZ KITALARININ 
VAZIYET! 

tayyaresi yanarken ... 
Som nehri sahillerinde olmuş ve burada 
Fransızlar mahalli bazı muvaffakıyet
ler elde etmislerdir. 

Dün geceki Fransız tebliğine na
zaran Som cephesinde yapılan ha
rekat Fransızların lehine inki,af et
mektedir. Bu sabahki tebliğe naza
ran da yeni bazı harekat yapılınt§· 
tır. Nehrin cenup kısmında Alman
ların elinde kalan diğer üç köprü 
ba§ı da istirdat edilmi§tİr. 

Retel yakirunde Şato Fon-siyon mev
kiine Almanlar bir baskın yapm!§larsa 
da püskürtülmüşlerdir. 

ALMANLARJN YARIM 
!TtRAFI 
Londra 29 (Ö.R) - Almanlar şimali 

Fransada uğradığı zayiat hakkında 
tafsi13.t vermiyorlar. 

Maamafih dün gece Berlin rad
yosunun spikeri lngiliz ve Fransız 
ordularının gösterdikleri §iddetli 
mukavemet karşısında Almanların 
ağır zayiat kaydetmelerinin bekle
nilmesini ihtar ederek bu suretle 
Alman halkını fena haberlere ha
zırlamı§br. 

!NG!Ltz TAYYARELERiNiN 
HiZMETİ 
Londra 29 (Ö.R) - füitanya hava 

nezaretinin neşrettiği tebliğe nazaran 
dün akşam Ingiliz avcı ve istik'.af tay
yareleri Fransanın şimali şarkisinde 
cettyan eden son drrece şiddetli müca
delede müttefik orduları üzerinde dlis· 
man tazyikini hafifletmek hususunda 
kabil olan her şeyi yapmaktadır. 

CETN ~IUHAREBELER OLUYOR 
Şimali şarki Fransada Britanya ordu- Faris, 29 (A.A) - Havas ajansı as-

ları .elan yekvücutluğunu muhafaza et- keri vaziyet hakkında saat 14.45 te a~· 
mektedir. Öğle-den !-;Onra keyfiyet I~on- ğıdaki izahatı vermektedir. 
dradan resmen hildirilmiştir. Inğiliz or- Belçika kralının tesliminden mlitevel
dusu >ahile doğru bir kaç mil geri çe- !it \'aziyrti Almanh,r tabiatiyle sonuna 
kilıni.şse d~ i5gal ettiği noktaların vazi- kadar istismar etmisJerdir. Alınan1ar ile· 
yeti hakkında haber vermek bittabi ri yürüdüler .. Be!çika kıtalarının tesli
müdebbiranc bir har.,ket olmaz. Fakat mi dolayısiyle husule gelen vahim teh
Ingiliz kıtaları yekdiğeri!~ irtibatını dide karşı kendin; muhafaza için müt
kaybetmediği gibi bu havalide hulunan ıefik ordunun dünkü gün ve dün gece 
Fransız kuvvetlerindPn de büyük yar- icra etn1i olduğu muhtelif hı:ıırPkAh 
Qıın ı11Cu!n·u•lr+.:u·1t... • • .,,.......... "" ... ...., ..... ._ -..unw ...... ....- ~ 

işaretli trene Al111an tayyareleri hii 1011 ediyor 
Alman kıtaatı arosında hemen her yer- tir. 1914 de Alman gençlerinin kahra· 
de çetin muharebder hali hazırda de- manca harp ettikleri Lagermak'taki AI. 
vam etmektedir. man abidesi üzerinde Alman bayral!ı 

Belçika ordusunun tesl~i endişe sallanmaktadır. 
yapmaktan ve kuvvei maneviye boz- Lil şehri şarktan ve garptan yapılan 
gunluğunun mebdei olmaktan pek uzak hücumlarla zaptedilmiştir. 
bulunduğu gibi hırs ile mücadele eden Garpten ilerleyen kollar Armintiyerl 
İngiliz ve Fransız kıtaatının enerjisini ~gal etmişlerdir. Bayöl civarında henüz 
kamçılaınıştu·. muharebe devanı etmektedir. Kıt~atı-

Fransız Resmi Tebliği mız Kasselin şarkında Fransız istihkam. 
Paris, 29 (A.A) _ 29 mayıs sabah farını yararak Belçika hududuna ilerle

tebliği : Kıtaatımız şimalde düşmanın miştir. Harn civarında n1uharebeler hi .. 

b lama Crmem;<tı'r. Dunkerk a~ır topla. 
aşın gayretlerine hayranlığa değer ir .., " 
kahramanlıkla mukavemet ediyorlar. rımızın ateşi altında bulunuyor. 

Hava kuvvetleri askeri karargahları 
Alınan ve doğruluğunda şüphe olmıyan 

kaçmakta olan düsman kıtatını ve zırh• 
ma!Cımat Almanlann dün gündüz ve bu 
gece cereyan eden muharebelerde ver- lı kolları muvaffakıyetle bombardıman 
dikleri zayiatın bilhassa yüksek oldu- etmişlerdir. Müselliih keşif tayyareleri· 
ğunu göstermektedir. miz Belçika ve Fransa sahilinde üç 

Somme _ Aisne üzerinde mevzii ha· muhrip, iki nakliye ve iki yiik gemisini 
bombardıman ederek ağır ha~ara uğ .. 

ıekctler muvaffakıyetle başarılmıştır .. 
Düşmanın Chateau Porcienin batı ce- •almışlardır. Şimal denizi ortalarında 
nubunda yaptı~ı hır baskın hareketi bir düşman denizaltısı tayyarelerimiz 
püskürtülmüştür. tarafından batırılmıştır. 

Aisnenin doğusunda gece ınühiın bir Alman bahriyesine mensup yıldırım 
faaliyet kaydedilmemiştir. motörleri havanın gayri müsait olması· 

na rağn1en Belçikanın Niyöpor linıanı 
Alman resmi tebliği önünde Ingiltereye kaçmakta olan bü
Bertin 29 (ö.R) - Alman baş ku- yük bir düşman muhribini torpilleyerek 

mandanlığının resmi tebliği: Şimali batırmıştır. 
Fransada Fransız ordusunun n1ukadde- Cephenin cenubunda Fransız piyade 
ralı taayyün etmiş bulunuyor. Lil şeh- kıtalarının bir ilerlome teşebbüsü zırhlı 
rinin ccnubundaki Fransız mukaveme- kuvvetlerimiz tarafından tardedilmiş
ti de kırılmıştır. Armentiyer, Diksmünt, tir. 
Berge ve Bayöl arasında sıkıştırılmış Dünkü gün 24 düşman tayyaresi, 16 
olan Ingiliz orduları da Almanların ınÜ· sı hava muharebesi neticesinde ve 8 l 
essir hücumları neticesinde perişan ol- dafi topların1ız tarafından düşürülmüş
ınak arefesinde bu]unuyorlar. tür. Bizim zayiatıınız 3 tayyaredrn iba-

Şimali Flandrda kıtaatımızın süratli rettir. 
lieri hareketi neticesinde Bruj ve Os- 16 ve 25 mayıs arasında hava dafi ba
tand limanları tamamile zaptedilmiş taryalarımız tarafından düşürülen düş. 
olup Alman kuvvetleri Diksmimd'a man tayyarelerinin yekunu 265 <lir. 
yaklaşmış bulunuyorlar. Dün tper mev- 15 mayıstan bugüne kadar imha edi
kiinin şimalinde İzer kanalında dü~man len düşman tayyarelerinin yekunu 607 
nevmidane bir mukavemet göstermiş- yi bu]ınuştur. 

Amerikada Milli Müdafaa meclisi kuruldu 
~-----~---x*x:----------

Her taa·rruza bütün 
Amerika karşı koyacak 

-------x*x:------
Şimali ve 
müşterek 

Cenubi Amerika devletleri 
tehlike karşısında birleştiler 
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mevcuttur. Amerika cümhuriyctleri 
arasında münasebetler hiç bir zaman 
bugünkü kadar derin olmamıştır. 

Amerikalı olmıyan bir devlet tara
fından ıimali Amerikaya olsun cenubi 
Amerikaya olsun yapdacak her taarruz 
bütün Amerikanın emniyetine kartı bir 
meydan okuma olacak ve bütün Ameri
kalılar tarafından böyle telakki edile
cektir. 

Taarruza karşı mukavemet kabiliye
timizle hür müesseselerimizin muhafa
zası kabiliyetimiz alelade maddi bir ha· 
zırlıktan pek fazlasını zaruri kılmakta .. 
dır. O da ınaoevi hazırlıktır. Emniyet 
altında olduğumuza kani olduk. Çünkü 
bu emniyete malik olduğumuza inan
mak istiyorduk.. Hürriyetimiz, müesse
selt-rimiz, istiklalimiz; fedakarlıklar, ls
tıraplar, feragat ve ihlas ve ekseriya ter 
ve kan "aye3inde vücude gelmiştir. Bir· 
le~ik Amerika ile cf!nubi Amerika hükü
metlcri arasında yapılacak müesir ve sa· 
mimi bir mesai birliği hür insanların bu· 
rada ihdas etmiş oldukları demokrasi 
müesseselerini her türlü tecavüzden ma
sun bu1undurmağa yarayacaktır. 

MUŞTEREK MUDAFAA iÇiN 
Vaıington, 29 (AA) - Brezilya 

tpnrAkl~~.,. •• · • ~ı • 

faasına Amerikanın iıtiraki için Rio il• 
Vqington •rasında görütmeler devam 
etmektedir. Projenin ve Nezuclla ile Ha
lapagos adalarında ve Cocoı' dekilert 
benzer üsleri jhtiva etmekte olduğu bil• 
diriliyor. 

Londra, 29 (Ö.R) - Vaşingtondan 
bildiriliyor : Amerika birleşik devletleri 
ile Brezilya arasında askeri iş birliğl 
hakkındaki münakaşa memnuniyetli hl!! 
şekilde devam etmektedir. Aınerikanııı 
Brezilyada deniz üsleri tesis edecellt 
tahmin ediliyor. Vtnezüellaya ait olaJ\ 
Karapogos adalarında da deniz üsleri 
kurulması muhtemeldir. 
AVRUPADAKİ AMERİKA FİLOSQ 
Avrupadaki Amerikan mcnafiini hi

maye için Portekiz sularında bulunan 
Amerikan harp gemilerine daha üç harp 
gemic;i iltihak etmi~tir. 
AMERİKA VAZİYETİNİ TAYİN 
ETllIELİDİR 
Lonrlra. 29 (Ö.R) - Geçen 936 inti

habında rcisicümhur vek5.letine naınzet 
olan albay Knoks sahibi bulunduğu Şi
ka~o Dö Niyuz gazetesinde Amerikanın 
Avrupa hadiselerine kar~• vaziyetini 
tesbit etmesini talep ederek ~mıları ya• 
zıyor : Reisicümhur Ruzveltin uınuml 
e(karm tebelliiriinii beklemesi ve sonra 
onn takip eylemesi kafi de "'ldir. B n -


