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HAKKIOCAKOöl.U 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDE'fl 
Sn•lik ·····-

Türkiye için Hariç için 
1400 2900 
750 1650 Altı aylık -····· 

GünU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

115.n mUnderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

il lsviçre ile yeni ticaret 
an/asması dün imzalandı 

~ 

ANKARA 30 (Hususi) - Türkiye • İsviçre 
ticaret ve tediye anlaşması hariciye nkaleti ge
nel sekreteri B. Nnman l\1enemenci o!lu n İs· 
vi~re ~efüi tarafından imıa edılmi~tir. 

-----' YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Büyük taarruz emri henüz verilmedi 
-

VAZİYET ÜMİTLİDİR ··································: 

Son~arp 
• • . . . BELÇİKA KUVVETLERİ 
• . . . 

Şimaldeki Kıt'alar 
······-···· 

"Bizim harbı;. 
mız olacaktır,, 

• • . . . • Müttefikler· Safında 
••••••••• 

AnU.dane bir harpten sonra niha
yet denize çıkarak bir yol açtılar 

Diyen GENERAL 
VEYGAND'JN IJu 
çolı ümitli sözle· 
ri ı.ondrada IJii· 
yülı IJir aıaııa De 

lıarıııandı 

Kralın emrine itaat etrniyenler 
düşmanla dövüşüyorlar 

~~~~~~~~~·x*x~~~~~~~~-

Prİ yODO mıntakasında Fransız 
ordusu geri çekilerek, J .. lman 

ile i hareket•ni durdurdu 
----~x*x~~--~---

p ris 30 ( ö.R) - Saat 12 den 19 a kadar alınan haberlere nazaran 
umumi vaziyet: Garp cephesinde, şimalde Jngiliz ve Fransız kıtalannın 
sahile doğru çekilmeleri devam etmektedir. Bilhassa Flandrlerde mütte
fik orduları birbiriyie irtibat halinde çalışmaktadır. Bunun için lpr ile 
Kassel arasından geçerek LiJ mmtakasını Dunkerke bağlıyan mıntaka
yı ele geçirmeğe çalışan Alman kuvvetlerine şiddetle mukavemet et
mektedir. 

Yen·. 
Cephe erde 

--:f:--
Müttef ifder ve Alman· 
ıar hat'i netice~e 
nıüe. sir çarpışmalara 
llıqlamaı: üzeredirler •• -·HAKKIOCAKOGLU 

** 1918 balıannda Almanlar bu mınta
kada durdurulmuş ve bilhassa Rimel 
tepesinde şiddetli muharebeJcr olmuştu. 
O zaman da Almanlar Kale ve Dunkerki 
ele geçirmcğe uğraşmışlardı. Cenubu 
garbi ve şimali şarkide İngiliz ve müt
tefik kıtalannın anudane mukavemetiy
lC' karşılaşmaktadırlar. 

İzer mıntakasında Almanlar hiç bir 
muvnffnkı3 et elde edememişlerdir. Bazı 
hnberlerc göre Ka sel nuntaknsında 
Flandr ovasının ilk tepelerine ayak bas
mağn muvaffak olmuşlardır. Priyono 
mmUıkasmda Fransız ordusu muvaffa
kıyetle geri çekilmiş ve Ahnan1ann ile-

Bclçika krnlmın ihmıeti ile tchaddüs ri hareketini durdurarak şi?det~i mu
cyliycn , azh el artık askeri bakımdan harcbclere devan1 ede ede şımalı garbi 
tamamen anİaşılmıştır. Sol <'cnahlannın istik.a1?etind~ çekilmektedir. 
ônsızın bos kaldığını gören imaldeki Gı.~tık~e sıddetlenc.n muha~e?cler ge
rnüttefik kuvvetler dar bir koridor üze- ce gunduz devam edıyor. 1ngılız donan
l'inde k<'ndilerinde~ çok faik Alman or· nıası ve harn kuvvetleri bu harekata 
dulanna kar ı mukaYemete imkan göre- muvaffakıyetle iştirak etmektedirler. 
ınb•erek denize doğru çekilme kararını ~-iğer cep?elerde tam sükunet hUküm 
\ermişlerdir. Bu karar en tabii bir ne- surmektedır. 
ticedir. Som nehrinin cenubunda evvelce Al-

Kahraın:m<'a dö' üşc dö,·üse dii~ınana manların işgali altındaki köpril başı 
ağır ?.nyiat verdirerek çekile~n bu ordu- kat'i surette Fransızların eline geçmiş-
lar Dunkerk limanında )'eralan İngiJiz tir. . . 
ve Fransız deniz kunetlerinin himaye- ŞiMALDE VAZIYET EMi1''DiR 
si altında vnt~nlnrına iade edilecekler ı•aris, 30 (Ö.R) - Havas ajansı şi· 
\'eynhut filoların da himayesine mazhar mali Frnnsada hnrp Yaziyeti hakkında 
cılabilccck hir <'<'phe kurmağ:ı l"nlışacak- ~u tafsilntı \'eriyor : Kırk fırka yani ya
lardır. ı mı milyondan fazla Alman , .e Almaıı-

Netice ııc ~ckildc tecelli ederse ebin, ların zırhlı fırkalarının hemen kaffesi 
nliittefiklcrin c;İrnııl t'epheleri yıkılmıij FJaııdrde kral Lcopoldun teslim olması 
olarak kabul edilebilir. ile mevcudunun yarıc;ını ka) betmiş bu· 

Yalnız iki giindiir izah eylemeğe (\a- lunan miittefik ordulara karşı hareket 
lıştığım11: gihi bu yıkılış harbin kat'i ne- halindedir. Huna karşı mütiefik kıtaJa
Cicclcri ii7.crinde müessir olabilmekten rı miidafaada bulunmakta \ 'e adet azlı
uzakhr. ğını ceph«'yi daraltmakla telafiye çalış-
Şimdi harhiıı kafi cephesi Som ve En maktadır. Vaziyet I ,il civarından Dun· 

nehirlerini taldbcn Majinoya dayanan kerke kadar imtidat eden bir eephe üze
hat üzerindedir. rinde her tarafın şiddetli hareketleriyle 

Esasen Veygandın şimaldcki muka- tebarüz etmektedir. 
lcmcte verdiği kıymet, bu yeni hattın DUNKERK FRANSIZLARDA 
lıazırJannıası için vakit kazanmak fırıın- Dunkerk limanını Fransız1ar sağlam 
hnı elde etmek, vaktiyle i~lenmiş hata- surette ellerinde tutmaktadır. Donan
lnrın tamirine imlam bulmaktı. manın büyilk çapta topları şiddetli ate-

Almanlar ise yirmi günden beri de- şiyle bu kuvvetlerin mC'Vkiini takviye 
\"am eden şiddetli muharebelerden bay- etmiştir. Dunkerk şimdi merketl deniz 
li yıpranmış \ "C yorulma.~ bulundukları kuvvetlerinden ve cidar]:m İngiliz ve 
icin taarruzları iki cephe üzerinde de- Fransız kıtalarmdan mürekkep müstah
vam ettirmediler. Yani Veyganda ha- kem bir ordugah halini almıştır. İngiliz 
~ırlanma fırsatını kı. men verdiler. Bü- \'e Fransız kuvvetleri bu müstahkem 
tiin kunetleriyle şimaJdeki Belçika, mevkiin iki tarafında bir nevi koridor 
l•'ransız \'e İngiliz ordularına yüklendi- teşkil etmektedir. Müttefik ordular bu 
ler. koridorun duvarı vazifesini görüyorlar. 

Bu cepheyi yıktıktan ve temizlendik- Bir taraftan !zer nehri üzerinde ve 1pr 
ten sonra cenuba sarkmağa çalı acakla- imtidadınca bir duvar dayanmakta di
rı muhakkaktır. ğer taraftan Gravlin ve Ka.ssel civarın-

Bir knç giin içinde Alman orduları daki kuvvetler diğer civarı teşkH et
Som ,.e En nehirleri iizerinde teessüs mektedir. Almanlar Flandr tepelerini 
eyliyen ;)eni cephe~·e bütün kun:etleri- 4;gal ederek bu kuvveti ikiye ayırmağa 
le inel"eklerdir. çalışıyorlar. Bu üç müstahkem mevkii 

Yalnız urasını da nazara almak la- müdafaa eden kuvvetler başlıca İngiliz 
2ırndır ki Alman ordusu hayli yorgun kıtalandır. Kas dağları ismini tnŞıyan 
dü~miis, \'erdiği büyük zayiat yüzün· 100 metre frtifamda tepecikler rnütte
den yirmi gün ev,·eline nazaran hayli fik1erin işgnli altındadır. Bunlar. diim
de zaiOemistir. diiz olan Flandr ovasında mühim isti-

Buna ra~rınen yıJdırıin harbini devam nat noktalarıdır. Ve düşmanın işgali al
ettirmek yeni Fran ız mevzilerine sal- tında bulunan Li! bölgesiyle deniz ara
dırmak, )lajinonun gerilerine \ ·eya Pn- smclaki geçidi sıkıca kapamak imkanını 
l'İs üzerine doğru yeni gedikler a~mak bahşeder. 
nıecburiyetindedir. Paris 30 (A.A) - Askeri m:ihafil 

J<:ğer derlenip toplanmak, geriden )·e- Belcika ordusunun trslim olmasının si
ni malzeme celhetmek maksadi)·le bir mal ordularını yarı kuvvetledndcn 
İntizar dne~ine geçmek ise böyle mahrum etmiş olduğunu beyan ctmck
bir hareket müttefik orduların <;ok le- tedirler. Fransız - İngiliz kuvvetlerinin 
hine olacaktır. vaziyetleri çok naziktir. Çiinkii Belçika 

Çiinkü Fran ız ba kumandam her ne ordusunun tt'.c;limi yüzünden acı1mı.ş 
halın ına olursa ol un emri altt .. daki or- olan gedikte Alınanların tazyiki şiddet
dulara taarruz kabiliyetini vuebilmek, lenmiştir. 
hareket harbine geçirteh,'!mek için bir Almanların baslıca faaliyetleri Kassel 
ayllk müddete ihtiyacı bulunduğunu ve Mont Kenal istikametinde inkic;af et-

' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müttefik donanma1ar 
~~~~~~-x*x~~~~---

Denizden kıtaatı himaye ediyor 
Dunkerk şimdi tam manasile 
müstahkem bir ordugah oldu 

································~··················································· 

Majino hattına kadar uzanan 
cephelerde yeni bir Britanya or
dusu teşkil ve faaliyete geçti 

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

Londra, 30 (ö.R) ·- United Press bildiriyor: Müttefik ordu
lar Batkumandanı General \Veygandın büyük taarruz emrini ver· 
diği hakkında çıkarılan ıayia doğru değildir. Bu şayiayı Roma 
radyosu çıkarmııı;, fakat bir dah bundan bahsetmemiştir. 

** Müttefik ordular Başkumandanı Ge- Diğer taraftan Fransız umumi kon-
neral \Veygand yalnız şöyle demiştir: federasyonu Belçika me1esine hitap eden 

«Hnrekat hakkında konuşmak rnc"·- bir beyannamesinde ezcümle şöyle dc
slmsizdir. Askerler konuşmayı pek he- mektedir: 
ceremezler. Şu kadar söyliyebilirim ki Frnnsı:ı: arkadaşlarınız Üçüncü Leo
son harp bizim harbımız olacaktır. Gös- poldun menfur ihanetine sizlerin iııtirak 
terilen enerji ve feragat mükemmeldir.> etmemiş olduğunuzu biliyorlar ve nihni 

Bu sözler J ondrada büyük alaka zafere kadar hak, şeref ve hürriyetin 
uyandırmıştı. müdafaası İçin kendi yanlanndn buluna· 

Paris, 30(ö.R)-'Kral Leopoldun em· cağınızdan emindirler. . 
rine itat etmiyen bazı Belçika kuvvetleri Pnris, 30 (A.A) - Belçık milli 

-ıt f"kl J b" )"kt dü manin dövüs- bankasının altın mevcudunun Fransayo 
mu e ı ere ır ı e ki l k B 1 "k h .. k.. · · · 
mektedir. Almanlar tarafından muharc- nn ed! ere-· ~ ç~ .a u un_ıetının emrı· 
beye müthiş bir kuvvet i:;tirak ctmrkte ne "crılc~gı bıldırılmektedır. 
ise de bunlar nğır zayiata uğramakta ••• • ••••••• .............. •••. 10111100 •••• ••• 

berdevamdır. Müttefik kuvvetleri İmal • M k 
mıntakasında dümdar hnrckctlerile ~r- : eta sa s 
pıştıklım gibi En.Sam nehirleri boyunca 
Majino hattına kadar uz.anan cephede 
Fransız kuv'vetlcriyle birlikte çarpışan 
cephede yeni bir Britanya ordusu te kil 
edilmiştir. Bu ordu kuvvetli motörhi 
vesaikle teçhiz edilmiş bulunmaktadır. 
Muhtemel olduğu gibi düşman tarruzu
nu bu istikamete döndürürse bu yeni 
Britanya ordusu büyük bir mani olacak
tır. 

Paris, 30 (A.A) - Belçika umumi 
mesai konfederasyonu ile Belçika hıris
tiyan sendikaları konfederasyonu Belçi
ka sendikaları teşkilatına hitap eden bir 
mesajlarında ez.etimle şöyle demekte
dirler: 
. Memleketi istila eden Almanlardan 

kaçan milyonlarca Belçikalının hisııiya· 
bna tercüman ve Belçikada kalanların 
düşüncelerini aksettirmekte olduğumuza 
kani olarak Üçüncü Leopoldun memle
ketine ihanet etmiş olduğunu beyan 
ederiz. 

Hürriyetin, Hakkın ve ıerefin muzaf
fer olması için hükümete bütün kuvve
timizle müzaharet edeceğiz. 

---·---
Gençliğe hitaben 
dün parlak bir 
nutuk söyledi 

Atina, 30 (ö.R) - Gençlik kon-: 
fenmsmm kapanl!ı münasebetiyle baş-: 
vekil B. Metaksas bir nutuk öyleyerek: 
demittir ki: : 

crHepiniz eyaletlerinize döndüğünüz: 
zaman her ihtimal bütün kalbinizle,: 
hakiki Yunan kıllbiyle kar~Jaıtığımızı,: 
daha kuvvetli olarak gelecek sulh se· : 
nelerini söyleyebilirsiniz. Yunanistanın: 
büyüklüğü ve ?Jlı için gayretlerimize: 
devam edeceğiz. Her biriniz Yunanis-E 
tanı temsil edersiniz. Ebr nehrinden: 
Ciride kadar ve Korfo adasından Kik·= 
lat adalarına kadar Yunanistanın bir: 
tek kan bir tek ruh, bir tek vicdanla; 
biribi~ize bağlı bulunduğumuzu gör-; 
dünüz.• : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jloskovanın şedit 
bir ihtarı •• 
~~~~~~~~~.x*x~~~~~~~~-

Vilnodaki Kızılordu mensuplan
mn sık sık tazyik edilmesi 
vahim neticeler verebilir 

~~~-~~-x*x-~~-~-
Moskova 80 (A.A) - Sovyetler bir- eri Pi.sareev 24 Mayıs günü kaybolmUf 

Uğl hariciye halle komiserliği qağıdaki l ve 27 Mayısta clizütamına dfüunUştllr. f 
tebliği nl?Fe~tir: Pisareevln bildirdiğine göre, 24~ M 

Sovyet - Litvanya kar~ılıklı yardım akşamı bir Litvanya piyade alayı 
paktı mucibince Litvanya cUmhuriye~i ğuşlnrının d.a bulunduğu kamyon 
arazisinde yerl~tlrilmlş Sovyet gamı- kında 6 ildşı tarafından hUcuma 
ı.onlarından blr çok askerlerin kaybol- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
maları vakaları kaydedilmiştir. Harici
ye halk komiserliğinin elindeki mevzuat 
bu kaybolmaların Litvanya hUklimcti 
organlarının himaya5i altında bulunan 
bazı eşhas tarafından organize edilmiş 
olduğunu göstermektedir, 

Bir tank livasında şoför olan kızılor
du eri Smavgonets 18 Mayısta cilzUta
mından kaybolmuş ve 26 Mayısta dön
müştür. Smavgonetsin kumandanlığa 
verdiği ifadelere göre, kendisi l8 Mayı:;
ta yakalanarak v~ meçhul bir eve götü
rülerek orada yedi gün bir mahzene 
koİımuştur. Bir kaç giin kendisine ne 
ekmek ne su verilmiştir. Smavgonctsi 
kaldıranlar ölüm tehdidi altında kendi
sinden tank livasının vaziyeti ve silah
ları hakkında ınallımat almağn teşebbüs 
etmişlerdir. 25 Mayıs gecesi Smavgonets 
gözleri bağlı olduğu halde şehir civarı

i ve salıverilmiştir. 

Barbarlık! 
P ARİS, SO (A.A) - İstlhbaMt neUM 

retinJn tebliği ı 
Alman Ajansı bir taraftan yere 

meğe mecbur kalan biri teğmen 
kilçilk subay iki Alınan tayyarecls 
kurşuna dizilmiş olduğunu, diğer tar 
tan e::.'ir Alman subaylarının mütteflli 
ler tarafından rütbelerine layık olmıy 
bir tarzda muamele görclilklerini iler 
sürmektedir. 

İstihbarat nezareti b\i iki iddiayı da 
kat'i surette tekı.ip eder. 

İstihbarat nezareti şura!nnı bildirme, 
ğe salahiyettardır ki, bu sözde barbar• 
lık hareketleri münasebetiyle mukabe· 
lci bilmisil hareketlerine geçildiği Fran• 
sada öğrenilirse tarzda hareket 
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BİR TETKİK 
nı • • • • • • • • • • • 

Çocuklar hangi nevi 
muallimi severler? 

~~~'--~~~~-x~x 

uCoculılal't muallimlerinin işleri lıoş tarafından 
gÖl'mefı hassasına mallfı olmalal'ını o Jıadar Jıuu· 

vetıe istiyorlar lıl insanın adeta ~uıııara 
acıyacağı geliyor ••• ,, 

Tercüme eden 
tLHAN UNAT 

Çocuklar hakikatta hangi nevi mual
limi severler? Şayanı arzu neticeler elde 
etmek hususunda ne gbi vasıfları olan 
muallim, en çok muvaffak olur? Bir mu
allimin talebesi tarafından hangi vasıf
ları beğenilir ve hangileri beğenilmez? 

Kı~·met biçebilmek, tarakki yolunda 
mühim bir adımdır. Her muvaffak oluş 
teşebbüste mukannen zamanlarda tertip 
edilen bir envanter listesi mevcuttur. 
Bir muallim ayni sebepler dolayisile, 
nasıl in~"8f ettiğini, kuvvetli ve zayıf 
taraOannın neler olduğunu, talebesinin 
kendisine biçtikleri kıymet, inkişaf ve 
tekamül istikametinde devamlı ilerleyi
şine kendi buluşlarını esac; tutınak sure
tiyle nasıl istikamet çizebileceğini gör
mek için arasıra kendini kontrol etmeğe 
neden heves etmesin? 

Böyle bir kıymet takdirinde muallime 
yardım edecek kimdir? Bu iş umumi
yetle müdür yahut müfettişe düşer. Mü
dür, yahut müfetti!), muallimi iyi tanıya
bilir, fakat gilnUn bir çok saatini onunla 
bir sınıfta geçiren çocuklar muallimi da
ha iyi bilirler. Niçin onlara, nefis kont
rolü hususunda hocalarına yardım fır
satı verilmesin? 

Tenkit kabiliyeti daha fazla olan göz
ler, yahut daha çok dürüstlük kim
de bulunur?.. Eğer çocukların hüküm 
vermekteki kabiliyetlerinden ştiphe eden 
varsa, onların 'verdikleri hükümlerin bu 
makalede gösterilen neticelerini, mual
liinleri tasnif için kabul edilmiş herhangi 
bir miyar (standard) ile karşılaştırsın. 
· ÜÇ sene müddetle, her ders yılının ba
Şında ve sonunda bir ilk ve orta mekte
bin talebelerinden şunlan mufassalan 
tasvir etmeleri istendi: 

l. Onlann ideallerindeki muallim. 
(Eğer onu sipariş üzerine temin etmek 
imkAnına malik olsalardı). 

2. Raslamış oldukları en iyi hoca - ve 
bu niçin en iyisi idi? Onlardan şu iki 
başlık altında mUtalealarını yazin41arı 
da talep edildi: 
Hocanın yapmasını istediğim şeyler, 
Muallimlerin ve talebenin isımleri is

tenmeli ve neyi kimin yazdığım ortaya 
,çıkarabilecek hiç bir cihet kalmamasına 
gayret edildi. Talebelerin t.nmaınile sa
mimi olmaları ve istedikleri her şeyi. 

- eğer düşündükleri hakikaten bu ise,, 
"söylemeleri hu. ... usunda ısrar edildi. Mak
sadın, çocukların muallimler hakkında 
:dü~ündüklcrini öğrenmek olduğu snrih 
,pir şekilde izah edildi. 

Bu tetkikte altıncı ila sekizinci sınıf
lardan takriben sekiz yüz çocuk aşağıda 
hulôsa edilen fikirlerini söylediler. Va
sıflar çocuklrın kağıtlarında çok veya 
az tekerrür ediş sırası ile listey~ geçiril
miştir. Çocukların kendi kelimeleri nli
mune olmak üzere tırnak içine alınma
lıdır. 

Benim ideal ınuallimim: 
1. Adildir. •Herkese ayni muameleyi 

yapar, kıymetlileri yokturtur, herkese 
mlisavi fırsatlar verir•. 

2. Her şeyin hoş tarafını görmek has
sasına maliktir fl 1. •Neşelidir, .şakayı 
anlar ve şaka kaldırır, eylenceli bir şey 
geçtiği zaman glilcr•. 

3. Yapılacak bütün işleri ve vazifeleri 
iyice izah eder. •Anlamadığımız tarafı 
aydınlatır, izah için vakit ayırır, suallere 
cevap verir ve anlamadığımız zaman kız
maz, bize sadece ~unu yapın demez.na
sıl yapacağımızı da söyler, yeni mesele
leri ~örmemizi ve anlamamızı temin 
eder•. 

4. İyi tabiatlıdır. •Aksi değil, müşfik
tir•. 

5. Mevzuunu bilir ve bir tedris siste
mine sahiptir. 

6. Tatlı bir sesi \'ardır. ·Berrak, ylik
sck, yumuşak, haşin değil, takriri mono
ton değildir, bağırıp çağırmaz • 

7. Vaôfeyi alakalı yapınağa uğraşır. 
8. Talebeye yardım eder." •Takıldı· 

ğımız zaman bize yardım eder, bize yar
dıma daima hazırdır, bi.7.e yardım eder, 
fakat yalnız ihtiyaç hissettiğim zaman• 

9. İntizamı muhafaza eder. •Sınıfına 
hakim olur, çocukların uslu durmalarını 
ve diğerlerini taciz etmemelerini temin 
eder, sınıfın intiz.aınını korur, dü~ünmek 
imkanını bulabilmemiz için sınıfın sükQ.-

nelini muhafaza eder, fakat oyun zamanı 
bizi serbest bırakır,derslerimize çalışıp 
çalışmadığımıza bakar, faJcat bize vakti
mizi hoş geçirmek için de yardım eder•. 

11. Talebeyi anlamağa uğraşır. 
12. Zarif ve temizdir. ıGüzel giyinir•. 
13. Naziktir. •Terbiyelidir, muaşeret 

usullerini iyi bilir; bizim için taklit edi
lecek birörnek te~kil eder•. 

U. Sınıfı cazip bir şekte koyar, • Te
miz, muntazam, masanın üstünde ve pen
cere içinde çiçekler ve yeşillikler, tebliğ 
tahtasında alaka verici şeyler•. 

Daha az zikredilen diğer noktalar da 
şunlardı: Bizi teşci eder, bize cesaret ve
rir, geçimlidir, sarahatle yaUlr, mektep 
saatleri esna~ında sahsi işlerine zaman 
ayırmaz. • Talebenin, kendisinden okumuş ol
dukları en .iyi muallim hakındaki a~
ğıda yazılı ~örüşleri kendilerinin hakiki 
bir temyiz kudretine malik olduklarını 
gösteriyor. 

1. O, benim k.:ndisinden okuduğum 
hocaların en iyisi idi, çünkü bizi çok ça
lışmağa mecbur 'etmekle beraber kftfi 
derecede eğlence imkanını da bırakır
dı. 

2. Onu sevdim, çünkü o kafadar bir 
insandı. Bize yapılmak için çok vazife 
verirdi, fakat daimi ve titiz alikasını da 
ckc;ik etmezdi. Yardım b--tediğimiz zaman 
gelir, yanımıza oturur, anlamadığımız 
noktayı öğretinceye kadar kalkmazdı. 

3. O benim ideal hcx:amdı, çünkü biz 
çocukları öyleiyi anlardı ki! Her şeyi 
hoş tarafından görmek hassa.sına sahipti, 
yanlış bir şey cereyan ettiği zaman me
seleyi hiç akla gelmiyen bir şekilde ça
bucak yoluna sokardı. Çocuklardan bi
risi yanlış bir şey söylediği zaman, ho
cam sadece •hayır, yanlJ.l• demez ve bize 
onun niçin yanlı.ş olduğunu öğretirdi. 

4. Onunla çalışmak kolaydı. Güzel 
u;;uleri •vardı, dersleri o kadar iyi izah 

- SONU 4 ÜNCO SAHİFEDE -

•••••••• 
Zati Sungur. · 

YAZAN: 'Eczııcı K. Kfniil Aktcj 

Büyük • sanatkar roanyaı:ıtor Zati 
Sangur lzmire geliyor. Elhamfada ha
rikalarına başladt, başlayor. başlıyacak 
derken hakikaten gdmio. şayam hayret 
sahnelerine başlamış veya başlamak 
üzere imiş. 

Bundan otuz sene evveline kadar 
hokkabazlık diye adeti soytarılığı orta· 
ya atanlar, palyaçoluk ile karı:iık şeyler 
yapanlar olurdu. İyi hatırlıyorum: 1 321 
de, yani bundan 35 sene evvel lstan
bula cKaznöv:t adında biri illiüzyonist 
gelmiş, Şehzade başında komik Hasa· 
nın tiyatrosunda bir kaç oyun vermişti. 
Abdülhamit bununla hemen alakadar 
olmuş, Kaznövü huzuruna getirtmiş, 
onun eserleri karşısında şa,ırmı~tı. O 
devirde Kaznövün bir vücudu ikiye bö
lüşü herkesi hayrete düşürmüş, bu ha
dise dillere de~ıan olmuıtu. Bugün kar
şımızda Türle oğlu Türk olarak bulunan 
Zati Sungur, Kaznövdan çok yübelt 
bir sanatkardır, bir viicudu ikiye böl
mek değil, her hangi bir zatın ba,ını 
vücudundan ayırmak kudretini gösteren 
bir iistatdır. 

l lokkabazlık nihayet hadisatı tabiiy
yeyi ufak tefek hilelerle gayritabii şek
le sokmaktan ibarettir. Manyatirm, Fa
kiri:ım İse bir cümlei asi.biye i,idir. Za
ti Sungur ilmi esasat üzerinde harika
lar yaratan, sinirler üzerinde tesir yapan 
bir zattır. Ostad «nihayet sanat ve te· 
map sahneainin aktörüyüm• diyor. 
Filhakika hayat sahnelerinde öyle hok
kabazlar, $İnirler üzerinde tesirler yapan 
öyle insanlar vardır ki Zati Sunguru 
3olda bıralurlar. Bu gibiler ekaeriya 
mütevazi ve sakin de görünürler. insan
lık bu, temaşa sahnesinde de, hayat 
aahneıinde de aktör yeti'!tiriyor, her iki 
sahneyi seyretmenin de başka başka 
zevlderi var bizlere de şimdilik seyret
mek düşiiyor. seyretmt'k, ibrt:t almak 
gert:k. 

DEMiR MASKE ... 

Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 1 
KISIM) 
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nanun<la bir şahsın Monsenyör Lui is
nünde bir asilı.adenin mevcudiyetine 
her kesten iyi \•akıf bulunduğunu ve 
bilhassa hu asilzade ile On dördüncü Lui 
isminde bir kral arasındaki sihriyeti de 
mükemmelen bildiğini söyliyeceğim. Ai
lesinin şöhr.eti hakkında kıskanç dav-

. rnnan bu kral bu ıftiradan hic şüphesiz 
cok kızacak ve btınun faili olan zatıfili
lcrini bu gibi haberler yaymağa devam 
l'demiyecek bir 'azi ·ete düsürecektir. 

çare olmadığına göre Bastil zındanının 
işkence odasında benim komşum \'e da
rağacı eğlencesin<le de karşım olacağı
na pek itimadım vardır .. Bu muhakeme
mi iyi tart Gruafon ve ondan sonra is
tersen scrke lik elmeğe kalkış, zira bü. 
yük kralın affını celbelmek için ze\'cesi 
hanımın piçi olmnk unvanı da senin işi
ne pek yarıyacak değildir! .. • 

Cüce dişleri arasında homurdandı : 
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$E_HiEI _HABERLERi 
Bu~ünden 
itibaren -·Beyanname v~r~nle-

rin stokları kontrol 
ediliyor 

Sınai müesseselerle ithalatçılar ve 
toptancıların, kahve, çay ve benzin pe
rakendecileri için beyanname \"ermek 
üzere hükümetçe tayin edilen beyanna
melerde tesbit edilen stoklar, Pazartesi 
ı;Unil sabahleyin alakadarlar elinde 
mevcut olan malları ifade eylemekte· 
dir. Bu itibarla Pazartesi gününden be
yannamelerin verildiği tarihe kadar va
ki olan satışlar stoklaı·a ithal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Dün, müddetin son günü olına~ı mü
nasebetiyle bir çok alakadarlar defter
darlık makamına, varidat müdürlüğüne 
ve Maliye şubelerine müracaatla izahat 
almışlardır. Defterdarlık daireleri geç 
vakte kadar calı.smak mecburiyetinde 
kalmı.ştır. · · 

Bugünden itibaren kahve, çay ve ben
zin satıcılarının kontrollerine başlana
caktır. 

--*--
İlam harçları ve 
mahkeme 
masrafları tahsilatı 
tlaın harçları ile de-vlete ait mahke

me masrafları tahsilatının çok az oldu
ğu görülmüştür. Maliye vekaleti bu hu
.susta defterdarlıklara bir tamim yapa
rak bunların da diğer devlet alacakları 
~ibi günü gUnüne takip ve tahsil edil
mesini bildirmiştir. _.,,_·--
SANTRALLAR / 
Nasıl telli$ eclUecek! 
Vazife ve tetkik zımnında elektrik 

havagazı ve su gibl müesseselerin sant
rallarını tefti.ş edeeek milfettlş ve me-
murların mahalll Nafia şirket ve mües
seseleri komiserliklerine ve bulunmıyan 
yerlerde en büylik mülkiye Amirine mü
racaat ederek tef ti.ş yapacaklarını bildir
meleri, bundan sonra teftiş yapmaları 
Nafia veklllelince alakalılara bildiril
miştir. --·--Polia mektebinde 

imtihanlar bitti 
Halkevinde açılan polis mekJebinde 

tedrisat muayyen haddini doldur
duktan sonra imtihanlar yaı.ı1ln11~ V:? 

dun sabah son imtihan r.:an :ıava lon ko
runma mevzuu mümeyyiLler iinünde 
yapılmı.ştır. Bu suretle polis mekte\>i 
imtihanları tamamlanmış bu'unuyoı-. 

Bu sene polis mektebindP:ı 50 palis 
mezun olmaktadır. --·--ZİRAAT 
Enstitüsü talebeleri 
Evvelki gece şehrimize gelerek 1Jraat 

mektebine misafir edilen yüksek Ziraat 
enstitüsü talebeleri dün sabah profesör
leriyle birlikte Atatürk heykeline çelenk 
koymuşlar, biUihara Kültürparkta tet
kiklerde bulunmuşlardır. Talebeler şeh
rimizde tetkiklerine devam ederek Ay
dına gideceklerdir. --·-Denizciler bayramı 

Bu sene 1 Tenımuz tarihinde yapıla
cak denizciler bayramı geçen senelerden 
daha mükemmel olacaktır. Siındiden 
hazırlıklara ba~lanm~tır. 

., ..................•.................••. 
i Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Karaburun hakimi Bn. Sabiha Anka

radan, Ziraat enstitüsü döçentlerinden 
B. Vamık Ankaradan geldiler. Maarif 
vekaleti müfettişlerinden B . Süleyman 
Demir Aydına gitti. 

• • 
······~t!••································· Hillll eczanesinden bildiriliyor: : . 

Bayer aspirini ile blitün Bayer : 
müstahzaratı dünden itibaren Hilal : 
eczane>slnde tevzie başlanmıştır. Es-.: 
kisi gibi taşradan sipariş kabul edil- : 
diğini sayın müşterilerimize arzede- : 
ri7.... Hilal Eczanesi : 

···········································= . . 
işte göründü ve bir dakikaya varmaz 
parmaklıklardan geçeceğiz. 

ltiraf et Gniafon ki yol sana uzun 
gelmedi ve senin için benim refakatim 
de bulwımak iyi bir tali eseri oldu. 

Sonra. en tabii bir :şekilde elini sila
hının kabzesine götürdü ve onu kının
dan yan çelteı·ek milstehtl bir bakışla 
hain düşmanına meydan okudu. 

Araba döndü ve sarayın girL<? kapısını 
geçti.. 

Gnia!on kımıldamamıştı .. 
Araba bUyük avlu içinde süratle iler

ledikten sonra durdu .. 
İvon cüceyi kolundan yakalamıştı ve 

o kadar sıkı tutuyordu ki elinden kur
tulmnsı imkansızdı .. Kulağına fısıldadı : 

- Bir tek söz söyler, ufacık bir işa
ret yaparsan kendini ölmüş bil.. 
Arabauın basamağını indirmek için 

koşmuş olan kral uşağına seslendi : 
- Bana yardım ediniz rica ederim ... 

Zira buraya gelirken ansızın başı dön
ıneğe başlıyan zavallı yoldaşımı yalnız 
ba ıma tutamıyacağım .. 

Bandırma Treninde 
lrımire esrar getiren yaman 

bir kaçakçı tevkif edildi 
~~~~~~~~~x*x:~~~~~~~~-

Suçlu bu esrarların gra~ını 40 kurup satarak 
(1200) Ura temin edecekti.. 

~~~~~~-x*x 

İzmir zabıtası, bir haftalık devamlı bir çalışmadan sonra üç kilo kaçak esrar 
yakalamıştır. 

İzmirde esrar kaçakçılığı yapmakla maruf Çakır Muammerin kardeşi Yaşar 
Nalbantların esrar getirmek üzere İstanbula gittiği zabıtaca haber alınmıs ve 
hemen takibine başlanmıştır. · 

Geçen Cumartesi günü İstanbula gi- Suçlu di.in isticvap olunmuş ve bu es-
den Yaşar Nalbantların lzınire gelişi sı- rarları htanbulda Galatada ismini bil
kı surette kontrole ba-?larunış ve Manı- mediği bir şahıstan aldığını söylemiştir. 
sa - İzmir arasında Bandırma treninde Suçlu, bu Lcımini bilmediği, kendisini 
daimi memurlar bunu kontrole başla- tanımadığı şahsın kendisine emaneten 
mışlardır. teslim ettiği esı·arları tzmire getirmek 

Filhakika evvelki gece saat 23.45 te vazifesini üzerine aldığını söylemeğe 
Basmahaneye gelen trende Yaşarın bu- cüret etmiştir. 
lunduğu Manisada tesbit edilmiş ve ken- Zabıta, bu esrarların nereden ve kim
disini takip eden memur hemen adli kı- den alındığını tahkik eylemektedir. Ağ
sım riyasetini haberdar etmiştir. Tren lehi ihtimal Lıtanbulda da bu yüzden 
Basmahaneye gelince, Yaşar çıkıp git- araştırma yapılacaktır. 
mek istemiştir. Bu üç kilo esrarın perakende olarak 

Bu sırada koınpartimana giren me-- gramı 40 kuruştan satışa çıkarılaca~ı 
murlar suçlunun kompartiman kanepe- nazarı itibara alınırsa , 3 kilo esrarın 
terinden birinin altına sakladığı 3 kilo 1200 Ura kıymet taşıdığı anlaşılır. B it
esrarı bulmuşlardır. Suçlu hemen yaka- tabi bu esrarların zehirliyeceği 7.ekalar, 
lanmış, esrarlar da müsadere edilmiştir. bu kaybın haricinde kalır. 

Şehrimizde 
Un buhranı lll'lllcdarı 
düşündüriiyor-
Bir kısım fırıncılar lzmirde un bula

madıklarından ve hariçten gelen unları 
dokuz liraya kadar aldıklarını bize 
mektupla bildirmişlerdir. 

Belediye bu mevzula ehemmiyetle 
alakadar olmağa başlamıştır. Fmncıla
rın un ihtiyaçlarının lcllen temini la
zımdır. Memleketimizde buğday buhra
nı mevzuubahs olmıyacağına göre İzmir 
~ehrine mahsus olmak Uzere kaydedilen 
bu un buhranı halkı yakinen aUkadar 
eylemektedir. 

Belediyenin ehemmiyetle nazarı dik
katini celbederiz. 

1 --·--Çiftçilere ve lakir 
halka arazi verilecek 
Maliye vekaleti, gerek yeni kadastro 

tahrui neticesinde meydana çıkarılan 
ve gerekse metrllk bulunan tekmil dev
lete ait araziyi tesbl.t ettirmiştir. Bu ara
zi topraksız çiftçilerle ikametgah yap
mak istiyen fakir halka ve az maaşlı 
memur.lara tevzi edilecektir. 

Bu maksatla Ankarada Maliye veka
letinde bir komisyon faaliyete geçerek 
tesbit edilen bu gibi araziyi tetkik eyle
mektedir. Bu arazi önümüzdeki aylarda 
tevzi edilecektir. --·-Hazine bonoları 

Gayri mübadillere verilen hazine bo
nolarının ikinci kuponlarının resülmal 
ve faizlerinin tediye-"ne bugün başlana
caktır. Merkez bankası.na bu hususta 
emir gelmiştir. --·--Canlı hayvanlar 
ihracatcılarL •• 
Garbi Anad~lu canlı hayvanlar ihra

catçıları birliği idare heyeti dün öğle
den sonra birlikler binasında toplanmış
tır. 

Bir adam 
Kadife kalesi aü.rle. 

rinden düıtü 
Servili mescit mahalle.o;inde yukarı 

SinekU caddesinde 10 sayılı evde otu
ran Ramazan oğlu HüsnU, Kadifekalesi 
civarında hayvan otlattığı sırada knle
nln surları tizerine çıkmış ve ayağı ka
yarak surlar lizerinden aşağı dü~miiş
tür. Hüsnil vUcudunun muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralandığı ıçın 
memleket hastanesine kaldırılnıı~hr. --·-İhracatta tevakkuf var •• 
Harhın kızısması Lizerineı ihracat fa

aliyetinde hLq,~~dilir derecede durgunluk 
kaydedilmiştir. Mal talepleri azalmış
tır. FakRt bunun muvakkat oldul{una 
işaret edilmektedir. 

Akdenizde İngiliz kontrol se.rvlsi em
riyle Porlsait ve tskcnder:iyede bir mik
tar ihracat emtiamız alıkonulmustur. 
Bu malların serbest bırakılması için "ıcap 
eden tedbirler alınmıştır. 
· Diğer taraftan geçen seneye kadar 
Polonyada mevcut alacaklarımızın tas
fiyesi cihetine gidilmiştir. Bu hususta 
yapılan tetkikler tamamdır. 

-~·--Ticaret müdürlüğü 
Ticaret müdürliiğü, eski binasından 

kaldırılarak eski Roma bankası binası
na nakledilın~tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NİŞAN 

Çine hükümet tabibi doktor Nec
mettin Akakıncı ile bay Ramazan ke
rimesi bayan l\ldahatin nişan nıera
simi doktor bay Fahri Işık'ın evlerin· 
de yapılmıştır. 

.Merasimde iki tarafın aileleri ve 
yakm dostları hazır bulwımuştur .. E 
Genç nişanhlan kutlular neşe saa-: 
detlerinin sonsuz o1nıasım dileriz. E 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir Gazinosu 
1 Haziran Cumartesi günü 

AÇILIYOR 
Fevkalade zengin orkestra, caz 

kesilmişti. Bacakları üzerinde sallanı
yor, tuzağa düşmüs vahşi bir hayvan 
gibi titriy~rdu; bileğinden sımsıkı tut
muş olan lvonun azim ve kararı, soğuk 
kanlılığı ve cüreti onu manyatizma et
miş gibi idi.. Ve o kadar korkutmuştu 
ki uşağın önünde şefik bir tavırla ken
disine hitap eden İvona güçlükle cevap 
verebildi. Genç kadın çok nezaketli bir 
tavırla sormuştu : 

- Şimdi daha iyi misiniz az.iz dos
tum? .. 

Kambur cebri nefs ederek •Evet, 
evetn diyebildi .. 

Genç kadın derin bir reveransla eği
len uşağa hitaben : 

- Öyle ise, dedi, bizi yalnız bırakı
nız! Biz madam Dö Mentenonun yanına 
gidiyoruz, ve dairelerine nereden gidi
leceğini bilıriz! .. 

Yalnız kaldıkları zaman Gniafona 
sordu : 

- Haydi, ikinci Fransa kraliçesinin 
asil piçi, böyle titreme sanki haşmetlfl 
annenin zarif eliyle kam ılanacakmı •i-

- Gniafon h<tydi önüme düş!.. Ben 
seni takip ediyornm!. 

Ve yüksek se~le büyük bir nezaket 
ifadesiyle : 

- Koluma giriniz monsenyör, diyor
du .. Zira henüz sendeliyen adımlarınıza 
rehberlik etmek için beni intihap etmiş 
olmanız hakkımda büyük bir şereftir .. 

Kambur hiç tereddüt etmedi, isyan 
emaresi izhar etmedi, mırıldanmadı .. 

Göriilınemiş bir cüretle kendi iradesi
ni ona tahmil eden kadına itaat ediyor
du .. Çi.inkti hayatı onun elleri arasında 
idi .. Fakat derin bir kınsıkla gerilmi!j 
olan karına karışık kaşların altında gö
zünde ıneşum parıltılar parlıyordu. Zira 
kralın adamlariyle madam Dö Menteno
nun u~aklariylc dolu olan bu sarayda 
bir kadına karşı kimseyi imdada çağı
ramadığını düşünerek küplere biniyor
du! .. 

Skaronun mcshur dul kansının dai
relerine doğru ilerlerken, ınürehbisinin 
kamçısı altında titriyen bir kaplan gıbi 
İvonun yanında titri or ve onun üzeıi-

_LEL 

Yeni 
Cephelerde 

--~--

Müttefilder ue Alman• 
ıar lıat'i neticeye 
müessir çarpışmalara 
fJGJfamalı üzeredirler .. -·-- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA -

Alman)'a imdi iki hareket tarzın<b• 
birini tercih etmek mevkiinde bulunu· 
yor. 

Ya yıldırm1 harbine bütün şiddeüyJ. 
ve derhal devam eylemek, FransızlarJ 
vakit kazanmak imkanını ,·ermemek, 
müttefik külli kuv\'etleri ile karşalaşa· 
rak kat'i neticelere doğru hamle etmek .. 

Yahut ta yorgun düşen orduları ten· 
sik ederek yeni bir taarruza hazırları· 
mak için bulundukları hatlarda :?imdi· 
lılc müdafaaya geçmek.. 

Bu iki ihtimalin de kendisine mahsu.t 
faydaları, ı:ararlan ve tehlikeleri nr· 
dır. 

Yorgun bir \'aziyctte bulunan Alınan 
ordularını Fransız kuvayi külliyesiyle 
kar ı~tırmak belki değil muhakkak 
Frans.ızlau daha iyi hazırlanmak fırsa
hru verdirmez.. Likin yıpranmı~ ordu· 
ların zinde Fransız kuvvetleri iinünde 
bir muvaffakıyetsizliğe uiramalara ibtl· 
mali, Almanları 1914 te )lamde oldul• 
gibi harbin ınukadderab üzerinde mü· 
essir bir mağlubiyete sürükliyebilir. 

Böyle bir neticeden kaçınmak için bİJ 
intizar devresi geçirmek fena bir cla,üo· 
ce sayılamaz. Likin bu intizar, Abllao 
ordusu kadar belki de onlardan fazla 
müttefiklerin lehine neticeler ,·ernaelı 
istidadındadır. 

Alnıan ordusu her haqi bir bat üı;e· 
rinde uzunca bir müdafaa vuiyetint 
gec;liği ,·eya böyle bir vaziyete düşürül· 
dü~ :ün Bitler partiyi kaybeylenıİ.J 
demektir. 

Zira zaman İngiliı; ,.e Fransız. kuv· 
,·etlerinin en büyük müttefikidir. HitleJ 
ise, Alman milletini emsalsiz bir feıla· 
karlık sadına mecbur kılarak aldın ve 
ba\'Salarun istiap edemiyeceii ağll' zayi· 
alt göze aldırarak iki ay içinde kat'i ne
ticeye ,·armak azmindedir. 

Harp içinde geçecek kışın, Alman)'• 
için ne hiiyük felaketler doğuracaiu11 

Jı'ührer her kesten İ)' i bilmekte \'e tak· 
dir eylemektedir. 

Ya hep veya hiç oyununu oynıyarı 
Almanya için dum1adan dinlenmedeıı 
uhlmak. 1.aliata bakmadan kat'i netice· 
ler i ·tihsaline falL-;mak zanıreti vardır.· 

Müttefikler için. ise nzjyct aksinedir. 
l\liilemadi taarruz ,·aziyelinde bulunan 
Alman onlularını yıpratmak, kendi ku"· 
,·etl~rini miinıkiin olduğu kadar yıpran· 
madan korumak nihai zafl•r darbe!>İll• 
hazırlanmaktır. 

Kimin kime kendi taktiğini kıtbul et· 
tirebileceği henüı malfım değildir. 

Fakat haziran ayı içinde Fransız top· 
raklanncla cereyan edecek ,.e bugüoe 
kadar cereyan eden mııbarebelerddl 
muhakkak daha cok kanlı olacak çar· 
p~malar bize bu ·lnıc;usta müsbet delll· 
ler verebilecektir. 

HAKKI OCAICOOLll 

Bir temenni 

···------·-· 
Avrupada -·-Bulunan talebemizi 

memleketimize çağı· 
ramaz mıyız? -·-Belçikada, bombardımanlar el" 

nasında iki Türk talebesinin 
ölüm haberi, pek tabii olarak bii· 
yük bir teessür uyandırmıf "e 
Avrupada tahsilde yavruları bu· 
lunanları endifeye sevk eyleroİt' 
tir. 

Halen Fransada ve Almaoy•· 
da bir hayli talebemiz mevcuttUt· 
Belçika dan F ransaya iltica edetı 
talebemiz hakkında maliull•t 
alındıkça, hariciye vekiletimiı 
büyük bir hassasiyet göstererek 
bunlar hakkında ailelerini tatrniıı 
edici malumat itasından geri dur· 
mamaktadır. 

Bununla beraber, halen A~rıJ· 
pada yavrusu bulunan ana ve b~· 
baların pek haklı olan endi,elerı· 
ne mani olamayız. 

Mesela Amerika hükümeti, .,.,, 
ziyeti ümitli görmediği için Av· 
rupadaki tebcaaınt Amerika~• 
avdete davet eylemittir. Yunanı•
tan, hariçteki talebesini geri çek' 
mi,tir. 

Dün, bizim Avrupada buluna11 
talebemiz hakkında da aynı te• 
kilde tedbir alınması husuaundıa 
alakadar cocuk velilerinin bize 
yaptıkları bazı müracaatlarla kat' 
fiılashk. Bu noktayı kayd eder· 
ken: halen Amerikada ve Fransa' 
da tahsilde bulunan Tiirk talebe
leri için de aynı tedbirin alınt11al' 
ve genclerimizin memleket.e aV'· 
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Kat'i ne ice almak 
8 

ıçın 
• 

.. ,. 
O R F I 
İD AR E 
K anununun ihtiva 
ettiği mühim e•a•lar 
Örfi idare mmtakala
rında hazer ve selerde 
mühim tedbirler 
ahnacak ... Almanlar şinı.ali Fransa cephesine bir 

milyon asker tahşidine mecbur kaldı 
~~~-~~----~~~owı...*""""""~~~~~~~~--~-

Kahul edilen fü·fi idare kanunu SUt"r'· 
iycte girmi~tir. Şimdiye kadar bu kanma 
hukkınd:ı gazetelerde çık:.m babcrle.t 
(.'S!slt yaoh~hJdara yol artıiından clol•yt 
kanun cs.-,.-.laruu ya~}"oru~: 

Londra 30 (O.R) - .'\lntanların kı-.a Uelçikııda Maytrih sehı'inde Mö7. üz~- muhtelif cb'atta 21 nak1i}•e ı;cnıisı :ıl:ır 
cı tiddet zarfında k t'i bir netict• almak rindeki kiiprüyü tahı·ip eden tngili7. ba- haqara u~ratılmıştır. Alman tayyare- dn
ıc·io. imali Fransa cephe,,iuc kırk fu·ka- "'a ku\•vetlerinc tl'sckkür clmistır. Möz fi bataryaları miltcnddit düşman ta)'Vt:ı.
da,n fazla yani bir milyon kişilik hiı· or- üzerind(' biltün kiiİniilcr tahrip edildi- relerini diisürıniiştiir. Diner taraftan 
d"' tahşlt etmi~lcrdir. MüttcFik orduları ğı haldı? bir tek sağlam köprü kalmıştı düşmanın bir ltnrakol .,.emisi hntırılm~ 
d.ıha az \•e üç taraftan taarruw ınaru7. ve çok kuvvetli dafi tayyare tertibatı ve b~~ yıldırnn botu ha.c:ara \lğratılmış
buıunınakla beraber ınuknvemet etmek- alındığından hiı· ı;ok g::ıyı·ct!Prc rağmen tır. Alman avcı tayyareleri f'ı8 ctii~nıan 
t~ ve dUsuuını zayi.ata uğratmaktadır. bu kiiprü tahrip edilemiyordu. Bura.\'a tuyym·esini dU~ünn~lcrdir. Bunun ha
Ş1n1cliye kadar hiç bir düsman kıtrısı kar~ı 14 göniillii pilottan ınüı-ckkep bir ricinde on tayyare Alman dafi hatarya
tesliııı olııı:m11~lır. HUiasa Fı·an;;ız .sala- hava kolu gcinclerildi. Ve 1ayyareler al- ları tarafıııdon ı1i.i~ürülmiiştür. 
hiyetH a ·keri şahsiyetinin ifadesine na· çaktun ııçarnk iiwrinden !;cc;mektc olan Dti.n muhasara altında l>uluıı<tn diis
ta.ran Flandr'deki va:r.iyet çok vahim ol- motörlü kuvvetlerle birlikte ki.ipri.iyü nıan orduhırın,1 ı;Rrp, ,.ark ve cenuptru.1 
tnakla berabcı· müttefikler.in kahrnman- L'lhrip ettiler. Bu on d<irt tayyareden nıüc;.;sir baskınlar yapan A1mnn fırk::ı
ca nmknveıneti olrnaııayclı hunclan heler ancak birisi avdet edebilmiştir. ları B~l~ikanın Kapclin şehriyle Fran-
01ııbilirdi Pari." ~O (ö.R l - 'Bir ln~ifü: tayyaı·e- sanın Kas ... ~) knsnb:\Stnı rapwden hattın 

BtR HA VA ZAFF.Rt si Berj!endt-ki bir Alman iase gcrni~lni cenuhuncla birleşıni.~lt!rdir. 'P.öykcl" bir 
Londra 30 (ö.R) - Tek bir İngifrr. boınbalıyarak ) akmı~tıı·. çok cHiı.ınan Iırkforı yekdi!h mdcn ayrı 

ll\tcı hava rilo.ısu 37 Alınan tayyaresi dil- Londra 30 (ÖR) - Bir Alman lnyva- düşerek a)•rı nyrı nmha.'>ara edilmi~Hr. 
Ütınüc: ve kendi.! i hiç bir zayiata uğra- ı·esi Ma !I deniz.ind~ lngiliz haslan~ .ge- Fr~nsızlnrın m~hur Hazcbur'! i.->tinat-

l"!ieunıştır Böylece Alınnnların dün uğ- misinden birisine boırılıalnr almı~tır. gahı zapteodilmistir. Ccphl'nin cenup kıs-
tc1dı1darı zayiat yekünu 52 tayyaredir. nıında &lm nehrinin ruzaAısında dü~m~-

Londt'1t 30 (Ö.R) - 13 Mayı ta kolo- Alman resmi tebliği itli\ tank hi.icumları püskürtülm~ ve 
tıel OisC'nger kuınnndasındn hir Fran.ıuz Berlin ::o (Ö.R) - .A1ınnn hnskuıııan- Amyens'in cenup ve cenubu garhbindc 
lank taburu piyade ınü~nberetiyle ll!l danlınmın rc~mi tebliği: Fltmdı: ve Ar- l!'ı·ıın-ıızktrın askeri karargahı bombard!
lanktan mürekkep Fnik Alman kuvvet- luvada mah.mı· bulunan İn~ili7. ve Fr~n- nıan edilmiştir. Dt4?man diin 89 tayy~re 
l"rİ)•le rarpışmı~ v~ hunlıu·dan 70 ni :-az ordulurın.ı kuı-şı CT.İci imha ınuhnrc- kn} Ql:'tmislir. Gunlann 6.~ i lıuvada 17 .si 
tahı·ip etınc.·~e ınnvaffak olnıustur. besi hitnrn bulmnk üzeredir. lngilizlc>rin daCi IJ,ıt...'"l~·alnrı tarnfmdan ve k:ı!anı 
Londı·a ?.n (Ö.R) - Kralın yl·~cni hu mmtakaılaki ordulart tamaınrn da- taryuı·e mcyclanhırında t.-ıhrip olurıımıc;. 

lord Fredril< Kcınbric ct>pht-de m:ı'ktt\l ğılmak iizcredir. Bu ku,•vct lcr sil5h ve tut'. 

düsınil~tür. ıni.ihimmall:mnı b:raknrak sahi.le do~ru 
I..onclra 30 (Ö.R> - .~lnıanyada 1caı·a knçmakLa ve liatnnalnr, sand.atlaı· ve ka-

0rınan mınta\cruu mmtY.7.ttm bir hastane y1klaı·la nç.ıkta islim ~.ere bulunan na\
halinc ifrağ cdilmi.,fü. Büti.iıı mektep- Hye ı;emilednc ycti.şehilmecb~ u~ra~ıycır
ler, oteller. k~lafor hnstnne,>•e 1:.ıhvi1 larsa da fcvknlade ıchHğ<le bildirildiği 
{!(]ifm~tir. Hastaları nnklec1en trenler gihi Alman ham .ku\•vctlcri 1n~iliz CC'
"e 'kafilcler ~elirken alam isareti veril- ınilcrine ez.İci baskıntaı-da bulunrnak!a
ıue"kte ve halk sığınn'klara çekildi~ln- dn·. Bu ınüth~ baskmlar 11 licc.c;inde 
dı-n yaı·alıların geçtiğini "Örmcmckteclir. 60 Lan faz.la gemiye honlba isabet etmiş, 

Pal'is ~O (Ö.R) - G~ıeral Veyganctın \iç harp cemi.si ve rn ııskcri mıkli)•c ı!e
C'ı-kfınıh:ırhiye rei~i olan genl'rat .Jo:; misi hatırılını'? ve 10 harp geıni<ıiyle 

Nan·ik muhıır~bcsi l>üliin ~iddcıtiyle 
cl~vaın etmektedir. Da~lcut.la mevki alan 
Alman mi.ifı ezeleri yeni kıtalaı·la takvi
ye ctlilm~ ve Alınan }ı::ıva kuv\'etleri 
bir l~yyarc meydanına hiicuın eüeı'<!k 
<lü:. ııı nm bir ço'k tayyarelc.d.ni lahı.i.p 
dnıt~·it-. Trondhayrn .,,.imalinde Her1i)•cn 
Alımın km•vetlcri Jodue <>arkında Tav
ke kii,vünii zapteLınişler<lJr. Bir Alm:m 
dl'ıfrr.nltısı mecmuu 3S3RO tonluk biı· 
kaç tıemi hntırchi:mı bildirmektedir. 

Umumi \·cya me,'7.ii cirH idare kru:l;lr· 
lıırı Dahili.> c 1·ek:llctincc .ilan edilir. Or
rt idare allına alman ) erlerde umumi 
emniyet \'t.• a~)'işc teatluk eden ' :u.ife· 
kT a.-.kt.•ri lllllkamlara .intikal eder. flu 
ntak:ıınbr kendilerine intikal eden Ut· 

bıta .-.:ılnhiyt.-t ve vazi[elerini mnhnlli z•· 
b:ta mnrifctile icra ettirir. 

Örfi idare mmtakasmda a~a~ıda.ki fev· 
kaltıdc lcdhirl~r :ıı lın~ll•illr: .i\Ieskenler, 
t:crniyct ' c kuluı• bin:ılurı , mektuplar, 
C ,hasın iizerlcı·i l'Ctc \"e giincliİ1: arnna
Dİ.lir, raJyo, telefon ,.e telsiz 91:ib i muha
lıerc \'tısıtaları kontt'ol ve icabında tatil 
\t menedilir. Örii idnre yerine muay
Ytn ikaınctgrtha olmıyanlar -.·e şüpheliler 
bt1 muıtnkalardan tıkanlabilir. Silahlar 
\C heı· türlü ilatlayın \e helik edici 
anaılddc.r toplanılır. Cazclc ve kitapl:ınn 
ne~ri ınt'ncdilchilir \'C mektup ve telgraf 
Vl" mntbuaUı :.ım öı· kounulabilir. lkr 
türlii loplımt.ı1ar menedi!iı-. Her liirlii 
umumi ycrlerh' at·ılma ''c :kavanma ~:ıı
utleri ta.vin edilir. Ürfi idare mmtaknsı· 
un ~iri ı• ~tkmak i:.tiyeıılcr hakkmda tak
~ idıııt kflınılur. GN·cfori dolasmak tahdit 
, .c tnt"ne<lilebilir. 

ÖrH idare a lhna ~1Jı n:.uı )erlerde hu 
ı..mtun hükiimlerinl ••thik ic:in ha:ıcrcle 
J:"f'nel k unn•y b~k•nı n ı.elerdc baş
lmnıandnnlt.k tarafından en az kor ko
ınutanh~t yapnu~ bir komutaa, ör(i idare 
komutanı olm• k üu-tt ~ilir. Lmumu 
kadar c>rfi idare mahkemeleri t e,."11:i1 eii
lir ve bu mahkemeler topJandıCı yeriD 
ndını al ır. Mlisbıcel hallcr ae örfi idare 
ı:n:ııhkemel~ri teessm t'dinceye k adar ma
halli hakİlll ve C. Müdde•unıumilel'i •~ 
kc.ri 11d (j hakittttU \'Uife."İnİ CÖrÜr\er. 
Şu fi illeri ~liye.nler ~tskcri örfi idart' 

ını.hkt'ındcrine ' crilirler: De\'letin sah
----------------------- ----------· ~iyctinc ııit cüriimlcr. suc i~emeye t•h· 

1 · ı · 1 N . . rik rnııerifo cemiyet teııkili s uçlara, D e.•\'· Almanya dan 
• B ulgaristana yaral ı -

lar gelecekmi~ 
P.iirİ.s, 30 (Ö.Rt - Almı.tnya Bul•{ar 

huküınetinden bu vaz Karadeniz !i~hi
linde Varnaya brız; turistler izamı için 
trıüsaade isteıni.ş ''e Bulgar hiikümeti 
hunu kabul etmiştir. Bu turistlerin bir 
1-aç bin yaralı askerden ihnret o1aca~t 
tahmin ı-dilmektedir. --·-AmeriJıanın yeni 
ıniJdaf aa lıredisi 
VAŞİNGTON, 30 (Ö.RJ - B. Ruz-

"elt kongreye bir mesaj giindcrcrck 500 
tııilyonclau hir ınilyaı- dcılaı·a kadar yeni 
lıir müdafou kı·L-dilcı·i istivccektir .. Bu 
krc:dileı· biUı~ sa tank ve .ıuofürlü kuY
.... etlcr tı•<;ısine sarfohmacaktır. _.,_ 
Finlandiyanın imarı 
HELSiNKİ, 30 (A.A) - Milli imar 

iciıı Finlandiya halkı tarnfmdan veril-
111· olnn altının mil·dnn !rliratle 800 ki
lo)~ baliğ olmust:ı.ır 

-ıc:--Asaraitika işleri 
:MOSKOVA, ::o (A.A) - Öğ1·cnildiği-

11e göı·e, Polhwa civarıu<la yapılan haf
ı-iyat e:-ııasmda bl' · mamut iskeh:ti ıncy
drıııu cılmnlınıstır. -x-Sovyet - Yugoslav 
ticaret anıaınıası 
BELGRAD, ~O (A.A} - So\'\'etler 

hiı·liğinin Sofyn lçisi ı ... ·wı-cntic\" ~'<' cl
C.:dik müst SUl'I Kirm Moslcovada imza
l,mmı Sovyc·l - Yugoslav ticaı·et anl~
trıalnrının musaddak nüshalarının teı.ıti
sı il'in bugün iii':.lec!l'n .. onra Bclgnıdn 

ogı ız er orveçın şıma leteaitmiiJıi.ir,dam,ı:a \'CSaİr:ılamctlt'rin 
· - taklidi hakkındaki suc;lar. ~&mmcnin ~e.ıa-

1 • h • ı 1 d ın<.•li :ılcyhinılt.·ki sıu:lar. ~·ağına. yol kes· 

ıne Sa ip O m Uş ar ır 
tnl•, :ıdum katdsrmıı 'iudarı, m.keı·i idare 
larafmdun iltih<lı ohm~n tedbirlere kar-
~ hareket \C ı•mirlcrc it:mt ctmi> enler 
\'e hilafı hakikat beyanatta bulunanlar 
hnkkmdaki suc:br. Tilrk cc7.a kanununun 
17!). J8Cl, 183, t:U, ?3:i, 2::G, 2ıl1, 2l?, MS, 
24!), 2:i4, 2:t:>, ?:iG, 2;;1, !?:i8. 260, 26;1, ::16, 
:;n, ıu·i maddelerinde yn7.ılı ol:ın sn~lar. 

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

Almanya artık Isveçin meşhur 
demirine veda etti 

~~~~--x•x~-~~~~ 

P~ris, .:o ~(Ö.R) - Noı·veç cephesin-ı haftat:ır 7.nrlmda batırıluıı veya ınüsade
d~kı_ . t~arekat hakkında Stokholmdan re e~htcn gemilerle veya paraşütçülerle 
hıl~ırıhyor ; . . . . .. . l ıakVlye kıtttları göndermişlerdir .. Şimdi 

Jsvl'ç . alfilıı,cllı nıah~ıllerı ~n~ttefık hu tıılcviye kuvvctlc.rini ancak paraşüt
kı~uatı tarafmdan Narvık Sl'hrmtn ve lerh.• t::öndcl'llıck mukabil taarruz müf
Hınterlandımn :ıltrıımı<.:ını pek ehemmi- rezcl r1 teşkil etmt'lcri muhtemel i~ de 
yelli olaı·ak tdfık~i etmektedir. Bu mu- müttefikler Naı·vik şehrinde sağlam .'>U

vaffıl·cyt C\'Vl'la Iı:.vcc; demir madenle· relic ycrlcsliğinı.lcıı bu te<>cbbüsle.t'in 
~Jnin naktine ~·•myan Narvik limaniylc rıkaınele ınıılılniın olacağı muluıkknkhr . 
TM·cç hududu arasındaki deıniı·yolunda 
h~ırp dolayısiylc yapılmış olun tahril)a· 
htı l<ıınirin<lcn sonrıı tekrar istimalini 
miiınkün kalacaktır. S<miyen Norveçin 
bUtün simnl kıs.mı Narvik cephesiyle 
ımıhafaıa edilmektedir. Bu cephe cenu
ba dcığru hnı·cküt i<:in iyi bir i.is teşkil 
edecektir. Bu ameliyat şiıncliyc kadar 
hıwalarrn ınlL<><ı~ıdC3iiliği schcbiyle gayri 
knhili icra idi. ls\'CÇ hududunda Narvi
kin isticdadiylc geri cckilcn Almanların 
gı·up grup gelmeleri bckll•nmcktcclir .. 
Alınaıılar lıurndnki kll\•vctlcrine geçen 

STOKHOLM, :;o (A.A) - .M.üitcfik
lcr Narvi~ harabesini dün. öğleye doğ
ı·u l~nı~ıı~ıyl~ almışlardır. lngiliz harp 
gcmılcrmın şıddctli bara1· rıtesi himaı,•e-" . 
sinde müttefik kıtalar sehı·e iki taraf-
tan, şimalden P.ols{jcırd "'uzednde Fogr
rıesden \ 'f' sarktuu Rombarkfjord üze
ı-inclc Slaumnesdcn girnıi.şlerdir. Rom
barkfjoa·d şimdi müttefiklerin clindt.'Clir. 

'Karadan mukavemet havadan yapı
lan muka\•enıcttcn çok az olarak li:'eclli 
c.•trnistir. 

Londra ya giden gazete .. 
ciler heyetimiz avdet etti 

---~'----~x*x~~~~-...._ 

Hu kanuacla yaz.ıh ı.ıt\'. lardan dolayı 
gcnerallc.r, amir a ller, \ltnumi mü(ettişle.r 
\"aliler, kaymak.anılar, hnkimlct ve nıüd
dciurııun\iler all'yhimle takibat yapıla· 
bilnıe!>İ i~in ınilli ıni.idaCaa, dahiliye n 
atl li;vc vcki'ıletlcrinden iı.in alınır. - :-c-

Milli Şef 
Mecliste 

nlrnra, 30 (Tdefonla) - Milli .:)e~ 
Cimiz ismet 1 nöni.ı bug\in Meclisi t~Tif 
etmi~lerdir. 

Yeni matbuat umum 
müdürü ... 
ANKAltA, 30 (Telefonla) - Yeni 

teskil edilen mntbuat umum müdürlü
ğUnc l:mşvekatel matbuat büro u şefi 
.Fcı·it tııyin edilmiştir. Yeni idare cu
ımırtc_ i sünü faaliyete geçecektir. 

YülıseJı tedrisat Jıadro· 
su gen~ıetiliyor 
Ankara, 30 (Telefonla) - Maarif 

\'ekaleıi yüksek tedrisat umum müdür
lüğü kadrosu genişletilmektedir. Runun 
sebebi lıu idare işlerinin çoğalma:udır. 

Ahmet Şahin Jıereste 
f abrilıası 31andı 
Ankara, 30 (Telefonla) - Bugün 

g l •ete !derdir. H .. · 
B 'k" d 1 ·r A •u· USe vzn u ı ı ıp oııuılü .ıs Jaıısııuıı u ' 

Cahil Yalçın beyanatında " galebe 
müttefiklerindir ,, diy or 

oğledcn sonra Akköpri.id~ Ah.mel Şahin 
kereşte fabrikasında yanı;ın çıkmıştır. 
llüzgar tesiriyle keresteler tamamen 
yanmı~tır. Fabrika 45 bin liraya sigor
talıdır. 7.abıta tahkikat yapmalı:tadu. 

ıııuhabiri de ı·efnk:ıt eylcıncktcdiı·.. Eu 
ıııuhnhir Yugoshı\'\"ft\ a ~elen ilk Scıv
~· t gaıctecbicliı. -·-AMERİKANIN 

l:st,mbul, 30 (Telgraf) - Londra- rum. demistir. 
ya giden J{. a~eteciler ht•.vctimiz bu sa- G.. t ·ı· he"""'' · { d ~"zc ccı ~r J .. •' ,~n r.ıchuı tuyya-
bah avdet clmi ;tir. Heyet garda Vali ı-t.• ılc Marsilyaya g{'Çtıu~, oradan Bizer-
mmwini v • ~azeteC'iler tarafından kar- te yoliyle Maltay<1. Maltacfon da Atina-

- *-Benzin Fiatlerin~ 
yapılan zam 

Büyük Millet Meclisi 
Merkez Bankasının hazineye 
250 milyon lira av.ans ver-

mesini tasvip eyledi 
Anhra, O (Hu!<uıi) - Büyük Mil

let meclisi Refet Cntczin riyasetinde 
toplanaral.: müvu:enei umumiyeyr: dahil 
bazı vekaletlerin 19.fO ytlı biitçelerine 
109.922 lira fevltalade tahsisat veril· 
mesine ait k•nun IMyihaamı ltahul etmi!!
tir. 

Bund n ııoıu• muhtelif nıemlcletler
le akdolunan ticaret ve ldcring anlaş· 
mnlarına vr- bunların baıılarında tadilat 

icrasın• ait layihaların ikinci miiuı.kera.i 
yapılmı tıt. 

lnhiaarlar idaresinin l 940 yılı bütçc-

::i ve Ankara Hukuk Fakülte inin ma rif 
vekaletine devri cümburiyd merlt~ 

han~a!!ı tarafından hazineye 2 50 mil
yon lira fevkalade avans itasına dair ke• 
nun layiha1arı dıı t. sdik edilmi~tir. Meo
li:s yarın toplanacaJttır. 

lstanbulda atl~tizm bayramı ve Paz ar günü 
Milli Küme maçları yapılacaktır 

-~-~--~---:~*x-~~-~-~~~-
İstmıbul :10 (Hususi) - Pazın· günü Mubiddinin bu hafta 3,85 le agır ve ce-

~ohrimizde on bil'inci atlctiım bayı·a- surane bir tecrübeye giriseccği haher 
mına Fener ;!;tadında sual 14.30 da baş- ver:ilıncktcdir. 
hmacaktır. Müsabakalarda bu ı.ene lstanbul 30 (Hususi) - Gençleı·birli
muhtclif rekorlar tenıin cd~n altı rokott· ğı ve .Nluhafızgücü takımları mitli kü
mcnimiz de hıılunn~k v.- mfü:abakalara mc maçlarını ynpın:ık üzere y.arm şeh· 
yeni bir hız vereceklerdir. Bilhassa )'Ük- riınizc gelC'Cekll'rdir. Pn7'.ar günü bu t.. 
sek cı tlnmnda Fnik'tan yeni bir rekor kımlaı- Be ikta .. ve Vefa ile oynıyacıı\::
l:ıekteniy(ll·. Sırı\dn irtifada 3,~t athyan lardır. 

lngiliz - Sovyet görüşmeleri hak
kında Tas ajansının tebliği 

~---~~~~---x-x~~~~~--~~~ 

Mu.ltova, 30 (A.A) - B. Gıippsin hükümcti, ne B. Grippain ne dr- her han• 
Moslovaya muvaulatı hakkında lngiliz gi. ba~a bir ııahsı fevkalade veyahut. 
cazetelcrinde bir çok yanlış ve biribirini husuai murahhas sıfatiyle kabul edeme&. 
nalneden havadisler çılcmı, olduğundan Eğer intiliz. hültümeti hakikaten lngl 
Tas Ajansı a,ağıdalti beyanatta hulun- tere ile Sovyctlcr birli.Ki münasebetlerU.· 
mal{a salahiyettardır: de mevcut olmıyan bir dc~i me hakkıa .. 

B. Crippsi Mo!ltovaya fevkalade hıı- da müzakereler yapmak atzınunu görü-
susi murahhas sıfatiyle gönderme~ hak- yor ise bunu Mos.kovadaki büyülı: elçisi 
kındll Jngiliz hülı:ümetinin teklifine ce· 8. 5eeds veyahut da cr:cr B. Seeds de
vap olarak. hariciye halk komiseri Mai - ği~tiı ilccekııe onun yerine Moskova iMİ· 
ıkiyi u ciheti i ngili~ hiiL:ümt>Lİnin iuilaı- yiilı: elçiliğine tayin olunacalc haslta bir 
na koymnğa memur etmi~tir ki: Sovyet ~ahıs va. ıtasi) le yapabilir. 

Romanya ciddi ihtiyat tedbirleri 
almağa lüzum gördü 

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

Petrol mmtablanuda almdığı dU.. 
• l,.~h bildirilen ilk tcdbil'ler ıncyama-

da üpheli c\ lcrde. yarından ilibarea 
tnh rıiyat yapılac~ıkbr. Ayni mmtaka.-
hırdan gcc n tt·enler 'e demiryol i~tu
yonlaM ncznret altında bulundunıla~ 

P.Af-ÜS, 30 (ÖR) ,..... Romanyad~ dün 
neşredilen bir polL emirnamesi muci
bincl' yatan haberler veya memleketin 
harici politikası hakkında kasde müste
nit 1c7.viratta bulunan, hülcümetçe itti
haz edilen ~iyrıst ve as.ke.ı i tedbirler 
hakıknda muuhczc1erd ~ bulwımakla it
ham edilen her şahıs bir aydan iki se- tar. Bu mıntak.llnrclaki yabancılar ııt..-
ut')'e kadar hapi~ l'ewsma mahkU.m eıli- meL leikcrderinı tccdi! i~in ~ ha?.ir..
' b ı k kadar ınürac:ınt mcc•buriye1indedir. İka-.e. i ece ür. 

Bu emirnı.me bugünden .itibaren ıue- mel tezkereleri tebdil edilmiycnleır 
ı·iyet mcvkiine ~iımlşti.-. Hilafında ha- memleketi terke mecbur olacaklardır .. 
t"eket t..-dcrueı· a<;k<."ri mahkemelere ~ev- HilUfında hareket L-dcnler tahsit kamv-
t,edilc<.-ektir. larına naklcdileceklcrdir. 

Mussolini, 
halen 

/ tal yanın hattı hareketini 
dü~ünmekte 

• 
ımıs .. 

Paris, 30 (AA) - Bau diplomatik muharrirler ezcümle Epoı;ue caz.ete
&nde Kcrillis ve Ocu\•re gazetesinde Tabouia B. Mu olininin halen nzİydİ 
diifünmekte olduğuna \ 'e düıüncelcrinin netıce ini avdıinde muhakkak ve 
Cumartesi veyahut Pazar günü bir nutukla bildirecei':ine i~ret etmektedir. 

ltalyan nazırlar meclis; toplantısına 
Mussolini riyaset edecek 

Homa, 10 (ö.R) - Cdecelc Salı günii toplıınal·ak olan 1,mr1ar Medi İne 
B.Muuolini Tİyaıet edecektir. Bu içtimaın akdine Mayıs bnşmda yapılan Na· 
:zırlar meclisi toplantısında karar verilmişti. Gazeteler içtimaın ru:mamesindc 
mühim meselcleı bulundui:unu ilave ediyorlar. Almanya ticaret 'azırı 6 Ha
ziranda Romada beklenmelctedir. Resmi mahafillere göre Alman Nazırının 
bu siyaseti Alman - itıılyan tesriki mesai çerçevesi dahilindedir. 

Son Dakika: 

Müttefiklerin 
muvaff akıyeti 

~--~~-~~-x~x-~---~----

L O N D R A, 30 (Ö.RJ -MOSKOVA ELCİSİ 
VAŞİNGTON, ::o (A.A> - Kısa hir 

ıı1Uddct için Amerikaya dömnliş olan 
Biı·leşik devletlerin Mo kova büyük el
l'İsi Stelnhart Cordell Hull ile dün kısa 
hir görfüm1ed hulurtmuştul'. 

,;ılanmıştıı.. . ya gclınişlc>rdir. 
Ht•yct l'Cısı B. Hüseyin Cahil Çalçın t AtiMda heyctiınlf. ;ıc.refinc bil' J:İya-

beyanattn bulutı:ll'ak sevahatlerinin ga- fet \·erı"lmis ve 'l.İV"fcttc s· · • t k .. . . . • ·• •· • amımı ııu u -
yet guwl ge<;tiğını, Ingiltcrede ve Fran- l~r söylenrni tir. 
!tada kenailerinl' kaJ'§I l.o'Ok samimi bir Gazeteciler oradan Sel.an· - k 

l .k .. ·ıd·-· ... l d 'k ıgc ge<."ere 
H a a gUsterı 1!,!llll .soy e ı ten sonra : Ataturkün <lo•>cfu<"u evi •ı"y•· t t. • 

1 ı._ · C"kl • . " "' ~. ..re c mış-

ANKARA, :ıo (Hu:;usi) - Tıcarel 
v\:kaleti : Yeni bütçenin kabulü ve batı 
maddelere fiat zammı e nasında benzin 
fiatlcrindc düşülen yanlıslıkları su şe· 
kilde tavzih elmbtir . 

Şimali 1''ranı>a ve Beldkadnki İngili.1 ve Fransız km·vt.:tlcri gayet mıudaııe ve 
şiddetli ıııulu•ebclcı·den sonı·a Alınan muhasaı-a hatlarını yararak kendilc.rfoe 
denize doğru bir yol nçabUmişlerd.ir. Bu ı;urı-tle müttl-Iik donanma ve tayyare 
himayeleri altında kıtalann tahliyesi baslamı.ş ve ilk tahliye edilenlerden bir 
kal' kafile Londra ve İn ilte-tt snhillerine varmı lardır. Askcrleıfo elbiseleri 
param parça olmu~ \'e dövüşmekten parcalnnını~ bır haldedil'. Bu ·1tnlar t ri 
hte ırı~li görülmemiş, bu hareket İngilte.red" büyiık bir heyecan :uyandn1nış_ 
Ve bu Jngiliz ordusunun bir nıuvaffakıycti olarak gösterilmek1edir. 

Steinhaı·t l'Un'lU günü rcnidcn B. Hull - •Gn euc muttc ı ermdır. Bu ka- leı·dir. Be.nün Iiatlel'indo litı·e başına 3 kuruş 
65 santin1 :zam yapılnııstır .. Ve mecmuu 
25 kiloluk lCnekck•r ıçın 125 kuruşu 
~eçcmcz.. KeyCiycl vil5.yetlere tebliğ 
edilmiştir. 

t.ır-.ı{ındnn kabul cclfü-ccktir. ımatim kuvvet hutmus olarak dönüyo- YE:-11 ASHt - Heyete dahil bulunan ••• ıu.ı_ ~---..... ga:wtcmiz sahiplerinden E .. Şevket Bil-
- .. gm bu gece Bandırma tt·enıyle şchrimi-

MÜJ. de' • ~ ~"·rlcı ~N~'Doı.Fus 
e e • 01·rovA, ::o (A.A) - Naı.iler tara-

MALTAD.A 
Mektepler kapah 

Asrııııım ı en Bi.ı\'lik Turk suııntkarı Jı J....ÜZYONlST \·c 
P R O 1•' F. S Ö R 

ZATi SUNGUR 
FL'dmlaa!' lıiı) iık süı-pı·ızler \e meı-:ııkla dolu hüııerlcriyh• 

Bu akşam saat 9,30 da 

ELHAMRA Sinemasında 

fından i:ildüriilen Avusturya basvekili 
Dolfusun dul kal'ısı iki çocuğu il~ Ka
nadaya nıuhEtccrct etmek tttlebiııde bu
lunmu \"l' ıııulıaeeı-ct hi.iro!'lu huna nıii
sımde ctınistir. 

Paris, :iO (Ö.R) - Maltadaki İngiliz 
vali vekili dün ~kşaın Malta ahalisine, 
~·arın sadct:e bir ihtiyat tedbiı·i olarak 
nwkteplerln krıpalı ol::ıC"artını bildinnL•
tir. 

Geceleri Nilden bazı vapurların . 
geçmesr mened ildi 
~~---~·x~x·~~--~--

Kı..hiıe, '30 ( \ .A) - l fükiimet memleketin pasif mlidnfal'\sın ı temin ıçm 
hlll'.ırlı~hmna devam etmektedir. 'e~redilınek üzere olan iki kruarname cü
ne ·in brıtmuın<lan fecre k dar ha lıc:a bnrajlardan geçilmesini ve gece C"sna
ıundıt. :'IJil nehrinin bazı mıntakalllrtndan vapurların geçmesinı menetmektedir. 

Kadın, erkek binlerce ~enç öğretmen intiznın ve a ayi i muhafaza hususun· 
da zabıta \rnvvetleriyle ını.-sai birli':ınd4." bulunmak uzerr göni.illi.i kaydedil

..ı· 

Bu harekat esııusırıda üç torpidonun bir nakliye gt•ıni~imn tayyareler tara
fından batırıldığı ilüve edilmektedir. 
·~ ................................................ ~. 

Kültürpark Sinemasında 
BUGÜn 

lKİ FİLİM RİROl<:N 

DENİZDE İSYAN 
Rüyük t'ransı-ı arli llcri : JEAN MUl~AT \'e \'iNNA \'İFUİIID 

Tarafınd:rn fe\•kaladc bir ::.urcfle temsil cdi1mi"' son derece hcyN•anlt bit 
'ak'ayı nıu ... :ıv' er .AŞK ' 'c 1AC'ı:n ı~tLMİ 

BAHR İYE Y E SELA M 
1'ckmil Amerikan lıalıri'tc<>İnin i tiroıkilt· tt-111 il edilmİ'? ask \ c he) et·t.ın filmi 

J\ \'RiCA : PAlt. MUNT Jl'RNALD \ en son lf Kr HA\' AHİSl.CKI 
SEANSL.\I~ : DENizm: İSYA:\ : =~ - !l.GO - !f.00 D 
fü\llRl\'EYE SEl.Al\1 : 4.40 - 7 .GU DE. . 

.............................. .-:ı ................ a. ...... ~ 



:Mahlıemeıerde ., 
•• ••••••••••• 

Basmahane cinayeti da
vasına dün başlandı 

S u verdiği ifadede kabahatın 
maktulde olduğu u iddia etti 

ç. yırlıbahçede 1664 üncü sokal..-ıa 
12 inci sayı lı <-vde oturan Mustafa oğlu 
şoför muavini Hasan Ünsalı tabanca 
ikur unu ile öldürmekten suçlu Şakir 
cğ]u Mehmet Kilitçi hakkındaki durş
mnya diin ağır ceza mahkemesinde bnş
J:µınrn;t ır. 

Suçlu Mehmet hadiseyi şöyle anlat
mıştır: 

- .-Hiidısc günü akşamı Yusuf adın
dald :ırkadaşım haftalığımı getirmi'iti. 
B . K erimin kahvesinde bana verdi. Ha
:n, ("in"maya gitmiyccek miyiz?) de

di. Ben. traş olacağımı ve gidemiyeceği-
:mi <"Ö~·I C'dim. Israr etti. Beraber gitme
dim. İfaberi ın olmadan arkamı takip et
miş. B:ı c: nnhane ile funr arasında bo~ 
ve tenhn arsada önüme geçti, tekrar, 
(haydi sinemaya gidelim) <lcili. Gitmi
yect>ğimi söyledim. Bir tokat vurdu. 
Sarhoştum , yere düstüm. Bıçağını çek
ti, m .. erinw hiic•Jm Pttİ. (Seni ke~eyim!) 
dedi. 

Korku ıle altındnn sıyrıldım , derhal 
fab.-ınt':ımı çektim. Bir el attım. Taban
t'nmı Y""ltna bırakarak Tireye gittim. 
Erte~; ~iinü ~elip karnkola teslim ol
dum. fc:t ' hfıdise bundan ibarettir.> 

Bunun üzerine suçlu Mchmedin, 
mhddeiu..·numilikteki ifadesi okundu. 
B urnda, maktulün kendisine bıçak çek
tiğini siiylememişti. Bu nokta suçluya 
hatırlatılmış, (maktul bıçağını çekerek 
füt'rim~ yüriidii) diyerek ifacJesinde ıs
rar f'tınic;tir. 
Dundn~ sonra dinlenen hnzı şahitler 

lıfülic:eyi görmcdikJc.rini, ve maktulün 
o valrnclan bir buçuk ay evvel suçlu Ha
snnı bir meseleden dola;yı tokatladığını, 
laknt Q zamandanberi aralarında bnska
ra hir hıı c;umet oJnıadığmı .c:Uylemi ';'for
dir. 

Dah;ı sonra, mak1ul Ha.sanın, ölme
den evvel alınnn ifadesi okunmuştur. 
Ağır yar:ılı Mehmet, kendisini sinemaya 
dnvct etti;,ini , froknkta ayrı yollııTd:m 

Kurutulacak 
bataklıklar -·-Dıkili civarında ve bilhassa Knbnkum 

Jı.-0 ii ilP S:ızh göl baUıkhklarınm kuru
tulm .. 'l ı t kaniir eylemi tir. 

K •· ·ıı 1 m:ı , tepciı- ,.e feS<!ir ve in511sıt 
~ '~.n1annın ba2ırlanmnsı vazifesi alii
lmlı vt kalctler tarafından <>rman yük
c.ek.,miihendislerinden bay Cevdet San
OOJ n verilmistir. Bu mikrop yuvalarının 
temizlenmesi için mumnilevh Dikilide 
(alısm:ıJnrnıa devam eylcm~k1cdir. - *-Müteka it, d ul ve 

etim maaşları 
'Üç aylık maa!Şların tevziine Pazartesi 

günü maliye veznesiyle yeni Mnliye şu
h incl<> başlanacaktır. 

ütekait duJ ve yetimlerin mnaşların:ı 
yapılan yüzde (25) nisbetindeki 7.:ım
mın ne şekilde tatbik t•dileeeği vH!iyct
lere bildirilmiştir. 

Tekaüt k:ınuniy]e maaB ı asli, tahsisatı 
fevlmlfı<le ve yüzde on uımlar yekunu 
üzt>rinclen yapılacak olan yüz.de 25 wm 
münhasıran 1683 sayılı tekaüt knnunun
d:ın evvel mer'i olan hükümlere göre 
ııylıkları bağlanmıc: tekaüt ve yetimle
rin mna lnrına ilave edilmi5 oJOul,'Un
<lan bunlara maasJarına ilave olnrak ve
l'ilmekte olan taİısisatı fevkalade ile 
yiizde on zamlar bu yeni ~mdan haric 
bırnkılmıştır 

F.ski hükilmlerc göre ma, s alnn mü
tekaitlerden uımımi, mülhak ve busu.~i 
büt:e.lerden veyn tediyt' edilmiş S('rma
yf'fiının eıı az yarısı devlete ait müesc:e
selerle memuriyet der~e ve aylıkları 
kanunla tesbit edilmiş olıın müessesler
den tahsisat veya ücret alanların bu va
z.iyetleri clcvam ettikçe tııhsic;atı fevkal
Meleri kesilip asli maaşları kendilerine 
Vl'rileceı{inc ve bu yeni kanunla ynpılan 
:ı•üzde 25 ?.am dn asli maa ı istihdaf ey
Jedii(ine göre bu gibilP.r de yiizde 25 
ı.nmdan istifade' edeceklerdir. 138.~ nu
mar:ılı askeri ve mi.ilki tekaüt kanunun
tlan ev,elki hükiimlerc göre maaş al
makta ik"n bu kanunun nesri tarihinden 
~nr:ı vefat eden tekaütlerin 22 mayıs 
1940 ta rihinde maas almakta olan yetim
lerine' de yüzde 25" :uım yapıJmışt;r. Ve
ldlkı ine • it maaş k:ıyıtları bulunmıyan
lann üç avlıkl;ırı e!::kic;i gibi tahakkuk 
etHrileccktfr. 

&ı SUP &t.f'l'W!l llBJI t il t bC mı 81 B 
KARSJVı\KA 

1~1 t-" k Si n~ınası nda 
li l ' GÜ .o. ' 

rn:i l·İı.i:u BİRDEN 
BE:;g D :.t İNSANIZ 

Gny« t h;. i , .c ahlaki cok heyecanlı 
\C hareketli fc\ knJıide bir fiJimdİr .. 

lloll.rrnodun ın~lııır aı1istJcrin
dcn (Pre ton Forsncrin) s:ıhcseridir 

lKİ. 'Cİ FİLİM 

e;iFTE KATİL 
l\fncer:ılar knhr:ımnnı (Cin Ofri) hı
rruınd:ın •. 
AVRlCA: l\1El'RO JURNAi.. 
C:t.,A SLAR • Her ciin 4-G.15-9 

f ' m:ırtcsi, pazar J--3.30-6.15-9 .. 
gr7.z/:X7777.7Y7..zz7JJ?J117X7.Z/.D~ 

gidelim, Bn.<:ınah:ıncdc birleşiriz. Bizı 
umumhaneye gi.Oiyor zannetmesinler) 
dediğini, t~nha bir yere gelince hemen 
tdbnncasını cekerek ateş ettiğini ve ev
velce kendisine bir toknt attığını, bun
dnn başka aralarında geçmiş bir şey ol
madığını söylemiştir. 

Mahkeme heyeti diğer şahitJerfo din
lenmesine knrar vererek muhakemeyi 
falık e~iştir. 

BERAET KARARJ 
Manisnnın Horosköyünde oturan 66 

sayılı otomobil şoförü Lütfi hakkında 
hilafı hakikat zabıtvarakası tanz.iminden 
su~lu belediye eski zabıta memurların
<lıın Recep yüksel ve hSdi.se zamanınd:ı 
haur bulunmadığı halde, huır bulun
muş gibi bu zabıt varakasını imza e-t
mekten suçlu eski belediye mbıta me
murlarından Ahmet &irgün hakkında
ki duruşma dün sona ermi§, ve bt'rae1-
1erine karar verilmiştir. 

BlR KARAR 
Torbalıdn Şehitler kiiyünden Ahmet 

kansı Bn. Ynşar rüzgarın geceleyin evi
ne zorla girmekten suçlu ayni köyden 
Yaşar Eroğlu ve Nevzi Konann muha
kemeleri dün ağır ceza mahkemesinde 
neticelendirilmiştir. Suçlulardan Nevzi
nin üç ay müddetle hapsine ve diğer 
suçlu Yaşarın <la beraetine karar veril
miştir. 

BiR KAZk DAV ASI 
Gaz.i bulvarında, eski it!aiye memur

larından B. tbrahime üzüm yüklü kam
yonla dikkatsizlik yüzünden çarparak 
ölümüne sebebiyet veren, Manisa be-le
diyesine mukayyet şoför Hüscyinin mu
hakemt'Sine dün de asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edilmi§tir. 

Bu celsede, iddia makamı maznunun 
cezalandırılmasını istemiştir. 
Malıkeıne, maznun vekilinin müoafn

nsmı hnzırlaması için muhakemeyi baş
ka güne bırakmıştır. 

Gümrükler Vekaleti
nin bir tamimi -·Gümrük idaresi 

bulannuyan nuntaka
lardan yapılacak 
ihraca ta dair 
kolaylıklar ••• 
llıracnt işlerimizın daha kol. y bir şe

kilde b sarılması için gümrük idaresi 
bulunmıyan limanlardnn yapıl:ıcnk ih
r~cat için gümrük ve inhisarlar vekfıleti 
aliıkadarlara bir Uımiın yapmıştır. Şim
diye kadar ı,~mrük idaresi bulunmıynn 
yerlerde ihraç edilecek maddeler en ya
km gümrük mıntakasına :nakledilir ve 
ancnk orada muamelesi yapıldıktan son 
ra ihrnç edılirdi. 

Bundan sonra bu malların g ümruk 
ınıntakasına nakline lüzum kalmadan ol
dukları yerde ihraçları temin edilecek
tir, 

T üccarlar harice gönderecekleri mal
Jar için bir beyanname tanzim ederek 
bunu gümrük idaresine göndererek tas
dik e-ttirccek ve bu bcyannnmelerin mu
~addak bir nüshasını bulunduğu mev
kideki muhafnz..ı teşkilatına havale ede
cektir. 

Muhnfaza memurları bu bcy:ınnnme
Jerde gösterilen mal ve miktarım tesbit 
ederek muayene edecekler ve beyanna
me muhteviyatını tnsdik ederek gümrü
ğe iade edeceklerdir. 

Bu suretle malfar oldukları )•erlt"rden 
ihraç etlileceklerdir. 

Balık, yumurta, yaş sebze ve buna 
mümasil uzun müddet bekJemeğe mü
tehnmmil olmıyan malların ihracı d.ı 
ayrı bir usul ile yapılııcaktır. 

Bu gibi malJ. rın beyannameleri doğ
rudan doğruya mnhalJi muhafaza tes
kilatın~ verilerek kontrol edildik~ 
sonra derhal ihraçlnrına miisaade oluna
caktır. 

- *-Urlalı çocu!ılar 
$ehrbnizcleistiladeli 
bir gezinti yaptılar_ 
Urla üçüncü ilk okul talebeleri dün 

baş öğretmenleri Niynzi Ocakoğ1u ile 
öğretmenleri Kevser ve Halidenin refa
katJerhlde hususi kamyonlarla şehrimi
ze gelmişler, İz.mirin bn7.t oku1Jnrını, 
Müzeyi, Kültürparkı, Hava gau fabri
kasını istasyon ve iskeleleri, mntbaamı
zı z.iynret eylemişler, çok istifadeli bir 
gezinti yapmışlardır. 

-*-
GENC HIRSIZLAR 

Karantinada 572 ve 504 sayılı evle
rin deniz kt-nnrmdaki bahçelerinden 
32 parça çnmaşırı snndalla gclCTck ~a
lan Cevat ve Kemal adlarında iki çocuk 
bu eşyaları bit pazarında "attıkları sı
r:ı<la tutulmuşlardır. 

--*--
R RSIZLIK 

A1Jı.iye mahallesinde ll04 i.ıncii !'O

kaktcı Bn. Fatmanın evine ~elen Şerif 
o:;Ju Hasanın elbisesi cebinden 5 lirn 
pnrasiyle santi çalınmış ve sudu Muz..ı!
!er Çakar tuhılmu tur. 

Ankara radyosu 
---.l;j>.---

B U G V N 
-+

DALGA VZUHLUCU 
113t m. 183 Kca./UO Ww 

T. A. Q. 19.74 nı.15195 Kes./ %0 Ww. 
12, 30 Program ve memleket Eaat 

ayarı 12,.35 Ajans ve meteoroloji ha· 
~rleri 12,50 mü:ı.ik muhtelif şarkılar 
(Pi.) 13, 30, l 4,00 müzik karışık prog
rnm (Pi.) J 6,00 program ve memleket 
saat ayan J 8,05 müzik uvertürler ve 
opera aryaları (Pi.) 16. 30 müzik ope
ret selckııyonlan ve hafif şarkılar (Pi.) 
19, 1 O müzik çalanlar Hakkı Derman, 
Şerif içli, Haean Gür, Hamdi Tokay, 
1 - Okuyan Melek Tokgöz l - uşak 
peşrevi 2 - Saadettin Kaynak u ak 
~rlu (Gördüm seni bir gün) 3 - Fai
ze uşak §arkı (Elimde sagar) 4 - Rah
mi bey suzinak şarka (Bir tiİhri tnrnp) 
5 - Mustafa Naliz suzinak şarkı (Sen
siz bu snbah) 6 - Neyzen Rurhan su
zinak 1)arkı (Hayli elemdir) 2 - oku
yan Mahm\Jt Karındn!t 1 - Eviç türkü 
(Atladım bahçene r,irdim) 2 - eviç 
türkü (Yürüdükçe ~ervi de boyun sal
lanır) 3 - eviç türkü (Şahane gözler 
şahane) 19,45 memleket saat ayan 
Ajans vt.: meteoroloji haberleri 20,00 
müzik çalanlar Fahire Fel'l!an, Cevdet 
Cnğla, Refik Fersan, Fahri Kopuz 1 
okuyan Necmi Rin Ahıskan 1 - tan
buri Ali efendi bayati şarkı (Daim !'teni 
ben ararım) 2 - Salahattin Pınar ba
yati şarkı (Delisin deli gönliim) 3 
udi Cemil besteltar :oarlcı (istedin ele 
ı::önlümü verdim) 2 - okuyan Radife 
Erten 1 - Salahattin Pınar karcığar 
aarkı (Sana gönül verdim) 2 - Refik 
Fersan rast ~arkı (Yaktı cihanı ateşin) 
3 - Saadettin Kaynak ~hnnz şarkı 
(Dalda bir i hak) 4 - Mustafa Çavuş 
~ehnu. şarkı (Fm•at bulııam yare var
' nm) 20, 30 lconuşma (Milli lcahraman
lık menkiheleri) 20,45 müzik oyun ve 
zeybek havaları rumeli türküleri 2 1, 1 O 
konuşma (bilbliyogralya) 21,30 mü-
7İlc küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 
1 - Ziehrcr il Cavaliere della luna 
operetinden vals 2 - Tııchaikovııki 
erenat opuıı 48, no: 2 den valıı 3 -

Bucalossi Ciribiribin ( Petaloı.zanın meş
hur şarkısı) 4 - Caludi Romans . ( k~
man ve orkestra için) 5 - jac Grıt Çi

çeklerin güze1liği (vals) 6 - Mi.cheli 
ikinci küçük ııuit 22,30 memleket saat 
ayan, Ajans haberleri; ziraat, es~am 
tahvilat kambi3·0 nukut borsuı (fıat) 
22,50 müzik cazbant (Pi.) 23,25,23,30 
yannki program ve kapanı . 

--*---
Takas şirketi 
satışa başladı 
Enterşanjabl memle
k etlerden t akas ile 
yapdacak ithalAt . 
Takns Limited irketince bir müddet

tcnbcrj Enterşanjabl memleketlerden 
yapılacak ithnlat için tnkas s::ıtıbnnsı 
Ticaret vekfıletinin ınüsand sine bnğh 
bulundunıbnaktaydı. Bu defa Veküle
tin verdiği unıumi miis.-ı.ndt• lizl•.ine, bu 
memleke tlerden mmıyycn maddelerin 
ithali için ·irketçe doğrudan doğruya 
takas ~mtılmağa bnşlanmıştır. Ancak it
halatçılara, piyasamız.:ın Jaz)a ihtiyacı 
ohm mallar için döviz sırası verilmekte 
ve nisbeten piyasanın daha nz ihtiyacı 
olan emtia içln döviz sırası verilmekte
dir. Sıra verilen mallnr ham deri, meri
nos, jüt, madeni yağ rC"LidüsU, hıım ka
uçuk, kopre, Jehva manUır, demir kar
yoladır. Döviz sırası veriJmeden takası 
satılacak emtia da çay, kah\'e, ~un'i por
selen diş, sun'i çıplak diş, karabiber, 
kakao, tnrçin baharnt, zencefil, Hindis
tan cevizi tow, pamuk ağ ipliği, kına, 
karanfiJ, demirhindi, iidi ensektisit, 7J.. 
rııatta hnşeratı itHlfa mahsus mUs1ahza
rat, düğme, uunluarnbi, gomelakadır. 

İngiliz hususi takası ı;:. 25 hesabından 
ödenmek üzere takas satılacak mallar 
do çuval, kan::ıviçe, kalay ve ham deri
den ibarettir. Bu ınnddeler haricindeki 
talrns talepleri eskisi gibi Ticaret veka
letinin tetkikine arzedileccktir. 

- *-
YILDIRINDAN 
BİR KİŞİ ÖLDÜ 
Kema]pac:a k.azacıınm Beşpınar kö

yünden Hruıan oğlu Snlih Yılmazla kar
deşi Sabri Yılmaz, S."ldık oğlu Halil ve 
Tahir oğlu Necip Kaya koyun otlattık
ları sırada yağmur ba~Januş, hepsi de 
bir çam ağ~ı dibine pturarnlc yağmur
dan sakınmağa çalışmışlardır. Bir ara
lık saika isabet edere-k bu ağaç parça
lanmış; Salih Yılmaz ölmü~ ve di~er ar
kadaşları vücutlarının muhteJif yerle
rinden yaralanmışlardır. 

Pari• l akülte•inJen diplomalı 
Di, tabibi 

Nesip Dolunay 

31 M AY 1 S C U M A 1940 

Çocuklar hangi nevi 
muallimi severler? · 

İzmir Belediyesinden : 
- İnönü cnddeııinin 18 7 sayılı sokak 

ağzından 218 sayılı sokak ağzına kadar 
uzayan 1 0600 metre murnbbaı Clöşcnıe 
kısmı sökülerek 8600 metre murabb0 kısmı yeni granit taşlariyle ve 200 
metre murabbaı kısmı bu yoldan çıkn· 
cak paket taşlariyle esa lı tamir ve yi?e 
aynı yoldan çıkacak kesme taşların 1,.;' 

lctilerek Hatay caddesiyle 13 7 saY~~· 
sokak döşemesinin tamiri, fen işleri nıu
dürlüğünden yüz yirmi beş kuruş muka
bilinde tedarik edilecek keşif ve sartna• 
mesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 7 / 6/ 940 Cunı~ 
gÜnü aat 17 dedir. K~if bedeli 49, 10 
lira muvakkat teminatı 3682 lira 50 kll"' 
ruştur. 2490 ııayılı kanunun tarifab da
hilinde hazırlanmış teklif mektupl~~ı 
ihale cünü azami .. aat 16 ya kadar eııcu
men riyasetine verilir. 

- BAŞTARAFI 2 1Ci SAHİFEDE -
ederdi ki hepsini anlardık, İngilizcesi 
müstesna gfuelJikte idi, çocuklara ken
dini verirve onlarla beraber bulunmak
~n zevk alırdı.O dalına, talebenin hocn
larmı görmek istedikleri gibi, zarif ve 
temizdi. Şakaları nazikane knbul ederdi, 
fakat fazla ileri gitıneğe de bırakmazdı. 

5. En çok sevdiğim mualli°" dersi bi
zim anlayacağımız şekilde açmağa çalı
Şlrdı. Bize yardım ederdi, fakat yalnız 
takıJdığınuz \'e muhtaç olduğmuz zaman 
tercih ettikleri yoktu. Daima adil olma
ğa çalışırdı ve her birimizle alakadar 
görünürdü. 

6. Biz.i sevdiğini \'e bize nmallimlik 
etmekten zevk duyduğunu hisSettirirdi. 
O bizh~ hocnmız olduktan sonra, ertesi 
sene için gayet iyi hazırlanmıştık. 

7. Benim raslamış olduğum en iyi hocn, 
ögrenip öğrenmediğimle ciddi surette 
alakadar olan bu muallimdi. Çalışmak 
istemediğim zaman, o beni dersimi ha
ZU"1amağa tekrar tekrar teşvik ederdi. 

8. O benim en iyi hocamdı, çünkü bir 
talebeiçin mevcut olabilecek her müş-
külü anlardı ve bize doğrusunu yapmak 
için cesaret verirdi. 

9. Bizden çok şey beklerdi ve biz onu 
sukutu hayale uğratmak istemez.dik. Ba
zı UllruUllar bir anneden ayırt edilmezdi. 
Muvaffakiyetlerimiz onu bahtiyar eder 
ve muvaffakiye~iLli~e uğradığımız za
man cidden müteessir olurdu. Herkese 
karşı dostça bir tebessümü vardı. D~i 
bizim için alakalı yapabilmişti. 

•• • Oğretınenlera şağıdaki kritiklere iyice 
dikkat etmelidirler, bunlar bir çok mu
nllimleri çocukların sevıneme~;ine sebep 
olan ince noktalan göstermektedir. 
Hocamın yapamamasını iı:ıtediğim şey

ler: 
1. Yalnız bir iki kişi kabahatli olduğu 

zaman, bizi toptan cezalandınnak, ya
hut hepimizi birden bazı haklarımızdan 
ınahrum etmek. 

2. Bağırıp çağırmak. 
3. Köpürüp haykırmak. 
4. Lüzumundan fazla amirane dav

ranmak. 
S. KıymetliJeri olmak. 
6. Yanlış bir şey söylediğim zaman 

f;tışırtmak ve sonraları bi2.e bunu hatır-

latmak. 
7. Bir hata iı-lediğimiz zaman üzeri

mize atılmak. 
8. Biri yanlış biı· şey yaptığı wınan 

bunu blitün sınıfa teşmil etmek. 
9. Mütehavvil mizaçlı olmak, bazı 

günler ne yapsak hoş görür, bazı günler 
ise her şeyde hata bulur. Aynğını tetik 
al! 

10. Tarafkirlik. 
Hocamın yapmasını istediğim şeyler: 

1. Dersleri açarak anlatmak ve bize 
sual sormak fırsatını vermek. 

2. Sarih konuşmak. 
3. Tebessüm etmek. 
4. Suallere kızmaksızın cevap vermek. 
5. Günlük dersimiz bittiği zaman bize 

yaptıracak alakalı bir şeybulmak. 
6. HUküm vermeden evvel bir şeyin 

niçin böyle yapılmış olduğunu düşün
~k. 

22, 26, 31, 4 1658 (1014) 
~ ................. ~ ............... '$,. 

DOKTO R 

Rüştü Ostay 
• Çocuklann tenkitleri onlaı·daki ada- ASKERİ HASTANE 

let a~kını vazih olarak g&termektcdir. Dahiliye mütehassısı 
Çocuklar ,hocalarının işleri hoş tarafın-

Hastalarını her gün öğleden sonra 
dan görmak hassasına malik olmalarını saat üçten itibnren İkinci Beylcr 
o kadar kuvvetle istiyorlar ki insanın 
adeta çocuklara acıyacağı geliyor. Mu- sokağı 45 No. da kabul eder. 
allimlerin, hayatın tadını arttıran ve ha- TELEFON No: 3806 
dis olabilecek leci sınıf vukuatına çok IZMiR tK&NCf JCRA MEMURLU· 
şilktir sed ~eken, bu az bulunur vasfın (;.UNDAN: 
kıymetini anlamakta ve onu elde etmeğe İpotekle temin edilmiş bir borçtaJ1 
~alışmakUık usur göstermeleri acaba dolayı açık arttırma ımretiyle ve satılrnR .. 
mUmkün müdür? Çocuklar bu hassanın ııma karar verilen Tuzcu mahalJesinin 
değerini pek iyi anlıyorlar.. Kabakçı sokağında )diin 48/ 48 tajlı "e 

Çocukların muayyen miyarlan olan hududu planda yazılı tapu kütüğünü0 
ve sınılmn karşı harekatında bu miyar- 7 1 1 sahife, 60 cilt numarasında kayıt10ı ynrlarıesas tutarak hareket eden mualli- 466 ada 1 parsel sayılı ve tamamı 80 
mi taktir ettikleri kolaylıkla görülüyor. lira kıymetli maa'mü§temilit bir ~a~ 
Talebe zaman zaman onu bu şekilde ha- evin dörtte üç hi111esi 16/7 /940 tarılw 
reketten men için ellerinden geleni ya- ne raıhyan salı günü 9aat 14 de iı.nıit 
parlarsa da, yinesınıfını ldareye muk- ikinci .iera dairesine aşağıda yazJı şart' 
tedir olan muallime hurmet ederler. Iar dairesinde pe~in para ile satılacaktır· 
Bu, umumiyetle yeni muallimlerin an- 1 - icra kılınan arttırmada !atıf 
lamakta güçlük çektikleri bir noktadır. bedeli satış iıteyenin alacağına rüçhanı 
Çocuklar intizama, sic;temev e temizliğe olan diğer alacaklılann bu gayri men' 
nasıl mukabele edileceğini bilirler. kul ile temin edilmi:o olan alacaklıları 

ınecmuundan fazlaya çıkmak ve 11~u: 
[1] Muhtelif yerlerde ıe<en •Sen5e hammen kıymetinin yüzde yetmiş beıın' 

of humor• işleri boş tarafından ıömıek t«avüz etmek ııartiyle en çok arttıran• 
kabiliyeti şeklinde tercüme edildi, ıül~r ihale edilecektir. Bu arttırmda böyle 
yüılülük •Sen~ of humor• un tam mu· bir bedel elde edilemezse en çok aıt
bbili olmamakla beraber Türk~eye bel- tıranın teahhüdü baki kalmak üzere art' 
ki daha uyiun dü§er. tırma on beı gün daha temdit edilerek 

Eski Belçika Başvekili gönüllü 
olarak kaydediliyor 

31 /7 / 940 gününe müsadif çarşarnbıt 
günü saat 14 de aynı mahalde yine rüç
hanlı alacakları geçmek suretiyle en çok 
arttırana ihale edilecektir. . 

2 - Arttırmaya çıkarılan işbu gayr~ 
menkul hi!!sesinin arttırma şartname~• 
1/7 /940 tarihinden itibaren icra dairr.-

- --------x*x sinde herkesin göreb ilmesi için açık bu-
PARİS, 30 (Ö.R ) - Amerikadan dö- cak diğer bir toplantıya Fı·ansa ve İn- Jundurulacaktır. Handa yazılı olanlar• 

nen eski Belçika başvekfü 'B. Van Zee- gilteredeki bütün Belçika mebus ve dan fa1Ja malumat almak İ!!teyenlet 
Jand demi~tir ki : Ayan !ızasının da cağırılması an.usunu 39 / 8614 doeya numarasiyle memurİ' 

- 1914 te olduğu gİbi Belçika ordu- izhar eylemişlerdir. yetimize müracaat edebilirler. 
sunn gönüllü ya7.tlmağa geliyorum.. En B. Piyerlot son on günün tarihçe~ini 3 _ Arttırmaya iştirak için yukarıc:lıı 
köti.1 vaziyetle karşılaştım .. Bunca gay- yapmış ve Belçika hilk.Umetinin mütte- yazılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nis
rctin heba olmasına inanamam.. 1nsan fikan ve kralın diplomatik ve asken dil- betinde pey ak!,;a!!ı veya milli bir banka· 
mağlfıbiyetini itiraf etmedikçe mağlup şüncelerini red mecburiyetinde kaldığı nın teminat mektubu tevdi edilmel!İ la· 
olınnz. Müşterek gaye uğrunda mütte- şeraiti anlatmıştır. zımdır. 
fikJerle biJ"likte harp için bütün canlı Toplantıda kral Leopoldun hiyaneti- 4 _ lpotC"k sahibi alacaklılarla cliğet 
kuvvetlerimizi toplamağa mecburuz. nin kanunuesasi b:tkınundan neticeleri alakadarları ve intifa hakkı 11ahiplerinin 
PARİS, 30 (A.A) - Dün öğleden görüşülmilştür. gayri menkul füerindeki haklarını hu· 

sonra toplanan 25 Belçika mebus ve SOFYA, 30 (A.A) - Buradaki Bel- susiyle faiı. ve masrafa dair olan iddia: 
ayan az.ası önümüzdeki cuma günü ya- ç.ika kolonisi yanlannda Belçika t-lçisi lannı işbu ilan tarihinden itibaren yirnı• 
pılacak parlamento toplantıları şeraiti olduğu halde Piyerlot hükümeti yanın- gün içinde evrakı müııbitderi ile birlikte 
üz.erinde görü..,<mıeler ve ileride yapıla- ela yeralmıştır. memuriyetim ize bildirmeleri icap eder .. 

Altai halde hakları tapu sicilile &abıt 
olmadıkça !!atış bedelinin payla,ı11masın
dan hariç kalırlar. lsviçre muhtemel bir tecavüz 

ihtiyar edeceği hattı hareketi 
karşısında 
tayin etti 

Bern, 30 (AA) - O rdu Ba,kumandanhğı tahliyesinin ha:ıırlanma.ı icap 
eden bazı yerleıi ve büyük şehirlerin ba:ıı mahallelerini tayin eylemi,tir. Maa· 
mafih Başkumandanlık ,craite göre tahliye edip e tmemek kuarını vermek 
aalahiyctini kendi!inde alıkoymaktadır. Zira muhaceret eanasında düşman 
hücumlarına maruz bulunmaktan jae halkın olduğu yerde kalma&ı belki de 
9ayanı tercih görülebilecektir. 

Hastane gemi
lerine taarruz - .---
Londra 30 (Ö.R ) - Almanların hava 

taarruzuna uğrıyan iki Jngiliz hasıaha
ne gemisi batmıştır. Dün a~§am da bir 
Alman tayyal'esi kıı.ılh.-ıç işaretini ~·
yan bir İngiliz hıı~1anc gemisine taarru:r. 
etmi.5tir. 

•• 
Odemiş gezinti 

treni 
DEVLET DEMiRYOU ..ARI 8 iNCI 

İŞLETME MÜDÜRI .. ÜlaÜNDEN : 
2 baz!ran 940 ~?ar günü Alsancak 

Tire - Ödemiş arnsm<la bir geLi h'eni 
ıcyrisefere konulacaktır. 

GiDiŞ : Alsancaktan saat 6.50, Tire
ye 10.4 .. Ödemiı:e saat 10.23 
tür .. 

DÖNÜŞ : Ödemi:-1cn saat 18.30, !fire

Bir Alman 
vapuru battı 

- -·-Londra 30 (ö.R) - B~ı·gen önlerin-
de bir Alman mühimmat vapuru batırıl
mıştır. İngiliz hava kuvvetleri biiyük 
faaliyt"l g&tennektedirler. _ ,.,.,.,., __ _ 

Fransız BafVekili 
P aris 30 (ö .R ) - Başvekil R eyno bu 

saboh Bı·itanya' sefirini kabul etml§tir. 
Bundan .sonra başvekil general Vey

gand ve diğer generalleri kabul edettk 
uzun müddet göri.i~müştür. 

Reyno, Belçika başvekili Piyerolyu 
da kabul ederek göriişmü~tür. 

Amerikanın alakası 
Nevyork 30 (Ö.R) - Geçen umumi 

harpte Amerika ordusunda ~alı~·mıc; ol:ın 
general Oryan nıtit~fik ordularında ça
lışmnk \iz.ere gönderilecektir. B u hare
ket Amerika hükümetinin Avrupa har
bı hakkımlnki alakasını tebariiz ettir
mektedir. 

5 - Gö~teri1en günde arttnmaya i ~ 
tiYak edenler arttırma şaıtnamesini göı• 
mijş ve lüwmlu malumat almış ve bun
)an tamamen kabul etmiş ad ve itibat 
olunur. 

6 - Gayri menkul kendi!inc ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini yeY
mezse ihale karan fe11holunarak icr• 
ve iflas kanununun 1 3 3 üncü maddcsi7 
ne göre muamele yapılacağı ve gayrı 
menkul itbu ilin ve gösterilen arttırnı• 
Şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 30/5 /940 

2001 ( 1103) 

• il 1 1 DOKTOR OPERA.TOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, buı·un, Boğaz hastalıklar) 

Müt\?hassısı 
Muayenehanesi: Bil'inci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göz.tepe tramvay Cad. No. 884 
Telefon : 3668 

S: 4 1-13 
MI l l'DRICT 2 ,, • -PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Ora! 

FPansız hastanesi 
den 18.40, Alsancağa saat 

İkinci Beyler Numan zade sokak 22.26 dır .. BİRA SATl $LARI 
Ağustos 939 bidayetinden 940 Mart 

.ı.onuna kadar sekiz ny zarfında İnhisar
lar idare~ince 3,354,0-00 litre bi r:ı. satıl
mıştır. Buna mukabil 938 senesi Ağus
tos bidayetinden 939 senesi Mart ayı so
nuna kndar olan se-kiz ay zarfında an 
cak 1,444,000 litre birn satılmıştı. 

Opepatörü 
Her cün öğleye kadar Fransn basta· 
nesinde, öğleden sonra Birinci BeJ· 
ler sokağında.... No. ( 2 ... 

No. 36 Saat dokuzdan itibaren 'ijcm~."'TLE GİDİŞ GELİŞ 
hastalarını kabul eder. 1 I Mevki II Mevki Ill Mevki 

1 _ 13 (31 O) Alsancnk-Tııc 185 132 81 
~za~ararır:lli111Bl'İllarr.!lllf • - Ödemiş 209 U9 92 

Kuruştl.ır .. ±55 • 
Snym halka ilan olunur .. 

2002 DOK TOR (1108) 

.· Safi~ Sona~ La 0 ~SA J ~ 1 ZAHiRE 

1 Askeri h:ıı.1anesi cilt, saç ve züh- 130 çuval Buğdny 6 50 6 50 
revi hastalıkları mütehassısı.... 95 çuval Fasulya 20 50 20 50 
2 inci Beyler No. 79 46 ~uval Susam 15 15 

.. ........................ ~~!~-~23 B:!ı~P~~~- ----

Bir rüşvet hadisesi 
Kadiriye mahallesinde Çeşme dere sı>

kagmda 55 numaralı evde oturan Meh
met Şiikrü adında biri emniyet miidii r
Jüğline müracaatla eski nüfusunun ye
nisiyle t ebdili için kendisinden bir m -
murun rüsvct istediğini iddin etmis ve. 
cürmümeşhut l apılmıst.ır. Nüfus kfı tip
lerinden Nnfü. hakkmda tahkik:ıt 

r 
TELEFON : 2311 

2 , . .. 

• .,,,. 2 • 

DOKrOR 

Behçet Uz 
ÇocuJı hastalıJıları 
Mütalaassısı 

~ Hastalarım her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 

~ matbaası yanmdaki hususi kılinitin· 
de kabul eder. 



--~- -- ·---- -. 
. • .... ~ ~ .~ - • . ...• : ' """' :_.. . • ı 

Kendinizde Veya Çocuklarınızda Gördüğünüz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

~~~~~~~~~-

makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sınır 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~- -

halleri, 
~ 

Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 
Bunlar yeyip ıçuen şeylerin temiz 11e saf olmamasından dolayı lJarsalılarda yetişip üreyen 11e lıanlarımızı emen soıucanlllf'ın tesı

rldir.. Bunlardan lıurtuJmalı için Eczaneden 
IJince ııuııanınız ... 8anf<i 

lJil' lıutu alınız ... Ve içindelıi tllf'ife muci· 
Derhal lıurtulursunuz.. . 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur o SAN TA ısmıne dikkat 

-
iz mir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün-

Seneliği 
Lira 

Cinsi Emlak No. Mevkii Gay. M. No. 

180 Kahve 590 Karantina Tramvay Ca. 62 
60 DükkAn 46 Kanlarcılar 123 

155 Dllkkin 15 Hisar meydanı 131 
80 Dükkln 39 Yol Bedesteni 158 
36 8/3 hisse itibarile dükkan 10/22 Yol Bedesteni 161 

120 Ev 5 Güzelyalı 514 
60 Ev 80 Hasta sokak 523 

200 Ev 5 Medine yokuşu 8 
36 Dükkan 35 Bozyaka 60 
18 Harap fırın 34 Boşyaka 61 

120 I>Ukln 623 Eşrefpaşa 75 
81 Ev 128 Dibekbaşı Cedid 83 
48 Dükkin 78 Fevzi paşa Ca. 100 

107 Dükkln 95 Kestelli 112 
30 Dükkan 97 Kestelli 113 
50 Dükkln 87 Kestelli 116 

300 Dükkln 267 /265 Basmahane Çorakkapı 138 
60 DüUn 137 Kestelli 333 
60 Dükkan 131 Kestelli 334 
60 Ev 11 Bornova Şehit Mehmet 343 
36 Ev 6 Abbas ağa So. 347 
60 Dilkkin 6 Tuzcu Sokak 348 
36 DUkkAn Nısıf 29 Çekmececiler (T:ınıamı 72 L.) 351 
36 Dilkkin 4 Buca 9 çeşme · 363 
15 DükkAn 10 Buca 9 Çeşme 368 
30 Dilkk!n 28 Alaybey 388 
60 Dükkan 47/45 Alaybey 392 
Yukarıda yazılı Vakıf gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 senesi 

gayesine kadar kiraya çıkanlmışbr. İhalesi 10/6/940 pazartesi günü saat onda
dır. İsteklilerin yUzde yedi muçuk teminat parası yatırmaları ve ihale saatinde 
Vakıflar idaresinde bulunmaları.. 31 - 3 - 6 2007 (1105) 

~ : 

Turgutlu 
den: 

Din 
B~lediye riyasetin-

" 
Evvelce kapalı zarfla münakasaya konularak talibi zuhur etmeyen Nafia 

vekAletlnden musaddak projeler mucibince Turgutlu kasabası elektrik te
sisatı aşağıdak: serait tahtında açık eksiltmeye konulm~tur. Eksiltme müd
dHi 30 Mayıs 940 tarihinden 13 Haziran 940 tarihine kadar 15 gündür. . 

thale 13 Haziran 940 tarihine milsad.if Perşembe günü saat 14 de Turgutlu 
belediye binasında müteşekkil daimi encümende yapılacaktır. 

1 - 31600 lira keşifli lokomobil ve teferrüatı. 
2 - 27185 lira bedeli keşifli santral elektrik techizatı ve yüksek tevettür 

sebekesi ve muhavvileler. 
- 3 - 20507 lita bedeli keşifli alçak tevettürlü şebeke malzemesi ve montajı. 

4 - 18098 lira bHleli keşifli 14930 kilo bakır tel. 
5 - 3650 lira bedeli keşifli konsol demir ve civata. 
Yukarıda be, maddede yazılı işlere ait proje, eksiltme şartnamesi ve mu

kavelenameler belediyemizden üçer lira mukabilinde alınabilir. Talipler yu
karıdaki i<lere ayrı ayrı talip olabilecekleri gibi heyeti umumiyesine veya 
işlerden bir kaçına da talip olabilirler. Bu hususta teklif dahi verebilirler. 

Taliplerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanunu hükümlerine riayet 
etmek şartiyle taleplerini dermeyan edeceklerdir. 31-4-7-10 1985 (1106) 

•• 
Odemiş Cümhuriyet müddei-
umumiliğinden: 
ödemiş oeza evinin 940 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

usulile l-i>-940 tarihinden itibaren on beş:gün müddetle eksiltmeye konul
muşsa da ihale tarihi olan 16-S:.940 Perşembe günü saat 15 şe kadar talip çık
madığı yeniden ek$iltmeye vazedilrniyerek pazarlık suretile bir ay içinde 
ihale edilmesine karar verilmiştir. Beheri 960 gram olmak üzere günde ikin
ci neviden 257-280 adet ekmek verilecektir. İstekliler her gün mesai saatle-

.. rinde şartnanı.eı•i müddeiumıımillk ve ceza evi dairesine müracaatla görebi
lirler. 

Muvakkat teminat miktarı 663 lira olup tesbit edilen 960 gramlık ekmeğin 
rayici 8 kuru,ş 64 santimdir. . 

!st~klilerin gösterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek teahhüdünü 
ifa edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibraz edeceklerdir. 

thale tarihi 15 Haziran 940 Cumartesi saat 13 te olup isteklilerin o günü 
vaktinden evvel ödemiş adliyesi Cümhuriyet müddeiumumilik dairesi önün-
de hazır bulunmalar• ilan olunur. 1988 (1094) 

Devlet Den .. iryollan 1 nci iş
letme müdürlüğünden: 
Derince limanını" II aıru!>liyeden ibaret ofan ve 32907 lira 90 kııruş rnubaın~ 

men bedelli ve 226404 ton muhammen maniplasyon tonajlı tahmil ve tahliye 
işi bi" sene müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmu.ştuı-. Her ame
liyenin beher tonu kaçar kuruşa yapılabileceği şartnameye merbut fiyat lis
tesinde gösterilmiştir. 

Miinakosa 21-6-940 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Haydarpaşa
da gar binası dahilinde birinci işletme komisyonu larafından yapılacaktır. 

T3liplerin 24C>3 lira 9 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 10 na ka
dar kamisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri Hlzunclır. Bu işe' ait 
şartnameler Ankarada 2 inci işletme müdürlüğünden tzmirde 8 inci işletme 
mürlürlüğünden Haydarpaşada Liman baş müfettişliğinden para.sız olarak 
alınır. 31-5-9-15 1925 (1093) 

lzmir Defterdarlığından: 
lzmirde Saman i'kelesinde büyük kardıçalı handa birinci kalla 39 numa

rada bangcr, L. Jakinyon ve mahdumları namına 933 mali yılı için tarhedilen 
kazanç vergisi hakkında temyiz komisyonunca müttehaz kararın ref ve ipta
line dair defteı·.4arlığımızca devlet şurası nezdinde ikame olunan idari davaya 
ait dava arzuhali mükellefin ikametgahının meçhul bulunması hasebile teb
liğ edilonwmiş ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi 

·· ·· • ~ tebli 1a lın ilinf"n yapılması ~Urayi mü.şarünileyha dördün-

1 Diş Tabibi 

Hatice Azra 
ikinci kordon (Cümburiyet l\ter

ket Jıankasi lıTkasındı) 88 nwı1*ı"a
da hususi muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her günl 
saıt ondan 12 ye, üçten atlıyı kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3!81 
iİlllllK .... llliiiiiiiii~Mmı ... - ----

Kadm hastalıklara ve 
Doğam Mütahassast 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

ÇORUH. 
Çocufı hastalılıları 

mütahcıssısı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdünü ikmal etmiştir. 
Moyene adresi : Birinci Beyler 

1 
sokak No. 4! .. 

TELEFON : 2319 
Ev adresi : Göztepe kınakolu kar-

şısında 834/ 1.. . ... _ 
Birinci Sınıf Mütahassıs -=ı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve T enaaül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55_ 

lzınir - Elbamra Sıneması arkasında 
, Sabahtan ıılışaına kadar basİalannı 
kabul eder.. TELEFON : 347. 

DAHİLİ VE ZÜHREVi HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~~ı 
Akarçay 

Her gün sa.ıt U leıı itilıUCll. 
ikinci Korion (Almuı ı.ons.losluı

uesi karşısında) 2t$ ı111Mua41 bııstıla
nııı kabul eder. 

(Çivici hamllmındaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

'l'l:IEPON : 3458 

Karbonat Veyahut içme Sodası 
lainıferİyle tandan bu maddeyi alırken dikkat ediniz: 
Zira çuvallar içinde gayri sıhhi bir ıekilde getirilerek gelişigüzel kutulara 

doldurulup satıp. çıkarılan bu madde saf ve temiz olmadığından faide yerine 
zarar tevlit eder. 

Ekseriya hazı msızlıkta, mide bulanhsında ve mide ek~imelerinde kullanılan 
ve ismi kimyevisi cBicarbonate de soude> olan bu maddenin saf ve temiz 
olmadığı takdirde midede birtakım tah&.rrüşat yapacağ1 ve bir çok mide rahat· 
sızlıldarına ıebep teşkil edeceği muhakkaktır. 

Binaenaleyh gerek eczanelerden ve gerebe diğer satıcılardan karbonat alır
ken safiyeti ve temizliği ile temayÜE etmiş cBerkt müstahzarat li.boratuvannın 
karbonatlarını tercih ediniz. 

Sureti hususiyede inglltcreye Sipariş edilerek getirilmi~ bilkimya saf ve temiz 
lngiliz karbonatıdır. 

Hususi kutular iFdedir. B E R IC i....U.e d ikkat : 

lzmir Defterdarlığından: 
lzınirde Barbaros mahallesinin lcadiye sokağında 2 numarada bakkallık 

ile icrayi ticaret edcı:i bakkal Zünbül naıiıına 937 mali yılı için tarhedilen ka
zanç vergi!i hakkında temyiz komisyonunca müttehaz kararın ref ve iptalini 
teminen defterd:ırlıkça devlet şllrası nezdinde ikame olunan idari davaya ait 
dava arzuhali mükellefin ikametgll.lıının meçhul bulunması hasebile tebliğ 
edilememL< ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi hük
müne tevfikan tebligatın ilanen yapılması şılrayi müşarünileyha dördüncü 
dairesince karar verifm4 olduğundan keyfiyet ilan olunur. 2000 (1096) 

Turgutlu Belediyesinden: 
25-i>-940 tarihindP ihalesi icra edilecek olan kurşun borulara talip zuhur 

etmediğinden müzayede on gün müddetle temdit edilmiştir. 
Müzayedeye konulan borulardan 790 1ci:losu Belçika mamulatı yeni boru 

ve 264 kilosu yine Belçika mamulatından yehi ve fakat kısmen zedelenmiş 
boru ve 146 ki!osu da müstamel boru olduğu ve ihalenin 4 Hazira'n 940 lari
hine müsadif Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 

Taliplerin saatı mezkCırda Turgutlu belediyesine müracaatları i!an olunur. 
31-2-3 1983 (1097) 

lzmir Defterdarlığından: 
3828 nuınara!ı kanunun resmi gazetede ne~ı-edi\diğine ve alakıılılınıı ınec

buriyetlerine. dair 28-5-9·10 tarihli 'Veni Asır, Halkın Sesi ve Anadolu ga-ı~
telerinde yaptırılan ilanın Ç fıkrasındaki eşya ıneyanına gümrük tarife ka
nununun 449 numarasında yazılı mevaddın da ithali lilzım geldiği ve bu ıne
vaddı kanunun :-ıeşri tarihinde me-z.kür i!andaki şartlar dairesinde elinde bu
lunduranların bu ilanın ertesinden ;itibaren 48 saat zarfında ve bu müddetin 
içindeki mesai saatları zarfında t;eyannamelerini ınensup oldukları Maliye 
subelerine vermeleri bu müddet zarfında beyanname vermiyenler ve mü
kell•fiy~te tabi olanlar elinde bulunaeak mallar için tarholunacak vergiler. 
he• kat zam ed:l ecrği ilan olunur. 2006 (1101) 

Turgutlu Belediyesinden: 
25-i>-940 tarihindp ihalesi icra edilecek olan 12~ metre galvanizli su borusu 

ve teferrüatı sairesirre talip zuhur ~hnediği cihetle münakasa. on gün müddet
le temdit edifrn;ştir. 

ihale 4 Haziran 940 larihine müsadif Sah gilnü saat 11 de yapılacaktır. Ta
lipler in yevmi 1n ezkUrda Turgutlu belediyesine müracaatları il3.n olunur. 

31-2-3 1982 (1098) 

Turgutlu Belediyesinden: 
2;;..:;.940 tari!.iııdi' 700 lira muhammen bedel üzerinden ihale edilecek olan 

etüve talip zuhur etmediği cihetle münakasa on gün müddetle temdit edil
miştir. 

.. İhale 4-6-940 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkt.ırda 
Turgutlu bele~iyesine müracaatlatı ilan olunur. 31-2-3 1984 (1099) 

. 

· Turgutlu Belediyesinden: 
Eclektrik şebekemiz için aşağıda vasıfları yazılı dört tip üzeriııden 1100 

adet çam ağaç dire1c rs gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 
MUnakasa 30 Mayıs 940 larihinden 13-6-940 larihine 'kadar 15 gündür. 

lh;ıle 13-6-940 tarihine ınüsadif Perşembe günü saat 14 de Belediye binasın
da müteşekkil daimi encümende icra edilecektir. 
Nev'i Adet Tul. Met. Dip. Kutru. Met Tep~ Kutru M. 

· Çam 150 9.50 0.28 0.20 
• 500 9.00 ' 0.25 0.18 
• 300 9.oo ··· 0·_22 o.ı5 
• 150 8.50 0.22 5.15 
Taliplerin 2490 numaralı kanun hükümleri dairesinde müracaatları ilan 

olunur. 31-4-7-lt 1986 (1100) 

iZMIR i KiNCi iCRA MEMURLU
cUNDAN : 

Eml&k. ve eytam 'ba nkasına ipotekli 
olup arttırmasına kar~r verilen ve lz
mirde K.rşıyakada Alaybey meydan 
sokağı 17/2 1 nolu ve tapu kaydına gö
re Mart 9 32 tarih pafta 6 ada 9 parsel 
9 numarada kayıtlı ve sair lüzumlu iza .. 

Z A Y 1 
Çeşme ukerlik şubesinden aldığın1 

uke.rlik vcsik.amı kaybettim. Yenisini 
~acağımdan eskisinin hükmü kalmadı
ğını ili.n ederim. 

Jı••••i!!~!!'~!!"!!ll•••-ı hah dosyasında va.ziyet raporunda 
DOKTOR münderiç bulunan 600 lira kıymetindeki 

Çeşme muhacir mahallesinden 
226 numaralı hanede k"ayıtlı 
314 doğumlu Mehmet oğlu 

Abdulkadir. 
2003 (1102) 

~ 
evin mülkiyeti açık arttn·ma ıuretiyle 

S 1 
A ~~I ve 844 nolu emli.k ve eytam bankaSI 

a a e 1 n kanunu mucibince bir defaya mahsus 
. olmak üzere arttırma.ı 5/ 7 / 940 Cuma 

günü saat 14 de dairemiz içinde yapıl
mak üzere bir ay müddetle satılıia ko-

Tekand 
ÇO<!uk Hastalıklan Mütalıassısı 
BEKLİN ve KÖLN ÖNİVER
SİTESİ SABIK ASİS'IANI 

Hastalarını İkinci Beyler Nunıan 
zade sokak 5 No. da her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 

nuldu. Bu arttırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun en çok arttıra
nın üzerine ihalesi yapılacaktır. Satı~ 
peşin para ile olup müşteriden yalnız 
yüzde iki buçuk delliiliye masrafı alı
nır. ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul Üzerindeki haklarını işbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriylc 'birlikte memu

b_ildirmeleri icap eder. Aksi 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAHKEMESlNDEN : 

Posta ve telgraf şefi Hüseyin Özoyun 
akıl hastalığına müptela olması sebe
biyle hacnna ve vasi olarak Kahraman
lar mahallesi 1426 sokak 12 numarada 
Fatma Özoyunun tayinine karar verildi-
ği ilan olunur. 2004 ( 1 1 04) 

madıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 
20 6 ·94Q tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya mitli bir 
banka itibar mektubu ve 939 '9760 
doıya numarasiyle tzmir ikinci icra me
murluiuna müracaatları ili.n olunur. 

1 11 0 7) 

SPERCO VAPUR 
ACENTA.SI 
~ A D İ G E vapuru 
~ 2/ 6/1940 larihiode 

A 
M~ s:::~~i~~t!-.w_ C"decektir. 

~~1 \Tl( 4 7~~ ı:=~ IA beklenmekte olup İs-
•tMr&t ı. tanbul, Pire, Napoli, 

Cenova limanlarına hareket edecektir. 
E. MORANDİ vapuru 13/6/940 tari

hinde beklenmekte olup ertesi günü Pi· 
re Triyeste, Venedik limanlarına hare
ket edecektir. 
QUİRİN ALE vı.puru haziran ayının 

ikinci on günlüğünde beklenmekte olup 
Venedik, Triyeste limanlarına hareket 
edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeau 
veyı Cenovada ŞimaU ve cenubi Am ... 
r ilra limanlarına b •• reket eden !TALİA 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve Afri
ka ve Hindistar.a hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefaln tir· 
keti vapur1anna tesadüf ederler. 

NOT : 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 

hareket tarihlerinin kat'! olmadıjuıı "' 
bunların biç bir ihbara (Uzum olmaba
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
etmiyeceğini muhterem filkleyicilerin 
ka,..,t ve isaret etmeleri rica olunur. 

Dalıa fazla tafsl!At için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapw 
acentesioe müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005' 

:········· ····················· ···· ····· ···: • • 
! OLIVJER VE : 

$VREKASI LTD. : 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK ·CADDESi Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londı:a ve Liverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UMDAL 
- + -

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
UMUMİ DENİZ ACENTALIGI Lro. 

LOVCEN vapuru 30 nisanda Kösten· 
ce ve Varna için hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten

Leden gelip 9 Mayı.;t& saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durazzo \'e Triyeste için hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede
Cl"ktir. 
GOULANDRİS BROTHERS (Hellaıı) 

LTD.PİRAEUS 
•NEA HF.LLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork battı: Pireden hareket larihi: 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurların muvua!lt tarlhle,i. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan ha<· 
kınrl• ıcenta bir teahhllt altını ctreme1 
Daha fızlı taf.si!lt almak için Blrin , ı 

Kordonda 152 nıımaradı • UMOAL• 
umumi deniz Ac.ntalıtı Ltd. mtır.caıt 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 lu-enta 

w. F. Henry Van der Zee 
ve sörekası 
--*-·-

Al\tERICAN EXPORT LlNES lNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXCHANGE vapuru 15 hazirana doğ

ru bekleniyor .. 
O. T. R. T. - RUD•\PEST 

BUDAPEITTF İÇİN 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru belı:

leniyor. 
SZEGED rnolörü 15 hazirana doğru 

beklenivor. 
SER'İ7İCE MARİTİ~E ROU!\IAİN 

B UCA tr EST 
GALAS VE KÖ5'l'ENCE İÇİN 
OİTUZ vapuru 20 hazirana doğru 

bekleniyor. 
Vapurlann isim \'O tarihleri hıldoıı ılı 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
Vapurlınn hareket tarihleriyle """" 

lunlardakl detifiltlilı:lerden acenta m• 
ıuliyet kıbul etmez. 
Dahı fazlı ta flillt için ATATtrRK 

caddesi 148 No.dı W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şıı. V ıpur ıcentahtını mHnıca
• t edilmeli rica olunur. 

n:LD'ON ı ZWl'/ZMI 



rENI A.SIR ;&1 M A Y S C U M A 1940 

Şimalde, tarihin kaydetmediği en 
müthiş bir dümdar harbı oluyor 

Müttefik ordular lngiliz istihbarat nazırı 
Filonun amansız himaye ateşi altında "Müttefik ordular bir, iki hezimete 
çarpışarak son mevkilerine çekiliyor uğrar, fakat asla mağliip olmaz,, diyor -· 
Rüc' atı temin için dün yapılan müttefik taar

ruzları Almanlara çoka mal oldu 

l'/tll/ıc 

' 

Dünk : , c ,OOı '!/ rleri11i gösteren garp ceplıesinm uı umi harıtası 
Londrn, 30 (ö.R) - Flander ovıı- maadrı kanal kapıları açılmış V<' ovanın mevzileri bu suretle açılan gediklerden 

larında büyük muharebe bütün şidde- alçak kısımlarını su basmıştır. Almanların ilerlcıyi.şi sebebiyle cok kri-
tiyle devam etmektedir. Bu sabahki en Londra 30 (ÖR) - Flnndr ve medar tik bir hal almıştır~ 
son F ranStz tebliği Kassel mıntakasında hareketi inkişaf etmektedir. Buradaki Almanların esaslı ilerleyişleri Calais
ve lzer nehri civarında dehşetli çarpış- İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin muka- ye Kame} dağlarına teveccüh etmiştir. 
malar devam ettiğini kaydetmi tir. lzer vemeti cenup cephelerinde hazırlıkların Çok kalabalık şehirler mıntakası olan 
nehri sahile muvazi olarak Diinkergin ikmali için kuvvM.li bir yardımdadır. Lil, Roubaix, Tour, Coing mıntakası bü
J 2 - 20 mil gerisinde Akar. Kassel ile tngiliz ve Fransız askerlerinin bu leh- yiik tehlike altındadır. Fransız kıta1arı
DünkP.rgin 20 mil cenubunda olup lz~r likcli vaziyette dahi çarpısma kabiliye- nın bir kısmı Alman kıtaları arasından 
nehri üzerindedir. Muharebe Londrada tinden nskeri mütehassıslar takdirle deni?.C' doğru zorlukla kendiJcrine yol 
tarihin kaydettiği en müthiş dümdar bahsediyorlar. Britanya askerleri ümit açmaktadır. 
harbi olarak kaydedilmektedir. lngiliz ediJmiy~ek inat ve nzin1le çarpı~makta Fransız kumandanı general Blanchard 
ve Fransız askerleri filonun şiddetli hi- olduğu gibi Fransızların muhteşem cc- ve İngiliz kumandanı general Gort bazı 
maye ateşi altında çarpı arak en son sarcli de takdir uyandırmaktadır. Müt- noktalarda ricati temin için mahalli hü
mevkilerine çekilmektedir. Müttefik ha- tefik askerleri arn.c;ında omuz omuza cuınlar yapmakta ve diğer bazı noktn
va kuvvetleri askerle donanmanın çar- hnrp ederek birbirinin imdadına yetiş- larda Alman ölülerinin üstünden geçil
pışmalariyle tam teşriki mesai yapmak- mek gibi işbirliğinden başka vaziyetin mektcdir. 
tarlır. vnhamet kesbetmesindenberi Fransız ve Dunkerk müstahkem ordugahı sağ-

lngüiz ordusunun başlıca erzak ve İngiliz siyasi şahsiyetleri araSlnda da en lam suretle orgnnize edilmiştir. Dün ak
malzeme üssünün Alman istilasına uğrı- sıkı irtibat tesis edilmiştir. B. Çörçil ile şama doğru Fransız ve İngiliz cüzütam
yan arazide olmadığı kaydediliyor. Bi- B.Reyno arasında ikisi Pariste ve birisi ları Calais şehrinin bir kısmında haltı 
naenaleyh Britanya ordusu levazim iti- Londrada olmak üzere üç mülfıkat vu- kahramanca mukavemet etmekte idill'r. 
bari~lc büyük zayiat vermiş ise de mer- ku bulmuştur. 
kez depoları istiluya uğramamış olan ASKERi V AZ1YET 
sahadadır. Paris 30 (A.A)· - Havas ajansı dün 

DL•nkerk siper muharebesiyle Fram:ız gece yansından sinra askeri vaziyet 
bahriye askerleri tarafından mtidnfaa hakkında aşağıdaki tefsirleri neşretmiş
coilmektedir. Alman kuvvetlerine- ve te- tir: 
merküz noktalarına 1ngiliz hava kuvvet- Belçika ordularının teslim oluşu şi
Jeri gece gündüz taarruzlarda bulunu- maldeki müttefik orduları g:"".ıbunu 
yorlar. Tayyarelerin diişınana ağır dar- umumi miktarının yarısından mahrum 
beler indirdiği muhakkaktır. Bundan etmiştir. Fransız ve İngiliz kıtalarının 

llosk ovanın şedit 
bir ı ·htarı •• 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
mıştır. Hücum edenler Pisareevin ağzı
nı tıkamışlar başını bir çuvala sokmuş
lar ve kendisini meçhul bir semte gö
tiirer<'k bir mahzene koymuşlardır. Bu
nıda üç gün susuz ve ekmeksiz kalmış
tır. Pisareevi kaldıranlar kendisini teh
dit altında tank livası hakkında isticvap 
etmisler ve bilhassa livanın gideceği yer 
ile alakadar olmuşlardır. 

Pisareev bir su yolu tarikiyle kaçma
ğa muvaffak olmuştur. 

FPvk"lôde yorcun "e bitkin olan bu 
iki kızı]ordu erinin hali maruz kaldıkla
rı ııt?ır yoksuzlukları J?ÖStermektc-dir. 

Bundan baska şu vaka da olmustur: 
Buta v isminde Tütbeli bir kızıl!'lrdu 

me"tc;ubu ~ııbattı:ı y'lvbolrmıc:t-ır. B"ta
evin aranılması hakkındn Sovyet ku
mnnd:mh im ın talebi'1e ce\•e>ben Vilno
daki Litvanya makı:ımları. Rutaevin 12 

25 Mayısta hariciye halk komiseri Mo
lotof, Litvanya cümhuriyetinin Moskova 
elçisi Matkevi<'Jus vasıtasiyle Sovyet 
hükümeti namına Litvanya hükümetine 
bir deklfırasyon yapmıştır. Molotof bu 
deklarasyonda kaydetmiştir ki, Sovyet 
hüki.imeti Litvanyalılarm böyle tarzı 
hareketini Sovyetler birliğine karşı va
him neticelerle dolu bir tahrik olarak 
telakki eylemektedir. Sovyet hiikümeti 
Litvanya hükümelinden bu tahrik vaka
lnrına bir nihayet vermPk için derhal 
tedbirler almasını ve kaybolan askerler 
hakkında derhal araştırmalarda bulun
masını talep eylemiştir. Sovyet hüki.i· 
mcti şu ümidi i~har etmiştir ki, I...itvan
ya hiikiimeti S:wyet hilkümetinin bu 
tekliflerini kabul eylivecf.'k ve Sovyet 
hükümetini başka tedbirlere başvurma
ğa mecbur bırakınıyacaktır. 

Mayısta vakalanmak fü•ere b ılıındn«u Kaunac; 30 (AA) - Mo kova rad
bir c;ırachı intihar evl 0 dii"in!. bildirmic:- \ o~u larafındı'n neşredil<>n bir haberde 
lerdir. Bu miinasebC'tle T.itv .,ya rr~· Litvanyarun bir çok S 1wyet asker ve 
ka!'Y'ları <-lümün P117:n c:ıkılıın hir tıb~n- nıbitlerin' fen'.\ m11amele etmekte oldu
<'a ile vukuA ~elclivini d<> Q\ I<>~icl0rd•r "ıırıu bilClirmı>ktedir. 
ti'akat ce"'Pdin mııavenesi ~·m·~rıın lt:ılp Mo1oto'un Lıtvanvanın Moc;kova se-
'1ahh-esinCI" nHıırtunu i 02• ı.n·ctır rirı N, lk viciuise- bi.r nota 'erer~k iza-

R smi Litvan) a "t1alrn'll1 arının " r hat talep etmi5 olduV,u ve s firin Kau-
ı....,, anatı dn tezad i".;kıl etmektedir. na o gelmesinin bu mes le hakkında B. 

qunlnrd 

Fransız Resmi Tebliği 
ParLı; 30 (A.A) - 30 Mayıs tarihli 

Fransız tebliği: 
Dün akşamki tebliğde bildirilen muh

telif harekat gece devam eylemiştir. 
İzer üzerinde ve Kasc:el mıntakasında 
şiddetli muharebeler vukua ge-lmiştir. 
Somme üzerinde ve cephenin geri ka
lan kısmında yeni hadiseler olmamıştır. 

Vaziyet 
ümitlidir 

- BAŞTAR.ı\Fl 1 lNCİ SAHİFEDE -

ciddi bir muhasaraya maruzdur. 
General Brillouxnun kumandası al

tında bulunan Fransız kıtaatı Alman 
kuvvetleri arasından kendilerine sahile 
doğru yol açmağa anudane çalışmakta
dırlar. Siddetli muhnrebeler vukua gel
mektedir. 

Lord Gortun kumandası altında bulu
nan İngiliz kıtaatı Almanların kendile
rine deniz tarikini kesmiş oldukları yol 
üzerinde bir ricat hattı temin edebilmek 
için ellerinden geleni yapmaktadırlar, 

' Londra. 30 (Ü.R) - Bir habere göre 
in~ili1 kıtaııtı simaldc clenize çıkacak 
ufak bir yol a<;mağa ınmaffak olmuşlar· 
dır.. Tafsiliıt ,·ohiur. 

Berlin 30 (A.A) Eupen ve l\Ialmedy 
ve .Maresent arazisinin ilhakına mi.iteal
lik olan nizamname neşredilmiştir. Bu 
arazidl" sakin olan biitiin a1ıali Alman 
tabiiyetini iktisap etml'kte olup 1 Eyliil
den itibanm Alman kanunlarına tiibi 
olacaklardır. 

lunduğu tahmin edilmektedir. 
Paris 30 (Ö.R) - Sovyet hiikümeti 

10 Teşrioievvelden sonra Sovyct top
raklarında kalan Litvanyalıların Lit

gltmeler ine m üsaade etmiştir. 

Belçika kralı, daha teslim olmadan evvel Müttefik
lere yüz çevirmiş ve kabineyi devirmek istemişti 

londra, 30 (ö.R) - istihbarat na
;mı B. Def Koper dün Londra ecnebi 
gazeteciler cemiyetinin verdiği ziyafette 
Kral Leopoldun teslim ol emrini mevzu 
bahsederek şu beyanatta bulunmuştur: 

Belçika ordusu silahlarını teslim et
mek emrini almıştır. Asilane harp ettik
ten sonra silahlarını teslim etmek em~ 
rine meraretle itaat eden Belçika asker
lerinin cesaretini tenkid etmek bize düş
mez.. Bunlardnn bazıları Kralın emrini 
dinlememiş ve nasıl Nelsanın gözü kör 
İse bunlar da kulaklarını öylece ırağır 
yapmı !ardır. Bunlar İngiliz ve Fran· 
"ızlımn yanında hnrbe devam ediyor-
1 r. Bu harp bir ehli salip harbinden da
ha fazla bir şeydir. Müttefik ordular 
bir hezimete uğratılabilir, jki hezimete 
uğratılabilir, hatta hezimet ü tüne hezi
mete duçar edilt"bilir fakat katiyyen 
mağlüp olmıyacaktır. Zira paraşütler
den, tnyyarelerden toplardan ve tank
lardan daha kuvvetli vefa mnğlüp bir 
!ley vardır: O da insan ruhudur. Hitler 
bu kuvveti hiç bir :ı-:aman mağlüp edc
ıniyeccktir. 

ZORLUKLAR 
Londra, 30 (ö.H) - Belçika ordu

sunun teslimiyle Almanyanın iktısadi 
zorlukları ~ayanı knvt derecede ortadan 
kalkamıyacnktır. 13elçikada demir ve 
çelik sanayii öyle imha edilmiştir ki tek
rar işler bir hale konulması uzun sene
lere muhtaçtır. MPdenlerin çoğu aylar
ca kullanılamıyacak hale konulmuş ve 
bazıları ~u altında bırakılmıştır. Belçi
ka kt-ndi iaşesini temin için öteden be
ri harice baktığından Belçika ahali!linin 
Alman işgali altına girmesi Almanyanın 
ia~e zorluklarını arttırııcaktır. 

Paris, 30 (A.A) - Şimdiye kadar 
düşünülebılenin aksine olarak Kral Leo
poldun ihaneti yalnız askeri bakımdan 
görülmemelidir. Çünkü evvelce dü ü
nülmüş ve organize edilmiş bir hiyanet 
karşısında bulunulmaktadır. 

Anlaşıldığına göre, Kral senelerden 
beri iğfal ettiği nazırları vasıtasiyle sa
rih surette ~ahsi bir siyaset takip ediyor· 
du. Harbin bidayetinde Kral her türlü 
temasa mani olmak için nazırlara Belçi
ka arazisinden çıkmağı ve Fransaya git
meği meneylemişti. Mütecavizi takbih 
için radyoda nutuk ııöylemekten i!ltİn
kaf etmiş ve Belçika hükümetinin F ran
sız makamları ile anlaşmalar akdine ve 
tehlikeyi hazırlamağı matuf her türlü 
siyasetin aleyhinde bulunmu tur. Kral 
ile nazırlar ara!lında şiddetli sahneler ce
reyan etmiş ve nazırlar tavsiyelerini ta~ 
kip etmemesinden dolayı tahtie eylemiş
ler ve krala mesuliyetlerini bildirmişler-

Alman hatlarmı allak b11llnk eden bir Fransız topu 

dir. Kralı bu kararından döndürmek 
üzere Pierlot'nun yaptığı son teşebbüse 
de kat'i surette hayır cevabı vermiştir. 
Kral kabineyi deği~tirmek ve yeni bir 
hükümet kurmak niyetinde idi. 

Görülüyor ki, bu, en büyük bir iha
netle uzun zamandan beri teammüt edil
miş bir hareketti. 

Londra, 30 (A.A) - Royterin bil
dirdiğine göre, Almanya Belçikanın tes
liminden malzeme bakımından büyük 
menfaat elde edemiyecektir. Belçikada 

petrol stokları hemen hemen yok gibi
dir. Fabrikalar, ezcümle yüksek fırın• 
lar ve çelik imalathaneleri çekilirken 
müttefikler tarafından sistematik bir su• 
rette tahrip edilmiştir. Kömür ocakları
nın büyük bir kısmı da istifaade edile
mez bir hale konmu§tur. 

Belçika kendi kendisine yeten bir 
memleket olmadığı için Almanyanıl) 
Belçika halkını ia~e mecburiyetinde ka• 
lacağı bile ihtimal dahilinde görülmek
tedir. 

Amerikanın Londra sefiri 
Bukingam sarayında 

- * 

Amerika Lizbon sularına 
filosunu takviye diği harp 

gönder
ediyor 

Londra, 30 (Ö.R) - Amerikanın 
Londra sefiri Kenetti Bukingham sara
yında kral tarafından kabul edilmiştir. 
VAŞİNGTON, 30 (A.A) - Amerika 

hükümeti Vincennes kruvazörü ile iki 
torpido ınuhribini Amerika filosunu 
takvh·e etmek üzere Lizhona gönderme
ğe karar vermiştir. 

Bu filo Trenton kruvazörü ile iki tor
pido muhribinden ıni.irckkep olan Av
rupadnki Amerikalıları memleketlerine 
nakledilmelerini himayeye memurdur
lar. 

Amerikalılar Cenovada Vaslıington \'e 
l\Ianhattan adındaki gemilere binecek
lerdir. 
VAŞİNGTON, 31) (A.A) - Amerika 

kanunuesasisinin imzasını gösteren bir 
taWonun teşhiri münasebetiyle bir nu
tuk söylemiş olan Rıızve1t bilhassa ş(;y. 
le demiştir : 

- Tebcil etmekte olduğumuz vesika
da parlak bir surette tarif edilmiş olan 
hayata beşer tarihinde misli mesbuk ol
mıyan bir kuv\·etlc tecavüz edilmiştir .. 
Bugünkü m erasim memleketi · 

BOSTON, 30 (A.A) - Horvard üni
versitesi l'ektörü James Conant Birle
Ş:k Aınerikadan müttefiklere derhal 
muhtaç olduklan harp malzemesini ver
mek suretiyle yardımda bulunulmasım 
istC'ınistir. 

B. Coııant Alınanyaıun Fransa ve İn
giltereye tamaıniyle galip gelmesinin 
füHerin bütiin di.i•,vaya hr.kirrı ol•ı::-ğa 
teşebbüs etmesi için bir mukaddime ola· 
cağı mütalaasını serdetmiştir. 

Birleşik Anıerjkanın harbe girmesi 
zaruri veya mnkul görülmemektcdır. 
Biz şimdiki halde gayri muharip sıfati
le yapacağımız. yardımın muharip ola
rak yapacağımız ynrdımdaıı daha mü
essir olacağına kaııiiz. Harp haricinde 
yapacağımız hareketler acil ve mi.iessir 
olacak olursa kafidir. Fakat tereddütle 
hareket edecek olursak yardımıını1Jn 
pek gct• kalınası muhtemeldir. O zaman 
pek gayri müsait. t-nrtlar dahilinde lıar
hetmek mecburiyetinde kalmnmız ihti
mali vardır. Miittefiklerc tayyare ve 
harp malzemesi vercbilecegımize, Ame-

yaya gitmesine mfüıi olmak ve mütte
fiklere yardım etmek maksadiyle ihra• 
catı kontrol edebileceğimize, malzeme 
ve mühimmat sevkiyatını tacil edebile· 
ceğimize kaniim. 
Bazı kimseler mütemadiyen vaidleri

ni yerine gctinueıniş olan bir hüküme
tin Birleşik Amerika hUküınefi ile mü• 
nac;ehatta bulunab!leceği fikrindedirler .• 
Ben buna inanmıyorum. 
VAŞİNGTON, 30 (A.A) - Müttefik

lere fazla mlkdardn ve süratle tayyare 
teslimi maksadiyle Hull, tayyarelerin 
Kanada memurlarına teslimi şekline 
müteallik olan ni1.amnameyi tadil et
ıniştir. 

Bundan böyle tayyareciler hududa 
kadar tayyareleri sevk ve idare etmeli 
hakkına malik olacaklardır. Müteaki~ 
ben tayyareler Kanada arazisine sev• 
kolunacaktır. Bundan sonra Amerikalı 
t~ıyyarcciler hududu geçecekler ve tay
yareleri Avrupaya götürmek üzere ge
milere irkfıp edil~oPkleri Umanlara ka
dar gi:ıtüreceklerdır 


