
- - " - - -------- -----------'--'-- .. 

S a h i b ; Te B a ş m u h a r r i r f 
HAYDAR ROSTO ÖKTF:M 
tlm.ımi Nesriyat MildilrQ 

HAMDI l'IÜZHET ÇANÇAR 

AJIOID:': ( ALTI AYUGI 300 Kartll 
$ARTIA.RI f SENEI..tGl 1400 Kıırnı 

_____ T.!;.::'.ıdJıı.ıı:cı memhilrefler :j,çin Z7 ı;rıı11ıı:~ 
~A 11.ii::: ~ ilOCak. JZMJlf 

'Nüshası her yerde 5 kuruştw 
29 uncu YIL 

ND. 8182 

Car samba . . 
22 

MAYIS 

Rebiülahir : 14 
EVKAT 

S. D. 

Sabah : 4, 37 
Öğle :12, 10 
İkindi : 16 09 

S. D. 

Akşam: 19,26 
Yatsı : 21,19 
İmsak : 2, 28 

.... 
m. '!7'l't Tlg. {.ANADOLIJ- İZMİR) :P. K . .(J)f; 

l.&l>:All>a.LU ) Mı?fbaaıımda basılmı('t>r:. Her gÜn sabahlan lzınirde çıkar ıiyaai l'Hetedir. 1940 Günü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur 
~--~__;~;..;._;;~~~~~~~~~~~~!-..--~~~....:...~....::....:...;:..:...;:----~~_.;.~ 

A nlar 
şid 

rbe doğru ilerliye v e leri 
surette püskürtül üştür 

~~~~~~~~~~-.:=-~~~~~~~~~~~~~~-

• 

Kambre, Amyen ve Aras istasyonları Almanlar tarafından ateşe verildi 

Fransız ord su, Almanları durdur
mak için ge i harekata girişmiştir 

Reynonun Beyanatı 
Vaziyet tehlikelidir, fakat iki büyük 

imparatorluk mağlup edilemez 
_ _,,.... __ .., j l\falümunuz olduğu üzere bugün 

cephe iki kısımdır. Birinci kmm, 
Longvıden İsviçreye kadar olan hat 

Muhtelif yerlere yeniden indirilen paraşütçüler, köprüleri yıkmağa ve ~:nii:'.::i kk:~ı; :ı~n Ls:~~v~!~n Manş 
h ık dh• " bb"• • 1 d • 1 d"I • 1 d" 1 Dilşman; Hollanda ile Belçikaya a ı te iŞ etmege teşe us etmış erse e ım.aa e ı mış er ır taarruz ettikten sonra, büyük kuv-

,....,.. muharebe cereyan ediyor. Burada vetlerle Sedana hücum etti. Bu mın-

Amerı"ka harbe ~ ~ · vaziyet halil müphemdir. Zira şehrin takada, inanılmıyacak hatalar yüzün 
._, Almanlar tarafından tamamen işgal den müşkül vaziyetlere düştük. En 

? edildiği mi yoksa sadece bir miktar mühim kuvvetlerimiz yardım ,çın girecek mi• ilerliyen öncülerin mi şehre vardığı Relçikaya gönderilmiş ve burada az 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
malüm değildir. kıtaat bırakılmıştı. 

Alman ordusu tazyikin; derinleş- Almanlar, Sedan ile Möz üzerine 
Bugün Amerikada umumi efki.r tirmek suretiyle cenahlarını genişlet- muazzam kuvvetlerle hücum ettiler. 

İnsana hayret verecek derece bir te- meğe çalışmaktadır. Bu cenahlar müt ~Iöz nehri tabii bir maniadır. Bunun. 
ki.ınül geçirmiı bulunuyor. Harpten ·llbeıtil il'. l tefikler tarafından sıkı bir surette la beraber; bu cephede bulunmuş o-
"""elki Amerika umumi efki.rının .İit'tl' +.t'e.'tJ":ı(\, ~ tutulmakta ve avcı tayyarelerinin lan general Koras ile general M ar -
1•1i.kkilerivle Lu.n;nku .. ler -a.,nda ·- b b d t '•anın kuma daları d k. kıtaat ko··p , " .- ·• ; refakat ettıgi om .ar ıma~ .ayya- Pol Re no , .. . n n a. ı . , : 
onanılmıyacak derecede bir fark ha- /:' . rel<ırinden teşkil edılen genış hır yel- y rulerı berhava etmedıklerınden, -kı 
ııı olmuıtur. ~.-;.,; \ \ S paze Alman kıtaatının cenahlarını . ~aris, .21 .. ~Radyo ( - Ayan mec- bu hatanın müsebbipleri ağır surette 
Aınerikada artık kiınaenin meçhu- _. 1..' himaye etmektedir. !ısı; bugun ogleden sonra toplanmış cezalandırılacaklardır- düşman fır. 

li.i olmıyan bir Monröe nazariyeıi i Röyterin hususi muhabiri, bu tay- ve başvekil Pol Reynonun, umumi sat bulmuş ve bu gedikten geçmiştir. 
""'"dır. Birletik devletler harici .,•ya- 1iof' MAYarelerin havada dalgalanan büyük vaziyet hakkındak; izahatını dinle - Burada, paraşütçülerle ve motBrize 
'etlerinde daima bu nazariyeden bir kuş kümesine benzetilecek ka- miştir. edilmiş Alml!n kıtaatiyle karşılaşan 
llıülhem olur, Amerikayı dünyada ve dar çok olduğunu bildiriyor. Başvekil demiştir 1-i: kuvvetlerimizin ne vaziyete düştüğü-
bithıuaa Avrupada her hangi bir ih- ~ Müttefik zırhlı kıtaları düşmanı - Vatan tehlikededir. Vaziyetten nü düşilnünüz. 
Iİli.ttan vikaye için Amerika kıtaaı- gedikleri doldurmağa milsaraata ça- hiçbir şey gizlemiyeceğim. Zira: ha- Dün gece harbiye nezaretine var-
>ıo. taalluk etmiyen ıiılerden daima u- Son vaziyeti gösteren harita !aştığı sırada şiddetle sarsmakta ve ki kati söylemek, hükumetin birinci dığım zaman düşmanın, cephede yüz 
ıo.ı. kalmaia ve Amerika kıtaama ta- ~ond.ra, 21 (A.~.) . cRöyter> dir. . fngiltereden mütemadiyen yeni kıta- vazüesidir. - Devamı 4 üncü sahifede -
•lluk eden itlere de batkalarını karış Dogu şımal cephesındekı Alman taz. Alman zırhlı kıtaları batı şımal t .h d·ı kt d" 
t .k. b b··ı ki d·ı ··tt f.k . t·k t· d t ·kı . d a ı raç e ı me e ır. 
•rtnamaia azamt ehemmiyet verir- yı .. ı u o geye na e ı en mu. e ı ıs. ı ame ın e azyı erme evam e- Fevkallide şiddetli hava muhare -

1•r. Bunun adı infirad "'yaaetidir. He mus~.de':"e .kıt~ları tarafından ş.:ddet. dıyorlar. beler; cereyan ediyor. Ve Alman kuv 
ltıorı hemen bütün Amerikal.lar esas le puskurtillmilştur. Alman hucumu Almanlar bu gece Laonu zaptede- vctleri ş;ddetle bombardıman edili
itibarivl infirad ıivasetinin tarafta· evvelknden daha az şiddette değil- rek Oise nehrini Aine nehrine bağlı-

, e ' · k 1 d ki ·ı- t · yor. ~•dırlar dır. yan ana a var ı arını ı an e mış - H 1• Al t .k. hemmı·ve• • .. u asa man azn ı e . .,.. 
Avrupada harp baıladığı zaman Saint Guenlinin şimalinde ve gar- !erdir. Fakat düşm~n tarafından.dun li surette yavaşlamıŞ görünmekte-

A.rııerikada umumi teli.kki iıte bu hında müttefik kıtalarla Alman ~ı - ~apılan _en kuvveti~ tazyık b.at~ ş,ma- dir. 
lı,lde "ıd"ı taları arasında şiddetli muharebeıcr ime dogru l\fanş lımıınları ıstıkame- L p (B 1 .k ) 21 (A A ) · . .. . n anne, e çı a . . -

. Bugün ıiae aradan dokuz aya yakın cereyan ~tmekte ıse de duşman tar~- tınde olmuştur. . . Havas ajansının muhabiri, iyi malil-
bır zaman geçtikten sonra bu telak- fından dun başarılan kazançlar, hu- . Fr.a~sız ~ıtaları Cambraıde~ı mev. mat almakta olan bir menbadan is-
lci hemen hemen esasından denebile- cumun evvelki <afhaları esnasında zılerını daıma muhafaza edryorlar. fhb d. . 

1 ·•· d k d h ··h· V P · d ·dd tr b. ı ar e ıyor. ••k bir surette deiiımiı bulunuyor. e de ettıgın en ço a a az mu ım- e eronne cıvarııı a şı e ı ır Belçika cephesnde vaziyette te-

A.rııerikada artık Birleıik devletlerin vakkuf vardır. Müttefik kuvvetler 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Tür ki • t e -
Biribirine bağ·lıdır. Siyasi müzake. 

relere ihtiyaç yoktur 
Atina, 21 (A.A) - Atina ajansı Ehc.nmiretle ma.üm olduğu Oze-

bildiriyor: re Tüı kiye ile Yunanistan hepsi de 
Yunanistan ile Türkiye arasında neşredilmiş olan l.ıir seri anlaşma 

,;yasi mahiyette müzakereler cere - üzerine müesses çok sıkı bağlarla 

yan ettiği hakkında Bulgar gazete- uzun zamandanberi birleşmiş bu -
!eri tarafından i~tinsah edilen haber lunmaktadırlar. dünya itlerinden ve bilhaaaa timdiki it 1 anaları 

A.~rupa harbinden uzakta kalabile. a yan 
••ırirıe, birkaç müfrit infiradcıdan 

r·------------"' nsılsızdır. 
ı,•tka, inanan hemen hiç kimae kal-

ltı~rı;;:~:;e ,ayandır k;i umumi harp- Italyanın harbe girmemesini Musso· 
~de vaziyet he~en hemen ayni saf- liniden telgrafla rica etti. er 

.. ı•l"dan aeçmış, yalnız o zaman 
A.rııerikadan haleti ruhiyenin değiı· 
ltıeıi, bir harbe müdahale zihniyeti· 
~'.rı teessüs etmesi için üç sene kadar 

•r zaman beklemek icap etmiıti. 

_,....._,.....,.'".,...l".!"ıl!l!\!!"l--~ ...... ~llİ-1 ~fussoliniye şu mesajı göndermişler
dir: 

.Fransa ve İtalyanın müşterek mc-

rleniyeti olan hıristiyan ve liitin me-

1 Milli Şefimiz 
Tebriklere teşekkür 

ediyorlar 
Ankara, 21 (A.A.) - Riyaseti

cıımhur umumi katipliğinden: 
Reisicumhur İsmet İnönü, l 9 

Mayıs idman bayramı münasebe
tiyle resmi makam ve kurumlarla 

İTALYA 
lzmir Fuarına işlirak 

edecek 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İtalya 

hükumeti, İzmir funrına iştirak ede
ceğini resmen bildirmiştir . 

Hava Kurumu 
Büyük Kurulta9ı 

toplanıyor 
İstanbul, 21 (Telefonla) 

Türk Hava Kurumunun yedinci 
Büyük Kurultayı perşembe günü 
toplanacaktır. 

ı, 11ınumi harpte üç sene süren bu 
•ti tekamül bugün sekiz buçuk ay 

tib; kısa bir zaman içinde hasıl ol

deniyetinin mukadderatı mevzuuba-

hi< olduğu şu saatte, Belf 1; arazi -

İsviçre hükumeti ise, Avrupa va
ziyetinden dolayı bu sene iştirak et
miyecektir. sair ~·urddaşlardan aldıkları teb · 

riklerden dolayı teşekkür ve kar- I" 

:::;:;~~~~~e:~~~::~;i:=~ Dyk::~~ ~:::~;:::1~:::~~i~~~~G~=~!~~: 14 suNn°cu·~saDhı" .faemkı"zi~eadı"r 1 

Hava Kurumu, ordumuza 343 
tayyare hediye etmiştir. 

Cuma günü de Etimesudda mu
azzam hava mitingi yapılacaktır. ll\1.Jt bulunuyor. 

Bu kısa tekamülü Alman devlet 
t'eiıiııin hirbir~ takip eden siyasi ve 
l>iıikolojik hatalarına borçluyuz. U
llılırıı.t harp esnasında da Kayzer Al· 
ııı.,h)'aaı buna mümasil hatalar iıle
llıeltten geri durmamıt, fakat hatala
.., biııniabe az ve birbiıı'nden çok fa. 
•ıı..ı, 1.ir ıureıtte irtiki.p etmiıti. Ha
:• itleınekte Hitler Almanyaaı iae ae
•$ni çok gölgede bıraktı. 

ı, .. ~IDerikalılar demokrasi sistemine 
A. lllilıı fUUrlariyle bailıdırlar. Bir 
d ~"kahya insan denilen mahlukun 
t Olııokraaiden baıka bir hükumet sis
•tıı; ile idare edileb,.leceğİnj kabul 

•ttirtnek hemen hemen imki.naız bir 
"°Ydir. . 

t liitl-er d>inyadaki demokrasi sis· 
•ıtılerine en ağır kelimelerle hücum 
~tltıelde ite ba,ladıiı için Amerikada 
..:"dla; Ve memleketi aleyhine uya-

bilecek cereyana kendi elleriyle 
Çok rıı····'-' b" • ha 1 ı U--..u.. ır zemın ur &ml§ o-
"Yordu 

.\) • • ltalya veliahdının karısı, Belçika 
•t h>anyanın iki aenedenberi takıp k 1 kı k d ·d· Müstakbel tit· . ra mın z a eşı ır. 

"'t' ı ı>ervaaız tecavüz ve imha sıya- k r e Belçika istilasını haber 
ı de b • • d" L." b" . ra ıç ' 

• ı. una ınzımam e mce, '"r ırı 1 t .. · · d k·ı· d 
~.," a ınca eesau.. ıc'n e ı ıseye ua 
1) ••ından Çekoslovakya, Polonya, t - · • d" 

'>ıirıı k N H il d L".k e mege gı ıyor. 't ar a, orveç, c an a, u • 
llıburg ve Belçika taarruzları vu- Belfort, 21 (A.A.) - Belfort arn. 

- De-. 3 üncii ...ı.ifede - zis.r.de ikamet eden italyan anaları 

Bu m;lingte Milli Şefimiz de bu_ 
lunacaklar ve mitingi takip huyu-na Anadolu Ajansını memur et- /' U• 

cak bir harbin bir kardeş mücadele- mişlerdir. \.. ..1 
s nin bütün dehşetini taşıyacağını bil- •===~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~'.'.....!~==~~===~==~~~=' 

racaklardır. 

.ıııııı·------IŞARETLER - -
D. Demiryol'.a-
rından bir dilek 

Bize verilen malıimata göre, sa
bahları Basmahane istasyonunda 
Ankara ve İstanbul trenine binecek 
olan yolcular, hiç bir suretle sebep 
ve faydası tasavvur edilemiyen bir 
müıkülle karıılaımaktadırlar. iç 
kısım kapıları, trenin hareketine 
çok yakın bir zamana kadar kapalı 
tutulmakta ve burada eıyaları , 
çoluk çacukları ile toplanan yol • 
cular, son dakikalarda kapı açı
lınca, adeta bir dalga halinde kom
partımanlara doğru kotmaktadır • 
lar. Bittabi asıl itişip kalkıtma İşte 
bundan sonra ve hatti. vagonlar i-
çinde cereyan etmektedir. 

- DevlllDl 4 üncü sahifede -

Hava taarruzları dev nıda 
Ingiliz hava kuvvetleri, Belçik:ıda Almanların bütün 

mevzilerini ve münakalat yollarını tahrip ettiler 
Londra, 21 (Radyo) - İngiliz 

tayyarelerinin gece gilndüz durma -
dan taarruzlarında Fransa, Belçika 
cephesi gerilerindeki Alman müna -
kalat yolları ve askeri mevzileri mü
him hasara uğramıştır. Roterdam 
yağ depoları yanmış, infilaklar ol -
muştur. Yedi bin kademelik duman 
sütunu uzaklardan görülmüştür. 4 
depo ateş almıştır. Tayyareler sali -
men üslerine dönmüşlerdir. 

Pazar gecesi şimali garbi Alman -
yadaki yağ fabrikaları da yakılmış-
tır . 

Paı·is, 21 (Radyo) - İngiliz ve 
Fransız hava kuvvetleri, bugün de 
Alman üslerini ve cephedeki mevzi

-Devamı 4 üncil sahifede - lngiliz tayyareleri agır bon:ba alıyorlar. 
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\(~ADYq) 
1 
t BUGÜNKÜ PRO~RAM 

H:zmetçi 
Ka idim ZABITADA 

Kız kaçıranlar 
rg ma r· ... ·-·-·-·=·:ı:· ....... 

Hatıralarını yazan: PAUL NE KOHLER 

12.30 Program ve memleket saat 
avım, l 2.3G Ajans ve meteoroloji 
h~berleri, 12.50 Müzik: Muhtelif 
şarkılar (Pi.) , l:J.30/14.00 Müzik 
küçük orkeı:.tra (Şef: Enver Kapel • 
man), 18.00 Program ve memleket 

-10- gider em arknmdan veya yanım - k 'l'orbalının Karaağaç köyünde tü- saat avarı, 1 S.Oo l\Iiizik: Cazhand 
nu radyonun hnngi dalga üzerin- dan takip ediyordu. Eğlenceli bir şekilde geçece tir ti~n tarlasında amelel.ik eden Ahmetli <PJ.) : 18.30 Miizik, Çalanlar: Ke -

den çalı:;ıtığını da k'm~e bilmez. Yal- Bir giın. koridordan geçerken, . .. .. .. . . .. .. .. .. oglu Ahmed, lCarantınada D. Cenıa- 1 mal N'. Se.vhun, Fahri Kopuz, İzzet· 
b . t k b ... k ll O'l' g· züm ı"lı" t• dı arı baktım Orad3 Bergama kermesı onumuzdekı cumartesı gunu baılıyacak, uç gun de- d E ııır. u ıs a yon ço uyu · ro er .,- o ~ ı, :ı: , • • • • • • • lin manevi evladı 14 yaşın a mine-ı tin Okte. 1 _ Okm·an: Nebile Raif, 

k Ü t t . ı·ı · t" ·u·e ·e bı" ala"' kadın go"'ı·mu··ştüm Bunlar va.m edecektır. Kerm s ıçın zengın bır program hazırlanmıştır. Cumar - . • 
n'.lma ·a zere er ıp ec ı mış ır. J.u. ::ı - r ,, · . .. .. . . . k . • f d Yi kaçırmıştır. 2 _Okuyan: Aziz Şenses. 19.00 ko-

1 t·· Al k ı 1 d ku _ ,,.üle sö'l•Jive bahçe kapısına doğru tesı gunu kermese gıdecek mııafırler, kermes omıtesı azası tara ın nn ) 
• , ı ı un man ış a arın a, e ., ., k . . • . 1 k .. H lk · d Menemen kazasıpın Emiralem kö- nuşma (dış politika hadiseleri 

d d hu A b" radyo gid'vorlar ve arkalarına dönüp dö _ arşılanacak, her türlü ıstırahatlerı temın o unaca , once a evın e d H . w 
it' n a o asma , susı ır ı,, • •11A k 1 d" 1 k · yünde Mustafa kızı 16 yasın a atı- 19.20 Mu'"zı"k, Çalanlar·. C"'vdet Çag· 

· · k l ı b ı"s u··p yanındak' bı·nanın penceresine muhtelif milli oyunlar oynanacak, saz ve mı ı tür Ü er ın enece tır. • ""' 
ma1:1:ıneq1 ·onu muş \'e yanız u - n . ı . A • k ce Uzman da bağda çalı topladığı la, Fahri Kopuz, İzzettin Okte. 19.4i 
t 'onu alabilecek şekilde ayar e - elleriyle dudaklarından buseler gön Pazar günü ııaat Y~~ide da.vul ve ~urnnl.~rlal kerm~ls ılakn .edıBlece , sda- sırada İbrahim oğlu Kemal ve Ali memleket saat ayan, aJ·ans ve mete• 

· d · 1 d at 12 ye kadar asarıatıka harabelerı ve muze er gezı ece tır. u sıra a 
dilmiştir. erıyor ar ı. Halkevinde milli oyunlar oynanacaktır. Saat 14 de ııpor sahasında ker- oğlu Osman tarafından zorla kaçırıl- oroloji haberleri, 20.00 müzik: fa -

Irer Zaman da açık bulunduru l Bı"rdenbir:" sastım kaldım ve verim 1 mıştır "'ıl hevet· 20 3- temnı"l · orduya fti • - "' • • " mes istiklal marşiyle açılacak, nutuklar söylenecek, muhtelif oyun ar, · " ., ı, · " " · " 
maktadır. Bu suretle Bitler istediği de ~uı:ala?ı~. k t . t" kalkan, cirid, ok, avcılık atışları yapılacak, pazartesi günü de zengin bir Vaka failleri yakalanmışlardır. şanlıyım. Yazan: Kemal Tözetn· 
\ eyıı icap ettiği bir anda, doğrudan \ .azıy.etımı .K~~~er far e mış ı. prol'ram tatbik edilecek ve ayın 28 incj günü milyonlarca çam ağacının Müşteri kavgası: 21.35 Serbest saat. 21.45 müzik: ri· 
doğruya hitap edebilecek imkanı Benı pencerenın on ünden uzaklaştır- kapladıgvı Kozak yaylasına çıkılacak, güzel bir gün geçirilecektir. Basmahane mevkiinde belediye , t" h b d ( f. !hcıan 
haiz bulunmaktadır. mıya çalıştı. Fakat merakımı da tat merkez garajında Tahir oğlu Ah_ ~ a!;e ıcum ur an osu şe · - a 

Bu telsiz istas\•onunun mevcudiye- min etmek istedi. A L • d med Çilingir, bir müşteri meselesin . Künçer) • 22.30 memleket saat ay • 
t'ni bütün Alma~yada bilen dört ki- - Bilirsin ki, dedi, buradaki mu. Dikili f elaketze· ımanzmız an den şoför muavini Ali oğlu Ahmed r.ı ajans haberleri, ziraat, esham .. 
iden ibarettir ki, bunlardan blrj de hafızlar buraya bir kere girdikten • l .h f Çakırı taşla başından yaralamış ve tahvilat, kambiyo - nukut bor.sa'1 

benim. Bunu bana kim gösterdi; bu- sonra, bir daha ancak senede bir de- delerzne gardım gapz an l raCQ tutularak adliyeye verilmiştir. (fiyat), 22.50 Müzik: cazband 
nu soyliyemem. Zira başının tehlike- fa dışarıya çıkmıya mezundurlar. Hırsızlıklar: (PJ.), 23.25/28.30 yarınki proırraDl 
ye gireceğini ve ölümle cezalandın- Fakat, genç muhafızların eğlence ih D 1 l ·· Çorakkapıda (Hacı) Ali caddesin- ve kapanış. 
lacağını biliyorum. Bırakın, Alman- tiyaçlnrmı gözönünde bulunduran 221,000 liraya baliğ ev et ere gore ne va- de Sabit oğlu Sabri Engin, çalıştığı 
yada herkesin bilip de slSylemediği Filhrerimiz, onların arasıra burada olmuştur ziyet gösterjyor? fırında :\Iustafa Göcenin caketi ce-
şeyler arasında ben de bu sırrı mu- kadınlarla temasımı müsaade etmiş - 1939 yılı zarfında Eğe mmtakıısı binden 60 lirasını çalarak kaçmış -
hafaza edeyim.. tir. Muayyen günlerde bazı kadın - Kızılay yardım komisyonu tarafın- limanlarından devlet itibariyle rlış tır. 

· dan dün Dikili feHiketzedelerine k d Buna mukabil, Berthtesgadenin, lar içeri alınır. Bunlar muayyen bır v memleketlere ,·apılan ihracata dair Alsanca ta Rüş il Aras bulvarın -
ifşa edebileceğim sırlarından biri - müddet burada kalırlar ve hepsi , 49060 lira dagıtılmıştır.. ticaret odasınc·a bir istatistik hazır_ da !smail oğlu Recep Tekin, Meh -

(İngiliz radyoları) 
İngiliz radyo şirketinin (The Bri· 

Usb Broadcasting Gorporation) la 
ecnebi dillerde haber neşriyatı prof· 

· 1 Felaketzedeler, karagün dostunun d ~ 1 Ah d · b k d ramı: ni de daha söyliyeceğim. kendilerinin dostlariyle eğlenır er. .. .. .· lanmıştır. Bu jstatistiğe göre geçen me og u me ın ara a~ın an İzmir Dalga 

Go··rünüşte burasını A'-""aroz ma _ Ondan sonra hepsine gene kapının yardımını buyuk se'\:mÇle karşıla • ı 4- . k · d bir gömlek çalmışsa da vakalanmış - S t' 1 ltt~ll ,, .. mışlardır. yı o, 172,202 lıra ıymetın e • aa ıy e uzun ıs 
nastırına benzetmek kabildir, için - yolu gösterilir. Kızıla'' kurumu zelzelevi mütea- 464,475,425 kilo muhtelif mahsul tır. Türçke 18,55 21,82 19.60 
dekilerin dışarıyla hiçbir alakaları Kaytnerin söyledikleri karşı~ında k" f IAk. t d 1 : ü ti ·. kA ••e ihraç edilmiştir. Almanya, geçen * tn~ilizce 8.15 31.55 25.53 

w • ıp e u e ze e erı s ra e ıs an • BELEDiYE iŞLERi "3 
olmadığını söylediğime bakarak bu- agzım bır karış açık kalmıştır. De__ - iaşe etmek için de lOO.OOO liradan yıl ihraç mahsullerimizin en iyi müş > 11.00 31.55 25.P 
r"yı hakikaten gözlerinde böyle bir mek Berhtesgadende her şey oldugu f 1 f t . t" terisi idi, Egw e limanlanndan Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün > 13.30 19.84 ıG.84 

d d h 1 aza para sar e mış ır. K k d ht 1·f b ı a· · l6 S4 
manastır olarak canlanmıştır belki. gibi bu a var ı a. Keza bundan .evvel felaketzedelc- 13,446,000 lira kıymetinde 89 mil· arşıya a a mu e ı e e ıye ın~a- > 15.lö 19.84 . 

Fakat, bu Aynaroza kadın gir - Bu kadın ziyaretçiler sık sık geli - re tevzi edilen para 72.000 liradır. yon 67.000 kilo muhtelif mahsul çek abm ve Alsancakta havagazı fahri - > 18.00 25.53 19.82 ı ı>.84 
mesi hiç de yasak değildir. yorlardı. Bu kadar sık gelmelerinin Böylece yapılan yardım yekunu mişti. İkincilik 11.908.000 lira kasını tetkik etmiştir. > 20.00 25.53 19.66 

Bakın, bu hakikati nasıl öğren - sebebini de merak etmiştim. Zira 22ı.ooo lirava baliğ olmuştur. kıymeinde 18.173.000 kilo ile Ame- r ' > 23.45 31.:H 25.6
3 

dim: Köşkte çalışmaya başladığım Kaytner evvclil bana bunların arada İzmirlileri~ feliiketzedelere te _ rikadır. Cçüncil der.ece müşterimiz A [eni teşekkür ı Fransızca 14.15 16.:4 ş 
ilk günlerdeydi. Kaytner henüz be - sırada geldiklerini söylemişti. berrü vekOnu 32.000 liradır. 4.4ö0.000 lira ile ftalya, ondan son- > 23.00 31..,2 25.5 

nimle beraber geziyor, ben nereye (Devam edecek) KA~ŞIYAKA HALKEVINDE ra da 3,15 milyon lira ile İngiltere , Ruşen ailesinin sevgili reisi mües. (Tahra;
2

radyoau) 
31 

ıg.lf 

Ahliksızlık yüzünden 
doğan bir cinayet 

1.400.000 lira ile Çekoslovakya ve ısescl~rimizin sahip ve bani!-li, bulu- Türkçe 
Dün gec.e İstiklal okulu baş öğret- 2,14G,OOO lira ile Fransadır. Hol - nan a7.iz babamız Ruşen :\iustafn- .,_._,....-...,..,..---....,..----..--..--

meni n. Ahsen Gürtin tarafından landnyn da 1,312,000 lira kıymetin_ nın vefatı dolnyısiyle telgraf ..-~ 
Karşıyaka Halkeyinde Folklor ve e- de rakamlar teşkil etmektedir ve bir mektuplarla taziyet liltfunda bulu. 
debiyat mevzulu bir konf eran!-l, bu. milyon lirayı bulmamaktadır. nan yilksek şahsiyetlere ve cenaz~ Borsalar 
nu müteakiben Karşıyaka orta oku - * merasimine iştirak ile çelenk gön- OZOM: 
lu muzik kolu tarafından bir kon - T dermek lUtfunda bulunan İzmirli 62 cemli alışan 
ser verilmiştir. UfİStik yollar Wccar meslekdaşlarımıza, banka 555546 1-2 

G k •[ k l d h Ad• YENi BiRLİKLER direktörlerine, büyUk ve kilçOk enç atl g Q Q an l Ve a l- Bu hafta içinde şehrimizde çuval, muhterem Alaşehirli kardeşlerimi· 555608 1-2 

k . . f tt kanaviçe ve jüt mamulUtı idhalat Yeni kamyonlar getirtildi zin Ruşen ailesinin en acı dakika_ seyi aÇl ça ıtıra e i birliği teşkil olunacaktır. Bu gibi eş- Turistik yolları inşa ettirmekte O· sıncla göstermiş oldukları yiiksek 
. . ·w· . . vanm idhali ile meşgul olan tüccar- ır-.k d d ı k" · tt ı Evvelki akşam Keçecılerde Çek - evvel Tıreden geldıgını, bır gece ·

1 
te k'l~tl d b k t r· lan Fransız şirketi taş ve kum nakli R u a an o ayı va ·ı mınne arı -

8 k kt 1\•f h d' d d -:o.ı h dl b" ar, ş 1 a an ırma aş on ro or- g-ımızla cenaze törenine bizleri te· mececiler çarşısında 1 inci so a a .ı.r e me ın o asın a ~t e me e ır 1 .. w il t f d t 1 t d t için Avrupadan birçok kamyonlar ge 
· · b kA d t kt tt ~ b k b' b"l ug ara ın an op an ıya ave e - E;elli etmek için şeref bahşeden ka-B. Mehmed Veresesıne aıt e ar o a- ya a a ya ıgını aş a ırşey ı rne- d'l . t· tirtmiştir. İnşaata hız verileceği ha -

tarın da bir cinayet olmuştur. Akhisa diğini söylemiştir. ı Cmışlırh. "h t 
1 

d b' za kaymakamı, adliye erkanı, be • 

N. 
7 
8 

9 
10 75 

9 12 50 
10 15 50 
11 18 

8 14 

. _1 • . an ı ayvan ı raca çı arı a ır - her alınmıştır. !etliye heyeti, parti heyeti, jandar-
,rın Şeyhler köyünden Mustafa og u Ali Keskın aranmış ve Keçecıler- l'k t k"l' . . 'h A b' t 1 . ı eş ı ı ıçın yarın ı zarı ır op an- Gü 1 1 İ · lt K k k t lığı 'le emnı·,·et kom· 44 yaşında Mehmed l\lınez, uzun za- de Çankaya otelinde bulunmuştur. t 

1 
kt ze ya ı - ncıra ı, arşıya a - ma omu an ı J ı -

ZAHİRE: 
42 ton buğday G 20 6 fO 

· · k ı ı yapı aca ır. I{ Ik T k.. Ef h o.er lig~ ine ve komanın ant olarak mandanberi oturduğu odasının ka- Ali vakayı anlatarak ıkı buçu yı ' * a apınar ve epe oy - es a · 
pısı önündeki merdivinde kan içinde evvel Mehmedin Borno\'a yoluncla o- G d"k[• k [ . k rabeleri turistik yollarını müteakip rastladığı Salihlide sevgili hasta • Para Borsası 
ölil olarak bulunmuştur. Tahkikat tomobil içinde kendisine fenalıkta e l l o u una gırme İzmir - Çeşme turistik yoluna basla- mızın ıztıraplarını paylaşmak ne - Serbest kurları 

• • l :. zaketi ile bizleri mütehassis kılan ve tetkikat başlanınca, maktulün ki- bulunduğunu, davaya teşebbüs etti- ıstıyen er nacaktır. Sterlin 524 520 
Salihli kaymakamı. jandarma ko - & 

ra ile oturduğu odanın içindeki ikin- ğini, fakat vaz geçirildiğini, bu çir - İzmı"r askerlik •ubesinden: * Dolar .160.75 159.1 
"' mutanı, askeri ve mülki doktorla -

ci bir odada karyola altında Tireli kin halin Mehmed ve Halil tarafın - Konya As. Orta okulu ile askeri Matbuat Belaa. 3.7573 riyle eczacılarına ve hastamızın • 
Mehmed oğlu 18 yaşında Ali Keski- dan Mehmedin oda~~nda ~5 gün e:- gedikli hazırlama orta okullarına başı ucunda son dakikaya kadar F. B. 
ne ait bir fotograf bulunmuş, yerde vel t~krarlandıfını soylemış ve demış kaydiı kabul muameleleri başlamış - 'L.I t • • bulunarak kıymetli bilgilerini ve F. F. 33.73 ss.98 
de bir yatak.wserili .görülmüştür. tir kı: . . tır. Şartlar şubede mevcuddur. İs - fl ege zmzz himmetlerini esirgemeyen muhte _ Pezetas 

Odanın dıger kıracılan Çorumlu - Son defa Akhısardan gelınce teklilerin şubeye müracaatları. Londra, 21 (Radyo) _Türk me· rem doktoı· bay Faik Muhiddine ay- Florin 1.1723 
Ömer oğlu hamal Halil ile Antalyalı Mehmedle şoför Ali Rızayı Basma - b t il . d il kk , ı t şekkür etmek "mkanını ha F. S. 2.7756 
Muhiddindir. Cinayetin ahlaki bir hane istasyonunda gördüm. Evine ıö-ır geldi. K "ma\.'ı çekerek kendisini us ve gnz. e ec erın en m re . ep rı a) r e 1 

• 
0 .. h t lı il A k len duymakta olduğumuz acıdan K. S. 2.6092 

meseleden ileri geldig~ i nnlaı::ılmıştır. gitmek teklifini kabul etmedim. Ak- dört .,._·erinden 'l•araladım. O sırada eye ' ug n vam amarasını zıya~ ---*·---
:.- J dolayı elde edemediğimiz için muh-

Ali Keskinin, o gün sabahleyin oto- şam ilzeri Peştemalcılar başında Ha- Halil ve Ali Rıza kaçtılar. Ben de ret etmiş, öğle 'j'emeğini kamarada terem Anadolu gazetesi vasıtaslyle Asılsız haber 
rayla Akhisardan 1zmire geldiği sanın kahvesinde otururken sarhoş Çankaya oteline gittim. Kanlı kama- yemiştir. kendilerine bütün efradı ailemizin 
.Mehmedle şoför Ali Rıza adında bi- halde geldi. Bana işaret etti. Bir hft- Yı bir bezle sildim ve bezi, binanın Türkiyenin Londra sefiri Rüştü aleni teşekkürlerini hilrmetlerimle Londra, 21 (Radyo) _ Roına rıd-
?i tarafından Basmahane istas)•onun- dise çıkmaması için yanına gittim. ast katındaki su borusuna attım. Aras, bu akşam sef arethanede bir zi- tnıUIZ 
dan alınıp maktul Mehmedin odası· Beni odasına götürdü. O sırada ha- Zabıta, cinayette kullanılan kama yafet vermiş, bunu resmı kabul takip sunar'~· • f . ,. .. ~osu, Taniıer. ~aras~l~~;.a. ve sl\"il 
na getirildiği öğrenilmiştir. Oda ki - mal Halil ile şoför Ali Rıza da geldi- yı ve stsylenen kanlı bezi bulmuştur. etmiştir. Yüksek ingiliz devlet ricali I Derı abrıkatoru j arp gem ermın gır 1 mı k 
racılanndan hamal Halil namında ler. Onların önünde bana tasallut et- Ali Keskin tevkif edilmiştir. Tahki. bu kabul resminde hazır bulunmuş-! Mehmet Ruşen Akgün ! halkın tahliye edildiğini bildlrıne • 

~~ide Ali Kesk~~ bundan 15 gün ti. Bu hareket izzeti nehime çok a- katadevamolunuyo~ ~~-~l~ar~d~ı~~~~-••••••••~~~~~~~~~~~~~~~~.te~d~i,~.B.~u~y~a·l~a~n•d~rr~·~~~~~~~~ 
• • d" J{ı.ır~ 

l •SLA"' M T' A R/H/- ) rn müteakiben hakikat olanca Elçi, bir ka9 gün kalmak mecburi - saf ede ve Taymn ile Hayber arasın - bu vaziyet çok devam etme ı. ••••••r .r1 - tt nrlnkhğı ile Mekkede işitilince, Ku- yetine dilşmliştti. Tam bu sırada Fe- da bulunuyordu. yahudileri de yakayı ele verınişlet 

1 

erşiler derin bir sükOtu hayale ma- dekten bir haber ve Hayber muzaf - tsliim ordusu; vadiye kadar yak· di. 

Hz Muhammed uz kaldılar.. feriyeı işitilmişti. laşmıştı. Hiçbir maksad takip etme- ki 
• ResulU Ekr~m; Hayberde iken bir Fedek seken esi; derhal vaziyeti diği aşikardı. Bunlarla da bir sdlli akdedildi •••••11111!1•1 rnber bekliyordu. Haybere hareket kavrayıp elçi ile beraber bir heyet Düşmanın ilk taarruzu, Hazret aynen Hayber yahudi1eri il& yapıJ.a1l 

ısnasmda ashaptan Mahısa bin Mer- çıkarmış ve Resulü Ekreme gönder- Peygamberin kölesi l\Iüdimin öldü - sulhün şeraitini taşıyordu. . e 
- 212- eşyadan satın alayım. ıdu; Fedek elenilen mahalde sakin mişti. rlilmesiyle başaldı. Netice itibariyle Hayber üz.erı~t' 

Harptan eYYel Hayberden çıkmış, Dedi. Borçlu olanlar; zaten iler 1'abilelere göndermiş, onlardan itaat Bu heyet; Hazret Peygamberle gö MUteakiben dilşman vasi mikyasta yapılan sefer, ishlmiyete maddetlır" .. 
brp biter bitmez, yani resulüekrem gelenlerdi. Bunlar ise; buna evvel · ve istamiyete girmelerini istemişti. rilştU ve ( Fedek) arazisinin nısfı , ok atımına geçti. Bu aralık bir ya· manevi çok parlak neticeler g 
Hayberde iken Şamdan gelerek müs- den razı idiler. Çünkü islftmiyet gib' Burası; Vadılkuraya yakın bir islamlarn verildi. Bu arazinin mahsu- hudi ceng!lveri; ortaya çıkarak mu- rnişti. 
itiınan elmn..+..•. kuvvetli bir muhasım ortadan kalk· ~ fi d k d i 

.. 9.... yerdi. Kura vadisinde oturanlar dn, lii de bittabi milslilmanlara aid ola - kabil islam sa ann a en isi le ResulO 
Fakat servetinin bir kısmı, Mekke- mış oluyordu. Artık menfaatleri • çiftçi yahudilerdi. Fedek sekenesi caktı. çarpışacak kahraman istedi. Hayberin fethinden sonra ""el 

ile zevcesinin elinde idi. Bir kısmı da mevkileri ve Mekke, müthiş bir teh- kuvvetli bir kaleye çıkmış!ardı.l\1üte Hazret Muhammed, Hayberi ter- Avamın oğlu Zilbeyr fırladı ve bu Ekrem; kur~rşilerle bir sene ~ ye 
veresiye veklinde Mekke halkmın zim- likeye maruz kalmıyacaktı. rcddid bulunuyorlardı. Esaslı bir ce- kettikten sonra kumandasındaki cengaverin suratını bir Jıançer dar - akdedilen jtliaf mucibince l\Iek :yi 
DMtinde bwunayordu. Haccaç, gerek karısında, gerek vap veremiyorlardı. kuvvetle Kura vadisine doğru yürü _ besi ile pnrçladı. !kinci çıkanı du Beytimuazzamı ziyarete ve A.rnrba-

Haccaç, resulilekremin müsaadesi- Mekkelilerde bulunan servetini çar· - Ya milsliimanlnr mağlup olur- dü. Fnknt bu hareketinde. hiçbir tepeledi. Bu rırnlık ortada Hazret ifaya gitti. Fakat bu aralık daha 
ni alarak, Meklweyc dönünce isltimiyeti çabuk topladı. larsa? .. O takdil'de bizim akibetimiz nskeri maksad yoktu. Sadece Kura Ali de görUnd~. Artık harp başla - zı kayda şayan vıı.kalar ~Idu. . IJa-
kabttl ettiğini gizlemişti. Bu haber Fakat bu haber, l\lekkede bulu - ne olur?.. \'adisinden geçip gidecekti. mıştı. Fnknt Lıraz ~onra karanlık Hazret Alinin kardeşı Cafer' tııl-
tlala'alandıktan sonra, Mekkleliler: nan Resul il Ekremin amcası Hazret Diye endişe ediyorlardı. İslam el- Halbu~i burada meskun olan çift- ~astığı için her iki taraf ~~ çekilmiş- beşi~ta~dan yeni gel.mişti ye. ~!aıe 

- Hayberliler, çok kıymetli eşya- Abbası müteessir etmişti. Yeğeninin Çi halfi cevap bekliyordu. Onlar, bu çi yahudıler kuşkulanmışlar ve mUs- tı. Bu kısa çarpışmada du~man, beş Jah ıbnı Cahşin zevcı olup bılü mil 
lara sahip oldular. Ve bunlan ucuz felakete uğrar1 1!'ı hakkındaki hab~rl teklifi reddetmeğe mütemayil idi • Hlman ordusunu hasmane bir ş.E>kil - on maktul vermişti. Resulü Ekreme nikiihlanan i ~if· 
ucuz satacaklar. Bana olan borcu- ciddt sanıyordu. ler. Faknt ihtiyaten bunu saklıyor , de karQılnmak için hazırlığa başla - ErtPsi sab ~ harp gene ba~ladı . Habibeyi de beraberinde getr 

• Yazan : M. AYHAN 

nuzdan bir kısmını veriniz ki, hem is Haccaç, ona gizlice işin aslını bil- ısıam kuvvetini bir daha tecrübe et- mışlardı. Yahudiler, dikiş tutturamamı~lardı. tir. 
l&m ..U-lerden, hem de bu kıymetli dirdiktın ıonra Mekkıyi ter ketti, mek için, elçiyi oyalıyorlardı. Kura, :\Iedineye yedi günlük mc ... 1 Mütemadiyen knçıyorlardı. Fa~at (Devam edecek) 
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1 -Ba, tarafı 1 inci aalıifedf'--
<u ı, . r· ulunca ve bu taarruzlarda her 
ı"'lü inaani telakkilerin haricinde ka 
d~'ti bir harp ve iıni1a uıulü takip edil
hığ,• &'Örülünce bu 1'!\Üsaid zemin çok 
d~Yük bir kolaylıkla aleyhtarlığa 

0•dü, 
Şinıdi artık Amerika da Alman· 

a ist 

(ANADOLU) 

·ıe Ci-ta ya, Kor ika adas 
butivi ve Nisi istiyor 

~•Ya açıktan açığa taraftarlık edebi
b.C k hemen hiç kimse kahnamıı gi-

ı~:i~: :ııdı~kki· Hf.itler:n küçük kdev.1~t- Ciyanonun naşiriefkarı olan Telgrafo gazetesi, ltalya, gerek milli 
u;en ı ey ıne ram etme ıçın 

:•tru, gayri me§ru, makbul, gayri gerekse imparator: uk arazisini tevsi etmelidir' diyor 
ve 

•kbul her çareye, her tedbire bat· 
~l'nıaktan perva etmeyen tahakküm Roma, 21 (A.A) - Ciyanonun 

1 
~ inıha aiyıueti kartıaında Amerika· nutku hakkında Telgraf o gazetesi 
~ar da bile ciddi endiıeler hasıl ol- şöyle demektedir: 
•h. batlamııtır. Hollanda taarruzu Ciyano, İtalyanın hükümdarlık 

~:" akab'nde Amerikanın en ağır ha~kına sahip bir de,;Iet olmak it~-
tlı 'Ve bilhassa en çok okunan ga- barıyle hukukunu mudafaa etmesı 

ı•telerinden birisi Amerikanın kendi Hizımgeldiğini söylemiştir. Bu söz· 
''•niyetini koruyabilmek için bitaraf !er İtalyanın kontrollere, tahdidata 
••lırıaktanaa harbe müdahale etmeai ve cebir ve şiddete tabi olmak gibi 
~•h., doğru olup olmıyacağı çok mü- bir vaziyete uzun müddet müsama -
haıaya tayan olduğunu ileri aürü- ha edemiyeceği manasını ifade eder. 

tordu. İtalya gerek milll arazisinin ve ge-

maileyh bu nutkunda bir takım coğ. 
rafl isimler zikretmiş ve şiddetle al
kışlanmıştır. O tarihte demokrasiler 
bu •arih mütalebeleri nazarı itiba -
re almamışlardır. Halihazırda de -
mokrasilerin bu mütalebeleri başka 
bir şekilde karşılamağa amade ol • 
dukları anlaşılıyor. Fakat vakıt geç-
miştir. 

Bu gazete İtalyanın eylül ayından 
beri bilhassa Alp hududunda bir çok 
Fran~ız fırkalarını atıl bırakmak su
retiyle hadisat üzerinde mühim te
sirler icra etmiş olduğunu kaydettik
ten sonra şöyle diyor: 

esnasında kendisinin hedeflerini el· D'İtalianın müdürü yazıyor: 
de ett;ği zaman daha faal bir hattı 
hareket ittihaz edeceği muhakkaktır. 
Biz tarihin saatindeki ibre hulul et-
miş olan zamanı, mukadderatı taay
yün etmeden evvel hareket edece • 
ğiz. 

Bern, 21 (Radyo) -İtalyan ga -
zeteleri ; bugün İtalyanın metale . 
batından bahsederken, çoktan beri 
açığa vurmaktan çekindikleri fikir. 
!er; ortaya atmışlar ve İtalyanın, 
Korsika ile Cibutiyi ve Nisi istediğini 
yazmışlardır. 

cKont Ciyanonun Milanoda söy 

!ediği sözler tasrih ve tefsire hacet 

kalmadan anlaşılacak kadar açıktır. 

İtalya harbi istememiştir. Fakat bü
tün canlı milletlerin mukadderatı bu 
ihtilafta mevzuu bahsolduğu böyle 
bir zamanda İtalya uzakta kalamaz. 
İtalya, emelleri, ihtiyaçları ve hak • 
tarı meselesini ortaya atıyor. Duçe • 
nin ve memleketin derin hissine ter
cüman olan Kont Ciyano bu emelleri 
şimdi halli lazım gelen milli siyasetin 
müsbet bir meselesi şeklinde bir kere 

SAHIF'E ( J Y ' 

-tr.\ ,, ,,1 
-Z::::,J~ ----Zafer 
Müttefiklerindir 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Carp cephesinde müttefikler, buh. 

rantı ve vahim bir devre y&§amak. 
tadırlar. Bunun en büyük delili, Al
man ilerleyİ§İne iliveten, Kabinede 
esaslı tadilat yapılarak müdafaa İJ· 
)erinin doğrudan doğruya batvekil 
tarafından idaresi, Mareıal Petenin 
hafvekilet muavinliğine, general 
Veygandm Fransız orduau bat ku -
mandanlığına a-etirilmeai ve hariciye 
veki.leti vazifeııini uhdesine alan Da· 
ladiye tarafından enerjik ve yeni bir 
siyaset takibine karar verilmif ol • 
maaıdır. Şimdi bütün cihan, tarihinin 
en karanlık ve en ümidsiz devrelerin· 
de harikulade bir yırtılıt ve aıyrılıı· 
la taliinin uğursuz seyrini değiıtirmit 
olan Fransanın ne yapacağını me -
rakla beklemektedir. Fransnların , 
Latin ırkının en kahraman, en müm· 
taz çocukları olduğunu herke• bilir • 
Onun ruhunda, bütün Alman iddia• 
larına rağmen, asli kıymetini hiç kay. 
betmemiş bir cevher, dejenere ol • 

. llirleşik devletlerin aon günlerde rek imparatorluğu orazisinin tev~ii 
~ili .ınüdafaa istihzaratını azami emelind.edir. İtalyanın bu . emelleri 
lu ddıne çıkarmağa karar vermeleri Ko~t .Cıyanonun 30_ teşr.ın1'_a~ı 1!139 

noktadan çok dikkate ıayandır. tarıhlı nutkunda tarıf edılmıştır. l\Iu-

•d Anlatılıyor ki, Amerika devlet 

11/llıları gibi Amerika efkarı umu
h.a•Yep.· de Amerikanın emniyetini ko 
~ trıak İçin en kestirme çarenin har· 
ı'h ':'Üdahale etmekten ve taarruz 

-İtalyanın cereyan eden vukuat Roma. 21 (A.A) Giornale daha teyit etmiştir. 
----ı mamış bir ırk ve milliyet hüviyeti 

Garp CeDhesı.nde lngı·ltere ve Fransa ::::~;~;;::~~1=:~e:~::~~ ~~:~r:.: 
_ tanperverliği çok yüks<!k olan Fran-

sız milleti, bizim fikrimizce, bu buh-
ranlı devreyi de mutlaka atlatacak• 
tır. Vaziyet, aynen umumi harpteki· 
ne benzemektedir. O aıralarda da 
Franaa, böyle karanlık ve tehlikeli 
bir safha geçirmitti. Hem de o harbi 
veren Alman ordusu, bir bakıma, bu 
günkünden daha kuvvetli idi ve har
bi uzun müddet devam ettirecek 
stokları vardı. Bugün ise Almanya, 
adeti son kozunu da ortaya atan lıir 
kumarcı vaziyetinde bulunmakta ve 
verdiği kurbanların ceaedlerinin üs
tünden atarak Pariııe yaklaımak için 
çırpınmaktadır. Çünkü Almanya bİ· 
liyor ki, harbi kıta kadar bitirip ga
libane bir sulh yapamadığı takdirde 
benzin, gıda maddeleri atoku, diğer 
ham maddeleri tükenecek ve mah • 
volacaktır. Bu aebepledir ki, bütün 
kuvvetin; tekaif suretiyle bir netice 
iatihaaline çafıtmaktadır •• 

~~~~:t~~:ek:::a·i~:.:t e:;~:;::: Almanların tank zayiatı, tasavvur Kaliforniyada 18 ayda yapılacak bü 
dır etmeğe baılamııtır. 

1 ~~cereyan biraz daha olııunlaşır- edildiğinden çok fazladır tün tayyareleri satın alacaklar 
t ~ 0tıüınüzdeki ,"kinci teırin bidaye- L ınd B L d 21 (AA) R" ·ter aı·an ha uzun müddet devam mecburiyP.- ondra, 21 (Radyo) - '.\Iüttefik- yeni bir tip bombardıman tayyaresi 
~•ı' ': irleıik de.vletlerde yapılacak on ra, .• ·, ·. -. O~. • • 

••cumhur intıhab .. tından sonra ~ının askeıı muharrırı yazıyor. t:ndedirler. !er, şimdiye kadar Amerikadan 10 alınmıştır. 
~tıı~rikanın bugünkü harp müvace- Cep etrafındaki büyük muharebe MüttPfik kuvvetler bombardıman- milyon 400 bin liralık tayyare, üç ----*·----
r;'~1nde daha faal ve bilhassa daha. ilerled;kçe Almanların bütün ~ırhlı !ara alışıyorlar. Bidayette. Alma_n mil;:on 200 bin liralık tayyare malze. Hı•ndı•standa 

lı •e b Jk' d k k t'" b' 1 fırkalarını kullandıkları daha zıyade bombardımanları şaşırtıcı hır tesır me. ı satın almışlardır. 
llı eıeço aıırrooyna. , ... . . , , N· kT ·· ·d" .. 

•••na infzar etmek lazım gelir. tebarüz etmektedır. Çok muhım mık· yapıyordu. Fakat şıındı bo"ll Jardı • • e~yor . aymı.sın yaz ıgı~a go- Londra, 21 (Radyo) - Hindistan-

H d . N" h t ÇANÇAR tarda Alman tankı tahrip euilmiştir. manların topçu ateşinden daha az re, muttefıkler mubayaa komısy'lnu d h h . b' h k t . 1 am ı uz e . . . a er angı ır are e e manı o un-----*--- Ve ihtiyat tankların da pek yakında miicssir olduğu anlaşılmaktadır Kalifornıya tayyare fabrıkalarına . . . 

Parti b 
tükenmesi beklenmektedir. * 1500 Lombardıman tayyaresi daha si mak maksadıyle tedbırler alınmıştır. 

gru u Bu arada Almanların bu kadar U· G .. .. , 1 d L. par:ş etmi~lerdir. B~r~da 18 ay zar- Otomobil kanunu 
zun müudet idame edPbild kleri hü- umru ~ er e K ı fında yapılacak butun tayyareler 

Dün toplandı - b' müttefikler tarafından satın alına. İstanbul, 21 (Telefonla) - Resmi 
cum şiddeti kendiliğinden agır ır Kahveler ay baş nd 

u,>.nkara, 21 (A.A.) - C. H. Par- vaziyete sebep olmuştur. Alman mit· ca ktır. otomobiller kanunu bugün resmi ga-
t.~ B. M. Meclisi grubu bugün (21- nakale hatları müttefik er tP.rafın. çıkacak Ameıikadan, çok ve kuvvetli, yep. zetede intişar etmiştir. 
liıe~O) sa~t 1.5 de reis v.e~il! Seyhan dan nıüstemiren hava bomba~dıman. İstanbul, 21 (Telefonla) - Güm -
:a Usu Hılmı Uranın reıslığınde top. ı-.rına tutulmuş, muharebenın kan- rüklerde bulunan (40) bin çuval kah-

~~~n . . .. . şıklığı içinde müteaddid Alrı:an tank ve ay ba~ıııda çıkacak ve vilayetlc-
tQ amede meclısın muteaddıt en !arı müttefik hatların gerısınde bu- re taksim edilecektir. 
haıııe_nıe_rinne müzakere edilen her lunmuştur. Bu tanklar üslerini kay- ----*---
n;nnııı bır kanun layiha veya teklifi- betmişlerdir. 

11nıum·ı he~ette .. k · Tu·· tu·· n san ayı· •ında ' .. muza eresı sıra- Diğer taraftan tankları sevk ve i-
ıııu·· hang; cncumen mazbatasının d Alm la ·ın da on gün fi zak . . . . areye memur an 1 Müesseseleri ha ta ta-
liıu\'af ereye m;\·zu ıttıhaz ~dılme•'. dür devam eden fevkalade lıir çalı~-
~o ık olacagı hakkındakı partı t' . d b'tk' b' hale geldik ti/inden müstesna 
1 tııi'Yonu mazbatasiyle Ankara ve ma. n.e ıcesın e ı ın . ır -

anbu . .. Jerını hesaba katmak ıcap eder. Bun- İstanbul, 21 (Telefonla) - Tür -
na otnı 1 kbeledıye memurları mustes- !ar mukavemetleri gittikçe artan kiyedeki tütün sanayi müeseseleri , 
'stifade~ .ü~e.re hb~kgaün ttekaiıb·t.lükten düşmanlarına karşı mücadeleye da- hafta tatilinden istiena edilmişlerdir. 
% en ıçın u me Çe ır ka • 
h ~ layihası tanzimi muvafık olaca-

ı·on akkındaki diğer bir parti komis- Fransa 
11

11 nıazbatası vardı. maliyesi 

Bin se11elik medeniyet 
Buenos Aires Radikal Partisi Şefi 

bir nutk-unda ne diyor? 
Bueno• Aires, 21 (A.A.) - Ra - yız. Arjantinde faaliyette bulunan 

dikal partisinın şefi olan Oh-ear Cor- Amerikan ideallerini tehdid eden ve 
lıada bir nutuk söyLyerek Lilha"'a b' · h · t · ]'b 1 d 
d 

. t' k' ızım cum urıye çı ı era ve e-
emış ır ı: 

-• AYrupada ~imdi bin senel'k mokratik vicdanımıza suikasd eden 
bir medeniyetin mukadderatı mev- beşinci kola karşı müteyakkız bulun
zuubahis olurken, biz lakayt kalama- ,malıyız.> 

Norveç cephesi 

Alman ordusu Parise de girelıilir .. 
iyi dikkat cd<>lim; evet, Pariate de 
Alman bayrağı dalgalanabilir. Fa • 
kat bu d<>mek, artık Fransa kat'i ıe· 
kilde mağlup olmuı veya olacak de· 
mek değildir. Çünkü o takdirde 
Fransız ordusu sağ cenahını Maji.no. 
ya dayıyarak, harbe peki.la devam 
edebilir. Fransa; ya mahvolmak, ya 
zaferi kazanmak karannı vermiıtir. 
Mahvolmak için, bütün ordunun in· 
hilali, bütün milletin tealim bayrağııt1 
çekme•i lazımdır. Halbuki ne Fran • 
sız ordusunun bu akibete dütmesi 
ihtimali vardır, ne de Franaız mille
tinin bunu yapması ...• Buna muka. 
bll, Alman kuvvetlerinin durdurul • 
maaı ve mukabil bir ıiddetli taarruz, 
Almanyayı kat'i bir mağlubiyete 

mükemmelen sürükleyebilir. Mütte-

'd er iki mevzu etrafında cereyan 
daen tııüzakere Ve münakaşa sonun. 
liıi konıi<yon mazbataları grup umu
liıü heyetince tasvip edilerek heyet 
Uin Zake:eıerine dahilii nizamname
ihr 35 ınci maddesi esası dahilinde 
.. 8

18.~~ encümeni mazbatalarının e
liıu ;wthaz edilmesi ve belediye me -
iıı;·annın da tekaütlük hakkından 
liıe a.de!erini temin edici hükOmet.çe 

Harbin idaresi için dövizleri hüku
metin emrine amade kılıyor 

Paris, 21 (A.A) - Maliye nezarc. 
ti harbin idaresi için lazım olan dö -
vizleri memleketin emrine amade kıl 
mak için muhasematııı bidayetinden 
beri takip edilmekte olan si; aset i • 
cabatını yerine getirmek üzere hü -
kOmetin aşağıdaki kararları ittihaz 
etmiş olduğunu bildirmektedir: 

olan matlupları 30 hazirandan evvel 
bu matlupların şimdi tediye edilmiş 
oldukları mahal ne oluı-:;a olsun 
Fransada müessis bir bankaya tevdi 
edilmek icap eder. 

N 
fiklerin elinde henüz yığınlarla kuv• 

arvilcin şimalinde geri çekilen Al- vet vardır ve bunlar, harbe girme • 
mitlerdir. İngilterenin de bugünkll 

Clıo- b' l" 'h t' '] ' h .,,, ır ayı a ge ırı mesı muva -
• i[ x. 
ıııa% rillm'iş ve ruznamede başka 
l'e ~c olmadığı için r:yasetce celse-

nıhaYet verilmiştir. 

Norveç Kralı 
l?eliahdı ve başvekili 
t $Öylevler verdiler 

llıit~ndra, 21 (Radyo) - Norveç 
traıi bayramı münasebetiyle Norvc~ 
t~lt 1: Veliahd ve başvekil birer nu-

1( ll'adetmişlerdir. 
raı demiştir ki • • • 

~u-..._ Şahsi hürriyetin ne demek ol· 
~tl!'tınu bilmediği cihetle, hürriyete 
lıı1t~~Uzün tevlid edeceği neticeyi 
~an ır. edemiyen bir millet tarafın • 
'•ii hücuma uğradık. Muzaffer ola-
~llıızdan eminim.> 
• eliaha şunları söylemiştir: 

~t ._ IIer birimiz cesaretimizi kay-
1- llıeıneJiyiz. Biz, bütün imanımız. 
ııı~111ıedenr insanların kanlı boğuş • 
liıııt~~a artık koşmıyacaklarına inan. 

:ıı .• 
aıvekil de demiştir ki: 

'-... ~ ~Ucu orveçe karşı yapılan Alman 
cain ınunu izaha, takbihe çalışmıya
~ed·ın. Bunu, tarihin hükmüne ter -
lçİlı ıyorunı. Bu taarruz, Almanlar 

ebaat bir ayıp ~idi edecektir. 

1 - Amerika ve Kanada banknot
ları 30 hazirandan evvel bank dö 
Fransa teslim edilecek veyahut Fran 
sadaki her hangi bir bankanın açık 
dolar hesabına yatırılacaktır. 

2 - Fransızların veyahud Fran • 
rnda mukim ecnebilerin Amerika 
veya Kanada doları olarak mevcud 

Amerika 
Yeni tip tayyare motör

leri yapıyor 
Nevyork, 21 (A.A) - Aviation 

Manifagturing Corporationun reisi 
Harry Voodhead bugün bombardı • 
man tayyarelerinin kanatları ıçıne 

konmak üzere yeni bir yassı tayyare 
motörü inşa edilcliP'ini söylemiştir. 

Mühendisler bu yeni motör saye • 
sinde eskisine nazaran mütekabilen 
yüzde 10 veya 15 nisbetinde fazla bir 
sür~, ve hBreket sahası temin edile
ceği kanaatindedirler. 

1.200 beygir kuvvetinde olan bu 
yeni mot".r 600 kilo ağırlığında ve 
94 sa:ııtinıetre yükseklikindedir. 

manlar tazyik altında bulunuyor vaziyetten sonra Franaız ordusunq 
takviyeye koıacağından tüphe edile· 

3-Hükmi şahsiyetlere, cemiyetler• 
müesseseler, şirketler ilah, ait olan 
altının 30 hazirandan evvel bank dö 
Fransa tevdi edilmesi Iazımdır. 

Lond_ra •• 21 (Radyo) -:- İngiliz tay-jki Alman tayyareleri bombalanmış, mez. 
yarelerı NorYeçte faalıyet Rarfet- makineli tüfenk ateşine tutulmuştur. Şunu da ili.ve etmek gerektir ki, 
mektedirler. Trontyem yakinincle Ha"ar çok mühimdir. Benzin depo- demokrasilerin mağlubiyeti kat'i b;. 
Barn tayyare meydanı pazar gecesi larıı, ·ı da bomba isabet etmiş, yedi şekil arzetmeğe batladığı dakikada, 
bombardıman edilmiştir. Meydanda- yangın çıkmıştır. Amerika, Okyanusları aıarak kendi 

--------------- Kara muharebeleri de devam et· tabii müttefikleri olan Fransa ve in-

MEUSE NEHRİ 
Son büyük muharebeler :Meuse nehri etrafında cereyan ediyor. c'.\fön 

diye telaffuz edilen bu nehir, Fransadan, Belçikadan ve Hollandadan 
geçer. 

Yukarı l\Iarne denen Fransız eyal~tindeki Avrecourt mevkiinden çı

kan Meuse, şimale doğru ilerler; Bourmont ve Neufchilteauyu geçer, yay
lalardan aktıktan sonra, eski<l~n Moselle'le birleştiği Pagny'ye varır. 

Burada akışı hafifler, yavaşlar. Dünsur • Meuse yaylasından geçer; 
Vancouleurs, Vaid, Couırercy, Saint - Mihiel, Verdun mevkilerini tay -
yettikten sonra aşaji-ı rakımlara iner. Uzun zaman garba doğru akar. Bu
rada d&, eskiden kw<lLsine Aisne ve Aire suları iltihak ederdi. Semoy su
yu kendisine katılıı. Bövlece Meuse nehri F~may, Givet ve Namuru ka. 
teder. Sambre kendisine Namurda katılır. Mad~n kömürü dai;larının bo
yunca akar. Liege'i s•ılar. Maestriht ovasına girer. 

Gııne garp tarafına çevrilir. Peel bataklığına kadar böylece iner. Ro
er'i geçip Roterdam limanını teşkil eder. Mansabı Rhin nchrininki ile ka
nşmaktadıı·. Birlikte çok çamur getirir. Akışı oldukça muntazam olmak
la beraber ilkbaharlarda taşar. Bazan da korkunç su basmaları hasıl eder. 
Mansabındıın S€ci~nıı kadar seyrüsefere elverişlidir. Oradan sonrada ka
nallar vasıtasiyle Pegny'ye kadar gidilir. 

Nehrin boyu ~50 kilometredir. 

mektedir. Narvik şimalinde yeni gilterenin yanıbaşmda mevki ala • 
mevzilere çekilen Almanlarla müt- caktır. Çünkü, Amerikanın hakiki 
tefik kuvvetleri arasında Kuber yay. huc;ludu, Fransanın şark kıamında 
!asında .ç~rpışmal~r olmuştur. batlar. Franaız askeri, kendi top • 

Narvıkın 220 mıl cenubunda Mo'- raklarında bugün yalnız Fransız va
tla Norveç mukavemeti aı:oma :tadır. tanını ve imparatorluiunu değil, 

Polonya kıtaları, Na-rvık fıy.orıı - İngiltere impar>.:torluğunu da, Ame
n~n en cenup noktasını zaptetmışlcr. rikayı da, hürriyet ve adaleti, de. 
dır· mokrasi ve dünya nizatnlnı da mü • 

İsveç hududundaki Almanlarla te. dafaa ediyor. Bunun içindir ki in • 
masa çalışan mahsur Alman kuvvet
leri, Norveçlilerin hücum ve muka
vemeti ile karşılaşmaktadırlar. 

Batan vapurlar 

ıanlığın bütün sempatisi ve aJ&kası, 
Fransız ordusunun yanıba§ında bu .. 
lunmaktadır. Yarın öbürgün aulli 

- Devıt.Dlı 4 üncü aahifede -

Lc.ndra, 21 (Radyo) - Bahriye l• .1. 
nezaretinin bUdirdiğine göre, 12 mal ngz lZ 
yısta biten hafta içinde 9 bin tonluk k •• •• 
4 Britanya, bir müttefik, 3 bitnraf 1 rUVQZOrU 
ticaret gemisi batırılmıştır. Yekfinu 
15 bin tondur. Kayaya çarptı 

Avni haftıı ıçinde 4500 tonluk bir Londra, 21 (Radyo) - 921 de in· 
Alman vapuru maı-ine çarparak bat- ~a edilm'ş olan 9500 tonluk 64 kru
mış ·:e bu suretle batan Airnan gemi- vazör ~erisinden Etingan kruvazörü, 
!eri tonu mecmuu 820 bine yüksel- Norveçte kaya:.·a çarpmış ve parçıı-

\miştir. lanmıştır. Ölen yoktur. 



--
!AHrFE ( 4 ) (ANADOtU) 22 Mayıa 1940 Çarşamba 

Almanların garbe Murakabe man Tebliği Hava taarruzları 1 Reynonun 

Dokuzuncu Fransız o d kuman- -~~~!ı::n~~hır.de-1 B~~~.?.:!~cı ••httede- Jile~liy~nk~u~~ledt.~ ~~~y~~erti ı decek r usu leriyle nakliyat koJJarını şiddetli su- kilometreye yakm bir cep açmış ol- erı pus urtu u za erz on ro e . 
d • d• d• "'• •dd• } rette bombardıman etmisler ve ağır 1 duğu haberini aldım Bu b ir taraf- 8 t f 1 . . hil d Ankara, 21 (Telefonla) - Fıat-aDIDlll esır e ı ıgı ı ıa o unuyor sıklette bombalar atarak .. Yangın çı tan Paris ve diğer c hett~n de Man-: Al - ta ' a~ka " ı mcıkaa et• -t k )eri kontrol için vilayet merkezlerin· 

. • .. man azyı ıne mu ·aveme e me - d b" b . k'I edil-
Fühıerin umumi karargahı, 21 lu ile Aisne - Oise kanalına kadar i- karmışlnrdır. denizini istihdaf etmektedir. te ve hükumet zorla işçiler ordusuna e .ırer muraka e heyetı teş 1 i-

(A.A.) - Alman ordusu başkuman- lerlemişlerdir. Londra. 21 (A.A) - Hava işleri 48 saattenberi alınan haberler, düş alınabilecek olan bütün eşhasıu bil- mesı hakkındaki kararname ınuc 
daıılı·ı ın tebliği: Kıtalarımız Fransız hücumlarını nezareti İngiliz hava kuvvetlerinin man taarruzunun devam ettiğini bil- hassa 16 ila 50 vaşında bulunan kim- hince İstanbul ve İzmir vilayeUe~ın; 

·· ·· · · .. k"rt k b t k d b" k 1~ • t "h' d b" .··k b. t k dirmekted· · · • . . de valilerin riyaseti altında vedışe Butun devırierm en muazzam ta. pus u ere u mm a a a ır ço .,ma) ıs arı ın e UJ u ır rnın n a 11 • selerın, postacıların, şımendıfer ame- . . . . . •. rüt 
arruz h ekcti, a) rı ayrı bir seri, bil- hücum arabalarını tahrip etmiştir. dahilinde düşman kuvvetlerinin ta- Umumi karargah; düşmanın, A- lesinin, mühend 'ıılerin ilh .. Fran:-a- kışılık bırer heyet teşkılj takar 
yük tal "k muvaffakıyetlerden son- Düşman müfrezelerinin şimdiye haşşüt noktaları ile tayyare mey - miyen ile Arası zaptettiğini bildirdi. ya .5evketmelerini temin etmeğe uğ- eylemişt'.r. Bu heyetler, muntazaın 
rn haleıı "lk neticelerini vermekte- kadar mukavemet gösterdikleri Ret- danlarına ve münakalat noktalarına Almanlar, girdikleri yerlerde pa- raşmaktadır. Bundan başka fabrika- surette toplana•.-:ak ve fiatleri kontrel 
dir. hel şehri alınmıştır. karşı yapmış oldukları taan-uz hak- raşütçülerle b:r tedhiş yaratmak ve !arın alet ve ~devatı, her nevi nakil edecektir. 

Vazifesi düşmanın Belçikadaki Hava kuvvet~erimiz __ Al~an ordu - kın?a mütemmim malUmat vermek- ~~~Iand~ iJe ~elçikad~ _yaptıkları vasıtaları düşman tarafından kulla- *----
kuvvetli kıtaJan ile Sedanın cenu. sunun bu zaferıne mues:ıır surette tedır. g ı ~~uık tevlıd etmek ıstıyorlar. Bu nılmaması için emin yerlere nakle- ..... ---~ 
bunda Majino h ttı arasında irtlba- yardım etmişlerd r. Havada hakim o- Gündüz Blenheim sistemindeki bom nun -~çın, çok ~eri Ye şedid tedbirler- dilmiştir. r J 
tı temin etmek olan 9 uncu Fransız larak, nehirler üzerinde geçitleri ve bardıman tayyareleri Landreces isti- le d.uşmanı karşılayacağız. Büyük Pariı1, 21 (A.A. ) _ 21 Mayıs sa- şareiler: 
ordu~u imha edilmiştir. Bu ordu ha- nakliye mile~eselerini tahrip ede - kametine doğru yürümekte olan Al- t~hlıke .karşısında; fabr:kalarda ma. bah tebl'ği: - Ba~tarafı l fod sahifede -
len inLHfil halindedir. rek, •yürüyüş halindeki kollara hü- man takviye kıtaatının ileri hareka - ~ınelerı başında bulunan amele, er- Bu gece cereyan eden bir çok çar- Buna seb~p ned ir , bu ne ittir; alt• 

G 1 1 . d" k d 7 cum yaparak, 9 uncu Fransız ordusu_ tını durdurmağa te~ebbils etmişler - kek, kadın ve herkes, cephedeki as- pu~malara rağmen Somme ile Samb- lıyamadık .. 
i . r_;e rnrma: ve ~ım Y~ a ~: nun inhilalini çabuklaşbrmış ve ş:m- dir. Bir motörize k~vvete karşı tam kerlerimiz gibi heyecanla vazifeleri- ra~ araı1ında hala müphem olan vnzi- Kapılar erkenden açılsa, her bi
;cı rans~z 0~ usu d u~a; an~ 1 ~n diye kadar düşmanın gediğimizin ce- isabetler vapılmı~tır. ni ifa ederler ve bir dakika kaybet- vettı> mühim hiç bir değişiklik kayde Jetini a lan yo lcu vasona sirae, ra• 
t u~c~ o; t uman anlı d?ı ~ru. - nahlarını tehdid için •·aphğı bütün İngiliz tayvareieri Alman tavyare mezlerse galip geleceğ:z. Dilşmanı dilm-emiştir hat rahat yerle4ae fenamı olur?··· 

ed.el ~~. u unan genera ırau esır teşebbüsleri nüve hali~de iken boğ- dafi toplann;n ve Alman avcı t~yya- yenmek için entelektuel tedbirler al- Cepheni~ diğer muhtel'f noktala- DemiryoUarı idaresi, he r sahad• 
e ı mıll~ır. " mam 1A d .. . _., .. 

A fı k 
1 

b t 
1 

muştur. relerinin müdahalelerine rağmen mil- ız azım ır. • azık anlar geçir- rında ezcümle Aisne üzer inde ve Ret- yolcuların iatirahatini ve huzu•-
l 'lla~ r. a.arı u. aarruz a açı- Fransız sahili üzerindeki keşif u- temadiyen pike .suretiyle hücumlar A diğimizi kabul etmeliyiz. hel bölgesinde düşman hücumları nu teminle mükellef bulunduğun• 
an gedıge gırmektedı_~- 1 ~ücum ara- çuşları esnasında tayyarelerimiz bir da bulunmuşlardır. Fransanın iki büyük evladı, ist:ra- püskürtillmü~ür. göre, bunun da çaresine bakrnal• 
lnıları kı:aıa:ı ve motor.

1
u ~taat Ar- Fransız torpitosunun 5,482 tonilato- Gece hticumlarnın hedefleri ara - hate hak .kazanmış oldukları halde Tayyarelerimiz düşman gerilerin- mecburdur. Yoksa halkın a deta biri 

rası, Amıensı ve Abbevı leı almışlar- ... . . . bugün b" · l b b · : . • . . luk Nıger, Donanma sarnıç vapuru - sına Hanovra yakınınde Duı~burg ızım e era er vazıfe almı' de şıddetlı gece bombardımanlarına birini çiğneyip yuvarlayar ak •• 
1 dır. Ve Sommeun şımalınde bulunan p F k d. ı.. • d . . bulunu~·orlar d . . 1 • · k h ıııU 

F ı .
1
. B 

1 
"k nun, avon ransız argosunu ve ı- uenzın eposu ıle Genblouks, Cıvet, "' · evam etmıştır. gon ara gırmeaıne aJ"fı ta aııı 

ransız - ngı ız ve e çı a orduları - .k. k - tt h 0 . Verdun k h 1 p t . . ~ , ger ı ı argoyu agır sure e nsarn ınent ve Narnurdaki düşman hnt - a ramanı mareşa eten, Londra 21 (A.A.) - ngıliz se- edilemez. . 
cilzutamlarını bu suretle Manş sahı. v • • •• diişm p · .. . d - ~ ' alı . -;. . . ugratmışlardır. ları gerısınde bulunan yollar ve kop- ... anı arıs onün e magJfıp eden ferı kuvvetleri umumi karargilhmın Yazmak bizden, icabına bakıtı 
lıne do~ru sürmektedır. 20 Mayısı 21 Mayısa bağlıyan ge- riller de dahil olmuştur. ?uyük kumandan general Ycygand tebliği: da onlardan ! 

Belçıkada ~ıtalanmız Gandın .şar· ce Douvres ile ceman 43,000 tonilii- Duisbourg benzin. clepoc:una ağır ış b. şında ve cephededir. BugUn Scarpenin cenup mıntaka-
kınd~ ~aut nun cenubu.~da müfre- to hacminde 6 nakliye gemisi de sar- b.ombalar atılmış ve bir çok infilllk _ Mareşal Peten ve general Veygand sında Alman zırhlı ve motörlü cQzü- tıl 
zelerımıze kar?ı koyan duşmana h~- nıç gemileri batırılmış, diğer tarnf - lar vukua gelmiştir. 1~ a.~~mızda tam bir fikir ve kanaat tamları tarafından Selte mevziine mü Düşünceler: 

** 
cum etmektedıı. DUşmanın Vala~cı- tan ceman 13,000 tonilato hacminde Döntlşte İngiliz tayyareleri cuma bırlıgı mevcuddur. kerreren yapılan taarruzlar mütte -
ennes mıntak~.sınd~ ce.nuba dogru dört vapur ağır surette ha~ara uğra- gecesi içlerinde yangın çıkmış olan Ha rıler. bozguncular. sabuta.ic1- fik kuvvetler tarafından muvaffakı- - Battaı-afı 3 Uncü sahifede -
yarma te~ııbbuslerı akım kalmıştır. tılmıştır. benzin depolarının hala yanmakta l~r ve alçak korkaklar için şedid ted- yetle geri püskürtülmü~ür. akdedilirken, en fa zla sözü bu ordıl 

ITususi bir tebliğle bildirdiğimiz Düşmanın kayıpları dün 47 tayya- olduklarını görmüşlerdir. Yangın- bırler alacağız. Belçika ordusu şimdi cereyan et- söyliyecektir. Çünkü, bu onun hak• 
g.ıbi Alman kıtaları cenahında Lao- reye baliğ olmuştur. lar çok uzaklardan görünüyordu. 1 ~ 11 harbinde de böyle müşkül mekte olan tedafili muhar ebenin mu- kıdır. Harp, Fransız toprakların~• 
nu &lmışlnr ve Chemn Dcs Dames yo- 15 Alman tnyyaresi kayıptır. Yellington qi~temindel·· bombardı- Yazıyetlerle karşılaştık. fakat inan- vaffakıyetine geniş mikyasta yardım o lmuf ve olmaktadır. Bu uğurd• o· 

man tayyareleri garbi Almanyanm cı.mız kuwetli olduğu için gnllp gel- etmiştir. lenlerin kıamı külliai Franaızdır. 'f•· 
münaklat düğüm noktalarını bombar dık. Paris. 21 (Radyo) - Almanların rihi meıuliyet onun omuzlarındad11'· 
dıman etmişler ve mühim hasaratn Kumandnnlarımıza ve kahraman garbe doğru ilerleyen kuvvetler i, Onun feref ve hakkı da o niıbette 
~ebebiyet vermişlerdir. Fransız ordu:;:una itimadımız vardır. Fransız kıtaatı tarafından şiddetli olmak iktiza eder. 

Robert Taft 
Namurun cenubunda Sambre neahri Kalpleri cesaret clolu İngiliz havacı- surette püskürtülmektedir. Reami tebliğleri sükunetle ve ın~t· 

mu~• ttef.-kle e d t 1 • d: d• üzerinde kain bir köprü bombardı- larına -~u. kürsüden teşekkür etrr.eği Al~anla~, Kam bre, Amyen ve A - tefikleri emniyetle t ak ip e tmek 1•,: 
Amerika bitaraf kalma1ı ve fakat 

f yar lm e me.J ! f ' IYOf .. 
1 

borç bılırım. ras şımendıfer istasyonlarını ateşe zım .... Almanyanın 4iddetli ve t•f1 

man tesırıy e yıkılmıştır. <Bu d b""tü - k . 1 d" . . ıar-Saint Louis, (M;ssu ·i) 21 (A.A.) ııara askerlerimizle de yardım etme- . . . esna a u n aza ayaga alk. vermış er ır. tıcı darbelerı azalmakta, hücuııı .1 
- Reisicumhur namzcdlerinden hi- mek bir alçaklık olur. :. ~emnlou~s .:akın~nde bır yol U - mış, başvekilin bu sözlerini alkışla. Ce.phenin muhtelif yerler ine yeni - da da eski seri muvaffakiyetli ,etcı• 
ri olan Robert Taft, Avrupa harbine Vaşington, 21 (A.A.) -Ayan mec zerınde yilrüyuş halınde bulunan Al- mıştır.> den ındirilen pek çok paraşiltcüler > yavaf yava4 •Özükmemeie batl• 
karşı Amerikanın tnmamiyle bitaraf !isinin ordu encümeni reisi :May, rad. man kıtaatı mitralyöz ateşine tutu- Müttefikimiz İngiltere Jle elele ve. bir netice elde etmek için değil, mut- maktadır. lnıiltere ve Fransanın bıJ• 
kalmasım tavsiye etmiştir. yoda bir hitabe irad ederek Amerikn- larak dağıtılmışır. rerek nihai zafer için çarpışıyoruz. tefik orduların harekatını işgal için günlerde -heı- ihtima'~ kartı· bUti11' 

Taft, Amerikanın yalnız kredi ne;- nın müttefiklere ihtiyncı olan bQtün * Bu iki bilyiik imparatorluk mnğlOp köprüleri berhava ve halkı tedhiş et müdafaa kudret ve imkanlarını fi.., 

mak ve donanmasiyle yardım etmek ma lzemeyi göndermesini t avsiye et- V T T•l''- / edil~meı. Fran~a ölmiyecektir. ~eğ: teşe~büs etmişlerge de imha e- rekete get irecekleri muhakkaktır· 
uretiy~c müttefiklerin yanında har- miştir. A ay zer I' l ne m Bır1~i bir gün ba :ıı a, Fransanın an- dılmışlerdır. Orhan Rahmi GÖKÇE __.,.. 

be giremiyeceğini .kaydettikten son- l\Iay, muharebe cephes"nin şimdi c~k bir mucize ile kurtulabileceğini fzmir D ff d [ .., d 
ra demiştir ki: Fransada bulunduğunu kaydettikten G ·ı . k b l i'Oyler.se, ona vereceğj.'ll cevap şu- e € r ar ıgın an 

-c Emniyetimizin ve müdafaamı- sonra demiştir ki: azetecz erz a U dur: Ben mucizeye inanırım, çünkü Muhammen B. 
zın tehlikede bulunduğunu kabul e- cHürriyet için mücadele edenİ~re etmedi Fransaya imanım vardır. Satış No. Lira K. 
d~cek olursak, buna k~rşı ~arım ~?- cephenin b.ul~~duğu yerde kalma ı Bern, 21 (Radyo) _Birçok gaze- Alla~n.ı_s~arl.~dık._> . 
b rler alamayız. Mtittefıkler ıç · rı ve askerlerımızı bu cepheye gönder_ teciler, Kayzer Vilhelmin Hollanda. Baş• ekılın sozlerı şıddetle alkı~ - 513 
mil~ onlarca dolar sarf etmek ve onla- mek mecburiyetinde kalmaklı~ımız daki köşküne giderek mülakat iste- lanmıştır. 
rn donanmamızla yardım etmekte "çin Hizım gelen malzemeyi niçin gön mişlerse de kabul edilmemişlerdir. Rundnn sonra ayan re:si jul de ja- 514 
kendimizi haklı gördüğümüz için on- dermiyelim ?> Kayzerin bulunduğu köşk, Alman nene bir nu:uk söylemiş. ordunun 

1kinci tepecik }J. 115Y zeytinlik 1 ci sokak 29,68 M. :\1. 
12 taj No. lu arsa. 
İkinci tepecik l\1. 1153 cevizli 
tajlı ar:sa 

14 94 
So. 111,95 M. M. 54 

55 97 
İkincı tepecik M. 1155 sevgi' So. 104,12 } l. l\I. 34 A 

' kahrnmnnlıcrını ve Belçikalıla ı ·· 51 ~ 

d askerlerinin muhafazası altındadır. .~. 0 
• • r n go~ "' man Propagan asi * tP.rd ıgı ceoıaretı yad etmış. mareşal ta.ilı arsa 78 09 

Petenle generaı Veygandın :">-·i.ikcıf>k 516 ./ ·ı J F D ALAD İYE meziyetlerinden ve Fransız milletinin 
İkinci tepecik )L 1160 Beşaret So. 57,42, :\L M. 46 

ıngı tere i e ransanın arasını boz- bu iki b(iyük askere beslediği itimnd- 517 
tajlı ar.:1a 22 99 

d d 
dan bahseylemiştir. 

lkinci Tepecik :\I. 1172 zeytinlik 2ci So. 73,62 :\I. )!. 1 

mak sev asın an vaz geçemiyor S efirlerle konuştu Ayan meclisi. riyaset tarafından 018 
tajlı arsa 14 72 
!kinci tepecik i\!. 117G zeytinlik 1 ci So. 114,80 ) 1. M. 
82 taj lı arsa Va<>infl'ton, 21 (Radyo) - Niyork - k k ·1 ı d Paris '>1 (Radyo) - Haric;ye na- liizum rörüldüğii anda tekrar top-

r ·~ gı or usu ı e yapı an propagan r. . • - • .. . . .. !anmak üzere celse •e nihavet ver-
Taymis gazetesi, bir sulh taarruzu - veya iki taraftan birine vaki olacak zırı Daladıye, bugun Amerıka !-lefırı . . Y • 519 

\ r·1 B ı·t . ·1 · f" . s· \1 mıştır. 
!kinci tepecik M. 1160 Beşaret Ç. So. 18,36 M. M. 
f>S rnjlı nrsa na giri~mek mııksadiyle İngiltere ve hain ~u.lh teklifi, herşeyle birleşmi~ ı yam . u ı , . ın~ı. ız se .ı~ı ıro_n ı, .- * 

Fransanın aralarını bozmağa çalı. olan ıkı devlet· ayıramıyacaktır. Bu kam bel ıle Türk) e sefırı Behıç Eı- ---- 5~0 İkinci tepecik ::\I. 1176 zeytinlik 1 ci So. 52,25 M. M. 
78 <ajlı arsa an Alman propagandnsiyle istihza devletler, ayni

1 

gayededirler ve de - kini k_~bul etmiş Ve kendileriyle u- Gazete sahifeleri 
etmekte ve şunları demektedir: mokrasiler için, hilrriyet için harbe- zun muddet konuşmuştur. • • • • G21 

<Harbin azami şiddetini yarataca- diyorlar.~ * Kararnamesı ıntışar etiz 
!kinci tepecik .\I. 1172 zeytinlik 2 ci So. 58,06 :\I .~I. 
5 tujlı arsr. 

1 t•l" " F k d A •k İstanbul, 21 (Telefonla)_ Gaze-
522 

s ı aya ugramış ransız a ınları merı a te sahifelerinin tahclidine aid karar-
523 

İkinci tepecik :\!. 1172. zeytinlik 2 ci So. 48,97 M. l\I. 
29 tajlı ar~a 
!kinci tepfcik M. 1176 zeyt inlik 1 ci So. 149,14 M . M. 
66 tajlı ar5a Yerlerde Vatan için mücevherat name intişar etm 1ştir. 26 Mayısta 

Kızı/haç teşkilatının meriyete girecektir. 524 

Tedavül eden tediye se- ve para vermeğe başladı d F d İkinci tepecil: 111. 1173 zeytinlik 2 ci So. 64,24 M. M. 
47 tajlı arsa 

Patis, 21 (Radyo) - Zengin ai- g ar ımı ranSJZ ra YOSU 
nedlerinin kıymeti lelere mensup pek çok ka<lınlar, Vaşington, 21 (A.A) - Amerikan S k k . 

kızılhar teşkilatı derhal Fransav. a l sı neşrzyat yapacak Bedin, 21 <A.A) - Almanyanın tayyare ve harp malzemesi alınmak "' 526 
.işga}j altında blllunan arazide teda- üezere para ve mücevherat teberru seyyar hastaneler ve cerrahi alet Pnris, 21 (Radyo) - Radyo istas-

525 ltiuci tep~cik M. 1146 Aras çıkmaz : 63,24 M . :\I. 
13 tajlı a!sa 
İkinci tep~cik M. 1146 Aras çıkmaz: 115,11 M. ~[. 
l 1 tajlı arsa 

)Jttl eden ted~-:e teaetleri için nşağı etmeğe başlamışlardır. gönclerilmesine karar vermiştir. Bun- yonlnrı, bundan sonra va ziyet bak-
527 

tlakt teadın eseslan tesbit edilmiştir: Şimdiye kadar bir çok paralar te- dan başka telgrafla 600,000 dolar kında sık sık haberler verecekler ve 
İkinci tepecik :\I. 1146 Aras çıkmaz: 173,56 M . l\J. 
15 tajlı arsa 

Bir HdJiaııda F~ kıymeti bir berri! eden ve ismini vermek ;.:;temi _ daha gönderilmiştir. plak çalmıyacaklardır. 
528 İkinci teper:ik l\I. 1146 Aras çıkmnz : 76,62 :\I. :\f. 

mark 00'98Dtimidir. yen bir kadın, bugün de 240 bin • 17 rajlı arrn 
Bil' Be'«"ika frangı eir markın 50 frank daha vermiştir. SON DAKôKA: 629 liı:inci tepecik ~I. 1146 Aras çıkmaz: 77,68 M. M. 

10 lajlı arsn --=-se~ rg :rraagı bir mar - Londrada tank 
.bn :ı&~idir. 

Bir Franstz fr.aıugı bir markın 5 
a.atimidir. 

530 İkinci tepecik M. 1146 Ara:'! çıkmaz: 29,90 M. :\I. 

1 •it F 26 tajlı arsa 
ngı ere ve r ansa 531 İkinci tepecik M. 1146 Aras çıkmaz: 91,04 ~I. :\L 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Tel- 18 tajlı ar a 

ima .. atı 
graf gazetesi r~zıyor : 532 İkinci tepecik ~I.1146 Aras çıkmaz: 91,40 :'ıf. l\I. 

Tank ve nakliyat umum müdilrü Amerika fabrikalarına 16 milyar ık 30 tajlı arsa 
Peter Bennet, geçen haftanın tank in 646 Bornova germE>n sç,kak 162 ~I. ~I. 8 No. tajlı arsa 

.... -... ........ -~-------
' Roma 

ve Londra ile 

17 52 

5 34 

10 45 

11 61 

7 35 

37 28 

9 64 

31 62 

80 1'§0 

78 10 

30 65 

46 61 

11 96 

45 62 

41 13 
288 00 

şas~ bakım.md~n en mü~aid hafta ol- tayyare Ve hat P malzemesi ISffiarladı lCAR 
dugunu, çünku ameknın Pant Kont ----

konuşamıyor yortusunda bile çalışmış olduğunu be Londra, 21 (Radyo) - Harbin ne rına derhal siparişler verilmiştir. 61 Darağaç mızraklı sokak 7 num &ralı deı.ıo (senelik icaın) 120 00 
Roma, 21' Radyo) - Paris ile yan etmiştir. kadar devam edeceği malUm olma- Amerika fabrikaları müttefikle _ Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça emvalin icarı peşin 

Roma v.e oma ile Londra arasında- Bennet halka, Almanların 90 ton- dığı için, İngiltere ve Fransa namı- . . . 1 . . t· ti, b"l k . . par a ile ve aç.ık artırma usulivle 22-5-940 tarihinden itibaren 16 giln • . . . rın sıparış erını ye ış re ı me ıçın • 
lci telgraf ve telefon muhabtıratı bu- luk tankları olduğuna dair çıkarılan ına Amerıka fabrıkalarına 16 mılyar . • . mOddetle müzayedeye konulmuştur. !haleleri 6-6-940 tarihinde perşe~-
tıü.n Uç sa1lt inkıtaa uğramış ve mU- şayialar yüzünden telaşa düşmeme- dolarlık tayyare harp malzemesi ıg- tertıbat almı~lardır. Hususı fabrıka- be gUnü saat 14 de mil!i emlilk rnüdür)Uğilnde yapılacaktır. Taliµlerın 
te ıkiben açılmış ise de akşama ka - !erini tavsiye ederek demiş~ir ki : marlanacaktır. Bu hususta kat'i ka- lar. on beş bın amele daha çalıştıra- muhammen bedeller! üzerinden ~ 7,50 depozito akçesi yatırarıı!c 
daı: muhaberat normalize edileme - clni'.lterenin de onlara benzer rarlar alınmış ve Amerika fabrikala- caklardır. yevmi mezkürda ll. Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyo-
Jniftlr• seyyar kaleleri vardır.> nuna müracaatları ilan olunur. 22 4 1S50 

' ı 
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Si'ERCO VAP_U_R ___ lz_m_ir 
4CENTASI 

( ANAl>OLU) 

Def ferdar ıgından: 
~ LA; 'GA. ·o \'apuru 
~ 21-fi -940 <!a beklen - Şulıeai 

CE. 'OVA VE R!Vl -ı,.---fl~ 
mekte olup • l i<!il in 

l~ıAr P.RA l ı manl·uına ha- Basmahane 
ı( 14 /( re ket erlecektir. 
ı, FEDERtCO \'apu -
~ ... "' - 9 o t . ru 21 . ;:ı - • 4 arı-

l~ ~kienmekte olup ISKENIJE
Iunanına hareket ed cektir. 

\fORANDI \'apuru 21.6-940 ta 
1;~ ıı-elerek yükü nü çıkarac ak tır 

1' A Dl BAU! motörü ız-5-940 ,. 
•nde bekl enmekte olup lstanbul 
!iapoJi Cenova liman l arına ha
~ edecektir. 
"-İC!A :\!otörü 28-5-940 tarihin· 
~~lenmekte olup CF.. 'OVA ve 
·RA limanlarına hareket ede -

;~. 

il'! 
!. Rf.·ALE Vapuru 3-6-940 tari-
~~ek'enmekte olup VENEDlK 

l'E ANCONA limanlarına 
•(Ai-

le ·edecektir. 
llTEA Vapuru 4-6-940 tarihin. 
~'ltlenmektc olup 1STANBUL 
~ l'iAPOLt CENOVA limanları-
lrek . et edecektır. 
,'t ._ Bütün bu vapurlar Triye1· •t, 'tfl. Cenovada ti.naif ,.., cenulıt 
\t.t ' limanlarma hareket eden 

.\ ANONiM aeyriaefain tirke· 

1~ Amerika Ye Hindiatana hare
. " LOYD TRIYESTINO ano
~~Yl"İ4efain tirketi vapurlanna 
'oı. ederler 
-,1' C.~rek navlun ·oe ce-..elue ba· 
\ l&tiJıleri hakkında acentemi• 
:tL~"•uliyet kabul etmez. 

FON No. 2004-2005 

Ot, . k 
vıer "e fÜre :iJ. 

LlMITED 
~\\ ~ APUR ACENT ASI 
~.1llı-ı. caddeıi Reeı binaaı ı..,;· 2443 

".ı dr" ve Liverpol hattan için 
1. "ıı·~ 'h . .. ~ '"' ı tıyacına ıore •apur• 

<lıııı •efn yapacakla~dır, 
;;; l 

tai lfenri Van J)er~1 
CAN EKSPORT LlNES ING. 

NEVYORK 

KYO R K İÇİN 
~ . 

·;,~Ess vapuru 24 mayısa doi-
1-j. eniyor. 

·il T T K'.'. BUDAPEŞ 
b.\l>EŞTE iÇiN 

.'t:ı:ıı\ ---
'.hı h l'EŞTE ır.otörü 18 mayısa ) •'-ı . 
~S.s 'enıyor. 

· ı~- ı\ rııotörü 5 Hazirana doiru 
'tor. 

Vt 
Ct; ~ARlTlME ROU:1.IA1N • 

lı,1 BUCA REST 
~\'~•• Ve Calaa için: 
~lı llN A motörü 24 mayl3a doi 
11 eniyor 
D~ • 

1 ı ~~1•nn film •e tarl!ılar1 ıu.I• 
~~0bır taahhlld alınmaL 
~ 2001-ıooa 

'1ı. Satı, ilanı 
ı •lılh hukuk mahkemeain • 

~~ad 
"<teda Poyraz sokağında 14 No. 
~~c e ?rıukim Edip kızı Hürmllz 
'•~e~nın bahçe sokağında 8 No. 
'ıh e rııuklm iken ikametgilhla
lat uı bulunan Fatma ve Nazlı. 

lan 
~! . rııuta•arrıf oldukları Bu-

~ 11 ecıdiye caddesinde sağı Us
•o~ aı1c solu gir!tli ve arkası pı-
th~tı Ve önü mecidiye cadde-i 
~~d~t ikt odalı ve 150 lira kıy
~ at olunan bir ev ile keza Bu 
'!~ h Uyular mevk' inde şarken ve 
1ı~ h &li] ibrahim tarlaları ve şi
\l~~t aA' cenuben k!li~e dıvarı il• 
lıtınl6 zeyt'n agacını havi 150 
'~~adet takdir olunan tarla ve ke 
\~ta 8 kuyular mevkiinde şar

\11 arben halil ibrah!m tarlaları 
'ne~ rııezarlık yolu ve cenuben 
i~d ahdud 919 metre murabbaı 
lt~ bir kuyusu bulunan ve 150 
. , et takdir olunan bağ mah -

"@r~' . aa 1 en izaleyi şuyu kararı-
"•ı 

13
en 24-6-940 pazartesi gü

lıtn~ de izmir sulh hukuk mah 
1da : •atışı yapılacaktır. Bu ar. 
'\ »ta~mtn olunan bPdellerin 

lh'lıı beşi verildiği takdirde 
ltı «le•i yapılacak aksi tak -

, •rıı' 15 kUn daha uzatılarak i
'I d, rıııa~ı !l-7-!l40 •alı gUnU sa
,b'ha ~•ne dairemizde ;vapılacak
~ d fazıa maldmat almak !sti-
1~n, ~lrerni1in 940-807 sayılı 
11 ~~ l!ıüracaatları lüzumu 1 • 
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fükellefin adı 

ve soyadı 
Sanat ve 
mesleği 

Ticaret 
adre~i 

VergininKazanç V. 
Matrahı Lira JC 

Osman O. Şahap Berber 100 

Hüseyin O. Recep l'ıfanav 

hare is 
İkiçeşmelik 

73 
Güzelyur 

Türkpazarı 

!l2 
lsareis 

lkiçeşmelik 
207 
Fettah 

Basma ha-

80 

Mustafa O. Vehbi Marangoz 103 

Hüseyin O. Mehmecl Yoğurt lŞQ 

ve muhal. 
lebici hane cad. 

Bilal O. Ahmed Fettah Til. Kasap 
kilik cad. A 50 

Hüseyin Aycloğan ~alaycı Kestell çi
vici hıımam 

Hasan Erişen Menba su 

120 

48 

100 

Mustafa Ural Tütün müs
kirat 

Hatun iye 
Tilk'lik 114 

Hatuniye 
evliya :ı;11de 
47 / 1 
Hurşidiye 

Yeni M. 4 
Gaziler Ke

mer 192/1 
GOzelyurt 

TUrkpazan 92 

351 88 

Kemal Marangoz 360 

Nafiz oğlu Mustafa Nalbant 20 

Nasuh Pır Manav 80 

Hasan O. Mehmed Terlikçi G. Yurt İn
kılap 66/6 

Hatunlye Til
kilik 176 

40 

Durmuş Ali Çorapçı 170 

Mustafa ot. Osman Kunduracı G. Yurt in
kılap 28/ 1 

68 75 

Mütekait Faik TUtUn ve Hatuniye ev
!lya zade 47 / 1 
Cedid Alaybey 

95 80 

Fehmi K. Şilk
rüye 

Şaban oğ. Ömer 

Mustafa kı. Şefika 
Ali oğ. Arif 
İsmail Uncu 

Ahmed ot. Lütfi 

Aptullııh oğ. Nec
mettin 

Ahmed İdris 

H111it Altıneıer 

Kanber oji. Hüseyin 

Cavid ve Hasan 

Hiiseyin Balltara 

Muııa oi. İbrahim 

Ömer Faruk 

Ömer Faruk 
Ahmed oğ. Seyid 

Ali 
Tahsin Kazım 

Osman ?furi v~ 
Ahmed 

Salih oğ. HUsnU 

,Süleyman GUrşen 
ve Zeynel 

Ali Patikçi 

Hüseyin Saipotlu 

Kerim ve Ali 

Ali ot. Ahmed 

Hüseyin Kayın 

Kazım Erırin 

Sabri oi. Bahaettin 

Rffat o. Yaşar 

Osman Telli 

Riza oğ. Hakkı 

İbrahim Aş 

İbrahim 

Ahmed oğ. Hasan 

Mustafa oğ. Ali 

Üzeyir Elmas 
dayı 

Hüseyin oi. Meh
med 

Salih Nuri 

100 
24 

sigara 
Velespit 
tamircisi 
Kuşçu II ci gaziler 

kemer caddesı 
161 

72 

Kepekçi 
Aşçı 

Hancı 

:Manav 

Kuyumcu 

Fırıncı 

> 
> 

> 
Hatuniye 
Tilkilik 

228 84 
252/ 1 36 

252 1944 
250 

Hasan ho- 120 
ca kuyumcu
lar 26 
4 cü Erme-
ni Havuzlu 24 

250 

Kömürcü Pazaryeri 50 
Alaybey 52 

Kasap Ballıkuyu 60 
Hacı Ali cad. 

31 
Terzi Güzelyurt iki 100 

çe~melik 182 
Kunduracı S. oğlu 24 

Burç 138 
Kömürcü Hurşidiye 50 

Sadullah 3() 

Şapka ta. Hatuniy~ 200 

> 

Terlikçi 

Kahveci 
Berber 

Kahvecj 

Kunduracı 

Dokumacı 

Şarap bü-
fe!li 
Kundura ve 
makinacı 

Kunduracı 

Kasket 
dikicı 

Şapka 

amili 

Tilkilki C. 75 
> > 

A. ağa K. altı 
226-28 

200 
36 

> > 162/25 50 
Hatuniye Til- 140 

kilik 36 
A. ağa K. altı 

264-15 
Tuzcu iki
çeımelik 279 

A. ağa Ke-
meraltı 226/85 

İsareis iki
çeşmelik 91 

A. ağa K. 
altı 226-23 

A. ağa K. 
altı 226.22 

34 

96 

36 

150 

86 

86 

A. ağa K. 72 
altı 264-4 

,. > 804 800 

Kunduracı G. yurt in- 48 
kılap 64-66 

5 
TUtun, mUs- İsa reis 100 
kirat ikiçeşmelik 123 
Tahmis Ç. Kapu Til- 48 

kilik Cad. 358 
Kunduracı İstikial Gün- 70 

düz 4 
Eskici 

Eskici 

G. yurt iki- 30 
çeşmelik 156-1 

Dördüncü 36 
ermeni De. 
ğirmer. :!-ı 

Kalaycı Çiçek 20 
Tamaşalık 

Yağcı 2 inci Gazi- 50 
!er Küseli 

Araba ta. Gaziler Ke. 40 
mircisi mer cad. 252-4 
Nalbant ikinci Gazi- 24 

ler Kemer C. 226-4 
Kömürcü ikinci Ga- 150 

ıtlır Kemer c:. 

25 

10 

12 

22 

6 

1 

1 

1 

26 

2 

4 

' 
38 

12 
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12 

14 
6 

138 

16 
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9 

~ 

1 

19 

1 

1 

17 
l 

1 
34 

28 

2 

6 

6 

16 

78 

5 

10 

8 

8 

1 

6 

6 

10 

10 

6 

15 
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06 

31 
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79 

10 

60 

27 
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46 

12 

28 
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42 
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00 

60 

58 

48 

64 
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99 
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98 

75 

95 

84 

97 

68 

80 

88 
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62 
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69 
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27 
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99 

Sli2 

21 

50 
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10 

15 
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29 
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12 
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48 
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daimi encüme-
en: 

.l\I ıkez a\ gır deposu ihtiyacı için 175 lira 55 kuruş kıymetinde ecza 
dtı f k an mevad alınacaktır. Alınacak bu ecza ve dezenfektan me\•ad 
:;.om sıs akşamına kadar veteriner müdürlüğüna teslimi şarttır. 

Taliplerin 23/5 940 tarihli perşembe günü saat on beşte vilayet en
cim ninP fatih malı1mat almak istiyenlerin her gün daimi enctimen kale-
min~ müracaatları llan olunur. 14 18 22 26 1693 

eledıyesinden 
1 - Muhammen bedeli flOOO lira olan kazanın bir senelik umumi te -

mi.lıik ·.,ine ilan olunad müdck' zarfında iı:tekli çıkmadığından 17 hazi -
rnn 940 pazartc.si günü Haat 15 e kadar bir ay müddet içinde zuhur ede
cek v haddi ayık bedel teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle ihale 
olun caktır. 

2 - Tnlipltır:n yüzde yedibuçuk teminat akçeleriyle akhi-ar beledi -
~esine bnş vurmaları iliin olunur. 22 26 30 4 1842 

••lllllllllll•tlKfllllltlllllllllllltlHllllllHlllUllHllllllllllllllllllllllUllllllllllHIHMllllHltll•":. 

: A ~ : 

~ z ir Levazım mirliği ilanları~ . . - ---··· ................... " ........................................................................ __.... 
lzıııiı levazım amirliği satın alma ktnnisyonımdan: 

l\liktarı 

Kilo 

8750 Taze kabak 
113iö Kırmızı domates 
15250 Patlıcan 

8900 Taze fasulya 
4800 Taze bamya 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin yukan<la cins ve 
miktarları yazılı bec kalem sebze ihtiyacı nçık eksiltme suretiy
le münakasaya konmu~ttır. 

2 - lhalesi 3 haziran 940 pazartesi günü saat 15 de kışlada İzmir 
levazım amirliğ" satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 3018 lira 75 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata nkçası 226 lira 41 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1st.ekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltm<ıye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

marlı.lderinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komi.syona müra-
caatları. 17 22 27 1 

lzrr.ir lcııazım am:1·liği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir 'Mst. Mv. Çeşme mıntakasındaki birliklerin (20130) kilo 

kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - İhalesi 24-mayıs-940 cuma günü saat on altıda kışlada izmir le-
vazr:n fımirJiği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (5233) lira sekS<?n kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate ak~ası (392) lira elli clört kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - 1 tekliler ticaret odasında kayıdh olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslitm<ıyc iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı \'esikalariyle teminat ve 
teklif 11\Cktuplarını ihal(> saatinden en az bir saat evvel komis-
yonr. vermiş bulunacaklardır. 9 13 17 22 

/zmir levazım amfriiği satın alma komisyonundan: 
ı - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 

ve yemler aşağıda gösterildiği gün ve saatlar<la ihalesi kapalı 
zarf açrk eksiltme ile yapılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat t.eminatlar1 ile birlikte ihale gün ve san -
tında Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonunda 
bulunmalan 

3 - Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bal 
mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada va
ki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun, kuzu, sığır 
etleri bir eksiltme He yapılacak olduğundan talipler her üç eti 
de verrniye mecburdurlar. 

6 - Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 

satın alma komisyonu ile istanbul deniz satın alma komisyonun
da görülür. 

> 

> Ali oğ. Hasan 

Bigalı Hüseyio 

Haspj Böltim 

> Ömer Ergin 

Hasan ve oğulları 

> Şüayip o. Haşim 

> Kaptan o. i\f ehmed 

> Abbas oğ. Ziver 

Eksiltmenin Eksiltmenin yapı-
nevi lacağı gün saatı 

Kapalı zaf 24/51940 cuma 10 

Eskici 

Kuyumcu 

Fırıncı 

> > 
182 

> 

H. Hoca 1 Ci 
Karaosman 2 

Kestelli baş
durak 175 

Komisyoncu H. H. Ali 

Terzi 

Aşçı 

Kümürcii 

Kunduracı 

paşa 92 
. JI. 4. K. 

Osman 15 
Fettah Tilki

lik 219 
Kestelli 

nıışturak 167 
Kestelli 

Başturak 205 

72 

5o 

303 

250 

54 

172 

150 

6 

(ANADOLU) 

l::uıiı lct'czrnı cimirlifji s•ıtm alma kımıiıyohuncJan: 
1 lzmir M.t. l\h'. Fora ve Söğiltçuk mıntak.aaındaki birliklerin 

(57096) kilo ke$ilrniş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliylc ek
sillm€) e konmu.cıtur. 

2 - 1hnlesi 21-ma) ıs-940 cuma günü saat on beşte izmirde kışlada 
İzmir leH zım aıuirj'ği fatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tııhıt in edilen tutarı (11119) lira yirmi kuruştur. 
4 - 'I'errdnat mu\'akk&te hkçusı (856) lira kırk kuruştur. 
5 - ~ ırt ıanıe:;i her giin kı,misyonda görülebilir. 
6 L tfıkliler ticaret oda-;ıncl:. knyıdlı olduklarına dair vesika göster· 

m"k ~~eburiy€tinclNlirler. 
7 Ek ·jl men:ı i:;tiı ak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde \'e ~artna:nesinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklıf l{'ktupl<lrıııı ıhale saaiiııden en az bir saat evvel komis-
yonn vermi<ı buluıwcrklardır. 9 13 17 22 

l:nı ·r lcr11zıı·ı tiıı•illiiji :-afu alma komisyonundan: 
1 lzmir l\I t Mv. Sllerihisar rnıntakasındaki birliklerinin 

( 45750) kilo ke,:,ilnıi~ sı[rır eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
siltme) e ı~onmuı:tu r. 

2 - lhalesi 24-5-940 cuma giinü saat on beş buçukta kışlada izmir 
Jenız m fımirliğ: sntın ı.lnıa komisyonunda yapılacaktır. 

3 - T~hmin edilen tutarı l 1895 liradır. 
4 - Temina:: muvakkate akcııs• -892- lira on üç kuruştur. 
6 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 1st~kliler ticaret oda.<;ııırh. kayıdh olduklarına dair vesika gös

termnk mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltm,,ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve yçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektuplarını :hale saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 9 13 17 22 

Manisa C. müddeiumumiliğinden 
l\lanisa cezaevinin 1-haziran-940 tarihinden 31-mayıs-941 tarihine ka

dar olan bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmey~ konul
:nuştur. 

Ekmeğin beher adedi 960 gram ilzerinden olmak üzere senelik ihtiyaç 
158000 adetten ibarettir. 

Muhammen bedel beher ekmek8 kuruş 16 santim hesabiyle 12892 lira 
80 kuruş ve muvakkat teminat miktarı da 966 lira 96 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler müddeiumumilik kaleminden bedelsiz olarak a. 
hnabilir. 

İhnle 24-mayıs-940 cuma günü saat 15 ~ C. müddeiumumiliği maka
mında toplanacak olan komisyon huzuriyle ynpılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlariyle teklif zarflarının kanunun 32 inci 
maddesindeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale saatinden en az 
bir sant evvele kadar makbuz mukabilinde C. müddeiumumiliğine veril
me:::i ve isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. 19 21 22 23 1786 

M. M. V. D niz Levazım Satın 
alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 18.526 lira olan 15700 kilo parça bezin 

23 mayıs ~HO tarihine raslıyan perşembe günü saat on birde 
kapalı zarfla ınt:nakasaoı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondnn parasız olarak ühnabilir. 

3 - lsleklileriı 24HO sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
ceklerı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Krısımpaşada bulunan komisyona makbuz 

1 
mukabilinde verm~leri. 8 12 17 22 3682/ 1589 

DEVLET DEIVi.ı.k r OLLAkll~UAN 

Kiralık arazi 
O. D. Y. 8 inci i~letmc komisyonundan: 

1 

1<laremizin Bornova meı:-ıinlisindeki (103.80):\L 2. arazi 7-6-940 gilnil 
saat 15 de Alsancakta işletme lıina:ıında komi:;yonumuzca üç sene müd. 
detle,kiraya verilecektir. 

üç senelik muhammen kira~ı (216) lira olup isteklilerin 16.20 liralık 
l\L temınat makbuzlnriyle muayyen vakitte komi~yona gelmeleri tazım
dır. Şartnamec;ı i~letmc kaleminde görülebilir. 22 24 27 31 1855 

1 Sıhhat vekaletinin reımi ruhıatını h aiz 

f~ AS E 

1 18 24 21 

10 24 2 05 1 84 14 13 938 

11 21 2 24 13 45 939 

88 75 17 75 106 55 937 

G 88 1 38 8 2G 937 > 

10 60 2 12 1 91 63 936 > 

2 82 56 9 38 936 > 

1 83 !lO 2 57 937 > 

22 Ma ıı 1940 Çarşamba ,./ 

lzmir Sicili ticaret memurluğundan 
İznıirtle hmetpasa mahallesinde htrinci yLiksek sokağında 3 nuıtı&.. 

rada oturan (Ahm;d oğlu l\Iahmutl Elsal) ııı ödüııc para verme i~le .. 
riyle uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 nm~aralı kanun bük .. 
rnüne göre sicilin 2743 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan oJunat• 

1 : Beyanname 
2 : izin vesikası 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

BEYANNAME 
1 - Beyennameyi verenin adı ve 

ya unvanı ticareti: 
2 - Kanuni ikametgahı: 

3 - Ticaretgahı: 

4 - Tabiiyeti : 
6 - Sermayenin miktarı: 

6 - Muamelenin nevi : 

7 - Alınacak faizin 
~addi: 

en yüsek 

l\lahmud Eelsal de 
lzmirde lsmetpaşa mahallesin de 
1 inci yüsek sokağında No. Sf;JsBI 
mukim Ahmet oğlu Mahmut 

4 
efe 

lzmirde Yemiş çarşısında No. 2 
Türkiye cumhuriyeti 
2500 (iki bin beş yüz) Türk lirJ • 

sıdır. """ ~;;terır 
Şahsı imza ve kefaleti mu:. 

ve müteselsile!i ticari senetle 

Senevi % 8/50 dır. .~. tsl< • 
8 -. Borçluya tahmil edilecek Borç vadesinde ödenmedıgı e~ 

şartalr: dirde geçecek günler için se~e• 
% 8/50 hesabiy\.e faiz ve n; uc· 
rnasarıfı muhakeme ve ro 1 
reti vekalet alınır. · • 

9 - Ödünç para verenin tabi ol- İzmir başturak tahsil şubesı 
duğu maliye şubesi: dir. 

Dilekcem. . ııG•· 
Mevkii muamelede bulunan 2279 sayılı kanunun 3 üncü madde~• tııt· 

müne göre işbu 3 nüshadan ibaret beynnnamem bittanzim arı 'e efil• 
dim kılınmış olmağla muktazi izin vesikasının senei sabık veçbile -; 
mesine müsaadelerini saygılarımla !ilerim. t4 

!zmirde yemiş çarşısında :N°· 
Mahmut Elsal 

2 -5 - 940 1' 
Bir kuruşluk tayyare P:ı.a 

Onbeş kuruşluk damgn P 
Ahmet Mahmut mübri1 

Ödünç para verme ~ ş lerile meşgul olanları! 
mahsus 

İZİN 
Adı ve Soyadı veya unvan: 
Kanuni ikametgahı: 

133 

82 

31 

186 

36 

73 

105 

2/ 48 

56/6 

7/ 2 

6 / 26 
' 

5/43 

5/41 

5/48 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

VESİKASI 
Mahmut Elsal . ~ 
İsmetpaşa mahalles:nde 1 iJ>C

1 

sek sokak No. 3 

Yukarıda isim ,.e unvanları ile ticaretgah adresler: yazılı mükellefler namına muhtel:f yıllar için tarho'unan \'Crgiler isimleri hizasında güsterilmi~tir. Bu mükelleflerin terk! tica
r t etmiş ve halen nerde bulundukları te b't edilememiş olm:H hasebiyle \ ilan arihini takip eden güncleıı itilıart·ıı mezkur verg lere 30 r-iin içinde itiraz hakları olduğu .;'36fl2 ~ayılı 
knnunun beşinci maddesine istinaden tebliğ makamına kaim olmak üzere il:in olunur. ı. 46 
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