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Parisin B mbardımanı Bütün Dünyada De. 
Bir infial Ve Nefret Uyandırmıştır • 

rın 
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i v;:n: 1 Asker Gözüyle i Alman1arın bu tecavüzünü tel'in ediyor Amerika 
A 

umumı efkarı 

Parisin bombardımanında 254 kişi 
ölmüş ve 652 kişi yaralanmıştır 

•HlllllHlllHlllHH Hllllllllll llllllllllllllltlllltllllllllltlllt lllllllllllllltlllllltııllllllt.HllllHIHll• 

/tal ya ve müttefikler 
Italyanın harbe girmesi takdirinde 

nasıl bir vaziyet doğabilir? Amerika sefiri Vilyam Bulit:n yanı başına 
ve Sefir bu sayede ölümden 

düşen bomba patlamamış 
kurtulmuştur ·- ---- ·-·-

Bugünkü şartlara göre bu harbin 8 - Memleketin ve ordunun iate 
sevk ve idaresi yalnız askeri kuvvet- ve idaresi gene bugünkü şartlara gö

' !erin bolluğuna ve teşkilatının vüs'ati re uzun zaman için temin edilmiş bu
l ne değil, bununla başbaşa yürümesi lunmalıdır. 

Bir Nutuk Ve 
Bir Müzakere 

Hamdı' Nüzhet ÇANÇAR 
Burün Avrupa.nın ıimalinde •Öy· 

!enen bir nutukla cenubunda yapılan 
bir müzakere, devam etmekte olan 
harbin belki de ati.ine yeni bir İ•ti
kamet ver.,bilecek bir ehemmiyete 
ına~'ktir. 

Filhakika lngilterenİ'1 yaılı, fakat 
ateıli Boıvekili burün Avam kama. 
rııaında bir nutuk irad ediyor. Ebedi 
tehirde ioe ltalya nazırlar mecli•İ, 
ihtimal bu nevzad İmparatorluğun 
akıbetini tayin edecek müzakereler
le meşguldür. 

LA1:U aı.t.'4..V'~} • . J?;;.,,, l~zım gel.en bir_ ço~ şartla~a ~ağlıdır. 4 _ Bugünkü orduların motörlü 
Bır harbı ?ug~nku .harp ıhtıy~çları: vasıtalarını n;hayetsiz ıtıevııdı mu. 
~~ ve_ hnrbın bır netıyece varabılmesı harrike iht!yaçlarının devamlı olarak 

, ıcın la7.Im gelen zaman şaı1larınn gö-
r~ aşagıdak 1 amillere bağ'.ı görürüz: ik~ali te~in edilmelidir. ~ü~kü me-

l H b. ·· 1 1 k t sela benzın hazarda senelık ıdhal e-
- ar ı goze a an mem e e , . 

ordu'u bu harp için hazardan tam dılemez. Peyderpey ikmali lazımdır. 
manıı,iyle hazırlanmı~ olmalı, donan- 5 - B!itün bunlarla beraber mu
ması da vni.,·etine göre ayni şekilde har:p milletin manevi vaziyeti ve 
hazır ve kuvvetli bulunmalıdır. kuvveti bir harbin muvakkat mağhl-

2 - Bugünkü harple•in nihayet- biyetlerine mukavim ve harbi sonu
siz malzeme ve ikmali iht;yacları ha. na kadar dev:ım ettirmeğe müsaid 
zardan temin edilmiş olmalıdır. olmalıchr. -Devamı 5 nci Sahifede-

Çörçilin beyanatı iki hadioe birbiriyle hiç de bağlı 
defildir. Miater Çörçil daha geçen 
;!,afta Avam kamaraaında izahat ve
l'il"ken Belçika kralının dütmana a!
li.h tealim etme•iyl" neticelenen faci
ayı daha İyi muhakeme edebilmek 
İçin bir kaç gün ıreçme!t' lüzumuna 

Mütt:cavizden kurtulmuş bir dünya 
doğuncaya kadar çarpışılacaktır 

itaret etmit ve ııelecek hafta bu hu· Almanların tahrip ettikleri •erbeat tehirler ve lngiliz tayyarecileri talimat alırken .• 
•urta belki daha fazla malumat ve- Londra. 4 (Rad.vu) - Paris şeh- tün dünyada büyük bir aksülilmel U· Pelerek bombaıarını Paris üzerine azasının locası hıncahınç dolmuşta. 
~bilec"k bir vaz!y.,tte bulunab!le<:e· rinin bombardımanı ing;Jterede asa- yandırmıştır. Alman tayyarecilerinin bırakmışlardır. Almanların bu bar- Diplomatlara tahsis edilen locada 
(1ni aöylemİ•tİ. lngi\'z Bkaşveküı bu· bivet ve infial U\'andırmıstır. Bütün s"vil ahaliye hücum ettikleri kat"j bir bar hareketini Paris matbuatı takbih Türkiye, Belçika, Sovyetler birliği Ye 
ırün i•te o ııözünü tutaca tır. · • ' . · d'l · b 1 Al d' B ltalyl\n nazı~lar mecliıi ;.,, harbin dünya Alman tecavüzünü takbıh ey- surette ıs.bat e ı mış . u .unuyor. - e ıyor. . . . rezilya sefirleri göze çarpmakta i-
h!dayetindenberi _iti~"'! ed(ndiği veç· }emektedir. Vaş'ngtondan gelen ha m.any~ bır yanlışlık ıddıa ede:"'.e.z.j Bu h~re~e~ harbın bı~ayetınde .tay di. 
bıle h.,r ay batı bır ıctıma akdetmPk. herler, Amerika efkarı umumiyesinin Çunku bombardıman tayyarelerı "r- yarelerın srvıl halka hucum etmıye- Londra, 4 (A.A.) - Halihazırda-
te v_e h~rbin tek~!"'ül , .. k!ini italV;'ln galeyanını göstermektedir. birini takip eden dalgalar halinde 1 -Devamı 4 ncü Sahifede- ki harp vaziyeti hakkında avam ka· 
ıavıyeaınden mutahede ve teabıte . . . 

1 k d B 
.. • • t• Amerıka gazetelerı, Parıs bom-

1 1 
h k marasında beyanatta bulunn Çllrçil, 

t;a ııma ta ır. U!!"UD yapacagı ı<: ı· .. . . . t • • A t e İ ·1 · d ına da bu nevi toplantılardan biridir. bardımanı munasebetıyle Hıtlerı i"i- a va u u~e ı ngı ız onanmasının Calaisden ingil 
Ancak bu nutukla bu fçtima Avrupa ham etmektedirler. Jl Jl .I. tereye getirdiği muhariplerdea an· 
mukadderatının liyle nazile ve buh. Niyork Taymis şöyle yazıyor: cak otuzunun yarasız olduğunu söy-
ranlı bir zamanında oluyor ki h,.r iki- cDünyanın en büyük memleketle- !emiştir. Bunlar Calais sokaklannda 
•."nin bu iki devletin yannki müna..,. · d b' · · •'taht b b d H b • " • h kk d d · ... et ,ekilleri Üzerinde - hem d~ kuv. r.n en . ır:nın pa)ı ı om ar. ı_- ar e ne zaman gırecegı a ın ort gün çarpıştıktan sonra vapurla. 
Vetle • mÜeHİr olmamaaı kabil değil- man edıldı. ~fasum ÇOCUklar, SıVıl a l'a bindirilmişlerdir. 
dir. halk bombalarla öldürüldü. Bu, Hit- d •• d b" k • t" Viston Çörçil Başvekil geçen hafta ingiliz tari • 

Mister Çön;il S..lçika kralının ha· lerciler cinayetlerinin en berbadıdır. Un e Jr arar VetmemJŞ Jr Londra, 4 (Radyo) - Askeri va- hinin en büyük askeri hezimetini bil-
~keti haklcındaki kanaatini ifade e· Bunun hesabı kat'i olarak verilece:C- Roma, 4 (A.A.) - cRöyter> !tal· bir kaç gün daha mı bekliyeceği bir ziyet hakkında başvekil tarafından dirmek mecburiyetinde kalabilece. 

1 

derken r•ter i•temez italya mevzuu. tır· > . .. . . . . . söyl k 1 utk · t' ı na da temaa l!decek, taınamiyle değil. · yan kabıneoının bu sabahkı ıçtimaı çok tahmın ve tefaırlere mevzu teşkil enece 0 an n a ın ızaren a- ğinden korkmuş olduğunu kaydettik. 
oe bile hiç olmazoa kı•men ve fütü Londra, 4 (Radyo) - Alman tay- fevkalilde bir içtima olmamakla be- eylemektedir. Maamafih bu ilan za. vam kamarası bugün öğleden sonra ten sonra demiştir ki: 
kaı.alı bir tekild~, '.?~.ilteren!n. bu yareleri dün gece ingilterenin Havr raber umumi hissiyat bu toplantıda manının ok uzak olmadı"ı k . toplanmıştır. - Fakat şimdi 335.000 Fransız ve 
nokta etra~ındakı duıuncelerını ih • sahil şehr'ııi bombardıman etmişler- . .. . . ç . g anaatı Daha toplantının başında meclis- ingi!izin mucize kabilinden olarak 
•aı e~ec,.~hr.. I . dir. Yüksek infilakli bombalar evle- g~Jh v_eyahud harp le~ınde çok. mu- ~:~ıkçe daha zıyade fazlalaşmakta· te oldukça büyük bir faaliyet görül - Flandresi tahliye ett'kleri anlaşılmış 
" ~u~tefıkle~ın ~I~~ hı:k;ındak• re clüşmüstür. Enkaz altından cesed- hım bır karar alınacagı merkezınde- ~ müştür. Suallere tahsis edilen saatt~ tır. Flandres'deki harekat" hakkında 
_

0 a.'f ndazard!"lrı 1'":' ıyeb.l a akr' res. !er ve va.ralılar çıkarılmaktadır d".r. İtalyanın harbe girmesinin Bay ondra, 4 (Radyo) - Röyter a-ımeclise gelen azanın miktarı gittik-ımufassal malfimat verdikten sonra 
.... en 1 a e e ı memışse ı e ımıe- " · De 3 ·· s h'f 
Ye meçhul de değildir. Demokraailer Paris, 4 (A.A.) - Fransız merke- Mussolini tarafından bugün mü ilan - vaını ncu a · ede-- çe çoğalmakta idi. Lordlar kamarası -Devamı 4 ncü Sahifede-
Avrupada teakup ve tevali eden ta- zi h!ikumetinin bombardımanı lıii - edileceği veyahud B. Mussolininin 
•rruz ve tecavüzler kartıomda hArbi ------------------------- -----
k,.bul ederlerken ı'talyanm da bir 
~Ütı müttefiki Almanyanın vanıbMın 
da yer almaıı ihtimalini dütünmüş, 
heHplarına idhal etmitlerdi. Şu hal· Mısır hazırdır Hava Faaliyeti Devamda 
de İtalyanın buırün veya uzak yakın 
l.ir atide bir harp karan verme•i ken. 
dileıi için hiç de cbeklenmiven bir D Ün 

' hadise» letkil etmiyecek, mukabil ve ' Alman tebaa sın ·fan 62 kişi 
gaka/un.ırak levl<:if edildi ihtiyati her türlü tedbirleri alınmıt 

«mukadder bir hadise> olacaktır. 
Aylardan ve aylardanberi Mıaırda, 
Fili•tinde ve Su11·yede yapılmı' olan 
talqidatın, hummalı hazırlıkların 

lngiliz ve Fransız tayyareleri, ı \imanların müteaddit 
asl<eri üslerini şiddetle bom'>ardım2n ettiler 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava "':•~;~:rl~f 
~ezaretinin bir tebliğine göre, İngj. ~ ~ lf\ 

•e nihayet Akdenizdeki donanma ha- .,. • 
reketlerinin hedefleri kim..,ye meç
ı.uı olınıyacak kadar meydandadır. 

ltalyaya ııelince: Harbin bidaye
tine L:adar İtalyan aiyaae:tinin İnce he
•plı, uzun ırörüılü ananelerine tama 
ıniyle Hdık kalmıt ve bu sayede bi
•İnci derecede bir İmparatorluğun te. 
tneJlerini atmaia muvaffak o1mus °'"' 
lan bu hükumet Avrupa harbi ile bir. 
likte, her nedense, meml .. ket dahil'n. 
d,. halkın hiıleriyle fazla miktarda 
oynanmaaına likavd kalm1'.\, elin
d., olduğu hald,. bu tehlik .. li oyunu 
ln~"~•memi,tir. Btt viizden hue.\1.n ar
tık ltalyad,. nun'i bir harp hava11» 
Y•,.at•lmı• bulunuvor. 

ltalyan Iİyaoetinin nbieHif ve rPa• 
Vıt vaS'flarına vakıntlan vftkıf olıon-

\ lız hava kuvvetleri düşman batıırya_ 
lanna, yollara, . demir-yollarına ve 
Dunkerk etrafındaki asker tahaş • 
~ütlerine lıiicum c\ierek mülttfik or
dulara müzaherette . bulunmuşlar -
dır. Ağır bqmlıaI"dıman tayrarderi• 
f'loluı gece şimali Almanyada hava 
m · ydanlurına ve diğer a'keri lıedef
lere hücumda de\·am eylemişlerdir . 
·rayy:1re!erirrıizin heı~~i ü ~lerine dön
rnü~tür. A \·cı tııyyarelerimiz tu:ırru
zi kar:ıkol faaliyetlerine devam et -
mi~lenl!I". 

ı.,,. bul'Üne kadar llalyada yaratılan . M111rdaki Avuaturalya topcu !arı manevra halinde 
bu ha11> h"vu•n• bir nvunc .. k. d~h" Kahıre, 4 (Radyo) - Mısır nazır- !erini tetkik eylemiştir. !~timaı rnü-
dofru•" m:;u.,,:1,1,.,: .ı • ..,. f•zla mü· !ar mecli,;i l>ugün fevkalade bir top- tealcp beyanatta bulunan başvekil 

Pari;, .ı (Radyo) - Frangız tayya 
rele~i. bugün Almanyanın derinlikle
rıııe kadar giderek askeri üsleri bom. 
lıar"ıınan etmişler ve ağır bombalar 
atmışlardır. Münih, Frankfort ve•air 
Alman şehirleri civarındaki müstah 
kem yerler, istasyonlar, benzin ve 
petrol depoları ile tayyare ü•kri 
bombalanmıştır. 

lngil'z tayyn .. leri 
lrRğn1ı_'.n zıtrar(:ız M ,,,..,~·· ~:1,. 

-Devamı 3 ncü Sah.feda- Jantı yapını~. alman müdafaa tedlıir- -Devamı 3 ncü Sahı.fede--
Frnn11z tnyyare1eri. diis~~1·1 ı c' ı 

bataryalarıuın açt!ğı ,!.<ideli. ııtc, ) -Devaqıı 4 ncü Sah f. le -
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Hatıralarını yazan: PAULİNE KOHLER 

ı2,soproır ram ve memleket saat Cl•DayetI•Il mU 3 emeSl . Mussolinı· ile bir mülakat 
ayarı. 12,35 ajans ve meteoroloji ha- . 

berleri. 12,50 müzik: Muhtelif şarkı- Telefonu açtım, aradığımı buldunı· 
lar (PJ.). 1:1,30~ 14,00 müzik: Küçük Suçlunun ku··çu··ı< kızı Gu·a lsüm, Batladık konu§mata: 
orkestra (Şef: Necip Aşkın. 18,00 "' - Boncoı·no Duçe! 

Program ve memleket saat ayarı. h. •ı 1 k d.. j J • - Boncorno Çimdik!. Komestat.-1. 
- 18 - iştiha verici olmasını ister. 18,05 müzik: Cazband (Pi.). 18,30 . ŞQ l OtQTQ ln en._ı - Bene Sinyore .. Rahatsız ett-=... 

Sofrada mi ~ firler isterlerse şarap Hitler:n, Berhtesgadende bulun- Türk m~ziği: Çalanlar:. Cevdet C'nğ Kuruçay mahallesinde bir kız me- Bir aralık kapı yıkılır gibi :;ar:ııldı. kuıura bakmayın .. Ayak üstü bir iki 
içel,. irler. Yalnız, ~erli Alman ş.ı- dugu günlerde çok sade ve münzevi la, Fahrı Kopuz, lzzett n Ökte, Ke - selesinden l\Iahmudu tabanca ile öl- .i\Iahmud elinde tabnnca, sonra dn Sa teY konutmak iatedim. 
rı.bı olmak Mr iyle. Ecnebi şar:ıplu- b'r hııyat yaşadığını söylerler. l>ı,ı, mal N. Seyhun. Okuyanlar: Radife dürmekle suçlu Acem Ali Okanlı i:e tılmış, Yaşar, veli ve Nane ellerin- - Fakat zaman müsaid değil, 0 

rına mil aade ~oktu ... Hu kaide Gö. bir dereceye kadar doğrudur. Vakıa, Erten, Mahmud Karındaş .. 19.00 J(I). . • ki 
1 

G""k de demir ve opalarla ;çeri girdiler. kadar ~gulUm ki .... 
· · o h d ı.r nuşma (Dı lTk hAd' ı ·) Acem Alıyı ynralama a suçu o·- . . . r ngın h.ç he nbınn gelmez. nun "r tesga enden. hıu ı manzara11 ş PO 1

' n a r"e erı · r • • 
1 

kl 
1 
Babnmın Ozerine hücum ettıler. ha- - Farkındayım; insanın çı:r:nıeyı 

kendi C\inde büyük bir mahzen ''nr- tibnriyle ve bilhn. ~a bir dağ tepesi- 19,20 m~zik: Çalanlar: Cevdet Çnğ- çe \ clı, Satılmış, 1• a~ar.' e ma _u bamı hem dövdüler, hem de sOrUkli- ayağından çıkarıp ba,ına a-eçirrnesİ 
dır ki, içi hep en birinci Fran ız ve ne konmuş kartal yuvasına benze- la. Fnhrı Topuz, hzettin Ökte, K<'- Mah~uduı~. kar:'1 Nanenın muha~e- yerek evden dışan çıkardılar. O sıra. kolay değildir, Allah aabarlar ver•n, 
İtalyan ~araplaıiyle doludur. mesi cihetinden, tamamiyle; inziva- mal N. Seyhun, Okuyan: Nebrle Rn- ınelerıne dun Agırct!zn mahkeme ın- tla bir silah sesi duvuldu. ben de fer- ne olur, her zaman başkalanna .ör• 

Bitlerin tahammül edemediğl bir ya çekilmi bir adamın oturacağı yer- if. 19,35 müzik: Ball,\t ürkülcri ve o- de devam edilmiştir. yad ediyordum. B~bamı' öldürdüler lenin; biraz da beaimle konu.--• 
şey de a ırara içmektir. Yoılnız sofra- diı·. Fakat, llitlcrin, buraya, tu ha- yun havaları. 19,45. Memleket saat Gı;!çen celsede m;ıznun, vakanın sandım. B~lıam yerde yatıyoruu. - Haydi bakahrıı, fakat çalauk--
da ve kendi huıurunda değil, köşkün şına kalıp başını dinlemek ihtiyacın- ayarı, ajans ve meteoroloji haberle- meşru mUdafaa. tarzında olduğunu Mahmud da yaralanmış, yerde yatı- _ İtalyayı harbe aokacak mısınf. 
hiç bir dairesinde kimsenin sigara iç- dan ziyade, her günkü meşgale mtı - ti. 20.00 mflzik: Fnsıl heyeti. 20.~5 ~öylemişti. Bu celsede maznunun kil- vordu. Bnbamı, si.irükliye sürükliye - Mühim bir sual.. 'Bana kal .. 
nıes:ne m6sande etmez. h'tinde bıktığı ve hayatında bir de - Temsil, 21,35 Serbest gaat. 21,45 \ilk kızı Gülsiim dinlenmiş ve demiş- bir müddet götürdüler. Sonra ne ol- ben böyle bir marifet işlemem anı• 

Bir kere yabancı gelmiş, taraçnya ğişiklik ihtiyacı duyduğu zamanlar Müzik: Riyase1icumhur bandosu tir ki: dutunu bilmiyorum. ma, merhumenin acısından ne yapll-
çıkrak sigara içmeie başlamıştı. Hit- geldiğini zannediyorum. Zira, Hitler, (Şef: İhsan Künçer) • 22,30 memle -ı _ Babam eve geldi, biraz telaşlı Bazı şahidler gelmemişti. Onla~ iımuı farkında cleiilim.. 
ler'n. hiddetinden kıpkırmıı.ı kesildi- Berhtesgadende geçirdiği gün zar - ket saat ayarı, aJa_n~ haberl~ri; zf_ gibi idi. ~langala çaydanlığı koyma- celbi için muhakeme, başka bir gUne - Anlamadım .. 
ğini ve dudaklarını kemirdiğini gör- .fından hiç de yalnız değildir. Bilakis, raat. esham • t_ahvılat, kambıyo-nu- mı tenblh etti. Dediklerini ~ptım. bırakılmıştır. _ Anlamıyacak ne var?. Ya11ıl-
dilm. zannederim ki, Berlindeki başvekalet kut borsası (fıat.) _ 22,50 müzik: .-., 7.ıuıaut. naa.ı .. Hitleria ....... 

Hitler, ~A'le yemeklerinden başka binasında, hususi daires'nde, istedi- Cazband (Pi.) 28,20, 28,80 yannkı Husus"ı .d 1 d sına lıinmiıiın. Elinde i~ Hitlerin..,.. 
bo~azına her ne kadar az dü~kün o- ği anda daha ;\'·alnız ve tek başına program ve kapanış. Izmirden giden ı are er e kısı~u aijylemel .. lnsilizlere, FranJIS• 
lursa oliun, Berthesıadende mutfak bir hayat ı:eçirebilir. J h lara biraz kafa tutup, fimdiye kadal" 
başhbaşına bir yer işgal eder ve ayn. Halbuki Berhtesgaden e,kseriya Cln•ı1i• radyoları) ita. yanlar JS a at .-,,&Mijim nutukla. için 1Nr k.ıa-
ca bir saraydır denilebilir. Mutfak - misafirlerin kabul edildiği yerd"r. Bu İngiliz radyo ıırketfnin (The Bıi· hakkı alayım, dedim. Yüzüme t.ak• 
ta, en son sistem elektrik ocaklnrı nunla beraber, bu misafirleri, har'ç- t'sb Broadcastfnr Corpontion) ın • maclılar. Ben .. yapayllll, -.ı.. • 
olduğu g

1
bi, ahçılara kolayhk teşkil ten kimseler Ye yabancılar zannet- ı:cnebi dillerde haber nefriyatı pror- Dün büyükçe bir kala- Komisyon mesaiıinı limden ne selir?. 

eden bOtOn ye~i icat ve aletler de n:ıemelidi_:· Bunlar, gen_e Hitlerin ~ö- ramı: balık gitti bitirdi _ Hakkan •ar •. s.nm elia41eat •· 
toplanmıştır. Hıtler, bunları, rnutfu. rıng-, Gobels. Hes. Hımler ve saıre İzmir D~lga . . . . Ankarada Ba vekalet müsteıan- vuc; açmakla bqkaauaın ara&umd• 
iında çahqanların kolav ia görmele- gibi en '\'akın dost ve iş arkadasları- Saatfyle uzuıılulhı Şehr mzıdekı İtalya tebaalılardan ş t" k'. .. 

1 
kt b k L.: ., ..... 

Y • r ' • • ~ b. k k k dil ı· · t• d t pla n müırteaaP}ar ur u soy eme en at a ""'r fe.r rinden ziyade, her halde kendi.sinin dır. Tflrkçe 20,10 21,35 19 60 ır ço adın ve çocu , n amanı- nın rıyase ın e o na ~ Q__ ~ 
nefis bir 8Urette hazırlanmış yemek- Fakat Hitler, hazan niçin bunlar- tna-ilizce 8.115 81.55 25.58 mıza wele~ italyan bandıralı bir va- komisyonu, husust idarelerin vazi- m•.: ;ı:~:0::::çr::~ -
ler yemesini mümkiln kılmak için 'te- la resmi dairesinde konuşmaz da, • 11.00 81.SI 25.53 purla lzmırde~ ayrılmışlardır. Bun- yetlerini iılAh noktasından yaptıtı çok nasik d.likaah•n.. 
min etm:ştir. Zira, daha evvel de sCiy Berthtesiaden köşkilne çekilir ve on a J S.80 19.8-1 16.84 lar, ltalyaya rıtmektedlrler. tetkikleri bitirmlı, raporunu al&ka- _ Öyledir· hilha • ı.....-
ledifim gibi, Hitler yemek husuaun. )arı buraya çağırarak görüşür? • U.l& 19.84 16.U n dar makamlara vermittir. he1Den Hitler' kadar-:::::: •• P•"" 
da çok titizdir ve, fanteziye ehemmi- Bence. bunun cevabını, yukarıda - 11.00 25.53 19.82 16.84 Tu·· rk gencı· Raporda vilAyetler bQdcelerine ye • ..ı: _,_ f:l....!-d • ?. t · b 1 • · d 1 • · h 1 h · · d b 1 6 tım~ ne yapm.... aan11 esm ye vermeyıp es eyıcı gı a ar olma- işaret ettigım a eti ru ıyes n e u - a 10.00 25.53 19.6 

8 
.. le •• -

111 
.. 

· ni varidat temini, muallim maqlan- - uau aoy yemem, mu ... -ıına dikkat etmekle beraber hazırla- mnk kabıldir. • 11.41 31,81 25.a3 C. h . 
1 

Wr 1f 
nan her yemeğin, göster'ş itibariyle - Devamı var - Franuca 14.lS 16.M nın umumt muvazeneye almmaaı aibi -:- nım, •~aini aöy eme, 

• 28.00 sı.a! 21.11 Havacılığa iıtiyakını mühim meselelere temas edildiii öt- kelımeEçıtlaht klbfıl :~· • • dik· 
Yabani zeytin sahaları 

tesbit edilmektedir 
Enişte katili gencin 

muhakemesi 

(T-L ~ ) t d ') '.d" v·ı~ t) • b Qb• - Vet, ar e gıruık iDi lflr -r•a ra.,oeu ar ır ı renı mı,.ır. 1 aye erm azı m am F ı . T LJ T ..... 
11 31 1917 . ~ raııaa, •"!:çre, rau us, unu• 

. TUrkkuşuna bu yıl lzmir ıençleri ınpat itleri de umumı bUdceye alına- dudlannda fÖyle lair kaç dan d.,.ı .. 
ı * araıında bilyUk alaka vardır. lmti- caktır. Denizlerde bir iki cevela°" Gtlf•• .Vil~yet. zira~t n:üdilrü B. ~:ret Bornovanın Çam dibi köyünde eniş. ALIŞ VER Ş X~ VGASI . hanlar sonunda lnönil Türkkuıu * _ ben ele taarruza kallmut oı-.c.ı-ı 

8ıkerm rıyHetindelu heyet, vJlaye- tesi Mehmed Aliyi çifte tüfeğiyle öl- Anafartalar .cadduınde HDıeyın kampına widecek epeyce talebe sev- p f nl 
1 

Bittal> • iltere .. 
timlzdeki yabani zeytin mıntakala-'dürmekle maznun Ahmed Dağdibi- otlu lhhm~cl, ahı verit m~lesin· kedilecektir. Şimdilik kaydedilen Orta ti anten ;r:::: d~a .makabe~ye-:..ııy~ 
nnı teapit etmiktedir. lte Tired~n nin muhakemesine dUn Ajıreezada den Musa oglu Hüsnü Azmiyı bıçak- ıençler 90 kişidir. lar .• Biraz ilerler l'İl>İ olacatmı. ~ 
başlanmıştır. Heyetin fşi, dört ay ka- devam edilmiştir. la yaralamıt v~ suçlu tutulmuftur. Gedikli yuvası hava okuluna şlm- B k kotacakw. Sonra hiraz onlar ~ 
dar etlrecektir. '.Bundan !onra, kanun Maktuliln babası Mu tafa şahid * · diye kadar 23 g-enç gönderiirniştlr. eratı, çalış an gence hududlanmı aeçer rlhi ol~' 
mucibince ya bant zeytin ağaçlan, sıfafyle dinlenmiş, vakadan malıl- . ZABIT ~DA TEF~lş . Yakında 25 &"enç daha sevkedllecek- verildi bela ele onı.n dlirdura~ 
topraklı ve topraksız köylilye dağıtı- matı olmadığını, vaka günü oğlu Emk~ıyet mü~ü:O. ~· :.••d rÖzgür, tir. Kestelli caddesinde oturan telsiz - Bizde ltir tarkı vardır: 

Ü:ı lacaktır. Mehmed Ali ile birlikte Ahmed Dağ- eYvel ı gece şe r.mız e ı ~o ıs mer- *- makinisti B. Osman Ural tarafından IJir ileri, bir l'eri 
du z t" h 1 f 1 d k d"b" . B 'tt·kı . · . kez ve karakollarından bır kBmını Yü il 

0 1 
.k k ev ın sa a arının nz nsın an ·n- ı ının ornovırva gı ı erını, cına- B 

8 
alıklar "ht" d"I rt tif t . b t• r , y rtı, yOrll vav. 

• • t f . t . t• ronz on p r l ıra e J en po a an enın era 1 • saba ve tehir halkı da istifade ede- yetin de o gece vuku bulduiunu ö~- e tıf e mıv ır. . . A • • • • Derler. Onun sibi Öyle mi?. 
cektir. Kanuna göre nOfus başına rendiğini söylemiştir. · : FTlSL Yeni bronz on paralıkların ı~tan- ı~tısad -ve~aletınce kendısı~e ie~mıo- _ E•et, eftt •• Haydi Wi; çu.kl 
200 döntım yabant zeytinl'k verile - Şahid Ali oğlu Mustafa da. Meh. SAGLT~ im~ m .., ERİ Q bulda basılma~ına devam edilmekte- tıı·. Portatıf anten, muhtelif.tekıller. damadım hariciye nuırı ıelclf., onwı· 
cektlr. Ancak bu sene yabani zeytin. med Ali ile kansının arası öteden be- .. Sıhhat ve ıs:t a uavenet mOd • dir. Mecmuu 160 milyonu bulacak de yapılmakta, oda ve salonlar<la la koautac.Cma. Naul damadı aaa ... 
1_. 1 . lAh .. b k . k _ b ru Dr. Cevdet Saracotlu; dün şeb-

1 1 
. . .

1 
d ... d k . 

achll aıı anması, ısa ı ve ıyı a 1mı rı açı oldugunu ve onları arı,tır- . . d k" • 1 h t U 
1 

.. t •t• onluklardan bası mış o an yırmı mı - ra yonun parazıtını e ıüzere ıeaa iea'7or ma8UD?. •a...tt • • rımız e ı sırı a m essese erını et li . _ _,., 
..-~ ır. maga çalıştıgını, fakat muvaffak ola- t . t· yon miktarının yakında pıyasaya çı. netleıtirmektedir. Bu aııtenle hava - Bana ltalmw; fakat ı..,.en• ... 

---~ d ~ k ·· d'i' · ·· 1 e mış ır. k 1 - ··• ·ı · t" olr • d ... "' ma ıgını, va ayı i'Orme ı ını soy e- * arı ac.alıı oaraRı mış ır. antenine ve toprak hattına lüzum ç •• ..,u al:.dlnU tamamlay•••r e 

Liyakatli hakimlerimiz mişfr. • .. TİREDE BİR MAÇ = 11 kalmamaktadır. Çalıtkan Türk gen- de telefonu kapayayım. _.ti 
. kA . 1 1. - Yalnız, duyduguma gore. l\Ieh- , JJ ) t . . At Kahve fiati· d - O.dijim a-ibi, bir ileri, bir Adlıye Te aletınce hazır anan ı- d •ı· k f 1 d" Tıre. ( -ıususi - zm.rın eşspor cini tebrik e eriz. d dalı• 

k t ,. hik' 1 1. t . h . . me .n ı, arısına ena muame e e ı- k lübü 1 k 1. '!:' f t k yapıp daima olduium yer e say 
ya a ıı ım er ıs esınc şe rımız . 0 d k d ı:ı· Ah d b· u o a ı r.~re pafa a ımı pa. lzmirde alakadar makamlara ge- * tao aoııra bir fıraatını hulur, papaaııt ku C h · t Udd · · · B K .ıormuş. a ar e,.ı me e .ın- ·· ü T' ld' · f" t .ı 

um un:)·e m eıumumısı . e- . . . znr gun ıreye ge ı ve mısa ır a- len malOmata göre. ithalatçıların Cezaevinden kaçanlar .ıuaaı ile, müttefiklere yanqaranı· , ..... ı S ·ı b' • . ı· h-'I ları anlatmış. Cına\·et n selıebı bu kım bund"n bı"r a'· ev"el halke•·ı· ta t l d k' A fı·atlerı· ma amu ı e ınncı a ıye ceza u- • • • .. .J • • - kahve sa ış arın n ı azamı ı ı kt k d Al ya 
kiınl B. Kemalin de idhal edild'kle- me<iel~ ımıo. kımımızla y::ıptıtı mü abakanın re- şu şekilde te=pit edilmiştir: Nazilli cezaevinden iki ma.hkum :a;ı: :

1
::, ~na d:r ıa:::~urulll·· 

. h b 1 ~ B K 1 S ,_ Şahıdlerden sonra maznunun ve- nnşını yaptı. ır. umara 129 4 numara 129 5 kaçmıştır. Bunlar hırsızlıktan üç ıe- N 
1 

L-t dı. .,, n a er a ınmı,.. .. r. . ema amu kT .. 1 k . t' 0 u n , , • ası 11e en n 
1111

• 

•un, yakında temyiz mnhkemesi a. ı ı soz a_ara . cınay_e ın m_eşru ~ • İzmirliler, bu sefer daha kuvvetli 3 numara 180 kuruş.. ne hap~e mahlCQm Muğlalı Mehmed - leienmea olur muyum?. Yal-
dafan hahnde ışlenmış oldugunu söv- . d .1 ıa·ı . 2 ı l" d d s ı --~• zahtına terfi ettirileceği ku\•vetle . . . . · hır ka ro 1 e ge 1 er \C - ga ıp 0 - * Hnsan Ga dar ile arka aşı ü eyman nız makarnaları fazla ataıt~ 

.a leni or lıyerek hadıse yermde keşıt yapılma- )arak şehr'mizden ayrıldılar. ,.. • oğ'lu Ahmed Cirid adındadır. İzmir- a•lm••· Yann öbür aiin l&aım okır· 1 
Y • ınnı istemiştir. Keşfin yapılması ka • Maçın birinci devresi; müsavi şe- Mahkumıyet de de aranmaktadırlar. · Haydi Allah liyak olduiÜD 111ükif•• * rarlaştınlmış ve muhakeme, talik e- rait altında geçti. Takımlar attıkları Menemende Musabey köyünde *- ta •enin.. . .. 

ilk okullarda dilmiıtir. birer aoıı. devreyi bitirdU.r. muallim Şerif Sezgin ile mektep ha- Çocuk balosu .- Te~kkür ederim. AlJaJıa11111•r-
fıtolcuUarda dünden itibaren ders- * İkinci devre, Tire takımı; 85 inci demesi Arifi bıçak ve tabanca kur- . • _ . ladık' Beni habrdan çıkarma!. • 

Jer keiilrniştir. Fakat mektepler 6 ha- Bornova suyu dak"kada istifade edemediği bir pe- şuniyle yaralamakla maznun Arif G~zı ilkokulu •. ) o~sul talebe~ı ~en.~ - Çıkarmaa1t çıkarmam. Se~ &.a 
ziraıı ak~mı kapatılacaktır. O Yakte Bornova belediyesi tarafından Bor. naltı kazandı. Maç beraberlikle ne- oğlu Mustafa Solmazın şehrimiz A- faatme ayın 8 ıncı Cumartesı gilnu brdaa ttkaralaeak inMn mwn kit •• 
kadar mektep sergileri ile iştigal edi- nova nahiyes"ne isale edilen içme su- ticeleneceği tahm:n edildiği bir anda iırceza mahkemesinde muhakemesi akşamı Kültilrparkta kostOmlü ço • Ve, teleronu bpadık. Uyantl••' 
lecektir. Son sınıf talebesinin imtt- yuna 900 lira sarfı suretiyle yeni ba- İzmirliler mukabil penaltıdan ikinci sona ermiş, bir ay on sekiz gün hap- cuk balosu verlecektir. Balo .saat •ltah oluyordu. · 
hanlan 8 haziranda başlıyacaktır. zı tesisat ilave olunacaktır. ıollerini kazandılar. sine karar verilmiştir. 17 den 21 e kadardır. 
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ÇiMDiK ları 

"' T • • l Sabahleyin ilk işi; KaDey::'erek, - De.ene ki, hl~ bir şey yapama- göndermlfti. - !ıf Ualümanlar; bazı kabileltrl ' "'•••••r/SLAM 'ARJH/.._ iki kurban kesmek oldu. dm. Ne sulhil temin ettin, ne de har. Bu kabilelerin efradı; Ramazanın tedip için akınb.r yapıyorlar. 
Ebu Süfyan; KAbedeki putlardan bi kararlaştırdın. ilk gUnlerinde Medinede, harekete ŞeklJnde bir rivayet dalgalandı .. 

H•• Muhammed bilhaS"!ı:t ik'sine tapınırdı: Ali; muhakkak ki seninle eilen- amade bulunacaklardı. Filhakika bu kuvvet, ne söyleneıs 
Ati Esaf ve Naile.. ıniı. Şimdi ne yapacatız?. Harbe ha- Sefer, uzunca sürecekti. Bu itibar. kabile')'i bulabilmiş, ne de kilçUk blr 

n Y. • M AYHAN Bu sırada Kabede ve civarında bir zırhk mı yoksa!.. la 6rzak, İ&fe, iflah ve mühimmat bu müsademe vermişti.. Yalnız, kendine 
cızcın • • çok Kureyşiler vardı. Onlar, Ebu Süf Ebu SDfyan ı•tmnııtı. Hiç lıir ce- ·~•unda da dikkat edi~~ord~. Hi_ç lalluuüıil vererek orduya_ aifen ~.~ 

. - 22~ - Ebu Süfyan; yanı görmüşler ve reisin bu mabud- vap veremiyordu. kımae ~ereye. sidilecejini, kame hü- hul bır pJ\sı: efraddan bU"ı tara a}ık 
Kekktiıler, beklıyorlardı. Ebu - Ala, bilmezler ki, diltilnemezlcr lar karşısında; Ayni sünlerde, lıf edinıde bariz cum edılecetıni bilmiyordu. dan tanınmıt ve eski bir dUpna 

~ e 111.JAJUll retireceti cevap; ya vazi- ki? 1 - Yemin ediyor11m daima size ta- şekilde bir aıkert huırhk farkedUi- Hazret Muhammed; dflpıanı, ra- neticesinde öldürillmüşttl. 
IST :roıı ~·~•ltıni§. yahud da yni ve teh- Diye mınldandı ve 10nra, .Medine- pınacai'ım. yordu. ReıulD Ekrem: Huzailere kar- fil bir ~~ide butırma~ niyetinde '.dl. . Medinede hazırlık d•vaın ederk~; 

11 Deli ~ır bubraaa sekmut olacaktı. de neler yaptıfını anlattı. Karısı Dediğini de iş:tmişlerdi. Halk; an- Şı yapılan hareketin ve muahedeyi Bunun açın de, .baıka bar manevra ıle, bır aralık Hazret Muhamınede 
l Eba SQ.fyu Mekkeye vannea yor- Hint bir kahkaha attı. Jamıştı Oradakiler yekdij'erine: hiç saymaklıjın acısını telltiye ka - düımanın tetkık Ve tecesaUsU11U bfb- haber geldi: . 

l.m,. ~· m~~ INr vaziyetle •otruca - Zavallı! Son çok beceriksiz bir _ Yanhımıı -di;oriardı- Ebu Süf- ra:vermişti. bUtUn uzaklaıtırınak istedi. - Hitip ibui Betea; MekkeY•i:l~ 
BU "111e •ıtti. elçi fmİflİD .. Ali ıeai kandırmıt ve ıe-,yauın lslima dahil olduiu yalan. Mekke üzerine hareket edilecekti. Ensardan Ebu Kutedeyi çatıra- cum edilecetini Kureyfilere ~ı k•· 

Zevcel.I •rcja: 1 ., • DiDle alay etmif.. Artık reisin etrafını çevirmif}er so lsllmiyet tarihinin büyük bir dö • rak: miş .. Hatta yazdıtı mektubu bil' 
ll.f: -ı:;. eldu, t~•::.;. ,..._ Ebu Silfyaıı; o sec• balına içinde ruyorlardı. nilm nokta111na vanlıyordu. - Haydi -çabuk- dedi 800 tifillk dınla ı&nd~nn<,. 

1 
o;ind• 

lY.t'..;; iÇ .. ly kıvrudı, dudu .. llakaadma muvaf- - Ne oldu. Ne netice aldın?. Hazret Muhammed, efradına ha- bir kuvvet ile derhal hare.ket edecek- .. Hazret Muhammed hayre 
lllle z" 8li B' t d tti. fak ola•aJIU§tı. Bu yUzda duydutu Ebu Süfyan; vaz"yeti anlattı. ve: zırhk emrini vırm11, fakat nneye rl· stn.. ıdı: _ . ftitnad 
· Kol ";azık ı .. Bur:~-: a:..U: hakkın- teeaalr kati deiilmif •ibi, bir de, a- - Meacidde (ben, itilafı ~cdid e-- dilecetinl ı6y]ememlıtL Yalnız ka- Resuıa Ekrem: Medine ilerillnde - Bu nasıl •~ydi ~ Hattp;şt Na-
nd~zJ'ta -:;tlyfik bi~· dedikodu bile çıktı. l~hinde dedikodular çıkanlmıttı. diyorum) diye batırdım ve çıkıp reJ. yınpederi Ebu Bek:n, gizlice haber- bir kabile i11mi \'ardı ve bu kabilenin ve ~uha~bete şayan t:.-.nı::m b · do4'· 
ıak 5CI N ldu e diy-lar' Hatta islim oldufu bile söylen. dtm. dar etmişti. tedip ea·ıc<'Pğlni söyledi. sıJ bır tesırle bunu yapmış, da a ·~ 
-

- e o ' n .,. . . ' . k k t 1 k k k ,p 1 ·u cem:ı•t \ _ Ne mi diyorlu?. Sen Müslü- mişti. Bu dedikodu; hem riyaset mev- Dedi. Fakat karşısındakiler hemen Peygamber: ayni ~amanda; Me~i- 800 ~ışili. uvve : yo a ~ı tı. tan 
1
rusu enua mensup o c u.11 te 1ıatt· 

aan olmu sun. Hatta tlmaiye kadar kiini, hem de halk arasındaki itiba- hemen ekseriyıtlı ıu cevabı verdi- ne civarın~akı, _?.Hlslım ve gayri Müs- '!Onra bıttabı, Mekke ve havalısfne!kuvvete nasıl olup ta ıhane _ 
ım. ~ •acJlc"••, ruı.ı tehdid. eder mıJaiyıtııl id.i. ler: lim m~ıkluını vı ebadına haber kadar; mıı\l?. - Devam e.lccek 



., 1 Haziran 1940 ÇARŞAMBA' 

Bir nutuk ve bir 
müzakere 

(ANADOLU) 

~17.\ I' /'!-
_ı:::I~ ---

-Baıtarafı 1 nci Sahil.._ 

•aadekirlıia aevketmek için meharet 
le kullanılan ltir ckorkuluk> olarak 
telakki ebnitlerdir. ltalyanm müte. 
addid defalar bu aütunlarda tqrı1ı 
~e izah ettiiiniz coirafi vaziyeti, 
•ltt-di Te aınai ihtiyaçları, ve niha
:ret ltalyan İmparatorluiunun aevkı 

'll6. r. k Türkiye ve bu-
lY.l.·Üff eT i ordular, Almanlara zayiat günkü Avrupa 

Orhan Rahmi CÖKÇE 

d • k D k k k •ld •t Toprağımızın bir parçası, ateı i .. ver ı re re un er t·e n c e ı ı er ~~~~~i~~~u~~np~~~a~:t~:~ g~~~;::: 
' den, gönülden uzak kalmış bir harp tesadüfle teeeİli eden kurulut ııelı:li 

bu hükUıneti daima mUttefiklerle iyi 
~eçinmeğe, hiç olmazaa müaellah bir 
ihtilata aürüklenmemeğe oevk ve ic
lı.r eder. Akıl ve mantık, coirafya 
"e tabiati efya bunu emreder. 

-------------------------------------------- diyarının (Uzak Şarkın) bulunduğu 

Liman, Almanlara yaramıyacak d • • ı • h f bir kıtaya bağlıdır. Ba.kıtlarımızı bu ereceye getırı mış ve er tara iki noktaya çevirirken, tarihi harp· 
!erle dolu, fakat harbin ne demek ol. 

sokak muharebelerı· olmuştur duğunu ve neler yapabildiğini kendi 
nefsinde tatmıı bir millet olarak ıs • Bidayette çok iyi tanzim edilmft 

tahrip edilmiştir. Şehirde kanlı 
olan İtalyan hayati menfaatlerinin Paris, 4 (Radyo) - Havas ajan- rası 914 de Alman tahtelbahir (i3. yor: 
bu icapları ile yukarıda işaret ettiği- sı, saat 14,30 da askeri vaziyet hak- sü olarak ku.lJanıldığıııdan beton do- İngiliz seferi kuvvetlerinin beşte 
ıniz hitai oyunlar araaındaki ahenk kında şu bülteni neşretmiştir: lu bir vapur batırılmıştır. dördünün Dunkerkden çekile bilme -
•e r~bıta l!renner mülakatında'! M>n- Muharebe Dunkerk elrafınJa, Londra 4 (A.A) - Röyter ajansı sine rağmen Fransız kıtaatı Dunkerk 
ra bırdenl:rre bu sonuncular lehıne o. ' • . . : . . . 
!arak bozulllllllf ve İfte İtalyan aiyase- n\üstahkem ordugah ımtıdadınca ay- nın askerı muharriri .~unları bıldırı- mıntakasında şiddetle mukavenıetle-

~de)!j' kararaız tehlike bundan aon- ni şiddetle devam etmektedir. Sahil
•• \ıaıgöstermiıtlr. qe Alman topçu ateşine rağmen, in-
Vakıa Sinyor Mu .. olini, memleke- Uz.amla çok miktarda kuvvetler va. Avrupa Harbi tinde bu tehlikeyi icabmda iatihfaf purlara bindirilmektedir. Tuğyan ne 

~debileeek kadar nUfua ve kudrete ticesinde bir haftadır yayıldığı yer
tııaliktir. Ancak ne kadar realist olur de ·sular topraia nüfuz etmiştir. Sa- K 
... olaun, ltaJyan hayati menfaatle- hiller kendilerini muhafaza için Al- arşısında Amerikanın bitaraflık
tltıi ne derece ıuurla kavramıt bulu- manl~nn açtıklan çukurlar sularla 
n~sa bulunaun bu devlet adamı da · k k • h • 1 • 
nihayet bir insandır. Bir gün ainirle- dolmuştur. Tanklar artık ışleyemez tan ÇJ ara gayrJMU arlp!Jg" e 
tı'ne Te bı1haua ltalyada aun'i olarak olmuş, bataklıklara saplanıp kalmı~ 
Yan.tılmaam& mUaamaha etti.ii hia tır. İşte Almanlar için taa!TUZ gÜÇ· • d • " ' •• ) • 
sellerinin tea;rine kapılarak hesapla- ıükleri bunlardır Buna rağmen Al- gır Jgt SOY enıyor 
llıadığı bir akıbete memleketini ve 1 • d k 1 d . 
ltendüıini aürükliyebilir. BUtün teh\'- ıııanlar taarruz arın a ıta arımız a Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork H~- tefiklere verilmesini talep edıyor. Hu 
ite buradadır. kahramanca mildafaalarında ısrar rald Tribüne gazetesi infiradın y~ri· kuki tereddüdlerle meşgul olmama. 
Şu satırlar yazıldıiı dakikada nal· ,göstermektedirler. Tarihi vazifelerini ne şimdi gayri muharipliğin kaim ol- lıdır. Zira bunları Hitler her zaman 

:tan n:uırlar heyeti mfü:akere halin- daima muvaffakıyetle yapan bahri- duğunu yazarak müttefiklere yapı- kendisince icap ettiği takdirde sebe-
dl e bulunuyor. Bi% kendi heaabımıza Ye silah endazları sular altında mm- lacak yardımın gönüllülerden müte- b' .1 d d b . d' k 
tal b - k d t k' tt'" ' ıyet verı me en ar e ın ııme su-• yanın ugune a ar a 10 e ıgı takanın geçidlerini muhafaza et- şekki! bir donanma vermek suretiy-
ıatikamete bakarak oradan hala b'r kted' V b 1 d Al h" 1 1 .1 . .. .. retiyle bertaraf etmiştir. Eğer Hitler 
ademi müdahale karan çıkacağına me ır. e ura ar a man u- e o masını ı erı suruyor. . .. . 
•- . .. .. .•• . cum dalgalıırı imha edilmektedir. U- Avni gazete bosmakalesinde ordu Amerıkaya tecavuz etmek ıstersc 
ıcanı bulunuyoruz. Çunkü dedıgımız • ..., . . 
~·ı.· . 1 b h k • d zun yollarda çok miktardaki evler bi ve bahriyece verilmesi mahzursuz 0 • muharebenın her halde bıze gelece-
e1 ı ıta yaya u are etı emre en 
•itti tık - af •-bi t' rer blok havuzu halini almışlardır. lan bütiln tayyarelerin derhal müt - ğine emin olabiliriz. ve man , coer ya ve 11..a a ı 

eıy d Almanlar o<ağlam toprağa ayak ba-a ır. 

Aka• k t kd' d ita! sarlarsa derhal mukabil taarruza 
ı çı arıa o a ır e ye.nın . . . 

ve onu idare eden devlet adamları· maruz kalacaklardır. Ve ıçerı çek.-
nın bu baaletlerden teeerrüd etmİf 11ip. arkası kesilmiş olarak bataklıi:n 
olduklarına hUkmetmek lazım gele- doğru tardedilecektir. 
Cek•' "r. Londra, 4 (Radyo) - Dunkerk 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR harekatına 222 büyük ve 665 muhte

ltalya hükumeti 
lif gemi iştirak etmiştir. Ayncs 
Fransız filoları da vazife. almıştır. 

Dunkerk faa!'yeti, bahri tarihte en 
-Battarafı l nci Sahifede- geniş ve en zor harekilt olarak gös· 

Kanada hükiimeti 
lngilterege yeniden ta9gare ve 

tal}gareci göndermektedir 

rine devam etmektedirler. Düşman tırap duyuyo,uz, elem duyuyoruz. 
taarruzlarına devam etmekte Fran. Çün~ü, dünyanın en n;-uharip milleti 

. , , . oldugumuz kadar, en ınsan, en aulh. 
sızlar da ılerlemelerını tehır etmek ·ıı . . d B' • b · . . . . perver mı etiyız e.. ızun eıerıye--
maksadıy le mıitemadıyen mukabıl ta t k 1 l"k 1 d 

. e artı o an a a a arımız a fUun&-
arruzlar yapmaktadır. Bunlar vazı. . . . . ' 

t . h · d "h' .11 d nu yapmıt bırcdealın tertemız atmoş.. 
ye ı azıra a en mu ım amı er en f . d 
b. · · t k'I t kted' Ş en var ır. ırını eş ı e rne ır. urası mu.. .. . 
'b · · tt• k' 1 T Kanatlarımızı açarak ııtıyakla fi,. 

cı ı memnunıye ır ı ngı ız ve zerine doğru uçtuğumuz medeniye-
Fransız donanmaları bazı müdafaa tin yangınlar içinde yıkıldığını gör. 
mevzilerine ağır topları vasıtasiyle mek, o medeniyeti kafa taaları, ne -
müessir yardım yapabilmektedir. Bu 
yardım sayesinde asgari 15 Alman 
fırkası Dunkerk bölgesinde işgal e
dilmektedir. Bu da öyle bir zamana 

tesadüf ediyor ki Somme üzerinde 
hazırlanmakta olan general Vey -
gand için kazanılan her saniyenin bir 
ehemmiyeti mevcud bulunmaktadır. 
Bu esnada muhareben:n ikinci saf -

ha~ı için kıtaat tahşidatı devam et -
mekte ve herkes Almanlann ikinci 

ailleri, alın terleri ve asırlara balii 
mücadeleleri ile kurmuş olanlardan 
ziyade bizi dütündürüyor. Çünkü biz 
bu kadar samimiyiz, biz medeniyete 
bu kadar dütkün, biz insanlığa bu 
kadar meftunuz. Şimdi iae, kundak
çılar, bu tarihi ve muhtetem eserin 
dibine kundak sokmakta, insan 
oğullarını vahıi ve kanlı bir harbin 
girdaplarına doğru aürmekte, geri 
tarafta kadından, çoluk çocuktan, 
ihtiyardan, hastadan milyonlarca 'n
"""' bombalarla, zehirli gazlarla öl
rlürmektedirler. 

taarruzu noktasının neresi olacağını Bu hatHae karşmnda, bizim iki hare
.ıraştırmaktadır. Fransız mevzileri ket noktamız vardır: 
denizden 111ajino hattına yani 320 Birmc:ai kendi namımıza, i.kincld 
kilometre tulünde uzamakla ve İnsımlık l'ı~deniyet, hürriyet ve de· 

1 k mokraıi namına .. mania ar teş il eden bir çok akar su-
Biz ıuna kaniiz ki, bu iki nokta• 

lann mevcudiyeti dolayısiyle kuv • dan hangiıinden harekete geçersek 
vetli bulunmaktadır. Somme ile y.eçelim, diğer hedef de çerçeve için· 
Aisne arasında takriben 20 kilomet- de kendini gösterecektir. Çünkü bf. 
relik bir gedik ve Risne ile Meuse zim siyasetimizin aaıl bünyesi, bütün 
arasında da takriben 29 kilometre - dünya milletleriıin, saadet, hürriyet 
lik bir gedik daha mevcuttur. Daha ve hakları içinde, milli hüviyet ve hak 
garpte Abbaville ve Amiens arasın. larım•zın da tam bir emniyet, tam 
da da bir taarruz ihtimali derpiş e • bir istiklal - ıerefle ayakta durmak 
dilebilirse de bu bölgenin arazisi hü davaaın~a toplanmııt~r. Hadiseler, 

. azgın bır dehıetle aaga, aola saldır. 
cum araba'..arı'.le yapılacak hareki- mak iatidadındadır. Def çalıp parıa 
ta pek musaıd bulunmamaktadır. toplamak iatiyenler kundakçılara 
Belki de general Veygand için taar- doğru kotmaktadır, belki de 

Ottova, 4 (A.A.) - Hava nezare- maliltını tevsi edeceğini, bir çok pl- ruza uğramağı beklemek lilzı.m gel- tarihin emaalini hiç gönnedifl 
ti müsteşarı Avrupaya bir çok tayya. lot, rasıt, topçu ve mitralyözcü geldi- miyecektir. ve bundan aonra da göremiyecefl 

iıı.nsı Romadan bildiriyor: terilebilir. 
Günlerdenberi mühim karıırlar a- Bütiln bu faaliyet esnasında alt ı 

lacağı ilin edilen italya nazırlar mec destroyer batmış ve 24 ufak gemi k:ı.~ 
lisi bu sııbah toplanmıştır. !çtimaa bolmu-ştur. Bu ufak gemiler harp ba' 
ııussolini riyaset etmiştir. Neşrolu. !ayınca mayin tarayıcı$! olarak ku ' 
han resmi tebliğde, nazırlar meclisi- lanılmak üzere techiz edilmiş bulu 
tıin harp bazırlıklanna ait bir silrü nan tenezzüh ve balıkçı vapurları 

re gönderildiğini ve lilzım olan va - ğ' . t' . .1 tl d ti . . Londra 4 (Radyo) Dunkerkde korkunç bir melhame baılamak Uzer 
1 r 1 . ını ve ye ışmış pı o arın a e erının , - • d' 

pur ar ge ır ge mez daha bır çok tay- rt kt ld - F ki İngiliz deniz kuvvetleri, Alman - reBı~. 1 .••• b h" 
rarelerin de gönderileceğini beyan a ma a o ugunıs ve ransız cep. 1 1 t. 'dd ti' b' b b ız, ıatırap a aeyretbgımız u a• 

. ar a yap ıgı şı e ı ır mu are e • di•e karıısında, tarihin bağrında yer 
0tmiştir. besıne hareket etmekte olduklarını den sonra gemilere binmiştir. almıı hir Milli Şefin etrafında, ord•· 

Mumaileyh Kanadanın tayyare i- da ilave etmiştir. Düşmanın istifade edebileceği her muzun kudretine, hükumetimizin ai. 
kararlar ittihaz eylediği bildirilmek- dır. 
tedir. Beynelmilel vaziyet<; t~mas o- Zeburge limanının medhaline, tııı-
luıımamaktadır. 

Na.zırlar meclisinin aldığı karar. 
!ar meyanında şark! Afrikanın har
be hazır bir hale konulması dıı var
dır. 

Belçikadaki 
Talebemiz 

Londra, 4 (Radyo) - Röyter :ı- PeydErpey memlekete 

Ada üslerinde 
Alman mürettebatını hamil Al-

man denizaltı gemileri varmış 
iansı Romadan bildiriyor: d önüyor 

İtalya hükumeti, harbe girdiği tak-
dirde Romayı açık ~ehir illin İsta~bul, 4 (Telefon!~) - Belçi -

lunmaktadır. etmek ta•avvurundadır. Bu maksnd- kadakı talebemızden dort genç _bu - Nevyork, 4 (A.A) - cRöyter> 
la Romadaki kışlalar boşaltılmakta, gün gelmiştir. Fra~say~. geçemıye~- Nevyork ~i.mes ~~zetesinin Bel Muhabir şunları da ililve eylemek-

ask • k 1 d · t bl' d'l ler Almanya yolu ile doneceklerdır. grad muhabırı bıldırıyor: tedir: en mer ez er, evaır· a !Ye e ı - ' . 
mektedir. Şurayı devlet içtimaı t.;hir * Marıbo.r hudud şehrinden alınan İtalyanın Almanlara, Fransaya 
ed ·ı !""' B •• k } fi • • fakat teyıt olunmıyan bir habere gö. 

1 m ... r ru se se rımız karşı yaptığı hücumda yardım et -· re, Viyana civarında Alman kıtları 
Pari.s, 4 (Radyo) - Alplerin öbür • tahşit edilmektedir. Belgraddaki fi-

tarafındaıı gelen haberlere gö,.e, Ve sefaret erkanı kir bu kıtaıarın ıtaıyanıann cenah • 
İtalya Almanyanın yanında harbe dönüyorlar tan Fransaya karşı yapacakları 
lıirmeğe karar vermiştir. Geri kalnn . 1 
~ ta 'h' . te b't ı· t • lııtanbul, 4 (Telefonla) Brük- hücumda talyanlara yardım ıçın 
ıtUnun rı mı s ı ve p anını av- . 
bikt,e 'b ttir sel elçimiz, sefaret erkim ve maı- İtalyan hududunu geçmeğe hazır bu 

n 
1 

are • • . yeti ile birlikte memlekete dönmek 
Frımaa !talyaya karşı hıç bır şey üzere hareket etmiştir. Sefaret kil _ı--------------

Yapmaınıştır. İtalyan matbuatı, son . . 
•a ı d K bl k d ·taı tiplerinden Hayrı, sefaret bınasının 
~ man ar a aza an a a ı yan.- . .. 
lar f 1 ld - 'dd' muhafazası içın Brukselde bırakıl • a ena muame e yapı ıııını ı :ıı 

etmişti. Derhal tahkikata &'iri~ildi. mıştır. 

mek temayülü 12 ada üslerinde Al-

man mürettebatını hamil Alman de-
nizaltı gemilerinin bulunmakta oldu

irunu bildiren haber ile de teeyyüt 

eder gibi gözükmektedir. 

Görüldü ki, sillh fabrikalanna sabo. *·---- Korsika 
taj teşebbüsünde bulunan ıo italyan Istanbul vilayeti 
tevk:f edilmiştir. Muhakeme htta- ltalyanlann Fransadan almak istedikleri bu ada, İtalya sahilleri 
ınında bunlardan bir kaçı da serbest karşısındadır. Korsika iki şeyi ile meşhurdur: 
bırakılmıştır. Emniyet tedbirleri alı11or 1 - Napo!yon Bonapart'ın vatanıdır. 

İ 2 - Burada halk, kan davası güder. 
ta!ya, her halde b:r ihtililfa dilş- l;ıtanbul, 4 (Telefonla) - Viliiyet-

Frnnsanın cenubu şarki sahillerine olan mesafesi 100 mil kadardır 
IDek, harbe girmek için bir sebep arı.. tP, buıriln mühim bir toplantı yapıl-

Ve Cenova körfezinin karşısındadır. Cenup karşısındaki it:ılyan yarım 
Yordu. Son zamanlarda denizli!rde mış ve vaziyetin göstereceği değişik-

adası ile Bonifacio boğazı ile ayrılmıştır. 
serbestisini i•tedi. likler karşısında muhtelif dairelerin u h 8000 k'l 

1 
bb d .uesa ası ı ome re mura aı ır. 

Parisin salilhiyettar mahfillerinde alacakları emniyet tedbirleri etrafın- k 
1 Adanın mühim bir kısmı dağlı tır. Bir iki tepenin irtifaı 2400 met. 
talyanın stokları nazara alınarak, d:ı görüşülmilştür. 

kendisine karşı kontrol şiddetle tat- reyi ~eçer. .. . . 
b İ Daglarda buyük çam ve kestane ormanları vardır. Vadılerde ve ova-

ik edilmedi .. talya iktısad nazın da '8lya, tarihi taleplere kalktı. Buna !arda ziraat edilir ve mahalli ihtiyaçlara yetecek kadar mahsuı alınır. 
~n sekiz ay zarfında italyan iktısa- re;\IIlen bir mahiyet vermemekle bir Zeytin, üzüm, portakal ve limon başlıca mahsullerindendir. İyi şar"p 
dıyatındaki artışı geçenki nııjkunda çok istekler ortaya attı. İngiltere ve ve zeytinyağı istihsal eder. Sahiller halkı balıkçılıkla meşıruldür. Gra. 
nıuşahede etmişt'r. Fransa, italya ile müzakereye gir- ııit, porfir ve makbul mermer gibi madenleri de vardır. 

Müttefikler bunun üzerine italya- mete imade olduklarını bir kaç ke- Korsikaya en evvel Finikeliler yerleşmişlerdir. Ada bundan sonra 
Ya yen;den kolaylıklar gösterdiler. re Mussolini)'e bildirmişlerdir. Pol Romalıların, daha sonra Vandallar, Gotlar, Franklar ve Cenevizlilere 
Şimdi de italyao vapurlarında ara,. Reynonun nutku, Romada başka bir geçmiştir. Franoa bu adayı 1768 de para ile CenevizH!erden almıştır. 
tırmalar yapılmamaktadır. akis bıraktı. Ve italya daima Fransa ihtilali ve Napolyon zamanında ingilizler adayı bir müddet iş-

İngiltere ile İtalya eksperleri ara- uzak kalmak, ihtilifa düşmek yolla- ıra! etmişlerdir. 1815 de ada, gene Fransaya iade edilmiştir. O zaman· 
•ında mayısta bir anıa,ma imzalan- rını aradı. danberi Korsikıı Fransanın bir ~yaleti şeklinde idare edilir. Ahalio'.n 
nıak Uzere idi. İtalya, bunu da •ırf Eğer italya harbe girerse, bunu büyükçe bir kısmı italyanca konuşur. İdare merkezi, garp sahillerinde 
•yut ihtilafları meydana getirmek kendi lstemlı ve lcendi aramı§ ola· Ajaksiyodur. Şimali şarki sahilinde Bastia ('25 bin nilfus) adanın en 
&'ayeRiyle ııon dakikada reddetti. 1- caktır. ·kalabalık ıehridiı'. Bilttin adanın nütuau (SOO) bindir. 

.. -> 

şey tahrip edilm~ ve liman, Alman yaaetindeki isabete inana inana, aaf· 
tahtelbahirlerine üs olmaktan çı _ la.nroızı sıkla!tırıyor ve her an nam• 
karılmıştır. ludan fırlıyacak bir kurtun gibi sapa-

sağlam duruyoruz. Eğer bu büyük 
Londra, 4 (A.A) - Amirallik da- felaket dalgası içinde haklarıDUza, 

ire•i neşrettiği bir tebliğde, düşman menfaatlerimize doğru adım atacaV 
.'ıava kuvvetlerinin şiddetli ve müte- maceraperestler çıkarsa, biz de gene 
madi hücumları altında Fransız • bize has olan kudretle rolümüzü oy. 
Belçika ve İngiliz kıtalarının irkilp nıyacağız. Bu rol, h'zim sulh halind( 
amel'yes·n· .. T . b'ld' k bulunduğumuz zamanlarda bile kan 

ı ı ın guç şeraı ını ı ırme • tara zor vurulur bir sıklet halindı 
te ve deniz tarihinde bir misli bulun. idi. Harpte ise onun neler yapabile
mıyan bu kahramanlık vakasına bü- ceğini zaman göaterecektir. Nitekim, 
tün gemilerdeki gönüllülerin büyük umumi harpte de göstermi,tir. O 

vakı.. kadar temennimiz, harb~n, bir 
mikyasta yardım ettiklerini kayd ile yangın sarması halinde Akdeniz ve 
bu günleri övmektedir. Balkanlara sirayet etmemeaidir. Ba 

Amirallik gemi kafilelerini, dilş • temenniyi yaparken, ellerimizi göfe 
manın çok denizaltı gemilerine ve açıp dua eden bir insan veya milletin 
torpil motörlerine karşı müdafaa ey. ruh tevekkülü •'çinde değil, silahını 

kavramı• bir millet kudreti içinde bu. 
!emiştir. !lir çok limanlar düşmanın lunuyoruz. 
istimaline yaramıyacak bir hale ge- Orhan Rahmi CÖKÇE 
tirilmişlir. 

Anavatan filosundan ceman 
küçük vapur batırılmıştır. 

Ingiliz Kralı 

24 

Flandr kahramanlarını 
tebrik etti 

Kordel Hull 

Sulh teşebbüsünden 
haberdvr değildir 

Vaşington, 4 (A.A) - Beyaz sara 
yın Avrupada sulh teşebbüsünde lıu
lunmak niyetinde olduğu hakkında 
dolaşan şayialar bahsinde kendisine 
soru•an bir suale cevap veren B. Hull 
böyle bir teşebbüsten haberi olmadı
ğını süy l emi~ fakat bunu hiç bir su-

Londra, 4 (A.A) - Kral şimali 

Fransadaki İngiliz seferi kuvvetle. 
rini ve bu kuvvetlere büyük yardım
da bulunmuş olan donanmayı gös
terdikleri hamasetten dolayı res 
men tebrik etmiştir. 

• retle reisicumhur adına söylemediğ;. 

---~*----

Alman tayyarecisi 
yolunu şaşırmış 

ni ilave eylemiştir. 

---*---
Mısır Hazıra·ır 

- Baş tarafı 1 inci sahifede -
Ali Mahir paşa dem ştir ki: 

Liubliana, 4(A A) _ cHavas• •- Vaziyet Jıida Yehanıetiııı mu
Askeri n:ıkliyata mahsus büyük hafaza ediyor. Mısır, her türlü teca· 

bir Yünkers ta~yaresi dün sabah Ma- vüzü karşılamağa hazırdır. İngiliz -
ribor civ:mnda yere inmiştir. Hava !erle olan her sahadaki teşriki mesai. 
çok açıkm. Fakat buna rağmen tay- miz son derece kuvvetli ve sağlam. 
yarenin pilotu yolunıı şaşırmış oldu - · dır.• 

ğunu ~öylemiştir. Alman tayyare•i :ııısırda bugün Alman tebaası'!. 

serbest bırakılmış ve bunun üzerine dan 62 kişi tevk f edilmi~tir. 
Avusturyaya doğrt• havai ınmıştır. Kahire, 4 (Radyo) - Ba§vekll A· 

Yuıroslavya üzerinde Alman tay. li :l!:ahir paşa, yeni teşkil olunan po
'ya relerinin sık sık uçuştukları kay • li• m!lfrezelerini teftiş etm'ş ve .;ıı 
' dedilmektedir. talimatı vermilitir . 
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( ANAOOl.tJ} G Haziran 1!'140 ÇARŞ;\.MBA _ 
1 

ti Gr bu Alman resmi tebliği Parisiıı bonıbardımanı 
-aric"ye Vekilimiz, on beş günlük F~!;?!~u~!~~rg!?.~~~e:.~~4 ,!!~m!.~~~rn!ı - nefret uyandırdı 

• "" d • h t • A) - Ordu yüksek kumandanlığı diriyor: -Baıtarafı 1 nci Sahifede--. cEğer Faris ve Loııdra harabe h1 

SJyaSl UrUmU JZa e tJ bildiriyor: P.azartcsi günü Alman hava kuv- ceklerine dair devletlerin Ruzvelte !ine getirilir c. medeni milletierb 
Anka.ra , 4 (A.A) - C. H. Partisi rini izah eden Hariciye Vekili Şük- Dunkerkin zaptı için yapılım mu- vetlerine mensup kuvvetli ~uhtelit \'erdikleri r-esmi teminatla bariz b:r ll:ddeti o kadar büyük kuvvetle yn~ 

B. l\I. Meclisi grubu bugün (4-6- rü Saracoğlu ayni zamanda bu mev- har.ebeler sona ermek üzeredir. Kı- filolar Pariste ve Paris civarında bu- tezad t~kil etmekt•dir. Hitier bom- mağa başhyacaktır ki bu, dünyn 11: 

~liO) saat 15 de reis vekili Seyhan zn etrafında sorulan suallere de talarımız şehre girmişler ve kendini luna.n tayyare meydanlar1na ve bacılarının bu cebince hücumlarının zerinde tahrip faaliyetini hareket 
m bu u Hilmi Uranın reisliğinde cevap vermek suretiyle grup umumi nevrnidane müdafaa eden düşman - Fransız hava kuvvetleri müştemilatı ilk kurbanlarını çocuklar te:ıkil edi- getiren Alman si.stemini ıyoJ edecck-
toplandı. heyetini tenvir etmiş ve ruzııamede dan Fort - Houis,yi almışlardır. İn - na hücum etmişlerdir. Alman hava yor. • tir.~ 

ccı~enin açılmasın ı müteakip kür~ başka madde olmadığından r iyaset- giliz askerlerinin vapurlara doğru kuvvetleri seri ve enerjik bir surette Epogue gazeteshıde B. Henri De Melbourne, 4 (A.A.) _ Avu". ıı 
• 'ye gelip onbcş günlük dünya siya_ çe 18.30 da celseye nihayet veril - ricatlarmı ~etretmeğe memur olan \•e ba kın halinde hücum ederek düş Kerilli~, açık şehfr olan Pari~in bom- ralya başvekili B. Menzies B. Reyııı 
si durumunu ve siyasi hadiseler y - miştir. Fransız kıtalariyle yapılan ~o kak manın_ hava müdafaasını f~~ce uğ - bardımanı hakkında şunları yazıror: yn aşağıdaki telgrafı göndermişt'r: 

•• • muharebeleri devam etmektedır. ratmaga ve alçaktan ve yuksckten cParis ve banlivôsu dün ates vaf- cBu tehlike saatinde ~ulhü scvt• 

Uzepın e Evvelce de ayrı bir tebliğde bil - toplu akınlar~a tayyare meyd~nları- tizim almıştır. DOşman tavy;releri herkes mütecavizin barbarlığına knr· 
a dirildiği gibi, }lava ordusu ~ hazi - nı ~Te müşt.emıHi~ını ve yer~e bır çok pek yüksekten gelerek bir ~ok bina şı Fransanın yaptığı mücadeleyi s.enı 

1 k randa muhtelif cesamette bır çok ta) yarelerı tnhrıp eylemcge muvaf- üzerine ve ~okaklara bombalar at - p t' ·1 üt'h ·ı t 1. : e,·Jemck· an tayyare erl•ne rarşı 00 t l J p · · d F fak ol şt M"t dd'd a ı ı e Ye l arı e a.ıup ~ 
..,.. ayyare ere arıs cıvarın a • r~n~ız "t dmd~d ~rnf. 'lAk u ea k ı yaln~t. ve mı~ır. Aralarında bir çok çocuk ve tedir. Milletimiıı heyecan içindedir 

ordusunun üssüne taarruz etmıştır. mu ea ı ı ı a · vu ua ge mış ır. pek küçükl b 1 .T. 1 , 

nıardan U •• çu·· du·· şu·· ru ... ldu·· Taarruz beklenmedik bir zamanda Hava muharebeleri esnasında 75 e~ u u.nan o a :eA ya~:u- ve gençlfğimiz silah altına topııın -
.. .. lar vardır. Eger düşman mıllı muda- maktadır Sizin otoriteniz Fransız . yapılmıştır. Duşmanın hava muda - düşman tayyaresi düşürülmüştür. G f t . 1. . . h 

1 
ld d k · ' ·ı· 

P arL, 4 (R:ıdyo) - Bugün 1sviç- releri arasında kısa s üren bır hava - Al . t . k t aa po ansıe ımızı a e ar e eee askerlerinin kıymeti ve Fransız !'111 
fnasını uzaklaştırmaga muvaffak o - man ayyaresı ayıp ır. b' , " 

1
.. t' . f d y 

r · üzerine gelen Alman tayyareleri muharebesi olmuıı üç Alman ve bir k ır gaye guc uyorsn ne ıcesı gı ır ır. Jetinin kuvveti Fransayı zafere isale • "' ' Junmuş ve vilksekten ve alça tan F - .. · . 
dafi batarvalannın şiddetli ateşirle İsviçre tayvaresi clüşmüstfir. t 1 1 1· F h d ç •• • İ • b akat eger duşman moral bır netıce liyecektir > 

• . . • op u uçuş ara ransız ava or usu- orçı ın eyanatı .. 'd . . . . . h ılanmışlardır. Bu ırada kalkan Alman tayyareleri, hududların ö- 1 d .. tr' f b .k 1 il umı edıyorsa bu netıce sıfır değildır. Vuinn+on 
4 

(A A) _ Bav RuZ-
nun jman Ve en US 1 a rJ a arı - z· . , ~ lH ' • • • • 

:L-..i;rc tayyareJeri ile Alman tayya- te tarafına düşmüşlerdir. zerinde pek müe ir neticeler elde -B&4tarafı 1 nci Salaifede- ıra müdafaasız ~lr ~~atıye cebın ka veJt Amerikanın Paris büyilk eiçısı 
. .• . . . . tiller tarafından ındmlen darbeler B Bullitt ile telefonla örilşmoştilr· edıldıgı müşahede edılmıştır. başvekil şunları söylemiştir· F ·ııeı· · k d h bil tık · g 'I" 
Hava muharebeleri esnasında 79 1 . • . .'.. .rans~z mı 1~ı anca a a Y B. Bullitt, hava nazırı B. Eynnc ı " 

düşman tayyare!i düşürülmüştür. - nsanca zayıatımıı; olu, y~r~lı bır azım ve intıkam almak, mukabe- öğle yemeğini yerken bir bo.nıb:ının 
.. .. . ve kayıp olarak 30.000 i geçmıştır. lei bilmisil yapmak emeline şiddetle t d li b d" taMinU 

Hangarlarda ve verde uç dort vilz s· 1 h . d b' ki' avanı e p yanı aşma uv ~ .. " .,. b h h kk d b •• tayyare tahrip ed.ilmiştir. • ':ı.ıma cep esın e ın top, na ıye .a- teşvik etme.kten ba§ka ~ir şey yapma fakat patlamadığım bildirmiş ve bU· Sl llaSe a a ] ll a U gun Tayyare daf· bataryaları 3 hazi _ rabalart· ve zırhlı tanklar terkettık. mıştır. Parıs halkı, nazı bombacıları rada kimsenin yaralanmadığını söyle 

k d • h ·ı k d 21 d" ı t . d'' "r Çörçil bundan sonra demiştir ki: bir kaç ton demir attı diyerek sulh- mi•tir m m as ıza at Veri ece rnn a uşrnan nyyaresı llŞU - • . w • .,.. • 

c n .. 
du ve 

l giliz -Rus 
• 1 , 

Av a ar Jll a .. I d' B .t' k ll':d aff" - Fran ~ada ve Belçıkada bilytik cu ve bozguncu olacak deglldır Pa- p . 
4 

(n ·~d ) p . . bolJl· muş er ır. u 4ev a u e rnuv •• - . A • arı.s, .rwı yo - ansuı 
. . . . . bır askerı felfiket vuku bulmuştu. ris halkı Berline Hamburga, Kolon- d ıı ldu Lond 4 (Rudyo) - Avam kn- duğunu beyan etmış ve yarınkı açtı- kıyete karşı Alman lıavn kuvvetle - F d f1 B 

1 
.k ' l>ardımanmda atılan bombalar ıı 

marasının buy üukü içtimaında hari- d b d . f 1 1A t ri 9 tayyare kaybetmişlerdir. · ranaız. 0~ usu zayı .~~ı~,. e çı a yaya, Mayansa ve başka cermen böl- yaralananlarla ölenlerin fazla oldtı· 
c ':1e ınüste arı Butler; ingilterenin ma a una aLr mu assa ma uma 3-4 haziran gecesi düşman Hol- k~ybe~ılm'.ş, .Man~ı? t~utun lımanları gelerine darbelerin aman.sız bir su - ğu anlaşılmıştır. Bugün enkaz altın· 

u Ru ya ile olan siya i mOn:ısebatın;rverebileceğini zannettiğini söylemiş- hında da cenubi garbi Almanyada I~ıtlerın elme geçn~ıştı. ::e~ yakında rette iade edilmesini ulep etmekle dan çıkanlan eesedler tesbft edfl -
·• H . b . t' bız veya Fransa şıddetlı bır darbe 'ktif d kti 'kt .. . rıı -normalize etmek arzusunda bulun - tır. ombalarla taarruza devam etmış ır. b kl . ,. ı a e ece r. di en sonra.., olenlerm 254 ve ya 

in I 

- h•ıı • d Elde ettiği muvaffakiyet her za - et 
01:11.elı~ız. EkseJsior gazeta!i, Aralarındn !ananların da 652 k;işi oldugu ıınlŞ· 

a açya Sa ı er n e manki gibi pek ehemmiyetsiz olmuŞ- ngılız a~alarının ~ndaf~a~ı hak- mektepli bulunan 4.5 ~i ölü alan 200 şılmıştır. . 
tur. kında ~örç.ıl şunlan ~oylemıştır.: kurbanın her halde milli müdafaa ;. Düşürülen Alman tayyarelerinın 

A 
' 

J k . .{. Rotterdam civannda ve garbj Al- - Şı~dı bu ad~~a h.u h~rbın. ve çJn çalışan müesseselerin içinde bu - 17 değil, 25 oldugu tesbit edilmiştir. 
lok lınanlarln SOn ZQman .. QTUQ l J Q• manyada tayyare dafi bataryaları geçen dunya . har~ının hı~ hır anıyle lunmadığını tebarüz ettiriyor. 200 Londra, 4 (Radyo) _ Beledi~~~ 
Ha • • /d k 1 ve gece avcı tayyareleri 2 tayyare muka~e~e, ed lemıyecek kadar çok as tayyareden fazlasının iştirak ettiği lordu, Paris bele<{iye reisine çekti:1 

u 

al lJef t 0 U ÇQ QTff l düşürmüşlerdir. ~eri ku~' et~.er vardır. ~unun!~ be - hu bombardıman \•Os'ati; 1084 bom- bir telgrafta, Pariem maruz kaldıgı 
...,.... _____________ ınber bır mudafaa harbıyle iktıfn c- ba atmıştlr Düşmauın memleketin t .. .. kb'h t . b u -

Sprt, 4 (A.A.) - cHavasc Al- mış·olan Splitteki Alman fahri konso- decek değiliz. !ngiltel'e imparator - kuvvei ma~eviye3i üzerinde tesir et- eca;u:u- ta 1 ~ n:. v: tnnun mıın 
ın~ıılar son zamanlnrda Dalmnçya losluğu çok mühim bir konsolosluk Asılsız haber/er luğu ile Fransa cumhuriyeti iki ivi ar mek istediğini gösteriyoir. Y~; ~ıgı umamp i. ıahelk erce gö'" 
~ahi üzerinde faaliyet vasıtalarını haline getirilmiş ve bu .konsolosluk kadacı "b' k tl · · onuna ka o u n eonra, a.rıs a mın 

• • '!W- gı ı uvve erının s - Petit journal gazetesinde B. Laroe· terdiii ~ğak tımbhkla Lcndra ahıı · 
mahsus surette artt ı-mışlardır. Evvel Belgrad elçiliği mUstcşan B. Villy Çıkaranlar. şıddef le dar birbirlerine yardım ederek vatun gue, Alarm biter bitmez Pariste bft _ lisiııe bir örnek r65terdikini bildir • 
c~ Yugoslavyanın idaresine bırakıl- Unferfcı·hrte tevdi edilmiştir. cezalandırılacak topraklarını ölünceye kad~r m~dn- ttın mahallelerde seyrii9eferin derhal mişti.r. • k h • A k 4 (Telef la) - AsılSlz f~a etmek lı.ususundaki azımlermcle normal bir şekilde başladığını teba - Pa . 4 (AA) - p . üzerine 

· n ara, on bırle .. mi~lerdrr. Adamızı her ne bn- r 11 ettır' 'yor Evlerı'n bombardıman rıs, · arıs n 
arvı Ş rı haberler çıkaran ve bunları ya.yan- cı -s • ~ • P M~ ••• ı · . yapılan hücuma 240 ila 300 Alill9 

l h kk d 'dd ti' 1 t rt' ha ına olur_ :ı olsun mUdafaa edec. - edlldıgı yerlerdt halk büyfik hır te- t .. t• ... +--' . t . nbtı· ar a ·ın a şı e ı ceza.ar e ıp -· . . . ayyaresı ıı ıra.,. e"'fflı§tir. yı me 
df] k 11 k b gız. Jlıç bır zaman teshm olmıyaca- halOkle biribirfne yardıma koşmuş- i. 

1 b b 1 d e me uzere ceza anununa azı - . . . }ardan öğrenildiğiue göre, bomba tayyare erı.llCe 0m a an 1 maddeler ilavesi hükumetre karar- gız. tur. Herkes verılen kurbanları ıçtı - b t d b' l d bir er. 
~ ç~ ·1 t ·ı· F d l b · k" b' · t' 1 sa e e eıt ına ar arasm a 

Alma 
Londra, 4 (A.A.) - Norveç ajan-'çok milyonlara baliğ olmaktadır. Ilü 
nın bildirdiğine nazaran, 17 Alman cum tayyareleri Alman bombardı
') are;ıi dün öğleden aonra yapmış man tayyarelerini çekilmeğe icbar 
lduğu bombardıman neticesinde, t . t' T k 1A 1 · • • . . . e mış ır. am ra amı ma um o ma-
~rvık şehrrnm yarısından fazlası 
hrip edilmiştir. Yangın bombala- makin beraber bir çok düşman tay-

ri le yüksek infilak kabiliyetli bom- yare~nin dü§ürüldüğü bildirilmekte

... lann yapmış olduğu tahribat bir dir. 

1 t 1 t orçı , ngı ız ve rancıız or u a- na ı ım ön~ız ır vazıye ın payı o a- k k kı 
1
. . 

2 
'Ik 1...4.- pı:ı· aş ırı mış ır. . . . e ve z ısesı, ı JOOA~P ve 

N l 
rının, Alman hava kuvvetlerının şıd rak teUlk.ki etmiştir. Kimse kendi~in- . . d b' k k1eP 

az . er ..J ti' h'. 1 .. ~ b' k d f ı· t' . d d k h kk rıs cıvanıt a aynca ır ço me l ue ı ucum arma ragmen ır aç e aa ıye ını ur urma a ını d H ~• h 
1
. if - dilnıiŞ 

il · · ı ı· - d" 1 ... ı· . . . var ır. a-ane a ıne rag e 
g n !ÇZtH4e ve a-ece ı gun uz u ış ı - glirmemıştır. 

1 
b' kt b d ı.- b 

1 
dUŞ ~ 

T T.ruguvayJa ne/er .. .. kl' .. 1 İ ·ı o an ır rue e e e uvm a ar Vı yen uçyuz na ıye gem,sıy e ngı - Paris 4 (Radyo) - Havas ajansı .. . .. "c:-

d l ? t d ~ d.. t . . .. ' . .. muştur. Burada hasta bakıcı oınıu ... uy uruyor ar. tereye aşın ıgını, uşman ay) are - bugun saat 16,45 de hır bu1ten neş- . ·~ .. .. 'r de 
!erinin bombalarivle hasara uğra - d k d.. p · 1 h hü- tti.r. Dı,.er oluler arasmda b! 

Bueno~ Aires, 4 (A.A) - Monte- . ·. - re ere un amıe yapı an av~ Amenlcalı vardır. 
'd d 1 b 1 .. yan gemılerden bır çogunun derhal cumlarını şu suretle izah etmi~tır: 

vı eo an a ınan ha er ere gore, t . d'ld'- · · .. ı · 'dd tl 
U . . .. dd'd h d' amır e ı ıgmı soy emış ve şı e e cDünkü bombardıman Parii mın-

ruguvay polısı mutaa ı Ya u ı s· Al 
D f v ı·ı l mültecilerin nazi lehdan fa~liyette alkışlanm~ştır. . takasına ve daha vasi sahalara yapı- ır man 

U n oner Q yan VQpUrU _ kk d . 1 Baıvekıl, bundan sonra Belçıka lan hava bQcumunun bir safhasından 
,- y··k l d d.. .. bulunclugu ha ın a ımzasız met - kralı Leopoldün kimse\·e haber ver- 'baret bulunuyordu Bu harekete bom T • P • t b 1 U .. a m'a an onuyor tuplar almıştır. Geçen sene mülteci a- . . .. 1 • ayyareSI arıs e u unuyor 1 1. k d'l . h d' . meden ordusıyle beraber duşmana bardıman tayyareleri ve onları hima-

p . 4 (R d ) 1 ·u . 1 k d . . 4 (R d . ) 1 . • kını o ur11.en ·en ı erme y::ı u ı sU- t !' ld - . b d el l lt / t k 1 a 
. arıs, a Dyo f -K ngı ebre ı~ - d sb eln erı)de'.. -'· b' a t) o 1 -k K;ıml.ut n- sii veren bir çok kimseler de Urugu- tes ~mı· o uFgunu \:ek un tlan .. o ayı ye eden avcıların iştirakiyle fazla a yan opra tarın 
tıhbarat nazırı u oper. ugun a u unan oı ı. ııı on u o ı en . . . . . ngı ız ve ran.sız uvve erının ta - miktarda tayyare ile yapıldı. Alman ı·nmeg"'e mecbur olmuş 

d ı · · 'hb t · . 1. ital 1 1 k vava gırebılmıştı. Fakat alınan ımza. . kA b' . ti k r ondra an g e mış ve ıstı ara na - ısım ı yan vapunı, yo cu a ma · . . .. . . ~nvvuru ım an ız ır vnzıye e nr- hileumu hava dafi toplarının ve 
.. . .. S . . k · F sız mektuplar her ıkı multecılerı k ' R 4 (AA ) H Paz:ır zın Froşarla uzun muzakereJerde üzere bugun urıyeye gıdcce tı. • a- . . 

1 
şı karşıya aldıkları ve buna rağ - Fransız avcı tayyarelerinin canlı ak- oma, . . - . « avas> 

t.ıulunmuştur. kat aldığı emir üzerine bu seyahat- ~asdeyl.emektedır. Halen anlaşı dı - men çenberi parçalıyarak ve f.evkal- siilamelini mucip oldu Düşürülen 17 günü Fransa üzerindeki hücumhıra 
Filistinde alınan tedbirler ten vazgeçmiştir. Yarın boş olarak gın?. göre, ,bu mektupla: .her ~.al~e beşer bir kudret gö tererek düşmana tav are dün ak am re.smen kaydedi- iştirak etmiş olan bir Ah~an ?ombar: 

dile Napoliye müteveccihen hareket ede- pohsı boş J er-0 yormak ıçın buyuk esir olmaktan kurtulduklarını be -
1 

• Y 'kt d şB f 
1 1 

dıma.n tayyaresi Torino üzerındc uç 
K d. 4 (R d·) F'ı- t' d b' · · t kk"l" t f d .. - en mı ar ır. unun azaa~mas1 . A • F r-nda u üs, a yo - hlS ın eye- kt' ır ncızı eşe u u arn m an gon yan evlcmiş ve şunları söylemfqtir: . · tuktan sonra Mılano cıvarında 0 

·a b t db' 1 ı 1" ce ır. d ·1 '>:t' • . • "" muhtemcldır. Bombaların ırnkut nok- . ·burt n en azı e rr er a ınmasına u- H .d en mıııo ır. - Bu, hır rnuzaffcrıyet savılma n • . . .. laninı tayyare meydanına mec 
.. "l "ştü' D . ıı h avant torpı osu A . k . . taları meskut geçılmektedır Duş- . su sağ zum goru mu r. emıryo arı, arp meli "'a mu• tte• da bir hamasettir. Bundan sonra ge- • . . . - bir iniş yapmıştır. Tayyare vahım 

't· · kl 'f - d'l ·k ' ' . . . man ac:kerı hedeflere nı~an aldıgın- k,..4. dır. eri eraı ıne U)gun şc e 1 rag e ı mc - • h h"" · Iecekleı-, aske.rlerımızın yaratt1klar1 •. rette hasara uğramış bulunma 1.Ln • 
dir .. Bundan böyle Filistindeki ş.e- Bır ava. ucumu netı- f. ki ı· k bu hadi~eyi sitay:şıe yadedecekler. dan, sukut sahalarının tayıni gelecek Tayyarenin Almanyaya dönebihnesı 

Diy hrrlerın eydınlatılmama.sı emredıl- cesınde battı 1 ere çe 1 dir. Bu harikanın kahramanları. a - Beferde yapılacak bombardımana :;a.r için burada tamir görmesi icap eyle-
miştir. Memleket baştan başa karan- L d ~ (AA) B t 11 •• d . d 1 1 v h k k t\ım olur. Almanlara karşı mukabıl mektedir on ra, ~ .. - a mış o ( u- gon erıyor ramız a gurura yer a maga a a- . . • . 

terd hkta bırakılacaktır. ğu dün bildiı·ilen Havant torpito muh ,,, zanmışlardır.> tedbırle:de ~e. ketu~ıyet vardır. z.~- ---*----
Cebelüttarıkta yakala- ribi bir hava hilcumu neticesinde bıtL Londra, 4 (A.A.) - Amerika bir- Başvekil netice olarak demiştir ki: ın.~·Jar. lıstesı~ı ~nnzım etmek hell~7: Stanlev cepheye gidiyor 

t B t orpit muhrib·n·n m" · t 1 ·k ~ 1 tJ · d · ·ıt .. ş· a·k· h ld b " 1 b' . mumkiln değıldır. Fakat hedefLı J nan Casus/ar mış ır. u o · ı uı e - eşı uev e erın e mgı ereye gon- ım ı ı a e oy e ırffY vant .. A L d 
4 

(R d • ) İngilter~ .;n-
t b tı d 8 k . i öl il t" 20 k' · hakkında bazı mulahazalar yltrttt - on r&, a ) o -

• • MAA-L.3 4 (Rady-0) _ Cebelütta- e a n an ış m ş ur. ışı derilmek üzere büyUk miktarda çe- olmamakla beraber bu adanın bil - k .. k" dfi p . . d k bık harbive nazırı Stanley, ordudıı 
bırın .-.ı.ı-.ıu, , 1 ardır 'k b' k . tr d'l· 1 - me mum un r. arıs cıvarın a pe .. . 
e nkta yakalanan bazı casuslar tevkif :} ara~ v · • lik, vapurlara yilkletilmiştir. Bu çe- yü ~r ısmı ıs 1 ~ : •1 ~e ve aç ıga çok olan hava mevdanları bilha a vazife almıştır. Yakında cepheye ,gı .. 

Çu edilmiştir. Bunlar.m l.spaııyol olduğu Sıngapurda tedbırler Hk Lüksemburg çeliğinin yokluğunu mahkum olsa dahıfsıldahlan~ış olan hedeftir. İkinci hed.ef demiryolu mer decektir. 
A . . ve donanmaşı tara ın an hımaye e- . ~nlaşılmıştu. alındı telafı edecektır. a~ı . t l - l _ d kezleridir. Bir kaı; fabrıkaya da hü- ---===11== 

.., . . . . ..,.en ımpara or ugumuz a maga e- . . . · . . H f 
1
. • Romanyada yagmur Londra, 4 (Radyo) - Sing'l)rnr - Ma.a~a~, h Amerı.~a bı.rlPŞik dı>~·- vam edeceği şiddetli tedbirlerd(!n cum .e~ılmışse de bu şürnullendırıl- ava a a 1 yetı 

BU.kreş, 4 (Radyo) - Bir hafta- da bazı sıkı tedb:rler alınmıştır. As- letlerı ıngıltereye gonderılecek çelık ve kuvvetten serbe t ve mi.itearrız - memıştır. . A • • 

tanbe · ,yaj'aaı yağmurlardan Bükreş.. keri çal~malara da hız verilmittir. miktannı ingilterenin harp gayretJe. dan kurtulmuş yeni bir dünya do - . Şurası kayıled'.lmek hı~ım gel r kı. devam da 
J ~ ~-ur yaf.n kapanmıştır. s· •d h rini mfi~e sir bir hale koyacnk nis- f ğuncaYa kadar mGcadele,·e devam e- bır kaç Alman pılotu şehır merkezle-
« Y' ,,. .... -.-l.." A rika ır casus 1 ama ma - betle tahdid eylemekted 'r. ldecek~ir. • ri üzerine ~elişi gllzel bombalar at- -Ba§larafı 1 nci Sahifede--
~g me kum oldu ""° ıs;p::;p••"MlllllM* I mışlardır. V c bu husus binaların Pari.s, 4 (A.A.) - Hava nezare· 

nlSeT sefiri Paris, 4 (Radyo) - Harp divanı , B .. 1( .. 't ... k s· d tahribine sebebiyet vernıi,tir. tinin tebliği: 
Kaprfag,;.:t '(~o)' - Ameı;- Alman casusu ?darsel Berkiyi ~dama ugun Ur ur~ar ınemasın a Dünkü bombarrlımaı~a. iştirak ~a.:n 2 Ilnz!ranı 3 IJ.!ıziran~ ba~l.ıy:: 

ca 1iıfQtıimıeti liuradaki sef.\riDi geri mahkum etmi ve bütün emvalinin İki fılm birden Alman hava kuYvetlermın, en buyuk gece şarK cephesmde agır ta)~ a 

~: müs:ırlere~ine karar vermiştir. DEN/.ZDE l•s YAN kuvvetler olduğu muhakkakt~r. Fa- !erden mürekkep filolarımız Alnıa~: 
sürp lrnt Alman tpyyareleri artık bır nok- yada mütP.addid tayyare meyd:ınl1r 
BU ~ ,. HA M R A • d taya böyle birden hücum ~apabilir- uı bom!ardımnn etmiş ve bu mey-
~ SlnemaSlll Q BUyilk Fransız artistleri: JEAN MURAT ve VİNNA VİFRİED !er. 10 mayııı günit J,üksemburg, danlar üzerinde 30 tondan fazla bom· 

tarafından fevkalade bir surette temsil edilmiş son derece heyecanlı Hol.landa, Belçika ve Fran~a fizerin- ba atmıı;tır. Şimal cepnesinde havn Her Abam Saat 9.30 da 

PROFESÖR 

Zati Sungur Temsilleri 
~mil yeui Program 

Fiader: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruıtur. 

bir vakayı ınusaYver aek ve macera filmi de muazzam filolar şeklinde uçabil- kuvvetlerimiz düşmallın motörlü kı· 

SELAM mekten uzaktır. t~l3rma bir çok defa hücumlar yap-
Nevyork. 4 (A.A.) - Amerikan mış ve bunhı.rn çok mahstıs kayıplnr 

gazeteleri, ezcümle Nevyork Times f.nlydettirmiştir. Cephpn'n bir çok Tekmil Amerikan bahriyesinin iıtirakb-le temıil edilmi~ Aık ve f ·e 
gnzete<ıi, garp meden i~·etin =n pırlantn noktnlannda mütea lid istik~a " heyecan filmi t r 
lanndan birigi olan Pari!-:in homb11r-ıfotograf alma ucn!'l]arı vapılmıg ı · AyrıC"a paramunt juınalcla en son harp havadisleri d" ı 
dımn.nı kars111rrıda hHecan duymak- Tavyarelerimizin hepsi üslcrınc oı • 

ISeaııslar: Denizde isyan: 3-·l,i)0-9 Dahriyeye selam 4,40-7.50 de 
~~~e•~~~~~~~•••9D~~m~~~~~~•m~~~a~~~~•~?~~~••D•~~~•=aı ta ve şöyle deme~edir : •mü~erdi~ 

, 



& TT.,;rJln ırııo r.ı.r~ uın 1 (ANADOI U) SAhif~ s 
A~l{~r--Göziiı;·-,l-e--.---------l-Z_M_İ_R--S-İC JL_I__;_. -T-1-.C-A_R_E_T_M_E_M_U_R_L_U_G_"'Y_U_N_D_A_N_: _ __:,_;;,;_;,,;:_:;._ 

ltalya V c lViüttefikler 
ı:;••tl•rafı 1 nci Sahifed- kontrolsüz ve tesir.iz irtibatını tem:n 

11 
•enaleyh Avrupanın uri va.<ı- ı·e kendisine göre hayat •ahasını ge

l Ve imkanlarla n'licehhez ordu- n'şletmek imkanını kazanmak ıeın 

1 
•r!ı kar~ıya geld ği zaman lrn bu umdelerine engel saydığı Frangız 

ıı''daıı nok•an veya fazla olan ve ingiLz ordusu ve donanma•ının 
harbin ııeticesi üzerinde bazı mağlubiyetini temin etmek. 

T"cil edilrııı~ olan (ı;,ark Sanayi knmpanya'1 TUrk anonim şirketi) 
niıı 28-ii-!l~O 'Rrilı''e ta,ıdikıi 'irküleri ticaret kanunu hilkümlerine gö
re s:c'l:n 2762 nıımarabına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1: Sirküler 
İzmir sicilli ticaret memurluğu 

resmi mührü ve 
F. 'l'enik imzası 

S İR KÜLER i!1~r ~·apar ve kanaatler yürü- Şimdi muharebeyi göze alacak bir 
\ ' İtalyanın yukarıdaki 5artlardan han- ::1-Iukaddema idare meclislmi7-ce ittihaz edilmiş olan 13-12-932 ta -
'lllanJar harbe başladıkları za- gi,ine sahip olduğunu tetk"k ede- rihli karına tevfikan izmir birinci noterliğinden tasdikli 14-12-932 ta-

~ ~~~dilerine hils olarak saydık la- !im: rih ve 9277 numaralı sirküler mucibince ve öirkülerde yazılı 8elahiyet
~trıı bir muharebe u~ulü ile, ~-ani 1 - İtalyanın iyi techiz ed'lm'ş !er dairesinde tŞARK SANAYİ KUMPANYASI TÜRK A:-!ONIM Ş!R
)~lıı harbi ile bu harbi net'cehn- bir ~r~usu vardır. Fakat yeni ital)·an KET!. namına ifayı muamele etmek üzere JAN GALIZZİ ve J.F:ON AL-
ıltceklerini he•aplamışlar, 'fa. ne<lınııı bu modern ordıı<u Habe' ve LEN Ye ŞEMSETTlN EVC'lMEN ve HÜSEYİN FEVZi BELER'e veril -
lııUteaddid cephelerde mulıare- hpanya harplerindeki tecrübes', kar miş olan selahiyetleı· ile gent izmir birinci noterliğinden tanzim ve tas

(•hcaklarını da dü~ünerek, az _ şılaşmak istediği düşmanlar için bir dik kılınmış olıın 14-12-9~2 ıarih ve 9278 numaralı vekaletname ile ve 
• z • "'tıııanı da hesaba katmışlardı. &'&ranti sayamaz. mezkür vekiletnamec:e yazılı seliihiyetler üzerinden münferiden ifayı 
lı l: Almanyanın harpten eve! bu Donanmaya gelince: İtalya donan- mtıamel• etmek üzere vekil tayin dilen Saip Hayri ile mü~tereken ifayı 

1 
•d!a iafe madrleleri, stokla!'! te- mas, modern ve kuvvetli bir donan- vekalet eylemek üzere tevkil edilen JAN GALİZZİ ve HÜSEYİN FEVZİ 

~~tt:ti ve Çek<>slovakyanın el değ- madır .. Yalnız ilk .h~sap olarak karşı- BELER'e verilmiş seHihiyetler ile ona müsteniden tanzim ve izmir bi
·' harp malzeme i mevcudu ile sına ıkı buçuk mıslı kuvvette, tecrii- ı·inCi not,.ı·liğinden 7.F.vlül-\135 tarih ve 6220 numara ile ta•dik edilmiş 

'tıı:e ettiii bir malzeme nazırlığı beli, asırlardanberi denizci iki mille- olan sirkil'erdeki imza SP!fıhiyetlerinin ve gene izmir birine; noterliğin
', '•ı anlaıılıyor. Fakat sızan ha- tin donanması ~ıkacağına göre. bu ha den tasdikli 27-Mart-940 tarih ve 11289 numaralı vekaletname ile ve 
\'r iösteriyor ki Almanların bu sapta da pek dikkatli olmak lazım mezkilr vekalette yazılı seliihiyetler dairesinde ifayı muamele etmek 
~lııdan hazırlıkları onlara seneler gelir. İtalyanın coğrafi vaziyeti, Ak- ilzere HÜSEYİN FEVZl BELER ve JAN GALİZZİ ve LEON ALEN ve 
1'. ancak aylarla ve nihayet tekjdenizi ikiye böler. Fakat bu bölüm ŞEMSETTtN EVCİMEND verilmit olan selahiyetlerin tamamen reffe
~ ıle ifade edilebilen bir zaman noktaııının nihayetinde Fransızların dildiğini v~ bu selahivetlerin esas müstenid; olan ve bu hususta tanzim 
,
0

11 Verebiliyor. Yani Almanva Biıerta deniz Uııstınün bulunması bu edilen sirküler ve vekaletlerin hükümlerinin tamamen iptal edilerek: 
, 1 kısa umanda başarmak za;u_'işi nohanlatır. İtalyanlar Pantala. Bu kere idare mecl~imizce ittihaz olunan ve izmir birinci 
~~dedir. Jria geçidini kapayarak Akdenizi iki- noterliiinden tasdikli 12-J\fayıs- 1988 tarih ve 2961 numaralı 
ı~tUn için kat't bir şey söylene-[ye ay-ırmak ve kendileri Misina boğa- karar defterinin 102,103, 104, 105, 106 numaralı sahifele -

ı ~e de Alman taanuzunun gecik- :ı:ının eller'nde oluşundan istifade e- rinde yazılı U-5-940 tarhili karara nazaran yeniden verilen 
h &r ırün, Fran•ızlar ve müttefik-'derek donanmalarını Akdenizin şar- ~eliihiyetlerle cŞARK SANAYİ KUMPANYASI TÜRK AN0-
9•abına bir kAr, Almanlar he~a- ' kında veyahud garbında toplamak NİM ŞtRKETl • namına ifayı muamele edeceğimizi yani; 

: da bir zarardır. ÇllnkU zaman 'suretiyle kat'! bir U•tilnHlk hesap et- JAN GALİZZl ve ŞEMSETTİN EVCİMEN hususatı atiye hakkında 

1
t•tilclerin menfaati olarak ro!Cnil seler b'le, italya sahilleri dil•manla- müştereken vazı imza edeceklerdir: 
~:or. Bu mülO.hazalar arasındalrına .açı~ kaldığı l!'İ~i ~iişmanları da- l - Akitlerin hukuk ve vecaibinin terk ve devrini na~ık her 

11 
11Yanın harbe yeni bir hız ve ce-ıha şımdıden Akdenızın şarkında ve türlü evrak ve mukaveleleri ciro etmek, 

~ n Vermek yolunu tuttuğu anlaşı- garbında İtalya donanma•ına iistün 2 - Şirket;n matlubu olan mebali~in ve mukavelelere müste
&~ iki grup halinde birleşmiş bulunmak- nit avansların tahsiline, fatura, poliça ve çek ve sair veııaik, havalena
~ l'ol da şudur: Kendi,inin l'eçjtadır. me, telgratname ve her türlü matlup evrakı mucibince şirkete ait me -
,: Ve belki daha bir zaman hazır- Denizaltılarının çokluiunun ita'- baliği eşha•, mal; müessesat, bankalardan veya şubelerinden, hazinei 
··~ 'h muhtaç olan taarruzunun yaya temin edeceği muhayyel fayda- maliyeden, devairi re.•m;yeden ahzu kabz etmek ve bunları devir ve 
lblcalması hali~de .maruz kalac:ı- 1 1arı_ '.e av~n.taj.ları he•a.b~ katmak- ciro ve temlik etmek, 
, . r ve acı vaz yetı hesaba kat:ı- takı >sabetını şımal denızındeki de- 3 - Çekleri şirket namına imzalamak, 
) ıt~lyayı da teşrik etmek ~uretiy- nizaltı hareketleri biraz ak•atmı,tır. 4 - Her türlü umumi ve hususi hesabı cariler açıp kapamağa, 
~:ı bir hamle yapmak. 2 - Bu~ü~kü harple:in nihayetsiz tevdi ve istirdadına, 

•elt.nin en nazik tarafı da bu. malzeme ıhtıyaçlarını ıtalyada ha. 5 - Şirket namına poliçalar ve sair taahhiltler kabulüne, polL 
,1;~Şu anda İtalya muharebeye gi- :ı:~~~a te;i: edil~iş olduğuna şüphe çalar kabulüne, pol;çalar ve sair taahhütler keşidesine, eşhası hususiye, 
~ : lfiriyor ve bu lş bir saat mese- go urece azı ahı.metler vardır. Me- milessesat ve bankalar nezdinde poliçalar iskonto ettirmeie, senedatı 
·bdıt, denllirken, İtalya bu muha- sela: İtalyanın kömürU, petrcıltl. ciro etmeğe, ve iskonto edilmiş senedat muhteviyatını ahzu kabza, 
. eye filen giremez demek nedense benzini, eti, yağı, dem'ri yoktur. vadelerinde tediyeye, istirdada ve mukabilinde diier senedatı tevdia, 
~•lltıki b:r kanaat oluyor. Filva- Bunl~rı ~ı~aı:~an al~eaktı'.'· poliçalar terkini nntık miıamelei kaydiyeyi yapmağa, nakit veya pro -
•I t. tey mantıkla halledilmez. Üçüncü. dordUncü, beşınci şıklar test11 edilmiş pol:çalar ahzına, poliçaları protesto etmeğe ve bunları pro
~ etın ınantıjl:a galebe ettiği bir çok da az çok bu şekilde miltalea edile- teatodan evvel veya sonra noterden veya mübaşirden tesellüm etmelce, 

1 •ltr gözümUzlln önUndedir. bilir. 6 - İmalat ve te81imat şeraiti hakkında fen •ervislerinin müta-
~•ıe1a: Almanlar Belçlkay8 taıır- Giirülüyor ki ltalyanın vaziyeti bi- leası alınarak münasip görecekleri şeraitle ve lüzumuna kanj oldukları 

ı •derken Fransız başkumandanlı- raz, hatta fazla. 'yle h!s•t oluyor. cezai nakdi veya teminatı tasrih ederek resmi veya hususi müessesata ya 
'ljın llıUhim kuvvetlerini Belçikaya, Bug_ün ttal~-a.nın .'.11üttefiklere •a- pılacak siparişlerin icragına, münakasalarr iştirake ve kabule ve muka-
' 1 lı:a ordusunun yanına yolladı. vurduırn tehdıdı, muttef;kler İtalya- velenameleriııi akd ve imzaya, 
.~hissin o andaki icaplarının man- ya saYurmuş olsalardı, İtalya ne ya- 7 - Tahhüdatın hüsnü icrasını leminen veya mesalihi cariyeye 
td Rllebe;i idi. Halbuki son zaman- pardı? . . mütedair başka bir mahatla bankalardan vesair lüzum görülecek eşhas 

bt da ınantığın hisse ve lıissivata . Bır defa, kendı'1nden çok kuvvet- ve müessesattan teminatlı ve teminatsız kefalet mektubu istihsale ve bu 
~ Ql'Ulc bir zaferini gördük Flan- h ~~rşıki taraf donanmasının ezici kefaletin ibrazına, kefaletlerin başkaları ile tebdil veya istirdadına. 
l llelçika kralının kes:lm~sinden tesırıne hemen hemen sahillere 'ıra- 8 - Satılan malı teslime, icabederse sigorta ettirmeğe, sevkiyata 
~ h!d' 1 · tt F lanmış olan biltün italyan mamurele ait her tilrlG evrakı tevdi, ciro, temine, faturalarını ibraza, mü•terilerle 

'lık"ın ıs 0 an vazıye e rangız rini açık bırakacaktır Fran•ız - ı'tal- ., • and l ğ h' . ·ı· . münasebet tesis ve idamesine ve bunlara yazılacak mektupları imzala. 
hı. an 1 ı ıssuıe mag up 0 • van hududunu a•mak 1 · d • '< b· d 

1 
d · _, me•e esı e o.s. mağa, 

'Qı ır mU aha e e bulunmadı. kerlikçe pek derin ve e•a 1 b .. , eakı .. ti . h b' . . s 1 azı mu
ı,,r·ııi P vazı~ e erı ve ar ın _netı- liihazalara yol açabilir. Flandrdeki 

9 - Şirkete hitaben gönderilen her türlü adi, taahhütlü, kıymeti 
mukaddereli mektupları ahz ve ibraname ita•ına, 

'."ırıını hesap ederek or.dunun buyuk mukavemetin bir misalini Alplere 
"inde hazırladığı yenı hatların ge- tatbik ederek Akdenizde şarkta Ye 
ı,te s dil~man taarruzlarını kırmak garpte müttefik donanmasının ital. 
l!ina akınane yerleştirdi. ya aleyhine tam bir şiddetle harekete 

" bır ~:aleyh İtalyanın harbe_ giri- geçtiğini Ve bu donanmanın yarı ya-
ları ra~tan yukarıda saydıgımız rıya zayiatı g11ze aldığını da kabul e-

~I n bır kısmındaki noksanlık derek bu harpten galiıı de çık 't i-l ay~· 
1 

sa ı a 
~~at ıy e mantıki bir iş sayılmaz. yanın harbin neticesindeki durumu-
lbilir aksini de ırörmek mümkün o- nu hesap etmek pek kolay olur. Bil
l!u' hassa bu harp italyanın iştirakinden 

\~i llıUnasebetle İtalyanın bu harp- ,onra beş altı ay devam ederse .. 
t •skerl vaziyetini ve tesirini kı- Bilttin bu mülahazalara ve italya

Q] löıd n ıreçirmek faydadan ha- nın harbe girişinin bir hesaba ist!nad 
it llı.ıyacaktır. ettirilememesine rağmen hiElerin ga-

\ .•lya muharebeye şunun ;çin &'i- !ebesi halinde b'r vaziyet tahaddi!• 
'ı ~ -'kdenizdeki kat'i hakimiyetini ederse bunun seyrini de tetkik ikin-

tlatemlekeleriyle ve dünya ile ci bir iş olur. *** 
ALSANCAK 

l.t~..,. Karamnda Yeni Açıl•• 

EGE 
llusurl Hastaha,,-.,i 
8<ılıibi: DOKTOR OPER.4.TÔR 

ıt~ ADIL BiR 
· 1~ fltbeııe ait ha•t4lar kal>Ml 11• mıı. 
M~~lan tarafından teda'lli edilir. 

d •'llessesede her zaman 
oktor bululur. Tel.2918 

E 

,,••it b~O~•~.;:~. /:!.~ ~~;,!,~"'' ~~ ~l~•I r.,?:To.k'° 1 
QQ~lr, tecrübeli bir daktilo bayana ihtiyaç vardır. Kab:! yetine göre 

I
~ 1'1<ıı ücret verJlıbilir. Taliplerin her gün saat 16 dan 18 t 

tı ıtdar Atatürk bu~vannda. Tayyare sineması ya· 
1nda 2)8 num::traya müracaatları 3J. 

10 - :\1uamele vergi8i veya mümasil vergilere ait bordroları tan
zim ile bunlarda mündemiç vergileri tediyeye, 

11 - Her hangi vekalet, devairi resmiye ve şuabatının kaffe
s;nde ve müe•sesatta her ne suretle olursa olsun matlubu bulunan veya 
bundan böyle olacak matlubatın kısmen veya tamamen her hangi bir 
ban"'11 veya bankalara ve müegsesatı saireye diledikleri esasat ve şe. 
rait dairesinde devir ve temlik ve tanzim olunacak temlik senetleri ile 
buna müteferri sair evrak ve senedatı imza etmeğe ve mukabilinde veri
lecek olan mebaliği ahzu kabza, 

12 - Ve gene diledikleri her hangi bir bankadan veya banka
lardan gerek emtia terhin etmek ve gerek her ne suretle olursa olsun 
teminatlı veya teminatsız ve borçlu ve alacaklı hesap açmağa , ve bu 
hususta icap eden avans ve sair mukaveleleri imza etmeie ve avans 
mukabili verilecek mebnliği ahzu kabza ve tanzim olunacak her nevi 
evrak ve rehin teslim ve istirdad bordrolarını ve makbuz vesaireyi im. 
za etmelı:e, 

13 - Ş'rketi alakadar eden devairi hilkfimdteki bilcümle mua
melatı için şirket namına hilkiimeti cumhuriyenin aerek merkezinde ve 
gerek izm;r vilayeti ile belediyesi nez dinde, sanai, ticaret, ziraat, pos
ta, telgraf, telefon ve emniyet müdüriyetlerinde vesair bütün maka_ 
mat, komisyon ve devairinde muamelatı cariye hakkında IS.zım gelen 
teşebbüslerde bulunm3ğa, ve buna dair taahhildU miltezammın ev_ 
rak ve mııhaberatı imzaya ve gümrükte şirket namına vurud eden ve
ya sevkedilecek olan emtiaya mütedair bilumum muamelatı ifaya ve 
emtiai mevrudey; tesellüme ve mukabilini tediyeye ve mevdu depozi
toları ahzu kabz ve tesellilme ve beyanname ve konşimento ye ordino 
!arı ve bunlara milteallik sair evrakı imzaya, 

LEON ALLEN ve JAN GALİZZİ hususatı atiyede müştereken vaz'a 
imza edeceklerdir. 

1 - Şirkete ait her nevi gayri menkuller ile makinalar, mo _ 
bilyalar, mevaddı iptidaiyeler ve mevaddı muameleyi yangına, harp 
ve sair kazalara karşı sigorta ettirme ğe, zayiat miktarını bildirmeğe, 
tazminatın ehemm;yet; hakkında sigorta ~irketlerl ile anlaşıp bunların 
mutat mnklıuz mukabilinde tahsiline ve eksper tayin etmeğe ve keşif 
tal•bine ve raporlarını tanzim ve imzaya ve sigorta mukavelelerin! akd 
ve imzaya, 

2 - Şirkete ait her tür!U antrepo mebaniy! (sanaide kullanılsn 
veya mak'ııaların mıılı:ıfazıı•ına mahsus bulunan mahaller müstes
nadır). Bir '•llf müddeti t•vscUz etmemek saı·tiyJp icara \'Prmek ve 
•t tar eim•k ve mukanlelerini imz a eyl~mek ve lc.<r bedellerini tediye 

.:truek ve almak \'ij iınzal .. rı ile matbuz Hrnıek, 

~ - Şirket tarafından •anaidc kullanılması lüzumlu veya fai
deli ıröriilecek her türlü mevaddı iptidaiyenin pe~in veya \'&deli veresiye, 
teminatlı veya t~minatsız ahzınn, 

4.--Şirht tarafından _ anaide kullanılması lüzumlu veya f&ideli 
görülecek her türlü mevad ve malzemenin makine, alat ve edevat ve 
saireoin peşin veya veresiye, teminatlı veya teminat~ız ahıına, 

5 - ŞirkeL namına çekleri imzaya, 
6 - Taahhütlerin hüsnü icrasını teminen veya me~aili cariyeye 

mütedair lıaşka bir maksadla kefalet ibrasına, kefaletleri başkaları 
ile tebdile veya istirdada ve ithaliıt ve ihracat gümrüklerinde olacak 
lıülüıı muameleleri takip ve intaca ve emtianın idhal ve ihraç ve tes
lim \'e te'flliim muamelelerini icraya ve evrnk, beyanname, konşi -
mento, ordino ve 8aireyi imzaya ve gümrük idarelerine depozito tevdi 
ve icabında istirdad \'e ahzu kabza, 

7 - Fabrikanın işletme ihtiyacına karşı lüzumlu olan ameleyi 
i~tihdam ve yeniden almağ'.I ve icabında vazifelerine nihayet vermeğe, 

8 - İşçilere milteallik bilumum muamel:itla iştigal eden resmi 
ve a•keı-i devair ve polis idarelerinde olan bütün muameliılı takip n 
lazım gelen evrakı imzaya, 

Ger,-k LEON ALLEN n gerek JAN GALİZZl, kerek ŞEMSETTİN 
EVClMEN'den her hangi birinin gaybubeti veya bir mani; zuhurunda 
muamaileyhin yerine azadan HÜSEYİN FEVZİ BELER hazır bulunan 
!ardan her hangj biri ile müştereken imza edebilecektir. 

• 
Her tür!U adli mesai! veya bir kanunun tatbikiyle alakadar olan hu 

susat ya doğruca azadan HÜSEYİN FEVZİ BELER veya mumaileyiıil 
elindeki vekaletname mucibince vekil tayin ettiği veya edeceği avu _ 
katlar tarafından veyahut HÜSEYİN FEVZİ BELER'in muvafak:ıtı ile 
şirketimizin bu hususta selahiyettar memurları tarafından riliyet ve 
halledilecektir. 

Talat Muşkara dahi Moris Verbekin gaybubetinde yukarda yazılı 
hususatın kiıffesini JAN GALİZZİ ve LEON ALLEN ve ŞEMSETTİN 
EVCİMEN ve HÜSEYİN FEVZİ BELER' in her han&'i birisi ile müşte -
reken imza vaz'ına mezundur. 

Şirketi mezkiire namına yukarda yazılı seliihiyetler dairesinde ifa 
edeceğimiz muamelatta aşağıda numunesi mevzu imıalarımızı istimal 
edeceğimizden nazarı dikkata alınarak kayıt ve işaret buyrulmasmı d~ 
leriz. • 

Yukarıda yazılı selahiyetler meyanında zikredilmemiş olan ft 
esas mukavelenin 18 inci maddesi mucibince ve heyeti umumiyenin se
liihiyetleri cilmlesinden olmayıpta meclis; idarenin •elahiyetleri dahi. 
!inde bulunmak kaydiyle ifası lazım gelen her hangi bir hususat ve ayni 
zamanda gayr; tabii ve fevkalade ahval yüzünden milştereken imza & 

decek memurların biri veyahut bir kaçı mevcud bulunmadığı zamanlar 
da muamelatın geri kalmamasını temin için meclisi idare azasındaı 

ikisinin müşterek imzaları ile bu hususatın temin olunabileceii katM 
altına alınmıştır. 

HÜSEYİN FEVZİ BELER 
Şu suretle imza ede~ektir. F. Beler 

K. TALAT MUŞKARA 
Şu suretle imza edecektir . 

ŞARK SANAYİ Kl:MPANYASI 
TUrk Anonim şirketi 

JAN GALİZZt 
Şu suretle imza edecektir. 

LEON ALLEN 
Şu <uretle imza edecektir. 
ŞEMSETTlN EVCİMEN 
Şu suretle imza edecektir. 

K. T. Muşkara 
17 Mayıs 1940 

Jan Galizz; 

L. ALLEN 

Şemsettin 

İzmir birinci noteri resmi milhril ve 
vekili Ahmet Refik Geçtan imzası 

Genel sayı: 12914 

İşbu mahallinde okunup ne olduiu anlatılan 17-5-940 tarihli 
sirküler altındaki firma ve imzaların zat ve hilviyetleri dairece maruf 
!zmirde kiiin ı:;ark Sanayi kumpanyası Türk anonim ~irketi namına im
zaya mezun Küçük Talat Muşkara ve Leon Ailen ve Şem<ettin Evcime
nin olup içindekilerini tamemen kabulden sonra vaz ettiklerini tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk seıı.-i mayıs ayının on yedinci cuma gUnO. 

İzmir birinci noteri 
resmi milhrü ve imza•• 

' Genel sayı: 12914 

İşbu sirküler nüshası, dairede saklı 17-5-940 tarih ve 12914 
genel sayılı aslına uygun olduğu ta•dik olunur. Bin dokuz yüz kırk se
nesi mayıs ayının on yedinci cuma günü. 

Harç pulu dairedeki nüshasına yapıştırılmıştır. 
İzmir birine; noteri resmi milhril ve 
vekili Ahmet Refik Geçtan imzası 

Genel sayı: 18851 
İşbu mahallinde okunup ne olduğu anlatılan 17-5-940 tarihh 

sirküler altındaki firma ve imzaların zat ve hüviyetleri dairece maruf 
İzmirde kain Şark sanayi kumpanyası Türk anonim şirketi namına im
zaya mezun Fevzi Beler ve Jan Galizzinin olup içindekilerini tamamn 
kabulden sonra vazettiklerini tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi 
mayıs ayının 28 yirmi sekizinci sah ırilnü. 

• 
İzmir birinci noteri resmi mührü ve 
vekili Ahmet Refik Geçtan imzau 

Genel sayı: 18351 

lıbu sirküler nushası, dairede saklı 28.5-940 tarih ve 18851 ge -
ne! sayılı aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz yüz kırk senesi 
mayıs ayının yirmi sekizinci şah günü. 

vekili Ahmet Refik Geçtan im:ı:nsı 

İzmir birinci noteri rf'mi mührü ve 

lzmir Hububat, Bakkaliye ve 
yağlı tolı.umlar ilıracatçzları bir. 
fiğinden: 

Hububat, bakliyat ve ysğlı tohumlar ihrac.ıtçılar bir!iği teşekkül et
miş ve filen işe başlamıştır. 

Birlik idare heyeti bir defııra ma lısu~ olmak u~eı·e verilecek duhuli
ye Ucrı.tini 100 !im olıırnk te>bit etmi~t'r. 
. _Z~hire kom tes.i ıamuıııııda verJnıi~ o!ım ;;o Lranın ıou lirara ib:ı.ı:rı 
ıçın ıhıveteıı 50 Jıranm duha 7-6-940 uk;ı:ıııııı~ kııd"r bıdiğimi• \'ezııe
~iu~ 50 liralık nto.ıklıu:ı: rt!Uk:..ı.Lii~ııtl~ !ı·a~ı.·.:.ııuı:.ı.ı-ı ah.~i ttr.kJ~rd~ ihı·~ı.:a. · 
y.lparuıra"ııı..ı .. n il•n oluntu'. 
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~İzmir levazım Amrliğ,· ilanları~ 
:: . 

n•ı ••• •• ••••n•ıı..-...-•n•••n•••~••t•lf•••••••--•ıı••••••••••••••ııMt ... .._. ... ,__..._... 
İzmir Levazım Amirl'ği SA. AL. KO. Rs. den: 

1 - 1zm 'r müstahkem mevki merkez birliklerinin 33300 kilo sa
dPyai:rı ihtiyacı kapalı zarf u .. ulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 12 haziran 940 çarşamba günü saat on altıda İzmirde 
kı lnda izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
nılacaktır. 

:J - Tahm:n edilen tutarı 39294 liradır. 
4 - Tem natı muyakkat:t akçası 2948 liradır. 
5 - ~artııamE:si her giiı? komisyonda görülebilir. 
G - 1 tekliler ticaret ocfasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye işt rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün 

cU mnddeler:nde ve Ş~lrtnamcsinde yazılı vesikaları ve temi
nat teklif rnektupl:mm ih11le saatından en az bir saat evvel 
komis~ ona vermiş bulunacaklardır. 

2G 30 5 10 

Bornova Tümen Siıtın Alma Komisyonundan 
1 - Ordu hayvanatı ihtiyacı için 528 bin kilo kuru ot kapalı zarfla 

ek iltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 20 Haziran 940 Perşembe gOnO saat 11 de Sökede as

lceri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 'Umum tahmin tutarı 19800 lira olup ilk teminatı 1485 liradır. 
4 - Şartnamesi Ankarada Levazım Amirliği ve İzmir Bornova ve 

Sökede askeri satın alma komisyonlarında görülebilir. ı 
5 - lsteklileriıf 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 neti maddelerinde yazılı 

vesikalarla bu kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
veya makbuzlarını ihale saatından bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığında Sökede askeri satın alma komisyon başkanlığına verme
leri iJan olunur. 30 5 11 18 1976 

hmir le\•a:zım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Kor birlikleri için un haline get.rilmck Ozer.e bir milyon kilo 

buğdayın kırdırılması kapalı zarfla miınnkasaya çıkarılmış

tır. İhalesi 21-haziran. 940 cuma günü saat 16 da yapılacaktıı·. 
2 - Toplu tutarı (24700) liradır. İlk teminatı 1853 liradır. 
3 - İı>teklilerin ihale saatinden bir saat evvel t.ekl:f mektuplarını 

Erzurum Lv. amir. Sa. Al. ko. vermiş veyahud posta ile ayni 
zamanda komisyonda bulundurmuş o1acaktır. 

4 - Bu işlere ait şartnameleri Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
5 9 14 18 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan : 
1- lzmir Mst. Mv. b'rliklcri hayvanatının (25000) kilo kuru ot ih

tiyacı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6-haziran-940 perşembe günil saat 11 de kışlada İz
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliler belli gün ve saatte komisyonn mUraca:.ıtları. 

Emlak 
Merkezi : 

ve Ey tam Bankası 
ANKARA 
1STANBUL, 1ZM1R. ŞUBELERİ 

AJANLARI BURSA, 1ZM1T, ADANA, ESKİŞEHiR, 
ZONGULDAK. 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatandaşlara müm
kün olıın kolaylıkla yardım eder. 

MEVCUT GAYRİMENKULLER KARŞILIGINDA İKRAZAT YA
PAR. 

Faiz senede yüzde 8.1/2 tur. 
Aynca kom:Syon almaz. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .. İstekler için 1. fazlası iç:n 2 
lira ve mut.mele intaç edildiği takdirde bir liradan aşağı olmamak üzP.
:re aynca lira başına on paradır. 

Gayr:menkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılığında b:.ınka 
muameleleri yapar. 

Yadeli ve vadesiz mevduat alır. 

lzmir defterdar ~ığın~an: 
:Marangoz Mehmcdin başturak şubesine milli emliik satı~ bedeli bor -

cundan dolayı salhane mahallesi şetaret sokağında kain 5 taj say11ı ve 
1800 lira kıymetindeki evi vilaye~ idare heyeti karariyle 21 gün müddet
le müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi günü 
saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

21 28 5 1817 

lzn1ir defterdarlığından: 
Sabık polis mildUril ölü cemilin köyler servisine milli emlfık satış bedeli 

borcundan dolayı Cumaovası köyilııde kain 3 hektar 21 arşın 65 metre 
ve 2573 lira 20 kuruş kıymetindeki bağ vilayet idare heyeti karariyle 
21 gün müddetle müzayedeye ~ıkarılmıştır. 

Taliplerin 11 Haziran 940 salı gOnO saat 15 te vilayet idare l1eyetine 
müracaatları ilan olunur. 21 28 5 1812 

zmir defterdarlığından: 
Musa oğlu Muharremin başturak şubesine milli emliik satış bedeli 

horcundan dolayı birinci karantina mahallesi tramvay caddesinde k.'l:n 
628 sayılı \'e 4000 lira kıymetindeki cvj vilayet idare heyeti karari.}' le 
21 gün müddetle mıiznyedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi gilnü saat 15 te vilayet idare he-
yetine müracaatları ılan olunur. 21 28 6 1816 

KAŞ E 
Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrılarını, 

ROMATiZMA sancılarını, SiNiR, 
rah taızlıklnrını derhal ıeçirir 

GRiP, NEZLE ve SOGUK 
ALGINLIGINA 

Knrtı müeaair ilaçbJ'. 
icabında günde 1-3 kate alınır. 

Her eczanede bulunur. 
r , ' ... . \, '-:ıl: ,.. ... ...:ı.~,t-a-... : .. :· . ... . ,) . . ·, "<7· ,. •• , •••• ' .', ..,;,... . .' 

_7 • :.,F;· ..... ". \4""'" . ' . .... 

(ANADOLU) . 

Jstanbul beled,:yesin den: 
Fi!orya plajları yeni yapılan gıtıino \'e müştemilatı da dahil olduğu 

halde iki sene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usulü ile ar
tırmaya konulmuştur. 

Senelik kira muhammeni 23000 lira ve ilk teminatı 3450 liradır. Şart 
name 115 kuruş mukabilinde belediye emlak müdürlüğünden alına
caktır. 

İhale 20-VI-940 perşembe günü ~aat 15 te daim! encümende yapıla
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 940 yılına ait ticaret 
odası vesikaları ve şartnamesi mucibince ibı:az ı lazım ge!en diğer ve
saikle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyar.akları tek 
lif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene verme-
leri liizımdır. 5 9 13 l 7 4623-2076 

lznıir defterdarlığından: 
Polis komiseri z;ya kızı lclalin başturak şubesine olan milli emlak sa 

tış bedeli borcundan dolayı Göztepe .M. Yeşilizmir sokağında kain 23 
taj sayılı ve 1440 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 
21 gün müddetle mfizayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 
salı günü saat 15 te vilclyet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

21 28 5 1810 \ 

lzmir defterdarlığından: 
İbr~him Eminin bakturak şubesine olan milli emlak satış bedeli borcun 

dan dolayı GöztepA Hal:t %iya sokağında kain 15 sayılı ve 2070 lira 
kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle mü -
zayedeye çıkarılm1ı:ıtır. 'Taliplerin 10 haziran 940 pazarte~i gilnil saat 
15 te vilayet idari! heyetine müracaatları ilan olunur. 21 28 5 1813 

lzmir defterdarlığından: 
Mehmed Faikin ba.sm3hane şubesine milli emlfik ı:ıatış bedeli borcun

dan dolayı İsmetpa.ş~ mahallesi ikinci sakarya sokağında kain 9 sayılı 
640 lira kıymetindeki e\'i vilüyet idare heyeti karariyle 21 gün müddet
!e müzayedeye çıkı>.rılmı,tır. Taliplerin 10 haziran 940 pazartesi giinü 
saat 15 te vilayet idare ht1yetine mUracaatları ilfin olunur. 21 28 5 1813 

-Gördes be pediyesinden: 
450 lira keşiflj 30 hektarlık ham arazide Gördes kasabasının bari -

tası kapalı zarf u::ıuliyle miinakasaya vazedilmiştir. 
1lıale 22/6/940 ::ıaat 12 de belediye daireŞ.inde ~·apılacaktır. Şartna -

meler meccnnen verilecektir. 28 1 5 9 1917 

Izmir defterdarlığından: 
Hnsbinin başturak şubesinE> olan milli emlak satış bedeli borcundan 

dolayıhaciz edilen birinci karantina M. tram\·ay caddesinde kilin 
514/3 eski 62S :eni sayılı ,.e 4400 lira kıymetindeki evi vilayet idare 
heyeti karariyle 21 ~ün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 'faliplerin 
11 Haziran 940 s~lı günü saat l 5 te viluyet idare heyetine müracaatları 
ilan oiunur. 21 28 5 1811 

• 

1 Jla.,.ir:ı1n 19"!) Cumartt>ııİ 

(• \RSAME!.-ö Haziran 1940 ı "' 

~ D r DCO T; APT 'R lzmir belediyeainden: ttrkll 
~r L.n r .N. v. 702 plçka numaralı ~e.vı:01::Cırnl"' 
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2-6-940 tarihinde nulmuştur. Muhammen bede ~·rıı 60 

beklenmekte olup lira muvakkat teminatı 97 . ı bııll· 

1 
CEN'OV A VE RlVI- kuruştur Taliplerin teminatı ıŞ 'h&· 

~~l A"Jj( . ERA limanlarına ha kasına y~tırarak makbuzlariyle· ıgll· 
/J. ' reket edecektir . le tarihi olan ı 7-6-940 pazartes~tıa· 

vı"r:ı'" ı:aat 16 da encümene müracıı 
CALİTEA Vapuru 4-6-940 tarihin nü -

de beklenmekte olup !STANilUL rı. Hela çukurları tahliye cihazı. 1;~ PİRE NAPOLl CE ... ~ov A limanlarına yazı ış 
arabasının satın alınması, . uci .. 

hareket edecektir. .. diirlüğündeki şartnamesı1 ~cıtl1f· E. MORA~Dl Vapuru 13-6-940 :u ce açık eksiltmeğe konu ın ~ak· 
tarihinde beklenmekte olup ertesi Mm 

800 
lira mu 

f t ENEDİK r .. uhammen bedeli 1 }'plerill 
gün(l p RE TR YESTE V ı ı- k t teminatı 135 liradır. Ta ~ ırııık 
mantarına hareket edece~tir.. teaminatı iş bankasına yntırnr~ 

6
_
94

o 
QU~kR.INALE "Y,a~urdu b ak~lırnamne~- buzlariyle ihale tarihi olan ı ı: ... ene 

yının ı ıncj on gunun e e e -
6 

d" encu••· 
Pazartesi günü saat 1 " te olup VENEDİK TRİYESTE liman- • 
milracaatları. ·edet 

lanna hareket edecektir. Otobüslerimize l07 kalem ~ . ..,4 .. 
Not - Bütün &u vapurlar TriJet• ·şlerı lP 

te veya Cenovada timali ve cenubi p~rça satın alınması, yazı l bile ,.. 
Am•rika limanlanna hareket ed.n durlüğündeki şartnamesi veÇ )fil .. 
ITALIA ANONiM seyri.efain ıirke. çık eksiltmeğe konulmuştur. klc•t 
tinin ve Amerika ve Hindiıtana hare- hammen bedeli 4427 lira mu~a te .. 

1• lerın ket eden LOYD TRIYESTINO ano- teminatı 332 liradır. Ta ıp ak. 
nim aeyri.efain firketi vapurlarına minatı iş bankSlna yatırarak :.940 
teaadüf ederler~ buzlariyle ihale tarihi olan 17~yneıı• 

Not: Gerek na•lan ve serelue '1a· pazartesi günü saat 16 da ene 
reket tan"hleri bakkmcla acentftDİll mu" 

raca atlan. e ta " 
hiçhir meauliyet kabul etmes. Kokluca asri mezarlığın der ekil· 

TELEFON No. 2004-2005 rafına duvar yapılması ve ~:1 ~deki 
!•••••••••••••- mesi işi, fen işleri müd~tlugOık eı- . 

Olivier oe •Ürek d J keşif ve şartnamesi veçhıle .a\edeli 
LiMiTED ı' siltmeğe konulmuştur. Keşıf tentl .. 

VAPUR ACENTASl 1787 lira 60 kuruş muvakkat. lerfll 
Atlürk caddeai Reeı binaa1 natı 134 lira 7 kuruştur. Talı: ilı,.. 
Tel. 244

3 teminatı iş bankasına yatırarıı g· ıft" 
Londra ve Liverpol hatlan için le tarihi olan 17-6-940 paza~ec~•t .. 

Piyaanın ihtiyacına l'Öre vapur· nu" ura 
saat 16 da encümene Dl larımız ıef~r yapacakla!'dır. 

lan. 31 5 11 16 Atsıın· 
1 - Basmahane mevkiinde 040 ti" 

V. F. Henri VanDerz! sak otobüs durak yerinin 5-6-ilaaetıe 
A11ER1CAN EKSPORT LlNES lNG. rihinden itibar~n bir sene. trıildUrlU· 

kiraya verilmesi, yazı işlerı :rrı k llrtır· 
t t ğilndeki şartnamesi veçhile açı ı.odt-NE V - YOR K ÇN ~~ 

_____ ..;..• ---- . maya konulmuştur. 1\Iuha.mtrı 
21 

Jir" 
EKSCHANGE vapuru 15 Hazira- li 288 lira muvakkat temına~ tı fŞ 

60 kuruştur. Taliplerin temırıaııırifte na doğru bekleniyor. kbUZ G •• l • • ff • ·ı k bankasınn yatırarak ms tesi gO 
OÇmen ev er~ _lllŞQ e lTl ece D. T. R. T. -BUDAPEST ihale tarihi olan 10-6-940 P.";;;,,oar•· 
lzmı·r I skan ırtiii dürlüg""' ünden: nu !'!aat 16 da encümene mu }<ta ,,. 

Budapeat için: 2 - Şehir otelinin yıkt1rı!Jnf' çıJcJJI 
1 - Vilayet dahilinde kere::ıtesi iskan dairesince \'erilmek ve saiı KASSA motörü 5 hazirana doğru lan eski gazizno binasındn~ ptildlll'-

malzeme ve biltün i~çiliği müteahhidine ait olmak üzere Urla kazaşı bekleniyor. rnermerlerin satışı, fen işlerı. ,.eÇJıf.. 
merkezinde 100, Bergamamn kınık nahiyesi merkezinde 40, Kınık nahi- SZEGED motöril 15 hazirana doğ- 'ilğilndeki keşif ve şartnnmesı J{eşif 
yesine merbut Dündarlı köyünde 40, Ze) tin dağ nahiyesi merkezinde ru bekleniyor. le açık arttırmaya konuımuştu~~atı '1! 
15, Sıgancı köylinde 26 ve Dikili kazası mel'kezinde 30 göçmen e·, inin bedeli 960 lira muvakkat terrıı ynirı"tı 
inşası 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince 5·6-940 tari- SERVİCE MARTİME ROU:MAİN- liradır. Taliplerin muvakkııt te ıari1" 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuHi ile münaka~:ı.ya BUCAREST • iş bankasına yatırarak mald>ll:zarte< 

çıkarılmıştır. le ihale tar ihi olan l 0-6-940 p oracr 
2 - Yaphrılacak e\'ler 8. N. lu karg'r tiptir. Urlada yapılacak 100 Köstenr.c ve Galas için: si günü saat 16 da encuınene ın 

evin beheı·i 599 lirn 48 kuru~tan mı.ıh:ımnıen keşif bedeli mecmuu atları. })eledir' 
>9~48 lirn ve diii'erlerinin beheri •175 liı'a 78 kunıştan ceman 71842 lira OİTUZ vapuru 20 haziı·ana doğru 3 _ 1940 mali yılı içinde veril~ 
78 kuruştur. bekleniyor. memurlariyle fıkara hastalara işle-

3 -Bu inşaatın umumu birrlen ihale edil~ceği gilıi ayrı ayn da ve~ Vapurlann fılm •e tarihleri <lAI• cek ilaçların satın alınması, y~z~eçlıi-
rilebilir. Ancak gerek umumuna birden gerek bir kaç mevkie talip olan kın.da biç bil' U.ahh1ld alınmas. ri miidürlliğündeki ı:artnanıesı 1\fıı• 

TELE.f'ONı 2001 • 2008 tur I tarın yukarıda mevki ve adetleri yazılı fnşa:ıt yerlerinde yapılacak ev· le açık eksiltmeye konulmU!'; t. tef!'!' 
lerin mecmuu ÜZ\:!l' nden her yer için ayrı ayrı teklifle! de bulunmal:trı . hamrnen bedeli· 5000 muvakkfl .

11

.,tt lf 
z~t ~p ~arttır. natı 375 liradır. Taliplerin te irle J· 

4 - İhale 21-6-940 günü saat 10 da i~mir iskan mildürlüğiinde mü· Konya beşinci kolordu b'rinci ta bankasına yatırarak makbuzıa;c11i gtı· tcşekkiJ kom;syon tarafından yapılacaktır. bur üçüncü nakliye bölüğü~d:n al. hale tarihi olan J0-6.940 paznr stıar:· 
5 - f ·teklileriıı yüzde 7,5 dan muvakkat teminatları ile 2'190 ~ayılı mış e>ldğum terhis tezkere.sını zayı ü saat 16 da encümene milrl\c:ı e 

111
0· 

kanun hüktimlerine göre icap eden vesaik ihale gilnü muayyen saatten ettim. Yeni<ıiui alacağımdan eskisi n 4 _ 19 uncu ndanın 196 metr 511tı~' evvel komisyon re sliğine makbuz mukabilinde ver:Jecektir . Po~ta ilt: nin hükmü kalmadığını ilan ~de~::' rabbaındaki 20 sayılı arsasınıı~11111esl gönderilmesi halinde vukua gelebilecek teehhür nazal'ı itibarc alın l- İzm'r Kemeraltı Bey hanın a. ıg •azı işleri müdürlüğündeki şart 111tıır· de vilfivetinin Ara borun kazacıı Sul )\. konulnıı ~ mıyacaktır. eçhile açık arttırmaya kkııt W 
6 - lşhu inşııatn ait plan ve evrakı sairesi her gün izmir iskan mü. hanlı köyünden 318 doğumlu Muhammen bedeli 15GS. nıuvı:ı 'fnlİPıe· 

dürlüğündc görülebilir. 5 9 13 17 2087 Osman oğlu Ali minatı 117 lira 60 kuruştur. tırnrıı1' 

Emlak ve Eytam 
--------------- ---------------.• rin teminatı iş bankasına kn 10.6· 

makbuzlariyle ihale tarihi oınn eııell • 
940 pqzar!esi giinü saat 16 dn Bankasından: 

~. 

F.:·as No. Yeri 

180 
225 
250 

251 

272 

295 
296 

298 

310 

311 

Mesudiye mah. ik.nci kor<lon 
Tepecik mah. Sürmeli sokak 
Güzelyah Şaban zade ~okak 
adn 863. parsP! 6. 144 M2. 
Tamaşalık mah. 975 inci sokak 
ada 1803, par-:el 8 52 M2. 
Güzelyurt mah. Azizler sok. 
ada 199 parsel 27, 71 :\f2. 
Karşıyaka alaybcy yıidız sok. 
:ıda 33 parsel 20, 9!>7 M2. 
Tepecik Lale sokak 
l\It.rsinli Mürih vct ve Yunus bey S. 
172.36 M2. 
.Mecidiye M. Zirver ağa sokak 
nda 531, par~el 1 ü. 72 M2. 
Ahmed ağa M. Kemeraltı Gönhan 
çıkmazı 187 ada 35 par:;el 
278 l\f 2. 
.Borno\'ada büyük cnmi M. Hamam S. 

Es. 
368 

14 
21 

22 

46110 
11 
12 

!J6 

No.su 
Ye. Taj. 

118/ 1 172/ l 
14 110 
15/A 16/A 

50 24 

3 5 5 

19 

10 
2, 2/1 

20 

52 12 
130 

38 

Nevi 
Ev 

> 
Ev ve dOkkan 

Ev 

Bir mağaza ve 
bir depo 

Ev 

Depozitosu 
kıymeti T.L. 

3500.- 700.-
1800.- 360.-
1000.- 200. 

200.- 40.-

1500.- :100.-

1800.- 360.-

800.- 160.-
!>00.- 180.-

mene müracaatları. 
26 31 6 9 r1< 2ozo 
1 - Çocuk yuvasına sene 1 k stıtıll 

kilo koyun etiyle 1800 adet dal~. ndeJcl 
. dil lil''l• alınması, yazı ilşeri mu .r ~re ~Ll" 

şnrtnnmesi ,·eçh:lc açık ek,;ılt':' cioo li' 
nulmustur. Ml1hammen bedelı :" kll' 

67 lira ;w ra Jl'}Uvakkat teminatı b:ı11l\tl' 
rnştur. Taliplerin teminatı ış 1z.6· 

· h" 0lan sına yatırarak ihale tar ıı eııcil • 
b il .. at lii d'l r.40 rıırsam n s: nn sa 

mene müracaatları. 1'1• 9000 
2 - Çocuk vuvasına g(.'llt' 

1 ~ıısı. 
J lıl'•·· 

kilo birirıci m•\·i ekrr• k satın ::ı , ııfll"' 
. . "d" l .. ~ "nclek: sar•tı , 

\•azı ,. ·~rı rı1u ur ugu ' ırı1Lt 
·' ~ kOP~ t 
si vcçhile açık cksiltmev(' ı;ı, · 

800.- 160.- tur. Muhammen bedeli tıoo f'l~ ıjple· 
teminatı 67 lira 50 kuru tur. tırfir I< 
rin teminatı iş bankasınıı ~ ~\ .... <t1 l19 

ihale ta dhi olan 12-6-9 !O ~;:c . ı 1· 

günii mat 16 cin encliıneı e :nıı 

8000.- 1600.-

1300.- 260.- "'00(1 rı. rı- ı 
ı :1 - Çocıı k vuvnc;ınn · enr ;.. j.::Je· 

371 M2. '··ı . k "t" • tın «lınnıaf.ı yn ,. •+ 312 Karantinada ;skele yokuşu '10 30 Ev 1600.- 320.- ,.., o ıne . t u n " i \ 
. (' ı·· 1 .. - .. fnk' c;artn~ıne!-. "tıt. ada 769, ırnrsel 6. 'i03.50 1\f2. ı ı m "ur ugu.,., , · t ır ,, 

000 • · k ulnnıı 1 • • 11· 314 Süvari mah. Morahaııe sokak J.14-144 18 • i .- 200.- iP arık l'k-ııltm \'e (ln . ~ t 111ıfl·. 
~ 401 l 1 81 1\12 hıımmeıı hNle:i 700 mı· va ,ıaı .... terı' • U(tn , pare 1 J.~ • r jpı')'a 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 10/ 6/ 940 tarihine müsadif Pazartesi günü tı 52 Jmı '>0 k rıı t r. Ta ı·Pk ihtılZ tıı· 
saat 9,30 da ihaleleri yapılmak üzere nrtırmaya konulmuştur. natı is lıankasınn 'atırar~ ... r,urıü s:ı· 

1 _ l::ıtekli olanların hizalarında yazılı depozito nkçalarını veznemize yatırarak artırmaya girmeıerl. . rlhi olnn 12-6-940 <' r am 1 .,rı. 2 _ Mlizayede sırac:ında verilen brdel. mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nh~bet nt 16 d; f'JH:ılnıPrc "' ll"l • 
11 dairesinde tezyit eylemeleri ve mlihür kullnnlanların mühürlerini noterden tasclik ettirmt•leri. 26 ö 1813 • 26 ~1 :l 


