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• HAKKIOCAKOöLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM M'ODDET1 Türkiye için Hariç için 

SaMlik ....... 1400 2900 
Altı a31lık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nilshalar { 25) kuruştur. L TELEFON:2697 

llcin mm dcre<·atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

iman orduları çok •• 

Almanların hücum şiddeti kırılıyor 

Majinonun bi;. kısmına yap
tıkları taarruz tardedildi 
Fransız ordusu ile lngiliz ~ Belçika 
ordusunu birbirinden a-yırmağa 
ve denize çıkmağa çalışıyorlar 

Binlerce tanklar çok müthiş harbe tutuştu 

Tehdit 
--*--

Galiba Aurupa 
harbında İtalyanın 
uhdesine aldığı uazife 
daima tehditten 
ibaret olacalı! -·HARKIOCAKOCLU 

Son luıftalar içinde Belçika ve Hollan
daya yapılan tecaviizlc başlıyan a kcri 
hal'(!kflt, FraıısıL topraklannda liİddetini 
artırmış, dünyurun şimdiye kudar gör
rn~diği miithiş bil' hnğu~ına l.nl:-: -· 
tnı tır. llitlcrln yıllardanbcri hazırladığı 
~·ıldırım luırbııun sistemi maIUmdur. 
lliitiin kuvvetleriyle bir kaç noktadan 
YUklenınek, cepheyi yarmak, seri iler· 
lenıc ile mukabil tarafta panik uyandır· 
tnnk, maııe\'iyatı sar:.mak, en kısa bir 
latnanda neticeye ,·annaktır. Yeni harp 
silahlan böyle ~eri akınlar yapmağa da 
ltıiisaittir. Lakin akınları arkadan bes· 
lernek bilhassa motörlü fırkaların muh· 
taç bulundukları benzini yetiştirmek 
bugHnkü harp şartlan içinde kolay bir iş 
~ayı lam az. 

Askeri muharrirlerin bütün mütalaa· 
lan, Alnınnların giriştikleri harekatın 
~ok cüretkarane olduğu noktasında ,.e 
eğer bu taarruz bir te\'akkuf de,Tcsine 
girerse neticenin Alman ordusu için bii· 
liik bir felaket şeklini alabilmesi ihti
tnıtlleri üzerinde birleşmektedir. 

Müttefiklerin kumanc]anları. başvekil
leri, salahiyetli bütün adamları vaziye· 
tin nezaket \'e vahametini gizlemeğe Jii. 
zum görmiyorlnr. Nihai zafere besledik
leri sarsılmaz itimatla açık konuşuyor
lar. 

/<'Tansı:: motörlü kıtalanııdan biri harekete hazırlanırken 
Paris, 20 (ö.R) - Şimdi gittikçe eden dü§man zırhlı fırkalarının mik

teyid ediyor ki Alman bqkuman- l dan dört veya beştir. Bunlar Sambr 
danlığı tarafından kat'i neticenin is-

1 
ve Uvaz nehirleri arasında takriben 

tihsaline çalıımağa memur edilen 50-60 kilometrelik bir cephede La
kuvvetler düımanın sol cenabıdır. 1 

fer ve Lokato arasında sekiz gün mü-
Hakiki bir motorlu kolordu tqkil 1 - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Almanlar şi diye kadar 
1500 tayyare kaybettiler 

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

Londra 20 Ö.R) - Almanlar şimdiye kadar 1500 tayyare kaybetmişlerdir. 
Alman lıava tazyikinin haCiflediğine dair işaretler vardır. Diişmanın adetçe fni· 
kiyetine rağmen İngiliz tayyareleri gerek pi~otlnrı, gerek materyal itibariyle 
Almanlara fü;tün olduklannı ispat etmektedirler. 

Amerika Cümhur reisi B. Ruzveltin işareti ve(lıile Amerikan eııdiistrisi se· 
nelik ta~·yure imalatını 50 bine çıknrmağa çalı~ıyor, bu tayyarelerin mühim bir 
kısmı miittefiklerin emrine verilecektir. 

Resmi ~c hususi salahiyetli ağızlardan 
lıildirilen mnlfımata gi;re va7iyet her iki 
hırnf için çok naziktir. Alman akını şim
dilik muharebeleri kazanıyor. Fakat bu 
neticeler harln kazanmak demek değil
dir. Muharebe kazanın. k başka, harbı 
ka1.aıımak başkadır. Çiinkii miittcfik or· 
dulnr tam bir intizamla cckilnıekte mil· 
lonıuk ordular harp k~drctıcrini mu· lngiliz • Fransız askeri ihtilafı yok 
hafuı.a Cl lcmektedirlcr. 

'°A .. S CEZAYtA 

la itnitı.iı MS-.u• 
"' 11:8 rı~"s.-a ·• .-

· (Iİ:I &ift&.Yl\ft •• .,, 

Akdenizi ve .ba1lıca tngiliz, Fransız, 1talyan üslerini gösterir harita 

Italya harekete geçmek, harbe gir-
mek için Duçenin emrini bekliyor! -·-Ciano "Italya sözünü söyliyecektir" diyor -Mısırda 

paraşütçülere karşı tedbirler alındı 
----~-~·---~*-~~---~----

Milfıno, 20 (A.A) - Büyük kilise PARtStN HUSUMET!! İngiltere • İtalya 
meydanında toplanmış olan kara göm- Roma, 20 (AA) - Dün akşam MUa-
le.klilere hitaben bir nutuk söyleyen notla Kont Ciano tarafından söylenen münasebetleri 
Kont Ciano şöyle demiştir: nutuk hakkında tefsirlerde bulunan Mes- Londra, 20 ( ö.R) - Geçen haf. 

« - İtalyan milletinin ifasına mecbur sagero gazetesi, Cianonun haklı ve mem- ta Cebelüttarik İngiliz kontroluna 
ka1acağı yeni v~eler, hükümranlık leketin hayatı için elzem diye tavzif et- uğramadan geçen Reks ve Konte Di 
hakkına scllip bir devletin ınenafüni mü- tiği ltalyanın tabii temnyül1erinin, nazı- Sovoya İtalyan vapurlannm vaziye
dafaa kaygusundan, memleketin hayatı rın 30 Sonte.şrinde söylediği dikkate .şn-
için elzem olmasına ve nısfet kaidesine yan nutuklarından birinin mevzuunu tini tetkik eden diplomatik muharrir
emellctinl tahakkuk etiırmek iarüreiın- nafıii o zıınıan·~anste şuıcıeuı oır nusu- luu~cuı e1lııa§1110::.üıiu ııcıh."Qı 'vııllt!I.• 
den, büyük bir devlet olmak prestijini metle karşılandığını hatırlatmaktadır. dığını tasdik ediyorlar. Fakat deniz 
muhafaza etmek ve taahhüdatına ve FRANSIZ • İ AL YAN kontrolünün Almanyaya kaçak eşya 
mukadderatına sadık kalmak azminden MÜNASEBETLERİ gitmesine mani olmakla beraber 
mülhemdir.> b"l ltalyan deniz ticaretine zararları 

ltalyanm Habeşl'itanda ve İspanyada Roma, 20 (A.A) - Royter Ajansı ı -
diriyor: ~ azaltacak §ekilde tatbik edilmesi için 

yapmış olduğu muharebeleri hatırlatan Buradaki bazı siyasi mahafil, Fransız müzakereler cereyan etmektedir. 
hatip demiştir ki: kabine.sinde yapılan değişikliklerin ve Bununla beraber Romada duvarlara 

« - İtalya, Avrupa hayahnm ha· bilha .. •sa haricı"ue nezaretı· umwnı· ke.tı"p- 1 F · 1 • • · t .,. ., a ası an ve aşıst gazete erının neşrıya ın-
diselerine bigane kalamaz. Romanın liğine Legerin yerine Rouxnun tayln dan anlaşılacağı veçhile bir anlaşma ih
bu bapta sözünü söylemesi lazımdır. edilmesi keyfiyetinin Fransa dış siyase- timali henüz uzaktır. 
Ve söyleyecektir. Duçe, parolayı ve- tinde, ezcümle ttalyaya karşı olan siya- d • 1 
rir vermez derhal harekete geçece- setinde büyük tebeddüllere önayak teş- Mısırda yeni te bır er 

kil ed ğ. k tinded" l B k" Kahire, 20 (A.A) - Askeri vali m7, Bu parolayı, sulhta da, harpte de ece 1 anaa ır er. azı un-
o-- seler, Legeri Fransa hariciye nezareti bir emirname ne,rederek, Mısır veya 
yegane şefimiz olan Duçe verecek- diktatö'rü telakki etmekle idiler. Bunlar lngiliz üniforma.siyle, yahut da ~ivil 
tir.» Paris ile Roma arasındaki iyi münase- olarak paraşütçüler veya tayyareler 

betlerin inkitaından Legeri mesul tut· 
maktadırlar. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Birinci Erkek Lisesi 

tletiz bayramı parla 
şekilde tes'it ed.ldi 

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

Dünkü müsabakalarda derece alanlar 

Harbı kazanmak için biiyük orduların ---------A*x-------'--
~~!!tt~~:i!:ı;~i, hozguna uğratılması Yenı· başkumandan Vey-

Simdiye kadar cereyan eden muha
l'ebelcrde b<;yJe bir Jıadisc kaydedilme· 

Koııt Ciano 

tniştir. Buna iJa,·etcn müttefik ordular tt f b kl • A •k h b 
~=~~:i~:dd:ı~~ ~~~;~·~;!~·~1::~:~m~~::: gan an za er e enıyor " merı a ar a 
dı1~ vaziyetinde her iki taraf~n lehi- x*x girmelidir" 
ne ve aleyhine kaydedilecek '\iaziyetıer "Ve y gandın bilgisi, kat'i azmi ve dinamizmi --*-
Jlek çoktur. İçinde bulunduğumuz hafta / b l 
il\inde vukua gelecek taarruz ve muka- Almanların cüretine ga e e ça acaktır " uDerhal bitaraflık 
bil taarruzların alacağı şekil vaziyeti ------x*x----- kanununu lesh ve 
flaha iyi aydınlatacaktır. Şimdiden ve· DA h 
:rilecek hiiltiimler tamamen ycr:.iz sayıl· Paris, 20 (A.A) - Muhnrcbenin in1d- Aynı mahafillerde hasıl olan ka- Almanyaya CBnl aı:p 
!lıağn layıktır. şaf halinde bulunduğu bir zamanda ge- naate göre, hareket harbinin müte- e ek lazımdır» 

Bunu böylece tebarüz ettirdikten son· neral Vcygandın Başkumandanlığa ta- hu11sı olan Veygand dikkate ,ayan Rı'chmond. 20 (A.A) - Vir.iinya 
r b" ·· ı·· w ı la yini Fransız mahafillerinde memnunl-n şu ır turu ne yaııacagı an R'i1 011• B h f 11 1 bir intibak meziyetine maliktir. Bu Metodist kilisesi Peskoposu Jnmes 
l'an İtalyanın \·ariyctini bir kerre daha yetle karşılanmaktadır. u ına n i ere e 
gözden geçirebiliriz. Veygandın evvelce de bu makamı işgal mükemmel süvarinin bir nevi zırhlı Cannon, Hitlere ve ona benziyenlere 
. Daha harıı başlamadan ev,·el bir c;ok ettiği ve muınaileyhin muharebenin ce- süvari kuvveti olan motörlü fırkata- karşı harp ilfın etmeleri için reisicüm
ıddialarla dünya sulhunu tehdit eden reyan ettiği sahayı iyice tanıdığı beyan rı ram edeceğinden ,üphe edilme- hur ile kongre nezdinde yük~ek nü-
italya, harbın ilk günlerinde derhal harp C!dilmektedir. mektedir. fuzunu istimal etmesi talebini muta-
harici hulunduI,rımu ilan eylemiştir. -------------- d ' f h k B Miittefiklcrin henüz hazırlıklarını ••••• ......... •••••••• • ...... •••• •••• • .... Veygand a tıpKı oc gibi a- zammın olarak hariciye nazırı . 
~ npnıadığı giinlerde İtalyanın silahlı bir • ra.rlar ittihaz eden ve cüretkarane Hull' e göndermiş olduğu açık mek-
lıarekete girişmesi, Bcrlin • Roma mih· ergı z muharebelere girişen bir kumandan- tubu neşretmiştir. 
\·~rinin istinat ettiği bazı taahhütlerini dır. Bu mektupta, Amerikanın bitaraf-
l crine getirmesi beklenebilirdi. Mumaileyh, takdire üıyik sükuneti ile lık kanununu feshederek Almanyaya 

italya hundan içtinap etti. Kokulu Kız VPygandın coşkunluğunu itidale .sevk harp ilan etmesi takdirinde yer yü-
dc\~ıd~:dan fazla derin bir siikut için· -*- eden Man•şal Pctain ile birlikte çalış- zündeki milletlerin hattı hareketle-

mıştır. · ' d h 1 d w • w • b l 
:Norveç tecavüzii \'ukubulunca İtalya· Yeni romanımız Mezkur mahafillcrdc netice olarak rmm er a egı~ecegı eyan o un-
~ Yine bazı hareketler, teh1ikeler sezi}. söyle denilmektedir: maktadır. d M Lezzet ve alaka ile takip ede- • 1• iittef ik donnnmnlnrı müstacelen Veygand, sür ati baıda gelen bir Mektup §Öyle bitiyor: 

r. İtal· ceğiniz bu yeni romanımıza deden en bü '"k tabiyeciler- Böyle yapıldığı takdirde korku 



( 

'. Bektaşilik ve kinci ahmut 

Tefrika: 2 Yazan: Süleyman Külçe 
••••••••••••••••••••• ................................................... 

Saltan Mahmut kılınç kaşanacaktı .. Ocak, 
yeni padifahın harekatından çıkacak 

fırıata malik olmus demekti .... 
" 

~~--~~----~X'----------

Alaya Sadrazam Alemdar Mustala paşanın 
ıoo kadar müsellAb muharızı ile bizzat 

kendisi iştirak etmişti 
%~~ 

Padişahm emelleri, ümitleri gibi şehinşablık ve hükümeti Yeniçeri
sahauatma da nihayet verildi. Taht- lcr dinde bırakmak... llcindsi .ise 
tan Yeniçeri eliyle indirildi. Yerine devam edegelmekte olan kanlı ta
dördüncü Mustafa geçirildi. tşte, assup ve irtica devri ile mücadele 
tam Bckta i babalamın istediği etmek demekti. 
örümcek beyın1i bir hükümdar... Bu mülahazalar, fii:phesiz alaka
Belrtasi bahalarının, Yeniçerilerin darlara ımerak verici bir teeesaüs 
keyfine payan yoktu. Her fCY eski yarattığı sırada hükümdann ahlak, 
hamam, eski tas ohnu~u. T~kkür ve tasavvurlarını an\ataca'k bir ve
olunur ki Fransa - Rusya anla~ası sile 7.ııhur etti. 
Osmanlı devletine de biraz nefes a1- SUitan Mahmut k.d.ınç kuşana
dırdı. Biraz sonra, Alemdar Mustafa caktı ..• Ocak. yeni padiplun hare
paıarun ordusu ile Jstanbula ~n- katından çıkacak fırsata malilc o1-
de Yeniçeriler daha ileri giderek Se- muş demCkti ..• Merasim günü ya
limin de bruna girdiler. Onu da öl- · ~ça ıBekmşi ıbabalannda, Ye
dürdüler. Bir Kiyotin gibi işliycn niçeıilerde hatta h ta menk artı
şuursuz alet vazifesini bitirmişti. yordu: çünkü. Hacı Bektaştaki pir 
Onu i§leten eller artık müsterih ola- evinin po t :oeşinine taç giydiren 
bilirdi. Y cniçe.ri ağası. Padişahlara da şey-

Maamafih. yine faiilet.. denaetc hülis1fım müvaoChesinde kılınç ku
galehe ça1dı. l'.eceddüt taraftarları ~atması adetti 
SClimi aalisin kardeşi oğlu İkinci . Netekim Üçüncü Ahmedin ve 
Ma'hmudu tahta çıkardılar. Yeniçe- müteakıp Padişahtann bu merasi
rilerin buna pek te emniyeti yoktu. mi, bu şekilde cereyan ettiğini her 
Hatta, Mahmudu saray dairesinde kes biliyordu. 
araşbnnışlar ve onun da Selim gibi Günü gelince: her kes sokakJara 
hakkından gelmek istemişler idiy- döküldü. Fakat ah~an manzara 
se1er de bulamamtşlardı. değişmişti: 

ikinci Mahmut 23 - 24 yaşında Alaya Sadrazam Alemdar Mus-
bir delikanlı idi. Karakteri pek te tala paşanın 300 ka&r müsellah 
malum değildi. Genç padişah acaba muhafızı ile bizzat kendisi i§tirak 
ne yapacakb) Eslafuıdan ekserisi etmi~ti. 
nin yaptığı gı"bi Y eniçcrilerin binbir Bu, rulete muhalifti. K1bnç kuşan
isyaru, çeşit çeşit azgınlıkları üze- ma alayında müsellah a .iter bulun
rinden bir sünger geçirerek masla- durulmazdı. 
hatı idare edecek ve guya bu akıl Ark dan padişah başına bir fes 
ile onları kendine cdbetmiyc mi giymiş ıve ıfesin üzerine bir sarık 
çalışacak>.. sarmış olduğu halde şeyhülislam 

Birinci k; dbetteki içi kof bir -BiTMEDi-

Av hayvanları 
himaye edilip 

üretilecek .. 
Menedilen au şelıilleri 
oe yalerl 
lıazalara IJildil'ildl 
Dün vilayet makamında vali muavini 

Bay Eminin riyaseti altında Ziraat mü-

Yeni Nüfus doğru 
'~---------x.y.~:---~------

H azı r l ıklar ı n bitirilme-
çalışıbyor • 

sıne 
~~~~~•x•x----------

/ zmi rde numarataj İf leri miikemmel 
d.ürü B. Ret.et Diker. Veteıiner müd.ü- _ •. x~x 
rü Nazım Uygur, Orman başmüdürlüğü Butun meırilekette yapılacak ntıius tavbahın hakkında aşa~aki ~mn ıgön-
meıitez şefi miihetıdis E\ıat Sansoy ve sayımına dört ay gibi kısa bir ı:aman denniştir: 
İzmir avcllar cemiyeti reisi Mustafa Ba- kaldığı ii.çin son hazırlıkların. lbi~rilm~- 1940 ccnel nüfus .sayımı hazıdıklarlyle 
rutçuoğlundan mürekkep n1ayet nv ko- ne ~~~~t~. ~~ istaUstik au.marataj işinin kontrolü fçin ahiren ya
~nu senelik toplantısım yapmış, av ~um mudurlugil, şimdiden vılayetlerde pı1an tetkikler neticesinde: 
nesillerimizin üremesi ve avcilığın in- bırcr sayım bürosu teşkil edüp Iaaliyete 1 B hir k .. 1 d k 
lkişafı hususunda -ft~...ıili kararlan it- geçirilmesini muvafık gönnilştür. Bu hu- .. rind azıki~e vnie oy er ~-~Yb1:1 apı 

~ ta !hen ·Hı .-<1 • uze c es ve ye numarauır ır ara-
ıtilıaz e:tmŞ.ir: sus len vıw.yeueore tebligat yapıla- da göriil.ınU"'ü.r. Bir L. ..:ıı_ ı.. '11 • ..ı· ta-

l .Kc1dik T sı· . .. ca1ctır ~· ,._.pıua 'ue1.~ıye 
- ve avşan ne u:un ure- • . .. . rafından asıhnq iki nevi numara bulun-

mesi için iinUmüzdeki av müddeti Af.'115- Başta tzınır olrnak uzere hır kaç virn- mast kontrol V"' s t~l . d b. k · ·aa--.:ıı- ş·-~ ı dasına._ yet' · • taj 1 ı 1 •. k 1 · "'" • ayını "'1 erın e ır ço tos ıp1i :ı.u.ıucm ı.wat 94 ipti. . r.:a· . ımızuı numara ş e~ mu emme - yanlışlıklara meydan verebilee<?ğinden, 
dar yalnız a,tı ay olarak tahdit edilmiş- d~r. Nohanlar ikmal edilmlttlr. Yalnız ,artık hikmeti vücudu kal eski 
:tir bı.r kazadan henüz haber alın.amamıştır nuyan nu-

'2
• A k ı- , _ _,_ 1 __ .

1 
ş İzmir istaüstilc miid .. ımwı , .. ·• mara lavha1annm behemehal kaklın.1-

- vcı u uplJ.!l'lDe aza O.Ylll ar u- . ur ""Ei .... sayım ,~ı- maıwun temin'iııl 
bat iptidasından Mnıitm on beşine kadar nın noksansız yapılabilmesi lçln bUyük .. · 
bir buçuk ay daha (Loköşe, Kaz ve ör- bir faaliyet gösterilmektedir. lllwunele- 2 - Koylerde numara lavhaları için 
dek) avcılığı yapabileceklerdir. ler muntazam surette yürümekte ve ge- halktan anc8:~ b~ l~e saıfe?~en p~ran~n 

Bu gibi avlnnn yapılabileceği yerler 1en emirler kazalara ve belediyelere teb- yekO.nuna musavı hır meblag tahsıl edıl-
iUlllardır: liğ dilmektedir. me!li icap ederken bazı yerlerde köy san-

Mersinli ovası,, Seferihisar ınıntakası- Bazı vilayet ve kazalar, istatistik dığına i~~ teminl g~yesi~Ie. ~a?~. Earh 
nın ova kısmı, Cumaovası, !Deve1iköy, umum müdürlüğüne müracaatla numa- para tahsilıne tevessul edıldığı ışıtılm~-
Kayas, Sağlıkovası., .İK.oz1pmar, Kemal- rataj işinl 1kmal Jçhı tahsisat :ve lıavale tir. 
paşa, Parsa, Tire. Çiğli ovalnrıdJr. Bu ist<?mi erolr. Halbuki numarataj işinin NumamtaJ talimatnamesinin !6 ve 3i 
yerlerde yalnız Lo'köşc. Kaz ve Ördek ~ontrolü için tahsisat ayrılmıştır. Bu işi inci mad~esi bu iş için tahsil edilecek pa
avı yapılabilecektir. Şubat iptidasından ılk okul muallirrllcri, tahsildar, jandarma r~nın edılen masraf yekt1nunu müteca

ra kek.tik avı her yerde katiyen ya- karakol ~utaıllnn, onbaşilar ve jan- ~ ohnamasını ve bwıua ıhilAfmda Jıare-
sak edilmiştir. darma erleri, köy kltiplerl, orman mu- ket edenlerin mesw tutulacaldarını ös-

3 - Keldik ıve Tavşan ne$Ünin üre- hafa1.a t~kilAtı, nahiye müdürleri ve v1- termektedir. Ke~yetin şehirlerde bele
mesi için daki mmıalaılarda bir se- IAyet memurları harcırahsız olarak ya- diyelere ve köylerde muhtarlara eheınl-
ne müddetle ve Ağustos 941 tarihine pacaklardır. yetle tamim ıve t.eDliği.ni. ~ halktan ma-
':adar her türlü avcılık yasak eicllmiş- FSKt - YENt NUMARALAR VE sarili hak'ildyeyi mütecaviz hiç bir para 
ltir: MASRAFLAR tahsil ed!Jmemesiniıı W»lninf .rica ede-

Bomova - Turan dağı, Çeşmenin Çift- lstatistik umum müdllrlüğO. numara dm. 
lik yanm -adası, Gerence körfezi, Güner --------------
\'e Şaşa! dağları, Almimyu, Ovacık mııı- lf alılıemelePde 
takalan. Yalan edası yeniden İzmir nv-

1 ············-cı nr cemiyetinin emrine bir av üretme 

istasyonu olarak tahsis edilmiştir. K t f b • k d k • 
ootiy&t ~=~~:mh~~: ~ u u a rı asın a ı 
ya {Subaşı Çatı veya Kafes avı) gibi ıhi-

~e ~: ::aı,:-.:n~::!dfı= yangın nasıl çıkmıştı? 
* x•x•----------~ 

t~~~ı~if dıi;~~~~::. kararlar bü- t;ki.nci . ~rdonda B . Şe~ ruza halef- ateşçi ehmet te demiştir ki: 
u~ Jerının üz.ilm Ve kutu fabrikasında dile- - Gece .. nnt 11 de ,:~1 .:-~.ı Le..ı.• 

-- -- katsizlik .• ünd çıkarmnğ ...... ~er~ 'vıı.u-lp 
--------:x*x Salhane - Karantina sebebıyeı~nneı:1C::un idare ~ ocağı söndürdük ve :a~. Gece :aı:s~ ,,..... l l ..- l l .I ( l.I } L Hüseyin oğlu B. Kemal ile makinist Ab- ateş çatıya sarmış, guriiltüden deli gıbı 

Birinci Erkek Lisesi 
& ':& "' #U Cl w 1 a IAll l...ld.I a~ "'""'-&'-öUUU& n.un&&t un- . - . -d· •• - ···li . . . - • . . ~g.ıırdım Man7.arn~tı "8:t:.""° _.,...dım J ı- / . ı1.1ŞllU\ya Wl as "ye birinci ceza mahke- emen cuşırıya :tırltı • Bildiklerim 

arı yenıden yanılacak raesinde b~. ~undan ibarettir. ~azifemir.de dikkat-

d •td • . I' Maznun B. Kemal: sizlik yapmadik. e 1 ı Beledıyece, İnönU caddesinin Salhn- - Ben fabrikada idare -t: idim t. Şahit sıfatiyle dinI Ü 
neden Karantinaya kadarid la ı · ta . d ~ · ;ı.g- b enen po memuru, 

• gı:anlt paket +n~ le ~~~ . ::"'mm erı nzım e er, nmeleye talimat verir sn aha karşı nöbette iken kendisine bir 
:X*:ıc------- kı da . ~Y ~enmesı ~~ ya- ve akşam ıüstU çıkar evime giderdim oföriln yangın haberini verdiğ' · ··-

D k 
,ı_ l n münnsaka açılacaktır. ProJeye gö- Yangının ne et! ıktığın b. · be • mı, no 

Ün Ü mÜsabaRa arda deTeCe af an far re inşaat 75,000 liraya mal olacaktır dcıni§tir sur e ç 
1 

ilmem, ~ft~~~uğu için hir yere aynlamadığını 
Birinci Erkek li- Bu caadeden çıkarılacak kullanı~ Diğer. maznun Süleyma f b !L--·- v~ ~t. malUınab olmadığını beyan et-

tn-ınr Hat dd . . . n a ruuu:wı mış ır. 
sesi, dün Alsan- ~ ' ny ca esının ınşasınn tahsis elektrik işleriyle me gul olduğ 
cak stadyomunda edilecektir, ocnkla alakası bulu şd ~ ·· ı un.u. Mahkeme heyeti, gelmiyen bazı şahit-nma ıgım soy emış,01erin celbine karar ve....,.;..+ir. 
Atletizm bayranu- -- -- ... ....,~ 
nın !beşinci senei Belediyenin faaliyetleri Tur uvaz barı davası Bir tevkil kararı 
devriyesini parlak . Belediye reisi Dr. Behçet Uz, diln şeb- :Vergi kaçakçılığından maznun Tur-
bir şekilde tesiö nn muhtelif yerlerindeki belediye inşa- kuvaz ban sahibi Süleyman oğlu Hüse- Nişanlısı Bn. Adilenin geceleyin zorla 

şekilde ' '7 tes ı 

::ıs: 

e di 
--*--

Galiba Avreııpa 
,. ında italy ın 

e ine aldığı uaz fe 
daima tehdi"en 
ibaret olacalı! 

--a-
- BAŞTARAFI 1 i.NCi SAHİFEDE -

Bcl(,fu ve Hollandaya Alman hücu· 
mu başlayınca İtaJyada Müttefikler nlcy· 

· sişlcr ·aaetıenCli. M · ı 
ri lhazıilıklan artırdı. Kol'Silmya! 

T usa! Dalmaçyaya! :sesleri yüksel4L 
AJman hariaye ner.areti İtalyanın MiS> 
ra bir tecavüz )·apmac;ı ihtİmllllerinl 
matbu ta · ikal ettircli. 

llarbın Fr ız topraklannda cereyan 
cUijti ,.e ·· tteük ı0rdulanıı old~ sı· 
kı k bir dununa diistükleri şu günlerde 
nrhk İtalyanın harbe girmesi bir gün 
mesele.si halinde nıütalaa olunuyordu. 

Hatta bazı İtalyan ve Alman pxetc • 
!eri ıt MaTJS tarihi i~ telmi rde bil 
lndunuyoddL 

N'ıhayct 19-20 Mayıs gecesi Kont Ci· 
anonun sesi duyuldu. İtalya hariciye na· 
zm imparatorluğun Avnıpa hidiselerin· 
dea hariç blaaıJWliım, söziinfi clinte
tecıeğini, İtalyan milletiDin Duçesain işa· 
retini beklediğini söyledi. 

Mu solini de daha e\.·nl bundan dahı 
~iddetli ihtarlar yapmıştı. 

Hakikat olıın cihet şudur ki, İtalya 
41aiına lelıdit etmekte fiB hir hareket· 
ten ic:tinap eylemektedir. 

Bu ,·niyetin ne kadar aaman d ha cle
\.'aın edeceğiııi bilmiyoruz. Akıl ve man· 
tık yo1iylc bilinen bir lıaldkat vardır Jd 
İtalya gerek kendi yüksek menfaatleri 
ve gerek coğrafi ı·e iktısadi vaziyetleri 
bakemlanıulu iittefiklere karşı harp 
edecdı: lllC\>kİde delildir. · 

İtıılyada bu hnkikati miidrik bulunan· 
lar ba~ta kral ailesi ve Papalık makan» 
ohnak ilttre hayli :mühim bir )'ekÜnJ 

iliğ o ktad.ubr. 
Harp mc\.-a:uuAda Mvsso'Jioi d•bildea 

de mücadcle7e mar\IZdur. Bütün buo· 
lara rai~mcn DuQCDiıı ıkarnr almak busu· 
sonda kuvveti de ~la inkir edilem~! 

Liıkiıı bilinmiycn nokta şudur Jd 
Mussolini bclıemelud hnrbe • lal· 
rannda .nudır! 

i tc daima ··pheli kalan nokta bum· 
sıdır. 

Bize Öl le &"ClİJ'<»r ki l<'aşlit !&deri~ 
rejim kardeşleri olan Nasyonal Sosya
lizme manevi mÜ7.aheretlcrini esirgea>O
mekte ve tehdit yoliyle faydalı olmait 
~alışarak kendilerini tehlikelerden uzak 
tutmağa uğra laktadular. Bu nokta 
üzerinde de muı-nffakıyetleri barizdir• 

rda, l'unusta: Suri1ede, Akdenis
de, Fruıısa \'e İtaıJ hududunda yekO· 
nu milyonlnn kın·veile.r itaı,.afl 
ı-ırt-.. lzfodir. Ehr İOlll·.anın c~hditıcrl 
ihna !bu cm t cmniy~ verici 

bir kilde siyasetine \iimh ,·enni bU· 
bu kuvvetlerin duhal rp ce-p

hesin eki kun'Ctlere iltihaktan bnşkt 
varifeJeri ıyn ktıt. Likin itııl)'I 
t ılitJcri orkıısım k · ror. Galibi 
A\TUp:ı bnrhında it lyanın üzerine aJ.. 
dığı \'Uİf'C d . tc it 58\'llnnak yo
liyle Almnnr.ıya 5"8rclnıl etmek, bir h•• 
yil olmakla beraber, yet !Nns70 al 

'8limı rnuvaff kıyet elde eden;e AV· 
nı 7.laşınnsıncia Ut• 
Siirprizler nıiiste 1111 , tutulan yolun ifa• 
d · ur. 

AKKI OCAKOQLll etmiştir. atı, Kültürparkı teftiş etmiştir. yin H~ü ve Mehmet oğlu ihsan hak- evine girmeğe teşebbüs etmek ve silih 
Stadyom, genç Belediye daimi encümeni öğleden son- kınclak d d atmaktan maznun Ramazan oğlu BilAl 

ra Janmış. ı·angm sahru:ındaki arsa- . . ı avaya ün de devam edilmiş- ile BiHi.la silah vermekten maznun Ali -·-
sporculanı seyret- 1 rdan L-----~- . :t. tir. Dınl~~en şahit Abdullah oğlu Şahap Çavuşun m"'.:"'ut suçlar kanununa gore·· oa· . GU" .N l1lr A n15· 
meğe ge en binler- a 'u=.45illlll :satışiyu: meşgul olmuş- şunları ısoylemiştir: ~ ~ 
cc halk Ue kııpı- tur. T k b muhakemeleri yapılmış, Bil.alin 'tevkifi-
lara kadar dolu idi. - ur uvnz armda ik1 seneden faz- ne karar vcrilm~tir. Sancaklı köyünde oturan Veliyi teb· 
Bütün dfıvetliler gö- ** la şef gar..50n olarak çalıştım. Bu barın Muhakemelerine bugün de\?,&Jı edile- dit etmekten mnmun ayni köyden Alı-

Bozuk e~s sahipleri nuwıun İhsan ile Hüse- oektir. met oğlu Lütfinin iki gu-n hapsm· e ka· 
ğüslerine sarı ve • S9 ikilo ekmek müsadere edil- yın Alavuttur. Bunlar bir kaç defter B*- - ·ı işt" 
nıor rozetler tak- 1~ talimatnameye uygun ekmek çıkar- tutuy?rlnrdı. Yalnız çift defter tuttukla- &.ft MAHKUMİYET rar ven m ır. 
mıŞlnr.dı. Halkın ıruyan ıfırmcilar cezalandırihnıştır. Yeı·- rını bılınem. • BİR BERAET, --------------
sUrekli nlkışları lere tüküren 3 llcişi de belediye zabıta- dMaznk un iB. Ihsan, bu şabadete itiraz Devlet demiryollannda bile• .... 1'alat Ankara Radyosu 
arasında sahaya sınca cezaya çarp1:m1mışt.ır. c ere · T ~ 

l 
. · . osuna hakaret etmekten maznun Tur-

ge en :valimiz B. --·-- -:-~ Istanbuldan Bara güzel bir kız gut oğlu Haydar ve arkada§ı Şemseddin ---~---
E~em Aykut ken- Maarif Miidiirii. ııe Lise MııdiMeri 111ıüsabakaları takip .aı ;L h getu·dıın. Şahap bu kıza tasallut ettneğe oğlu Hilminin muhakemeleri :sona er- BUQVU 
dısıne mnhsus olan ediyor... ır~azot oU rıanı yine baslat. Be~ de kendisini çıkardun. Bu- miştir. Haydar yedi gün hapse ve 7 s 11- n 

Locaya oturmuştu. Y .. ks k 1 • ..:IJ ti J• /. t 6 f nwı çuı Y nn söyliyor. Esasen şef car- ra para cezasına .mahk\im edilm.işfu.. -·--
Saat u e. at nmada: Birinci (M) Hik- flaae en ı, • an u - 5?nlnrın hesapla alakası yoktur, demi"- Hilmi beraet cbnl~;~. DA.·~A w.wzu1tı.u,,,.u 
•• :t m 1S de meraSime başlandı. met l,.S7 metre, ikinci (S) Cenan. \içlin- tır " p ba ~W4 -.~ v V 

önunde askeri mUtlka olduğu halde cU (M) Fethl dan getirilmiyor ~laznunlardan B. Hüseyin de ~din ıı_ıar . f! ~uiistiınali 1611 m. 183 K..ca./UO W" 

şanh b y.rağımıila · ~ ı !taşı- ı metre üyülder: Birinci (S} Ya- Son •• ,._ • _. • şahadetini kabul edemiyeceğ.ini ifade et- Vaz.üel~ suustimalden maznun Pı-
yan genç gruplar lbir geçit resmi ww: 11.4/5, ikinci ) Ad.il. iii,.;;.,...;; gilnle:n!e u:mmıe yme mazot buh- mi<:tir Dig;er şah'•l-- 1___ r.arbaşı koy muhtarı İsmail köy katibi 
tllar ~ .......... ram bal ın~ ...... ;stir ~ ıı,.__ 1i ,.. · l\.l.el' maz.nun .... w le- SU k" · ' 

t'. A. Q. lt.;1f m.15195 Kes./ ZI •· 

• (S) Kemal. ıc.--- · on~ on - hinde söz söyle işl dir Şahit! reyya, oy azası Ali Fehmi Mehmet 2 8 Tnöünlui dolduran halle, tertemiz e1re ortancalar: Birincl (M) ra Eam ticaret Vekiletl tanfından b- d h m er . er ara- ve Mustafa haklarındaki da~·aya d.. l ' e Program ve memleket saat aya· 
kıyafetlerile, ımmtanım ~e Atili 

112 
/5, iikinci (St Esat ii..r•-..:ı bul edilmediği için acentalar İstanbul- s~ a: muvnce : ~apılmış, Şahap ifade- devam edilmiştir un n 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 

17fııı"""" lkal'a •• ncutıu ,._,_,__,_..; .,1.ı1 Rauf. ~ •"" ....... da fazla olmasına racw en t~e mazot sınMahk~ar etmh ı~. Ehlivuku!ım ~-L.ı-enı.eye e . l 12,50 mütik Çalanlar: Ruşen Kam, Ve-
.,.,.._. .. .. 114ıcucu:.. :ıru- • "t-.- • eme eyetı gelmiye diğ ;um. v nruş o - . 
det1e n!kışlayorlardı. 4X bayrak: o dulı getırmeme~ı.edırler. bulda mazotun hit İshak ve Mu d' dinle n . er ~- duğu te1.kere okunduktan sonra isteni- cıhe, Cevdet Kozan. lzzeUin Okle. OkıJ• 

Geçit ıre.smini ütealc;J> ihandoya işti- fat, F.isun or ıtalcımı birinci ~.ıoiı~- tonu 100 lıraya satılmaktadır. Alakadar scyin Uludağın ~ -~ ruı;~~ıne, HU- len bütçe tahsisat ve sarfiyat defterinin yan: Muzaffer llk Ar 1 - hicaz ~vt 
r e binlerce halk htı> ir ağı%dan HO mania: !birinci (S) Yavııı: 19,1/5 ~ bu hususta tekrar nazarı vermiş ve :nıuhak ı .eı:.u~ ıne ~ar ehli vukufa tevdüne mahkemece "karar 2 - Refik Fersan hicaz şarkı (Maruuut 
ts'tildfil marşını Söylediler. ikinci ı(M) Adil, üçüncü (S) Kemal. ' dıkkatleri celbedilmiştlr. emeyı etmiştır. verilıniŞtir. ufuklarda batan gün gibi ölgi.in) 3 -

Burubm SO!ll'a _ mekt.ep1er ili- • ~~: birinci (M) Oman 26,31, --·-- ZEYTİNY ACCJLAR Şevki bey hicaz şarkı (Bir taraftau. üzii· 

ki -~ olan birinci ~ lisesi- ıkinci (S) Hamdi. üçüncü HaŞim. Takım/arımız latan- BiRLiCiNDE POLiSrE ~~~e 4d;-k~7-hıv'cazecihşaer~~!WlYil~~:. 
n· fu1ho1 tnhmına lbirincilik kupası. • 1 me_tr: lkoşuda: birinci (S) llbra- • • • • • • • • • ' m ... 
Imür ikincisi voleybo! takımına da mü- hım ~. ikinci Nihat, -çüncü (M, ru- b l .d. .. _Zeytinyağcılar birliği idare heyeti dün ., .&NLI am· ., .& "~A simi 6-Gerdaniye ti.i.rkü (Çık lım cW:· 
kl!atı . e ıvaildi ~ Atletimı f:at. U Q gt l yor oglcd~n sonra toplanmıştır. Birlik 'idare ...._ n..n Y 'V lar başma) 7 - gerdaniye :türkü (Karı 
mü.sabakalarına b~ e 4XI bayrak büyüi(ler: Sanlardan Altınordu ve A.Jtay 4ak•mLırı Cuma heyeti tarafından zeytinyağı .&tleri hak- . Selçukta sarh~ş.I~~ yüzünd~n çıkan gözlüm ne gezeı:sin) 8 - Muzaffer (lk 

Zevkle takip edilen _ hale 
1 

Namık, F..di,p, Kemal, Y:avuz takımı bi- sabahı Bandırma yoliyle İstanbula gide- ~dad~\'V~ temenni mahiyetinde ka- r: !~vgada_ Nncı. Yı~ıt ~~ D~ır f\ltay, Ar gerdaniye türkü (Ben 0 yirin ı;:öt.· 
ruı ııe1icesini - u mu~a a- rinci geldi. 50,4/ 5 cektir. İzmir takımları İstanbula Cu- e ı ~m arar hakkında henüz Veka- . r ım Eğilmezı dovmu~rdir. ibra- terine vuruldum) t _ erdaniye :türki' 

2 O metre sürat~ yuı~ • Cç adım : Birinci (S) Kemal. martesi ve Pazar giiaieri. Mısırdan av- Jetten hır cevap alınamnmıştır. him. de taba~casını çe~~ek Uç ~l a~ (Yüce d~ğ başında) 10 oyun havast 
Iardan Y. vuz '2.52/5~· ~ırıncı saı-1- l.2J)6 metre, ikinci Cenan. ücüncü (M) del eden Galatasaray ve Fenerbah ta- • -~·-- e~ı~. mermılcrden hın Dernlrm sağ 13,30,H, mütlk hafif mürlk (A., ıs,-OO 
o üçüncü (S) '~~ morlariUın Salı1ı. - kımlariyle karşılaşacaklardır. çe Hıddetlenme ve tedavisi elıne rastlıyarak yaralamıştır. Suçlular program ve m~mle.ket saat ay rı 18, ~ 

metre ~·arı sür.at: Birinci (M} K Küçükler. 4XSO hay.ra"lc: .sanlardan --·-- Halkevinde değerli bir konfe- tutulmuştur. mü~ik cazband (PH. 
Hikmet 2.14-2/5 , ikinei {S) Hakkı, mal, Semıh, Aydın, Mehmet, 27.41'.5. Parti başkanı geldi ranı: Bir Çocuk 1»oğulda 
iiçüncli Tfuat. Isveç baynk yarışında: yine sarılar- . Ik 18,~ çocuk s:ıatı 19,-00 müzik, fası 

~~ Edip, Nihat. YavU?:, Namık takımı Ankaray~~ ıden ,Parti başkanı B. H.~ evinde Perşembe günü saat 18- Dün sabah Seydiköyünde 12 yaşında 1ıeyeti 19:45 memleket saat 11yan. Ajan' 
Gülleci : Birinci {SJ Haşim i0.26 ibınnci geldi. 2.,2l,4 S. Atıf İnan dun sabah Istanbul yoliyle İz. de U~iversite profesörlerinden Dr. SU- Mehmet admda bir çocuk suda yüzer- ve meteoroloji haberleri 20,00 konuşrnıı 

ınctre, ikinci {M) Orhan, üçüncü Ra- 4Xl00 bayrak (Ortancalar) Morlar- ınire avdet etmiştir. heyi Ünver tarafından (Hiddetlenme ken ıboğulmu tur. Adliyece ölü.ın hak- (Çiftçinin saati) 20,15 müzik Anbrıı 
ha. d Atila T li s~fahatı ve tedavisi) mevzulu değerli kında tahkikat yapılmaktadır. radyosu küme ses ve saz heyeti idare 

~n . • a ·• Halit, Şerif :takımı birin- ••• ••••• ................................ bır konf eı·ans verilecektir. c:ı geldı. S2..45. .: G•l•nl•r, Gı· J•nl•r .. = BİR ESRARCI eden Mesut Cemil 21,00 konuşma (ikl•· 
Tek adımda : Birinci: (M) Cevat 

5.95 met.re ikinci ayni ırekorla (S) Ce
nan, üçüncü (M) Haluk. 

m tre sürat: Birinci (M) Adil 
58,1/S, ıkinci Osman. üçüncü Selim 

${). ~C:r . ürat küçiikl : birinci (S) 
Şe~ı •. ıkıncı ~~) ;Baha, üçüncü Doğan . 
Cnıttc : Bırıncı (1\1) Hıkmet 3~ 01 

m tre, ikinci Os n , \içi.ineli Raha. 

Balkan b k da ~ .._ ~ U1ı;;. .,.. sat \'e hukuk saati) 21 ,2-0 serbest saa1 
avra yarJSl ook heye- •.ı •••• 11 •• 11 •••• 11 •••• 1 •••••••••••••••• .: :···· 1 ••• ' •••••••••••••••••••••• 1 ••••• •••••• K k 2 canlı gecti ~ u--.J ,.,, 

1 
d • • emer öprüsünde esı-ar sattıgv ı sıra- 1,30 müzik küçük ı0rkestra 'Şef F.nvet 

. · e u:ue .ınor: ar an Şerif, F~Jemnnk fahrı" konsolosu B. Morıs· .: T E C E K K •fıo R ••• d ' Hıkmet. Osman. Adil takımı birinci D t 
1 

A. ._k 'il \ıl n yakalanan Ahmet oğlu Süleymanın Kapelman Soprano Bedriye Tüz.Unün ~ 
g ldi. De.rece 

4
_
14

. u ı n aradan, mülkiye ınüfeUişi B. : Kız çocuğumun doğumunda doktor: üzerinde 32 gram esrar bulunmuştur. tirakiyle l - jo eph Strauss Dinamiden 

B·· ı·· .. bak la b kte NTiha. t Manisadan Su mütehassısı B. :bay Ali Riza Ünlenin gösterdii!i L----= esrarengiz ·vals) 2 - 3· . Brahms macar 
u un mu.sa a r itti n sonra N f K k B rd k.n ~ 'ı.cu.d valimiz B. Ethem Aykut, derece ala~ ~. ı . oça. u urdan, hava kurumu : · t ve .şefkate kar ı ebedi minnettar-: Yeni Ne~ri~at dansı. No. 21 3 - Grieg per günt suiti 

atlet}Prin madalyalnruu tevzi etti ve ı;ı~fettış.lcrı BB. Münir Saba 1-"C Emin :lığımı urnum ailem efradiyle birlikte: ••• • ••••• • • • 22,30 ıncm1cket saat ayarı. Ajans haber· 
gcn~leri muvaffakıyet! rınden dolayı Alı Yaşın_ Aydından, Etibank müfettişi :arzC'yie.rim. • leri; Ziraat esham - tahviltıt kambiyo • 
tehrık e\ ıea· .. B. F dıl lstaııbuldan ~lırimize gebniş- : İzmir belediyesi Mahmudiye nukut borsa ı (fiat) 22,50 müzik C'azha!lt 

lerdır. : t.ııhc.H ~ıhnd cof;. 'Q, • .-.u f'P1 ?'t ?ı: " 



utku "('ör~ıı,, in ~on 
~~~~~~------~....-.-----~~~~~---~ 

Gazeteler, ''Fransa ve lngiltere 
tarihlerinin en korkunc ve en ulvi 

t 

. 
Doktor Mazbar..j ı 

'..; 

Osman dün 
yaralandı -·-İstanbul 20 (Yeni Asır) - Doktor 

Mazhar Osman bugün Bakırköy akıl 
hastanesine husust otomobili ile gider
ken yanl~ istikametten gelen bir tabi 
otomobili ile çarpışmqtlr. 
Maz!ıar Osman, kırılan canı puçaJa. 

riylc alnından hafifce yaralanmqtır. 
Takside bulunan yolcu bir kadın da ha· 
fil surette mc~ruh olmuş, soför otomo-

ŞC>~ HABE'~R 
. .. . . .. 

Türk-Alman ticareti 

Kırk Milyon marklık yeni 
bir anlaşma yapılacak 
Alman ticaret atafe•i Berlinclen g~lcli 

saatını yaşıyor,, diyorlar bilinl bırakıp kaçmıştır. x:,.x:---------
Doktor Mazhar Osman, diğer bir hu- İstanbul 20 (Yeni Asır) - Alma~ el<.ili!:i tical"et ata.,.-.esi Berlinden ~hrimi-

u i otomobille hastaneye naklolunarak ze dönmüştür. Beyanatında. Türle • Alman ticaret münasebetlerine yeni bir 
teda'i edilmiştir. Sıhhati iyidir. istikamet vermek için müzakeJ"elere de,,.aın edilmekte olduğunu, yapılması g&-

~----------~~ıwıw.-ww~~~----~----~ 
Patis 20 (Ö.R) - B. Vinston Çörçil _,Lndrada başvekil :Ca~vckil bu tehlikeye harsı koymak irin bütün milletin 

&lfatiylc ilk defa olarak sqz almış ve İngiliz milletine Fran- birl~mcsi ltizumunu giislermi!!lİr. -·-- rüşUlmekte otan anlaşmanın \ark milyon marklık olacağını söylemiştir. 

Bn. latife Usaklı Gii &ada harbıu ne gibi şartlar dahilinde cercynn ettiğini izah 
etnıiftir. B. Çörçll haı·bın nihat neticesi hakkında mutlak 
bir nikbinlik ibraz etmekle beraber şimdiki saatin valıame-
tinl gizlemenin gUlünç olacağını söylemiştir. Bununla bern· 
ber haş\"Ckiliıı fikrince kudretli bir ordunun bir kaç hafta 
içinde mağlOp olabileceğini !arzctmek te daha gülünç olur. 
llUcum nrabnlariyle yapılan tmunu ne kndnr kudretli olur· 
sa olsı..ın ... 

Fran ı.c ordusuna itimat edebiliriz. Zira şimdiye kndnr 
onun yalnız küçUk bir kısmı ciddi şekilde harbe sokulmuş 
Ye Fransanın ufak bir parçası istilA edllıniştir. Halbuki Al
tnanlar motörlU kuvveUerinin tamamını muharebeye atmış
lardır. 

İngiliz milleti kcndisiuc karşı dü.,.'iUlab kuvayi külliyesinin 
bir hareketini bckliycbilir. O kuvvetler ki llollnndayı ha
rabe \'e )nngınlar içinde bırakmışlanbr. 

lAJndra :?O (A.A) - (A;rçilin İngiliz milletine hitabe:ii sa
bah ga7.etdcri tara(ıud:ın, tchlıke~ i in~lr ctıuc111ckfo beraber 
nikbinliğe karşı ımzurı dikkati cc!lıcden ve kalplere cesaret 
'crc.-ı C"ıterjjk \'C re:ıli~t bir şefin ıniiessir ltir dıl\'cti malıi
yctindc tcmhki edilmektedir. 

Gazeteler, vaziyeti imparatorluğa bildiren başvekili tcb.
l'ik etn,t:kto ve milleti cııerjilcrini ve harp .ısühsalatıru aza. 
mi hadde götürerek düşmanı durdurım:.[.ta ve müttefik kıta
lar üzerinde yaptığı tazyiki nzaltmağa <l~1vet eylcmektcdirlcr. 
Bu suretle düşmanın planlarını bozmnk için \·akıl kauuul-
mış olac=ıktır. • 
Deylı :t.leyl diyor ki. 
Fnuısıa ve f ngiHcrc Uu-ihiniu en korkunç \'C en uh .i saa

tini yn".ıyornz. Irklnnmı~ rniittcfiknn Anupayı \'C insanlıE"ı 
kurtarmak için birlikte -yfüiiyorlrır. 

Italya -·Harekete geçmek, har-
Alman tayyareleri Fele

ba girmek için Duçe-· 
nin emrini bekliyor 
-BA~'TABIU'I 1 inci SAYFADA
~ takdirde diifm•nın hareketine 
~ keodiaini müdafaa etmeai için 
L_n· ı· • · 
'lalU ta unat •ermi§tir. 

Emirnamede Mı,,ır ve ecnebi dövizle
:ı:ının, ~ ve tahvilAtın ihracı mene
dUmektcdir. 

Hususi blr müsaadcnameyi haiz olma
dı.kı;a yolcular 20 StC'l"lingden fazla d5-
\'İz veya esham çıkaramıyacaklardır. 

nasıl yıktı? • 
nıengı 

.---~--~-~~x•x~·-~--~-~--
Yalnız Roterdam şehrinde JJO bin lıişi Alman 

bomlHıları altın da can verdi 
Londra 20 (Ö.R) - B. Çörçilin nut- ı•aris 2ft (A.A) - Uulhmda dçiUğl-

kuntla .bahsetti&<i tahri~"lt ve yangınlar oin verdiği nmtlınıat.-. n:rr.nnın. Uollım
hakkındn Hollanda elçiliği şu bfsilatt da ordusu f,'.ckilm<"den C\'\ el a7.:ımi tıis
vemüştir: Roterdam şehrinin üçte biri bette lmrlarablldij'ini S..~ırtaruuş ~ ? g~ri 

h fil 1 t af dan t -L-· _..:ı·1ı .. ı0_ lralıtnı da be yaramaz bır bnlc gctırnuş.. 
ava o an ar uı uurıp t:UI """il" • v .. 1 Fi . ·ı t ., m' • . 

tir Buıll hrin merkezi tiz.erinde bir- br . ..-..zaım c essm:ue pı o ,..c ı ınm 
bU:ine an~:~ kesif kUtlelor halinde hnt- bOUin tt\yynrecil~ri, ~rctmenler ve ta. 

y P~ lcl~sı Jo'nmsız tıı) yare laun.f'lann.ı SCY· 

.-

lsviçreden geldi 
İ.stıınbul 20 (Yeni A ır) - Üç sene

donberi İsviçrede tedavi altında bulu
nan Bayan Uıtife Uşaklıgil şehrimize 
gclmış, Sirkeci istasyonunda ailesi erki
m tarafından karşılanmıştır. Bayan 14· 
tifo, harp vaziyeti hasebiyle tedavisini 
ikmal etmeden memlekete döndüğUnU 
,;(iylemiştir. 

......... x-

Ticaret Vekili dün 
Ankaraya gitti 

htanbul 20 (Yeni Asır) - Ticaret 
vekili Nazmi Topçuoğlu bu sabah 1.ay
yarc ile Ankara}ra gitıni...c;tir. 

- *-Türk gazetecileri -
nin lngilteredeki 

tetkikleri 
Londra, 20 (ö.R) - iki günden be-

ri lskoçyada tetkikler yapmakta olan 
Trük gnzeteciler heyeti bugün Manefl9• 
terde harp sanayiini ge7.mi§ler, akpm 
Londraya avdet ey)eınişlerdir. Heyet 
25 Mayısa kadar Londrıı ve civannda 
daha hazı 7Jy1Hetlerde bulunacak ve 
ayın 25 ilinde Tilrlciyeye müteveecı"hen 
Londradnn &)•nlacaklıırdır. 

lngiltere ve F ransada 
casuslara karşı tedbirler 

----~--~--~x· *x----.----~~-

Hollanda ıJapurları 
yor ve mürettebatı 

nezarefe tdbi tutulu-
kara ya çıkarılmıyor 

---~-~--x*x~-----
Londra 20 (Ö.R) •Beşinci Koh rcttebat isticvap edilme.kit.~. Müreltt.'-

mensuplannın Hollanda vapurlariylc bat gemilerden çıkamamakta, ya)mz za
Fransaya girmelerine mani olmak için bitlerin bazı n~~ayyen ~atlercle ~rayı 
İngiliz limnn\anndn tedbirler alınmış- çıkmalarına musaadc cdilnıcktcdir. Ge-
Ur Hollanda mültecilerini himil olan micilcr bu tahdidatı memnuniyet.le ka
bU: çok gemiler İngiliz limrı.nlanna ge!· bul ederek bu kabil tedbirlerin Hollan
~lcrd.h-. Hollanda \•npurları burada sı- dada tntbik edilmiş olmamasına teessüf 
kı bir nezarete tl\bi tutulınakta ve mU- dmekte olduklarını söylemektedirler. 

Manşın Fransa tarafında 
şiddetli top sesleri 

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

B ir lngiliz Jestro yeri karaya oturdu 
-------*x:------

Mı,,ıra gelen bütUn yolculnr U7..erlerln
dekt bUtU.n eshamı tahvllAt mikdarım 
bir beyanname ile bildireceklerdir. 

tı müstakim ~ek.tinde uçmuslnr ve I?~ kcdi}miştir. J,im:.ınlar uzun ınliddct kul
metre kadar ırtıfAa alçalarak her hın lı mhmıyncnk h:ılc J;onulınuştur. \'c 
bin kilo nğırhğında homhninr atmşılar- hnrfl d. mumınsı hemen bcmcu tam:m~iy
dır. le tn!!iltercyc ı:Hmiştir. Jl:ırp gemileri 

Londrıı, 20 ( A.A) - Atman tayya· umumi kuvveti içinde pek küçük bir nİ• 
., ... •• • •n11••••••11••••••• ............... : relerinin evvelki ı;ece cenubu farki sa- bet t~kil etmektedir. 
lngiltere' Almanla- E hili açığmdn görünroCBİ W.Zerine fnsılalı BtR ALMAN TAYYARESt ---·-- (500) hin kıtdat· ola" l~oterJnm "ha- ile bir çok ta ıı~kt·r gclmistir. lfollandn

fü.indcn iiçte biri bu miithi~ hoınhar(lı- tıl::r d ıklımfa bulunnn '\'c inş:ı:ıtı heni.iz 
manlar neticesinde telef olmuştur. l>i· tar:wınİ.) le bitmi.' ,.0 ~cmilcri bile İugil
ğcr bliyük Ho11anda scliırlc.rinin nyni tereye n~klctmcğc mm :ıfüık olınu.şl:rr· 
akıbete uğrayacağım gÖr<"U bn:zlmmı.ın- dır. Rfüün benzin stokhm lınh:ı cdilm"s 
daanlık teslim ohn:.ıkt.'ln başka bir ~:.re ve Alınanların eline bu kıymetli mayi-

• top e 1 ri ve siddetli .inrilalı:lar İAitilmİ!\- DOŞOROLDO 

Tl r. İlendi sine faar- ~ tir. .. .. . . Londra, 20 (A.A) - Deyli Telarar lngiliz - f ransız ru
•una t.ek/ı·yor ? Ma.n~ı~ı. obur sa~ılınden idCletli top· gazetesinin yazdığına göre. ingilterey• 
-. {} : seslı-n ı 1tılmcktedır. 800 mülteci nİ\kletmekte olan vapur fi-

askeri ihtilafı : * mıll deniz.inde bir Alman tayyaresi dü· 
J.<mdra 20 ( A) - l\lütehamdar: Londra. 20 ( ö.R) - .!\miraJlik Vjtli ıürmü~. diı;er bir tayyareyi de hasara 

yok görememiştir. ~ den hir damla hile getmemlştir. • btiyUk llrit:ınyaya hir taarnu: VU~~ E destToyerinin bombıılarla hasara uiradı- uğratm111tır. 
: ihtimalini sUkônct '\"e nıimle tcu.a..: ğım ve kazaya oturmak mecburiyetinde Y o\culardan biri geminin bir kerre 
: etmekte ve şimdilik biitUn yükün: kaldığını bildiriyor. Vitli harbin iptida- limanda bir kerre de denizde olmak 
Emuttcfık Fra~nya yi1klendi~nl söy-E aından beri kaybolan on ikinci destroyer• üzere iki defa taarruza uğradığım eö:r
:liycrclc, Fransa hakkındı\ki takdir ' 8 ; clir. Bu kayıplar yek.Onu İngiliz 'filoeunun lemiftir. 

-BA~11ABAFI 1 İnd SAYFADA
den Mridir. General, hüyük teflere 
•e askerlere mahıuı blitiln meziyet
lere maliktir. Onun bilgiai, kat'i az
illi ve dinamizmi dütmanm cüretine 

Belçikadan Fransaya 
geçen ilk kafiledeki 
talebemizin isimleri 

: ltimntt nnı irade ey!cmekt~dirter. : : * : ---------------
: Londı·a 20 (Ö.H) - Hru-p gayrctiru : B•• ••k M•ıı t M c1• • d 

ıalehe çalacaktır. 
: şıddctlendirrockm:tksndiyle sanayiça-: uyu ı e e ısın e 
:ıı.!'lnnlanna yc!tli bir istikamet vermek: x*x---------

MotörlG harbin aürati Veygand 
tibi ~vik, vaziyetleri çabuk kavra-
1~ bir kum~danı gafil avhyamıya· 

~--~--~~----x*K---~~--~~--cakttr. Veygand, Marepl fochun )j. Aıık<lfa, 20 (A.A) _ ılk kafile ola· dııkoş, Hnmza Batuk. 

: için yeni knramnmefor neşredilmek: 
!Uzercdir. Büttin ~~mayi sıkı bir devlet: l\'luhtelı•f tı•caret anlaş-: kontrolU tıltınn nlınac.'lktır. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

)' '-- l' b. hal f.d. K d ••••• ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• •Katı ır e ı ır. rak Bcl~.ikadan Frnn aya gecuıis olan en i hesaplarına tah ilde bulunan- :.'" Okt1vncularımızın ~ 
fNGtLtZ - FRANSIZ iH'l'lLA~~I talebemizin isimleri şunlardır: lardanı .. ., - • 

Y OK Itükümet talebesi: Fahri Cömlu, Seyfettin Budak. Ve- E mektupları : 
Paria, 20 (A.A) - Askeri hare- Orhan Bayknl Ferit Zeki Derman, di lşman, Hüsnü Ergenç, Snffet Orhan· ': ..................... •••••••••••••••••••: 

lcibn sevk ve idaresi hususunda fgmail Tiner, Ali
1 

aksoy, Niz.amettin Er- oğlu, Şakir Ulusu. liayri Bo>·lu, Emin GiJZELY ALIDA 
F .. ._ __ ._ ku danl ... ·ı 1 c·il. Adnan Erkmenol, Suat Ya~a. Ce- Ulusoy. Nevres Sayir. Turuut Ank, Can 

l'anll% YUIUieK man ıgı 1 e n- .. r::J Al "' Sl'&rtll•JS:.-ek Ve bel-.o1iye • mal Uluand, Nezih Hona. Ömer E."kici. ~ geçen, ettin Tezol. ..- -. uı "".,,. 
tıltere bükümeti arasında ihtilaflar llbami Bomun, Necdet Uran, Sadık An• Bund n sonraki kafilelerin isimlt'"rİ de Güzelyalıda oturan .·ntileri:nizclcn 
:mevcut olduğuna dair Almanlar ta- sev, f fasan Tahsin Ynbalık, Saim Yur-1,..eldikÇe bildirilecektir. 01ütcaddit imza ile nldığunız bir mck-
rafuıdan ileri sürülen iddialar sala· tuptn, H:ılimai!a deresinin sivri sinek 
lıiyettar mahafillerde tamamiyle ha· Bir Alman tayyaresi Gazete Sahifeleri yntn~ı o!du~•und n ~ikiıyet cdilmc.ktc-
Yal mahsulü olarak tavsif edilmekte- dir. Korilcrimlze na7.arnn belediye, her 
dir. Fransada yere indi Talıdit kararı 20 c;un bu dereye bir .miktar mazot dokıu. 

Versaillcs 20 (A.A) - Bir Alman tay- aA t ta r C"k olurı;n, sivri sınekler imha edilmiş 
Aynı nulhafillerdc bu ıddianın lngi- vaı·csi moto"ründe husule roelen bir arıza l"naylls ... a t~ik olt1cnkl1r. Giı7.clyalıWnr, belrdh.·eııin bu 

liz - Fransız blokunu ayırm::ığa matuf ... :•ecek 
hlr manevra olahileceği iliivı> e<lilmekle- yi.lzünden dün Rnmhouillet civarında C-.au kad:ır bnsit hit' himmetle o huvali bal-
dlr. !,:Sin Ahili de bir t.arlay~ı inmek mccbu- Ankarıı 2-0 ('l'clofonla) - Güzele sn- kını ihyıı edeceğini, binaenaleyh doktor 

Londrı\, 20 lÖ.R) _General Vcygnnd dyctindc kalmıştır. hifdnrinin uznltılmo.,ı haklwıdaki ka- Behçet Uz'un luzımgelen emirleri vcr-
hakkında İngilb:ler de Frruı:: ııdnr kadıır İçinde bulunan dort kışi tnyynreyi ramumc bugün ncşı~>dıldi. Kurnrnrunc me ıni beklediklerini yazıyorlar, 
hu .. L-bb . h ,_ d y~ıkmar•a muvaffak olmus ise de nskcr- 2G Mayıs balunlları ıtibaren yurdwı Ehf'mmiyel1e nazarı dikkati ce!bede-rmet ve mww et ız ar t 1-Tı!:l:{t ir- "' .r el b 
ler. Bu yakın ın:::iliz ve Fransız mUna- ler tarafından ynl~1anmıştır. her tarwın a tat ik cciileccktir. . riz 
ııebetıcıinin -.:imdi dnhn sıkı b'r hale g"l- ------------------------ ------------------------

1 .~~~h~~:t;,ı~:~;~l Gemlenin ye- AJ resm~i tebıı·g"" ı·ndekı· ı·ddı·aıar tuıe General Vcygandın tayini lıaramn- ..:
4
'\. n ait 

tnesiylo birlikte kııra orduları Bnşku- - • -·----------

~~m~~~:::;~~di,en do~e. hi• LiyeJ· ve Namür kaleleri 
Turist Almanla-

o.~;~~ .~Jle-.ç~~t~~~·~.'. düşmüş, Almanlar 
:!~~~ak::eke;:: ~e!':."t;üj~~:::r~~~ kadar ı· ıerlemı· şler 
etmek üzere .kullandıkları hiyleler mc- oma 
Yanında tarlalardaki ot yığınlarına ut~ 
"crmelı:, yerlere gazete k&ğıtlan yay
rrıa\c gibi çatclere baş\•urduklC1rı ~övlen ~~----------~*~.,.._----~----
rnektedir. --·-Maarif vekaleti 
Talebenin kağıt israf 
etmeme&ini bildirdi 

Bcrluı 20 (ö.R) - Alnıon bacı ku
ııandanlığuıın rl'smi tebliği· 
Kıtaatımı7. Bclçikad.ı düşm.<.nı takıb .. 

devam ediyor. Bu takip es.n.ı.cıında düş
man diimdarlnrilc kıtalarımız nra-.ıııda 

müsadcmelcr vuku bulınu.ıtur. ındre 
nehrini geçmcğe muvaffak olan kıtaatı-

nl'VIYatı sarsılarak garp ı:stikamctınde ııeydruıları iızcımc şıdd tlı ve ınu~ir 
rical ctnıi.'ktl' olnn Fransız. ve Belçika hticumlaı·da bulunmuşlardır. F;ransız 
ordularının müstereken yarma t<"Şcb-- ve Belçika sahillerinde mfu:elllh k~if 
büsUntin vuku bul<luı?u yerlerin cenu- uçu~u yapan tayynreleriıniz iki muhribi 
bunda Alman t.nnk ve ınoliirlü kıtaatı hatınuu: ve bir muhrip ile bir torpido 
1915 haı bunn maruf Som ın~ydnn mu~ ve 15 bin tonluk iki ticaret gemisini ha
barebesi sahasında Kanılıı-c ve Dueye sara uğratmıştır. Olln d~nwı 14.~ tl'ly-
glclcn yollnrn va:-:ıl olnıu-:hıl'dır. ~arc kaybetın~tir. Bunların 95 i hava 

maları görüşüldü 
--.-~~~~-x*x_.......--~-~-

Devlet konservatuvarı hakkındaki layiha 
.---~----~-x~x~-----~~--

Ankar , 20 (A.A) - Büyük Millet protokolun ve yine Türki.ı.e - ltalya ri· 
Meclisi bugün Şemsettin Cünaltayın cııret anla,mnsma ba?ilı listede tadilat 
başkanlı«ında toplanarak, haTa yollan İcrası için teati olun n notaların tasdilti
devlet i~etmc idaresi ile tahlisiye umum ne ait 'kanun layihalarının da birinci mü
müdürlüğü 193 7 mali yılı bütçeleri mu· 7.akcrcleri yapılmıştır. 
tabakat Leyannamderfoi tasvip eylemi~. Meclis aynı surette Türki.> e - Rontan· 
bir de\ lct konservatuvnn hakkındnki ya ticaret \ 'c tediye anlaşmasının ve 
kanun IHyih sının ikinci mi.izakercsiııi Türkiye - Lctonya ticaret anla~masma 
yapmı ur. bnğlı A ve B kontenjan listelerinin iptali 

Türkiye - lsveç tıcnret ve klcring an- ile yeniden tnnzim olunan listelerle bun• 
la~malnriylc merbutalınm bir ay müd- ların tertibine .ikamesine mütedair nota
detle temdidinc, Türkiye - hnlya tica- lann t sdiki hııkkındnki kanun liyihala· 
ret anlatmasına zeyl olarak imzalanan nnın birinci müzakereleri yapılmıştn. 

Yeni Bütçemjz 268 
Milyon Lira 
----~--x*x---~--

Ankma 20 (Telefonla) - 1940 hiitçc projcd bugil.n mebw:lara dagıtılııu:;:tır 
Ma.<>rnf bütçesi 268 milyon. vaıidat bütçesi de 2C8 ınilyun ooğlannuştır. BUU,,-.e 
encümeni mazbatasında 1940 bütçe proje!:ini tnlılil ederken yurt mildafaası için 
Jawn gelen masrafların her türli.i !eclaktırlık gozc alınarak mtiınkUn olnbllmt"'· 
· fıdi hütçeden kabul ve ihliyacın itaplarına göre daha f37Jasını fovknllide talı

. isutm temin olunduğunu tcbnrUz ettirmiştir. Encümen nhvnlin günden güne 
l.nrışık bir hal aldığı şu zamanlarda döviz v:Wyetinde daha gayri mlisait deni
lebilecek bir vaziyete .r,irmemi~ olduğumuzu da mcmnuniyeUe knydeylemiştir. 
Mazbatada petrol taharriyatı iş.inden bnhsedi1mış petrol mıntaknsında faalı
yetin artırılması lüzumuna i.~reı cdilmi ür 

Müttefikler yeni ta yya
reler alıyorlar 
~--------~~x*x·~--~-------

Ankara 20 (Telefonla) - Maarif ve-
ltateti mekteplere gönderdiği bir tamimle 
1-lebenin kflğıt israf ma meydan veril

mız takip csn<U:iında Şolde nehrinin ~'ll
karı kısmına da vasıl olmuştur. lnglliz 
kıtnatı fevkalade müstacel ricnt yapa-

Ki.llliyct1i miktaı·dn harc.>kuta geçen harbmda, 15 i batarya ateşile ve kalanı 
Alınan nıotörlU kuvvetleri Senkantenin Bunlar dü 
cenubundaki ha\•aliıte Laonun .ı;imaline ta:y-y:\re meydanlarında tahı ip olunn~ n yan 1 n seri tay yare/eridir 

lnl'n1<'<ıinin teminini istemicıtir. ----·-PRANSIZ GAZETELERİ 
Parts 20 (A.A) Bu sabahki p,aw-

telercıe !1\1 hnbcr okunmu<>tur: 
Paris rnatbu.ıt cıencliknc;· korı ri le •n-

:ıtateJep 21 Mayı n ıtih 'k. avfa 

doğru hareket eden Frnn.~ız ta~k kıta. tur. Bizim v.aylatunı7.. 31 tayyareden -------x•x·------
ahnı idde U tnnrnn1nrla ricak> ınel'bur ibarettir. Oi1~an tayyareleri dün gece Sant.a .Monvca (Klifornia) 20 (A.A) --Dogulas Air Cmft Coınµnııy'uin reı 

~chrinin Cl!uup i.slıl:ametin<le bir mahrN' elmi..,tır. de ôarhi . lmanyada pluno;ız hUeumlıu-1- Donald Douglas İngili,-: - Fransız miiba~nut komL")onunun :iO milyon dolarlık 
bulmak mnk-;adil{· ı arn:zda bulu" ın. Llve.ıin tekmil dahiJı j tUıkamları ve na devam c<lerck sivil bir bç bfin1n Dougla bombardımnn tayyaresi ıs narlarlıl!ını bildirmistir. 

..:ık Mnn~ ktınıılı liınnnl<ırın;ı varmnğıı 
gayret C'diyodar. Frım.<tı:r. \'alnnsiycn 

Frans11. ve Bdçikn ordulnrın•n bütıin bir daııe inden manda ~nmiirlin hiitiin ölilmüııe ve yaralanma.! ına sebebi~t Bunlar dünyanın en süratli tayynr.alcrldir 
L ~büs!erı pii kiirtiilınüc;hlr Dü ınnn islihkiımlsm j<;go1 cdiln !itlr. vermic:ler ve a~erl hedef\Prd~n yalnız Londra 20 (Ö.R) _ .. Nevyork Tal ınk~ l!tı'Z ·tcsı lngıltere \'(' Fı·an:.-.mın Anı«"'-
k ılllyı-t'i tt-lı-f:ıt \'<'rmi<ı ve ı uhl•u r111k- HcıvJ kt1\'vrtlerlmi7. Belçika ve iıntıb bir .üsera kararga.Junı bombardıman rlkaya yeniden 1500 tayyare sipal'iş ettiklerini bildiriyor Biiyi.ik bir Amerı
t r h t n len\ h t ... • 1 r B• \ r •,\ tr- li'rnnsa l ı dusımının nrka kıtaları.na ve edercek bir kaç e.i.riıı ölme.ine ve yara· kan fabrikası yeni tip .iki ınotörlü bir bamburdıman la~ y.ırcsmi seri halindt-

ikiiteiıııiGliianiilİoa:İiidiula&-waiiİİİİİİiilllYİİ•İİılııİtaİİYİİYİİU.iıllııİIA;;•;•;•;;-;;•~w~~bep.::..;ol~•::-..1=•.:.*=·---._-:.:_iıM==·:_blıl_::='•:m=•fb=r.:_V~e_:bOO.ln== istlhsaUtını ınütwfiklere tahais edecektir. 



Bağcılann nazan dikkatine 
•• 

ı~mir incir ve Uzüm T. S. Ko-
operatifleri Birliğinden: 

Bütün memleketimizin ( GÖztaşı ) ihtiyacını temine 

Mikümetimizce memur eclilmis olan birliğimiz atideki fiatlerle satq 
,.ıpmaktadır. 

lzmir depo teslimi kilosu 30 kr. 
Kooperatif depolarında c31 ı> 

Müstahsiller bu fiatlerle birliğimizden ve Kooperatiflerden daima 

( G ö z t a ş ı ] temin edebilecekleri cihetle fazla fiatıe 
.. tan almamalarını tavsiye ederiz. 

Ödemiş Cümhuriyet müddeiu
mumiliğinden: 
Ödemi,, c~za evinin 9-10 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

ueuliyle 1-5-g4o tarihiwlen iübaren on be$ gün müddetle eksilbneye konul
muşsa da ihale tarihi olan l•i-5-940 Persembe günü saat 15 e kadar talip çık
madıj;'I yen.iJen eksiltmeye vaz edilmeyerek pazarlık suretiyle bir ay içinde 
ihale eidlmesine karar vorilmi~tir. Beheri 960 gram olmak iizere günde ikinci 
neviden 2r.7-280 adet ekmek verilecektir. 

İstekliler her gün nı~sai ~aat1eı·in<ie şartnanıeyi müddeiunlumi1ik ve ceza 
evj daire.sin~ müracaatl1 görl'bilirleı 

Muvakkat teminat miktarı (663) lira olup teshil edilen 960 gramlık ekme
lin rayici 8 kuruş 64 santiMdir. 

İsteklilerin gösterilen miktar üzerinden bir senelik ekmek taahhüdünü ifa 
edeiblecek:e.-ine dair tiC!lret odasınd"n vesika ibraz edeceklerdir. 

ihale taYihi 27-5-940 Pazarle•i günü saat 15 olup isteklilerin o günü vaktin
<kn evvel Öı.'emiş Adliye<i Ciimhuı-iyet müddeiumumilik dairesi önünde ba-
ıur buluıw.aları ilan olunur. 21-23-24-25 1806 (1004) 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhan1men 

satış kıymeti Borcu 
Mt>vkıi Cin•i Lira K. Lira K. Sahibi 
.M.vftü camii Dükk§n 288 00 391 04 Demirci Mehmet Ali 
V..rrmenaltı Bağ 90 00 325 94 M.sırlı Mustafa 

• Bağ 25 00 70 00 Yapıcı Riza 
Tmla Bağ 72 50 2295 00 Kasap Selim 
Oturca bağ tarla ve zey 1598 00 3121 23 Arnavut Haşim 
T4'pccik altı Bağ 60 00 384 98 Köse Ethem 
Hıdırl:k ev dükkan müfrez 1272 00 327 97 Yusuf Girgin 
T('Jlf'Cik altı Bağ 250 00 77 62 Yusuf Arif Karadeınir 

Seferihi~::ır kazaq ma1 !Ui'ldığına nıHJi emlfık s.atış bedelinden borçlu yu
J.arıda i•imleri yazılı seriz 'nükellefo ait gayri menkuller tahsili emval ka
nurıu hüki\mlerine göre haciz cdilerc·k mahalli idare heyetinin kararile 21 
tün mücldotlc müzayedeye cıkıırılm" olduğundan talip olanların 3-6-940 gü
niinde mP7kilr kaza m.>1 mü-iürlüğiine müracaatları ilan olunur. 

181!) (1003) 

Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 
23-5-940 tarihinde ihale edilmek iizert münaka-aya çıkıorılıru.ı olan 2072 adet 

arUıç telgraf direği mübayaa<t görülen lüzum üzerine tehir edildiği ilan olu
nur. 

lzmir Defterdarlığından: 
Marangıız. Mehmedio Ba~turak şu\~ine Milli emlak ::;at.s bedeli borcundan 

tiola}'l SaThane mahallesi Şetoret sokr.ğında kfün 5 taj sarılı ve 1800 lira kıy
metindeki evi vilayet :dare heyeti kararile 21 gün müdclL tle müzayedeye çı
kanlmıştır. Taliplerin 10 H::.ziran ~4(i Pazartesi ı:ünü 'aat 15 te \•il5yet idare 
heyetine miiracaatları i15n G!unur. 21-28-5 1817 (995) 

IZM1R stCtLt 
LUGUJIDAN: 

SAYI 

TİCARET MEMUR-

2741 

Tescil edilmiş olan (Oryent Ehport 
limited) §irketi esas mukavelenamesinin 
iki Te dördfuıcü maddelerini değiştiren 
layiha ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2741 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 

mühür ye F. Tenik imza.o;;ı. 

1: Layiha. 
Eski madde: 
Madde 2 - Şirketin merkez.i İstanbul 

vilayetinde kinci vakıf hanındadır. Şir
ket lüzum gördüğü takdirde <liledil(i yer
de bir veya müteaddit ~b~ küşat ed('bi
Jir . 

Madde 4 - Şirketin sermayesi elli bin 
li.radan ibaret olup bunlardan 25.000 1'
rası tzakino Bennahmia.ç, 12500 Jir<>•ı 
Moris U. Maylir, 12500 lirası Norbert U. 
Mayer taraflarından alız ve taahhüt cdil
rni~. 

Şürek8yı nlutnaileyhim isimleri hiza
larında gösterilen mebaliğin tediye5ini 
taahhiit ve nısıf his•clerini herveçhi re
~in tediye eylemişlerdir. 

Hissedaran adedi beşi tecavüz etmediği 
müddetçe hls.selerin ahara devir ve fu
nıhtu sürekfının ittifaklariyle vefat ve 
saire gibi suretlerle hissedaran adedi be
şi tecavüz eylediği takdirde sermayenin 
üç ruhunu temsil eden şürekirun muva
fakatiyle sermayenin tezyidi caizdir. Bu 
takdirde şüreka veya halefleri hl<Selori 
nisbetinde yeni hisselere sahip olur ve 
bedellerin tesviyesini teahhüt ederler. 

Keza aynı suretle ve ti<'aret kanunu
nun 504 ncü maddesindeki mikclardan 
a,ağı düşmemek sartiyle sermayesinin 
tenkisinp karar veri1ebHir. 
Şürek~ eşhası safüey~ karı;ı dahi, an

eak sahibi oldukları hisselere tekabül 
eden mebaliğ nisbetinde mesuldürler. 

Gerek tezyit ve gerek tl"llkisi sermaye 
dolRyısiyle vaki olacak mukarrerat ve ta
dilatın tekemmülü ve muteber olmak 
için bu mukarreratı ittihaz ed= heyeti 
umumiye evrakı ve vesaiki saire ticaret 
ve.kaletine tevdi ve ıaznnj!elen izin ve 
muvafakat istih,al olunacaktır. 

Muaddel mad.do: 
Madde 2 - Şirketin merkez.i l<rtanbul 

vllfıyetinde ikinci vakıf hanındadır. Şir
ket bir veya müte~ddit ~uhı.:- vey::\ acen
telikler tesis edebilir. Bu fakclirde tirn
ret ı:ekal..tine nıalüm•t verilecektir. 

Madde 4 - Şirketin sermayesi yctmü; 
hoş bin liradan ibaret olup bunlardan: 
37,500 lirası İz•ldno Bemrnhmias, 37.500 
lirası Norbel"f Ma\·Pr t;ıTaflarındaıı ahz 
ve taahhüt edilmiştir. 

Elyevm şirketi teskil eden •ÜrekAyı 
nıumaileyhirn isi!nlPri hi1~larındA ~östr
rifon mebaliğin tedive•ini teaAhbtit ve 
nısıf hisselerini bprverhi pec.:jn tPclh•c 
eylemişlerdir. 

HLo;sedaran adedi beşi tt><'~viiz etmedi
ği mtiddetçe c:iir€"kHnın ittifaklal'ivle ve
fat ve c;aire gibi ~Ur(tlerlP V<' lli~o;:edaran 
adNli be~i tecavüz eylcıdiQ.i +.ıkrl!rdP i~e 
c:eı•mayc-nin iir ruhunu tem..c;;il edpn süre>
k5nırı nHıvafakativJ<> S?rmavenin tP;vidl 
caizdir. Bu takc1irdc ~i.irr·l-.t· veya h:ıl"'f
Jeri hi~ eleri n:ı;b ı:ı-tinde \~fni hic:~lere s~
hlo olt•r ''e herl ll~rlrı 1 .. ~ivpc;inl tt'~1'lıOt 
ederler. 

Akhisar Asliye hukuk hakimliğinden: Keza aynı suretle ve ticaret kanunu-
KeUıüda mahalle.inden Ha•an oğlu Satılmıs ı.arafmd"1l karısı Efendi ma- nun 50fl ncı mnclde5ir>ıl0ki mikdardnn 

h&Jlesinden Kırka~açlı Ali lcızı Ayı-:e dudu al~yhine açtığı boşanma davası aşağı düşnlemek ~arti~ı)e sirk~t srı-ma-
1 1 1 ycsinin tenk1sine kar~r vPrilebilir. !herine cari durusmada 30-12-939 tari-hindc 378 karara >oşanma arına ve e-

~nin de istifasma ve müddei.ıleyhin ikametgfıhının mechuliyetinden ilfuıen &üreka eşha'1 salL<eye karsı dahi, ıın
tebligat icrası kararlaştırıldığından tarihi ilandan itibaren on beş gün zarfında cak sahibi olıluklon hisselere tekabül 
müddeialeyhin turuku kanuniyeye mürao;ıat elmcdif(i taf.dirde hükmün kati- eden mebaliğ nisbctinde mcsuldürler. 
lc~ği. ilan olunur. 1808 (993) Gerek tezyit ve yerPk teonkisi semıaye --------------------------------! dolayısiylr vaki olarak mukarrerat ve -TASHİH .ı-=----ı•----Gazetcmizin 19 May" 940 tarihli nü•-! Paris fakültesinden diplomalı 

han!lln 4 iincü sahifesi ikinci \"e üçüncü . Dif tabibi 
llÜtllSllarındaki Denizli P.T.T. müdürlü-

1 N 1 o 
1 

~:~;oob::i:~lı<:ı:.':ı~d;aı:'~~-;;;.~~ ~~;~; · . esıp o un ay 
ilf.nı ""hYCn 1200 adet ardıç telgraf di-
r<'i!i şeklinde neşrolunmuştur. J\föbayoa 
edılecck 1200 :ıdet çıralı çam telgraf di-
reğidir. Keyfiyet tavzih ve tashih olu
nur --nr·1 ·rr-t'" ·= """ 

Dikkat 

ikinci Beyler N ıman zade aoka 
No. 36 Saat do':uzdan itibaren 
hastalarını kabul eder. 

1 - 13 (310) 

Z Al' İ 

tadilgtın tekemmülü ve muteber olması 
için bu mukarrerah ittihaz edm heyeti 
urnuın;ye evrakı ve ve~aiki saire ticaret 
vekfıletine tevdi ve lazım ııelen irin ve 
muvafakat istihsal olunacaktır. 

Pullar üzerinde 22141940 t<:rihi ve Or
yent eksport limited .ş!rketi firmn~ı ve iki 
imza. 

Oryent Eksport limited şirketi csa< 
mukaveJenamesinin iki ve dördüncü 
maddelerini değiştiren bu Hiyiha muva
fık görülmü.5 olmakla ticaret kanununun 
514 ncü maddesine tevfikan tasdik kı
lındı. 

Ticaret vekili N. lmıa okunamadı. 
16 kunı§luk pul. 

iZMJR SJCJL! TİCARET J\'!ElfUR-
LUCUNDAN: 

SAYI 2740 

(t. &,er ve S. Roclitti) ticaret ünvaru
le lzmirde Osmaniye caddesinde 16 nu
marada iplik makara ve pamuk mensu
cat alın> ve satımı ile i.tigal etmek \i7.ere 
te§ekkül eden işbu şirketin tiooret ün
vmu ve şirket mu kavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2740 
numarasına kayıt ve te,cil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicili ticaret menıurluğu res
mi mühür ve F. Tenik imzası 

1: Mukavelename. 
Kollektif şirket 
l - hmirde Yıkıkın.inare 920 sokak 

131 No da oturan fmanuel &,er. 
2 - İnönü caddesi 320 numarada otu

ran Siyon Roditti. 
Aralarında aşağıda yazılı §&rtlar dai

resinde bir kollektif şirketi teşkil eclil
mi.şlerclir. Şöyle ki: 

Madde 1 - Şirketin mevzuu, iplik, 
makara ve pamuklu mensucat alım ve 
satımı ile meşgul olmaktır. 

Madde 2 - Şirketin Unvanı (t. &,er 
ve S. Roditti) olacaktır. 

Madde 3 - Şirketin sermayesi. Bin li
radır. Bu sermayeden 750 yalnız yedi
:vüz elli Türk lirası Siyon Roditti tara
fından 250 yalnız iki yüz elli Türk lira
" lmanuel &,er tarafından va edilecek
tir. Şerikler bütün mesai ve vakitlerini 
sirket i•lerine hasr ve tahsis edecekler-
dir. · 

Madde 4 - Şerikler klir ve zararı ara
larmda mütesaviyen taksim edttekler
dir. 

Madde 5 - Şirketin merkai İzmlrde
dir. 

Madde 6 - Şerikler müştereken ~ir
keti idare ve temsil edeceklerdir. 

&eriklerin ancak müşterek imzaları 
~irketi ilzam edebilecektir. 

Madde 7 - Şirketin mebdei 1 KAnu
nusaru 1940 tarihi olup müddeti Uç se
nedir. Şirket müddetinin hitamından Jaa
kal bir ay evvel akitlerden her hangi 
biri tarafından hi!Afı diğer tarafa yazı 
ile bildirmedikçe şirketin müddeti mü
teakip senelerde de birer sene müddetle 
temdit edilmiş olacaktır. 

Madde 8 - Şeriki.., arasında zuhur 
edecek bilcümle ihtilMların hal ve tev
siyesi ve bir karara raptı hususnnda 
Axon Politi şimdiden münferit hakem 
tayin edilmiştir. 

Şirketin tasfiyesi lüzumu halinde tas
fiye memurluğu da mumaileyh Aron Po-
1iti tarafından yapılacaktır. 

Tarafların: İmzaları. Şahitlerin: İm
zaları. 

lşhu 615/940 Uırihli mukavele altına 
konu lan imzaların şahıs ve hüviyetlerini 
bildiğimiz lzmirde Yıkıkminare 920 nci 
sokak 1.31 no da oturan lmanuel A.ııer ile 
lzmirdP İnönü caddesinde 320 numarada 
oturan Siyon Roditinin olduituna ve biz
zat huzurumuzda kendi elleri ile koy
dnkl::ırına ~ahadet ederiz. 

l)alıitler: 

İzmiı-de Bayraklıda Tebeddül sokağın
da 4 nuınaı-nlı e\·de oturan Mehmet oğlu 
Ahmrt Atılı?an ve !zınirde Mısırlı cad
dr•inde Yüzbası Hasan ağa sokai!ında 
112 No da mukim Faik Eradam. 

imzaları: 

Umumi No. 14846 Husmt No. 21/19 
l•bu 6, 5/ 940 tarihli mukavele altına 

konulan imzaların şahı< ve bUviyetleri 
yukarıda yazılı şahitlerin tarif ve şaha
detleriyle teayylin eden lmanuel &,er 
ile Siyon Roditinin olduğunu ve bizzat 
huzurumda kendi elleriyle attıklarını 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi 
Mayıs ayının altıncı Pazartesi günü 
6/5/940. 

T. C. İzmir üçüncü noteri Süreyya Ol
cay resm1 mührü ve imzası. 

Umumi No. 14887 Hususi No. 21/19 
lşbu mukavele suretinin dairede saklı 

6/5/940 tarih ve (14846) umumt numa
ralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk senesi Mayıs ayının 
yedinei Salı günü 7/5/940. 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 
7/Mayıs/1940 tarih ve lzmir üçüncü 
noteri resmi mührü ve Süreyya Olcay 

imzası. 

10 kuru.puk Tayyare pulu üzerinde 
7 /Mayıs/ 1940 tarih ve tzmir Uçüncü no-
teri resmi mühür 1827 (1007) 

;(1 MAYIS SALI 1940 
...................................................................................... 
• • 

~ Devlet Demir Yol/arından i 
:. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Hububat ve un nakliyatına tenzilat 
D. D. YOLLAR! UMUM MODORLOcONDEN: 
Hububat un ve diğeT zahirelerc mahsus 9 nolu taTifc ÜZt"rinden hububat ve 

un nakliyatına ayrıca tenzilat yapılmıııtır. 
Tarifenin bazı münasebetlere ait ücretleri değiştirilmiştir. Bu husustaki taTİ.· 

fe 16/6/940 larihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için iotooyan-
lara müracaat edilmelidir. 19, 21, 23 1788 (983) 

Benzin alınacak 
D. D. Y. SEKİZİNCİ İŞLETME KOMİSYONUNDAN : 
İdaremiz ihtiyacı ~in on beş bin kilo mukabili yirmi bin dört yüz litre ben

:r.in 3/6/940 pazartesi günü saat 11 de Alsancakta isletme binasında komisyo
numuzca açık eksiltme usulüyle mübayaa edilecektir. Muhammen bedel U. 
bin sekiz yüz seksen altı lira yirmi kuı·uştur. 

İsteklilerin iki yüz doksan bir lira kırk yedi kuru.';luk muvakkat teminat 
makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri Hlzımdır. 

Şar\ııamesi işletme kaleminde görülebilir .. 
17 - 21 - 25 - 28 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Seneliği 

L. K. 
Cinai Emlllk No. Mevkii Gay. M. No. 

410 Dükldn 102 Anafartalar 182 
50 Depo. 46 Gön hanı 183 
40 26 dö. tarla bllA Balçova yanıklık 2115 

240 Ev -41 Haftani sokak 395 
221 DUkk&n -400 Hın binası 400 
130 Ev 16 Kirpi sokak 152 
42 Depo 15 Miri kelam hanı 66 

108 Dlikkfın 162 Keçeciler 348 
200 c 30 Odun pazarı 162 
3'12 « 412 HM binasında 419/-43t 
ıııo c -112 • c -112;431 
Yukarıda y82ılı vakıf gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 senesi 

Mayıs gayesine lı:ad.ar kiraya çıkarılD!J§tır. !halesi 27/Mayıs/940 Pazarteod 
gUnü saat ondadır. bteklilerin yüzde yedibuçuk teminat parası yatı~ 
ve ihale saatında Vakıflar idaresinde bulunmaları. 16 20 25 1742 (753) 

Devlet Denizyolları işletme U. müdür
lüğünden: 
1 - idaremiz.in 1 Ha:ıiran 9-40 tarihinden Mayıı 94 1 gaycaine kadar bir 

ııene müddetle yaptuacağı takriben -430000 ton kömürün yükleme ve ho
plıma ve aktarma ;,leri kapalı zarf 118ulile ek•iltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel doksan bir lıin üç yüz yetmit bet liradır. 
3 - Ekıiltme 30 Mayıs 940 tarihine müsadif perıembe gönü ıaat 15 le 

alım oatım komisyonunda yapılacakbr. Muvakkat teminatı 5818 lira 75 
kuru,ıur. 

.ıf - Eluiltme tartnameai adı geç.en komisyondan parasız olarak alınn. 
5 - Lteklilerin 2490 sayılı kanuoda yazılı vesaiklerle hu işe ait teklif 

me"-tuplannı tayin olunan günde saat 1 4 e kadaT komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

14, 18, 20, 28 ı 695 (932) 

Turgutlu belediye riyasetin
den: 
lzmit milli imallıhane mam6latından iki tekerlekli dingil veya üzerine menu 

kutru dahliıi 12 3:ı99 ebadında kalörifer cıdalı demir üzeri tahta ile örtülü 
manometre ve termometre tertibatını havi emniyet eopobu mevcut buhar kaza.. 
nı demirden miden kömürü ve odun yakmaia clveri~1i ve alivire tulumba ile 
buhar istim kazanına ıu veren hiT adet nim müstamel atüv makineei ıatıla
cakhr. 

Muhammen fiati 700 liradır. Müzayede 10/5/940 tarihinden 25/5/940 
tarihine kadar 15 gÜn müddeılidir. ihale 25 /5 /940 tarihine müsadil CumartCIİ 
günü Miat 1 1 de Turgutlu belediye daireeinde müte§Ckkil daimi encümende 
yap~acaktır. 17 19 21 23 1750 (959) 

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fiatı 

Kuru, 
621 
705 

Çift teneke 

Adet 
500 

262.5 

Cinsi Muvakkat teminat 
mikdarı 

Petrol 
Benzin 

YEKON: 

Lira 
233 
142 

375 
Ziraat vekAleti namına aatın alınacak olan yukarıda mikdarı ve aaİle•İ Y•D

lı petrol ve benzin 1 3 Mayıı 940 tarihinden itibaren açık ekoilımeye çıku>l
mı§br. ihalesi 31 Mayıo 940 ıarihine müaadif Cuma ııünü saat 1 O da :ıiraat 
mtidürlüğünde toplanacak komioyonda icra edilecektir, 

Taliplerin teraiti. anlamak. Ü.zere ziraat müdürlüğüne müracaatları ve ihale 
gi!nü teminat makbuzlariyle birlikte komiıyona gelmeleri ilan olunur. 

Bununla beraber mezk:Qr petrol ve benzinin evvelce münakasaya çıkarılda
ima ve 2 7 May11 940 tarihinde ihaleaine müteallik olan ilanın hükümıüz bulun-
duğu bildirilir. 17 20 24 29 1757 (95 7) 

lzmir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün-

R>ıdyo meraklılarının sabırsızlıkla 
beklediği 120 ve 150 voltluk ve 500 
snat garantili Anut Batarya ve her 
CİJIS pillerimiz gelmiştir. 

Bey~bir kazası askerlik ~besinden 
aldığım terhis vesikamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hllkmü kal
madıjp. ilan olunur. 

Şirket sermayesinin 50,000 liradan 
75,000 liraya çıkarılması dola}'lsiyle 
damga kanununun 26 ncı maddesi delA
letiyle 12 ncl maddesine teovfi.kan isti
fası IAzımgelen binde iki nlsbetinde nis
bi resim vekfılette saklı layihaya (50) el
li liralık pul yapıştırılmak suretiyle tah
sil edilmiştir. 

Gay. M. M. Mevkii Seneliği 
1şbu mukavele suretinin görülen aslı- L. K. 

na, dosyamızda alakonulan ve miibıizi 18 Dükkan 23 Tepecik Altay So. 293 

Eml5k No. Cinsi 

TÜRKiYE lJJ\fl.TM SATIŞ YERİ 
UÜSNÜ ÖZ ÖDEMİŞLİ 

HALEFLERİ 
Sıılu han ci\'an No. 28/9 
H.3 1 - 15 (912) t.t».l, ı:,:)'&U!J'".ll!!:t 

tarafından imzalı bulunan nüshasına uy- 18 DiikkAn 25 Tepecik Altay So. 294 
gun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz 200 Birleşik Dükklin 404 427 HAi bina"1 204 -427 

Beyşehir Yaylasun köyünden Tavşan
cı Bekir oğullarından 317 doğumlu Ha
l;an Ebu hE kir. 

T. C. Ticaret velcAleti iç ticaret umum 
müdürlüğü re.'lllll mUhUr Ye lmuı 
(Okunamadı.) 

yüz kırk senesi Mayıs ayının yirminci 200 Birleşik Dükkan 405 428 Hın binası 405 al 
Pazartesi günü. 20/5/940 200 Birleşik DilkkAn 406 427 Hıil binası -!Ol al 

30 ku~luk damga pulu üzerinde h- 208 Birleşik DUkl<An 407 ~O HAi binası 407 Of 
mir Uçüneü noterliği resmi mübUr 100 Bir Dillı:kfuı 408 Hfil binası -408 

1799 (992) 
Umumi No 15479 Hurusi No. 4/248 

ve Süreyya Olcay imzası ve tarih 100 Bir D\ikklin 409 HAi binası 409 
20/ınayıs/1940 1838 (1008) 96 Bir DükkAn 410 HM binası 410 

1 .. ......................................................................................... : ~ 
ltalyan Makarnaıına hasret cekenler! E · • • 

Ankaranın YAYLA Makarnalanm ~ 
Mutlaka tecrübe ediniz: 

. . .. 
• • 

Daha üstün 
. ·, 

bulacaksınız. Çünkü; E 
Dünyanın en oon fenni, llhbi makine ve teaisatile ymiclen kurularak İfleyen: 

Mod~rn YAY LA Makarna fabrikası 
Maluımalannı dünyanın lıiç hir tarafında yetifıneyen fevkalade yüluek ıınr...Aı 

ANKARANIN MEŞHUR 

Yayla sert Buğdaylarının irmik/erinden 
i m a 1 e t m e k t e d i r. 

Bütün bakkaliye maiualarmdan ara yınnı:. Bulacakım,.. SiparitJer ııünü rü
:nüne hazırlanır .• 

~Dikkat! Yayla Makarnalarında boya yoktur. 
: Umumi Sabf Deposu: Peştamalcılarda Eanaf bankaaınm eski bulımduiu : 
:ı.ina yanında Numara 53. Enis Sevil YAYLA MAKARNALAR! büyük Mlbf : 
:deposu... TELEFON : 2 2 3 6 : ........................................................................................... 

204 Bir Dükkin 411/431 Hal binası 411/431 
60 Bir Kahve 36 Bozyaka 112 
60 BiF Ev 5 Değirmendağ battal So. 513 
24 DükkAn 59 Yemiş Carşısı 331 
24 DükkAn 32 Değirmen dağ 511 
24 DllkkAn 34 Değirmen dağ 512 
Yukarıda yaz.ılı Takıl gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 seneli 

mayıs gayesine kadar kiraya c;ıkarılmıştır. bııılesi 29 mayıs 940 çarşamba gUntl 
saat ondadır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat parası yatırmaları ve ibal9 
ııa.atinde Vakıflar idaresinde bulunmaları... 18 - 21 - 25 1775 (975) 

Turgutlu belediyesinden: 
14/5 /940 tarihinde ihaleai mukarrer iki yüz hin tuğla ve altmıı ton kirece 

talip zuhur etmemit olduğundan münak111a 15 /5 /940 tarihinden itibaren oD 
ııün müddetle temdit edi!mittir. 

ihale 25/5/940 tarihine müaadif Cumarteai günü saat 11 de Turgutlu bele
diye daireainde mütqekkil daimt encümende yapılacaktır. 

17 19 21 23 1751 (960) 

Balya Belediye Reis1iğinden: 
Balya Büyük hayvan panayırı 2 7 /Mayl8 '940 gÜnÜ açılacak 29 /Mayia/9-40 

aktamına kadar devam edecektir. 
Evsafı Yüksek Ziraat Vekaletince takdir edilen meıhur boz ırk kara sığrr 

heyvanlannı buradan tedarik edebilirsiniz. DiKer hayvanat ve emtea alım 1Atu:Dl 
da yapılır. Pana_yJlj\ .stelcuk. zr.'1:1'.ltn b ... t-ll·t:· :.......: • 



21 MAYIS SALI 1940 
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•• • 
Odemiş ipçiler cemiyeti ana 

1 - 35 12 aayılı cemiyetler kanunu
nun verdiği haklar dahilinde phsi hiç 
bir kazanç maksadı gütmemek üzere 
aşağıdaki şekilde bir cemiyet kurul-
muştur. 

2 - Cemiyetin ana nizamnamesi. 
3 - Cemiyetin adı: ödemi~ ipçiler 

cemiyetidir. Merkezi ödemişte ismet 
lnönü caddesinde ( 3) numaralı bina
dır. Toplantı yeri ticaret ve sanayi oda
sıdır. 

4 - Cemiyetin mevzu ve gayesi: 
Esnafın manen ve maddeten yükselme-
İne çalıtmak işsiz kalanlara İş bulmak 

ve düçarı felaket ve fakrü zaruret veya 
maluliyet ha.sebile icrayı sanat edemiye
cek derecede muhtacı muavenet olan
lara yardımda bulunmak ve bikes ka
lan esnaf çocuklarının tahsillerini ta
mamlatmak ve bwılan bir sanata •ere
rd:: yetİ§tİrmek ve bu suretle mcmleke
ıe hayvlı hizmet etmek. 

5 - Müessis azalar: Türkiye cüm
huriyeti tabü,yetinden: 

Türlmlcıı mahalle.inin ishale oğla so-
1',ağıP,da ( 5 3) numarada mukim ipçi 
ve tütüncü lsmail Hallı ökenel 

Türkmen mahallesinin Kabar oğla 
aokağmda ( 72) numarada mukim ipçi 
Ali Adıkb 

TYrkmen mahallesinin Kabar oğla 
eokağmda (78) numarada mukim ipçi 
ve tüccar Mebınet Süngün 

Türkmen m.alıallesinin Kabar , oğlu 
eokağmd.a ( 5 7) nuınal"llda mukim ipçi 
lmıai1 Boyla 

Türkmen maha..llesinin K~ba.r oi:.Ju 
. aokahnda (80) numarada mukim ~ 

Ali Süngün. 
6 - Cemiyete girmek için prtlar •. 

A - Cemiyete giımelc için Türk ol
ınak.. 

B - On sekiz ya~ını bitirmi, bulun: 
malıt. 

C - Hukuku medeniyeden nbt 
edilmiş olmamak. 

Ç - ip yapmağı bilmek ve bildi
ğine dair cemiyetten hü'Yiyet cüzdanı 
almak. 

D - Ni:ra.ınname bükiimlerine tama
men kabul ve istillerine taahhüt eyle
mek. 

Cemiyetten çakan ve çık.arılan aza
lardan tekrar girmek istiyenf er vuku 
bulduğu takdirde emsali gibi aidat ver
meği taahhüt edenler idare heyeti ka
rıı.rile kayıt ve kabul olunurlar. 

7 - Cemiyetten çıkmak .için_ aranan 
9zırtfar. 

A - Hiç bir hak talep etmemek pr
tile her aza cemiyetten isteğile çıkabi
lir. 

B - Nizamname hükümlerine ade-
mi kabul edenler. · · 

C - f pçilik sanatını terkle sair bir 
IJle i,tigal edenler. 

Ç - Biri birini takiben ÜÇ. lçtimacla 
bulunmıyan heyeti. idare. azala.n.. , 

1 O - I~ nizamnamede gösteril.en 
iplerin U%unluk ve ağırtıklannda. eksik
lik )'11P.41n 'Ye üç defa mahl::c:m.cyc IP!Y-

kedilen azal r. , 
idare heyeti kararile cemiyetten 

çıkanlu. Gerek arzmi}e çıkan ve heyeti 
idarece çıkanlan azalar cemiyetten hiç 
bir suretle hak talep edemezler., 

8 - Cemiyetin §Ubesi yolctur. 
9 - Umumi heyetin davet tarzı. 

umumi heyet cemiyetler kanununda ya
zılı ahkamdan mada içtima giinünd.en 
en az üç gün evvel şehir hoparlosı1e ilan 
edilmekle her her cemiyet • binasının 
kapı na siyah tahtaya yazılmak suretile 
umum azaya duyurulur. 

Umumi heyet idare heyetinin daveti 
üzerine her iki yılda bir tesis edildiği 
ayın ifk haltasındl\ mutad içtimaını ya-
par. 

idare heyeti lüzum gördüğü takdirde 
umumi heyeti fevkalade içtimaa davet 
eder. Cemiyet azasınm en az bqte bi
rinin talehile idare heyeti umumi heyeti 
içtimna davet eder. 

SeÇ,İm gizli ve rey usulile yapılır. 

yeti idareden ve hariçten de olabilir. 
Hnriçten olduğu takdirde reylere hakkı 
yoktur. 

19 - idare heyeti reisinin okur ya
zar olması lazımdır. 

20 - idare heyetinin vazifeleri: 
A - Heyeti umumiye içtimalanndan 

evvel azaları davet etmek. 
B - Umumi heyetlerde taktimi la

zım gelen cemiyetin varidat ve sarfi
yatına ait hesap hulasa raporlannı ha
zırlamak. 

C - Ruznameyi hazırlamak. 
2 1 - Cemiyet idare heyeti altı zat

tan fazla ve dört kişiden az olamaz. Bu 
heyet keneli azasından bir veya bir ka
çma da icabında temsil salahiyeti vere
bilir. 

ldare heyeti her o yıl içinde olan mu
ameleleri, hesaplan ve gelecek yıla ait 
bütçeyi umumi heyetin tasdikine arzet
meie mecburdur. 

Ancak cemiyetin seçimi iki sene ol
duğuna göre yulcan maddeddci mecbu· 
riyeti geçen ve gelecek içtima devresi
ne ait olmak üzere Ha eyler. 

22 - idare heyeti azalarından her 
hangi bir 9Cbep dolayısile vazifeden ay
nlan vuku bulduğu takdirde bunun ye
rine seçimde eksik rey alan yedek aza
lardan biri geçirilir. Bunun için uı1 h
dar yedek aza seçilmesi 1ô.zımdır. 

2 3 - Idare heyeti reis ve azalarmın 
her birinin vazifeleri. 

A - · · Reisin vazifesi: idare heyeti 
azal&nnı her hafta toplanbya davet et
mek, konuşulmasını evvelce hazırladığı 
§eyleri konuşmak. azalar ile k&bôin. 
veznedann vazifelerini niuımna.meye 

uygun olarak yapmalarına nezaret et
mek gerek idare heyeti ve gerekse umu
mi heyet toplantılannda her tcYi ha.zır
lamak ve hazırlatmak gerek idare heye
ti azalarının ve gerekse veznedar ile lca
tibin vazifelerinde vnki olacak her hangi 
bir kanunsuzluğa karşı takibat yapmak 
ve yaptırmak reisin vazifesidir. 

B - Azaların vazifesi: Reisin vu.i
leden müt.evellit her davetine icabet et
mek bir hafta ve daha fazla hariçte ka
lacak ise ıeisden i.z.in almak, her hangi 
bir mazeretinden dolayı İçtimada bulu
namıyıı.cak ise reisi haberdar etmek ida
re heyeti reisinin kendilerine vereceği 
vezaifi tıılirnat dairesinde görmek, 

C - Veznedann vazifesi: HCT' türlü 
~vrakı sarfiyeyi muhafaza ~tmeğe mec
bor ve kaybolmasından mesuldür. He
yeti umumiyenin İçtimamda ıı.ktimi la
zım gelen planço ile ·ıraridat ve sarfiya· 
tını gösteren hülisa raporunu haz11la
mağa ve talep vukuunda sarfiyata ait 
evrakı müsbiteyi göstenneğe mırc.bur
dur. K•tip tarafından tahıil edilecek ai
dat ve ~r bedelini ve sair hasılata ait 
paralarının noksanlarunuınd n rnesal· 
dür. Sarfiyatı reisin emri ve ticaret oda
sının tasdikile yapacnğmdan' yanında 
(elli) lira ,kadar nakit para bulundura
J>ilir. Buı:ı:un harice ödünç verilmesi ve
y.a kendisi tuafmdan phsi jhtiyacatına 
serfedilmes.i yasaktır. Aksi halde hak
kın.da kanuni takibat yap•lır. V ezneda· 
nn yanında. tahsı1at yaptldıkt.ıı fazlaJa
p.calc. paraların elli liradan fazlasını ce
miyet nın.ma bankaya yatıracak ve mu
kabilinde makbuz alacakbr. Buııun için 
veznedann eerniyete bin lirıılık bir ke
fd göstermesi lii.zımdır. 

D - Usta başmın nzifesi: 1 bu ni
:zamruımede iPenmiş iplerin uzunlW: ve 
ağırf ı.lclnrmı satışa ÇJ!.;anla.n her nevi İp
te ara.mnsı eksiklik vukınmda bu ip sa
hibi hakkmcla aahtekaruk muamelesi 
yapılmak üzere idare heyetine teslim 
etme8i ve elı::sı1ı:: işlenmiş iplerin aatiştan 
geri bır;ak.ılması hususu usta başıya ait
tir. 

E - Katibin vazifesi: E.ımııftan top· 
lııyacağı aidat ve müstecirlerden alaca
ğı icar becldlerioe ait mebaliği makbuz 
mukabilinde alması ve her üç günde ve· 
ya llaftada bir veznedara senet moka· 
bili vermesi ve bilumum defatir ve ku
yudatı muntııuım bir Jekilde tutması 
mecburidir. 

1 O·- Umumi he.yetin vazifeleri: Katip tahsil ettiği paralardan maaşı· 
idare ve mürakabe heyetlerinin ra- n:s. mahsup edilmek üzere hiç brr para 

porlannı ve tekliflerini tetkik ve intaç alamaz. Maaşından lacağı bile olsa re
eder. isin müsaadesile maaş bordrosunu tan

ı 1 - Cemiyetin. bütçesizli. tetlc.i.k ve 7.İm eder v~ iınuladıktan sonra ticaret 
kabul eder. · · odaamca da tasdik ettirilerek veznedar-

ı 2 - icabında ~miyetin feshine ka- dan alır. Maaşına mahsuben ha.usi au-
rnr verir. rette para aluımaa yasaktır. 

l 3 - idare ve. ~ürak.abe ~eyetleri- 24 - Cenüyetin kırtasiye. ~vir ve 
ni İcçer. · · ' "' teshin muı:aAarile barcuab ve maaşa-

14 - Umumi heyet a,p.ğula yazılı tuı ve i.ı masrallarınm sarf evnk.lan-
hususlara karar verir. nın ~d~c~ ·tasdikinden sonra muhtevi-

A - Ana ni7amnameSiıı'Uı değiştiril- yalı ve~daıca ödenecek 'Ye masraf 
mesi. k:aydeclileccktir. 

B - Hesapların tetkiki. 2 5 - · Cemiyetisı feshi halinde meV>-
C - Bütçoiliı tasdiki. 1 cut mal n: nakit paralan ve alacaklarile 
Ç - Cemiyetin feshi. borçları n)evcut azaya mütesaviyen tak-
ı S ·-· - Umumi heyet reiM& veya vekili sim PÔİlİT. Bu cihet hükümete ve ticaret 

yolca idare ·heyeti reisi tar•fmdaa aÇa- ' 
lacak iıç.tima nisabı aala.ş&lmak. ü.ae 
yoklama yapıldıktan sonra aza arU1n
dan bir reis ile bir reis vekili ve ft1zu
mu kadar Utip seçilir. 

İçtima seçilen reiı veya vekili tara
fından idare olunur. 7.abıt ve yan işle
rini katipler idare eder. 

16 - Umumi heyetin müzakere za
bıtları da karar gibi yazılarak ayni ıu
rctle imzn edilir ve sakl.amr. 

A - Umumi heyerte alman kararlar 
auılara cemiyet binasına asılmak ıureti· 
le. başkalarına posta vasıtasile ve taah
hütlü mektupla bifdmlir. 

1 7 - Umumi heyet içtimaında idare 
heyetine seçilecek az;nnın hüviyetlerile 
ana nizamnamede yapılacak değişiklik
lerin bir ba!ta içinde kaymakamlık ma· 
kamına ve ticaret odasma bildirilmesi 
rnecburidir. 

Umumi heyet azalarına cemiyete mü
teallik i!ılerde idare 1-ıeyeti temsi! eder. 

18 - idare heyeti umumi heyetin 
aralarından seçeceği (alb) kişiden iba
rettir. Yeni idare heyeti seçimi mütea
ltip lıemen içtima ederek aralarından 
birisini reisfiğe. birisini rds vekilliğine, 
İtimada şayan bir veznedarlığa 

fpin cinsi 

1 ki lrilol llk. 
Bir buçuk kilolulc 
Beş yüzlük 
Kiloluk 
Uç yÜ'zlül:. 
Yaııaı kiloluk 
Yüzlük veya yahrma 
Yularlık ıilinmit aynalı tam boy tlmııkı 
Silinmif yutarUk ırıeynınllM tımuıkt 
Silinmcmif tam hoy tınuıfl.ı 
Silinmiş veya ilinmemİ!! orta boy tımı,.. 
kı 
SilinaıİI veya aiünmcmiş u!ak bmışkı 
Silinmiş ve ııirinmeıniş uçkurluk veya 
çank ipi 
Oç yüzlük kayışı 
Yarımlık kayrp 
Dört ildi kay 
Battal (Dal kay ) 
Orta veya (seyrannaıı kayı~) 
Ufak merkep c;ilbiri 
Denk (kilo) sicimi 

• • 
mzamnamesı 

ve sanayi odasına da bildirilir. Ve bu 
iş için umwni heyetin ekaeriyetinin ar
zusu şarttır. 

26 - idare heyeti 35 12 sayılı cemi· 
yetler kanununda yazılı defterleri tuta
cakbr. Muamelatının iktızasınca bazı 
hususi defter de tutabilir. 

2 7 - Cemiyet tahsilatını dip koçanlı 
ve müselsel numaralı makbuz mukabi
linde alacak ve sarfiyatı dahi senet mu
kabilinde yapacaktır. 

28 - Yeni idare heyeti eski heyet
ten en geç bir hafta içinde cemiyete ait 
bütün hesabat ve demirbaş eşyayı tesel
lüme haklıdır. Bu hususta ahsi işlerin 
çokluğu mazeret aayılamaz. 

29 - idare heyeti kararlarında mev
cut azaların yansından fazlasının kabul 
etmesi şarttır. Ekseriyet hasıl olmazsa 
o iş geTİ kalır. Bir işi azaların yarısı is
ter yarısı istemezse reisin bulunduğu ta
raf kazanır. 

30 - Cemiyet azaları ayda (yirmi
şer) kuruş aidat vermeğe mükelleftir
ler. Bu para bütçenin tanzimi snamnda 
varidat ile aarfiyat karşdaştırıldakta ha
sılatın sarfiyatı ödemediği takdirde ida
re heyeti kararile arttırılabilir. Aidat 
miktannın azanın kazancı üzerinden 
tenzil veya ilavesine idare heyeti ııala
hivetlidir. 

31 - Cemiyetin bankadaki parasının 
kı.:ı;men veya tamamen alınma!'lı cemiye
tin resmi mührü ve idare heyetinin kara
rı ve ticaret ve sanavi odasının muvafa
katile mümkündi.ir. Bu yolda muamelesi 
yapılmış olan paı:ayı bankadan vezne· 
dar ile katip imza ve mühürlcrile alabi
leceklerdir. 

32 - Cemiyetin bankadaki parası
nın ticaret veya bir işte 1'ullanılması ve
vahut oıeblağı mezlcur ile bir ticaretane 
kti~"dı cemiyetler kanununa uygun ol
madığı cihetle imUnStzdır. 

33 - Cemiyetin idare heyeti reisi ve 
vek.ilife Teznedıır 'Ye usta başisile azala
nnın ücretleri yoktur. Yalnız katibe mü
nasip ve yetecek maaş verilecektir. Ka
tibin maaşının tayini, tenzil veya artma
st idare hevetine aittir. 

34 - Cemiyetin nizamnamesinin ta
mamen tatbiki için nahiye ve köylere 
gönderilecek azalara miinasip harcırah 
verilmesi ve bu hususta gidilecek yerin 
mesafeşine ve nakil vasıtasının Ücretine 
göre takdiri harcırah idare heyetine 
aittir. 

35 - Katip ve aniT kimselerin tayin 
ve aziOeri idare heyetinin kararı ve ti
caret odasının tasdikine bağlıdır. 

36 - Cemiyet oturduğu binasında 
mada gayri menkullere tasarruf edemez 
bağışlama ve vasiyet suretile uhdesine 
intikal e.decek gayr• menkulleri htikü
metin müsaade!'lile paraya çcvirmei(e 
~cburdur. 

3 7 - · lp pazarı binasmda gaz, hen-
7.in, kendir veya• barut gibi yangıh çı
ka ne' maddeleTin bu!undmulınnst · ve 
her nevi esliha konması yasaktrr. 

38 - Cemiyetin aidat ve icar bedel
lerine ve sair mntlubahnın tnh,.iJ• tında 
müşl:ülat. görüldüğü takdirde idare he
yeti kıırarile üç misline iblağ 'Ve icraen 
tahril olunur. 

39 - Cemiyetin varidatı ve hesap· 
lan umumi heyetçe seçilecek •iki ki~ilik 
bir heyet tarafından teftiş ve münıkabe 
edilir. Mürakabe heyeti en az yılda bir 
defa mürakab~ini yapar_ Her yılın he· 
a:ıplannr ayn ayn mutad içtimalarda 
umumi heyete arzeder. 

40 - Cemiyete ait binanın dahilin
de icara verilen beş sergi yeri her sene 
ikinci kanun ayının birinci günü ihale 
edilmek iizere on beı gün evvel ilan 
edilir. 

41 - lnşaet ve tamirat için yirmi het 
türk lirasını geçen masraflarda komis
yon te kili ve münakasa la:r.ımdır. Bu 
komisyon idare heyetinden olacaktır. 

42 - Cemiyet binasının bir numara
lı sergisini- kiralayan şahsın ipçilcrin cu
martesi günü satamadılı:lım mallarını 
muhafazaya mecbur ve uıyiinden me· 
ıul bulunduğu cihetle bu müstecirin ida
re heyetine bin lirnlılc bir kefil vermesi 
liznndır. Diğer sergiler yalmt cumar
tesi günleri açacaklarından bunlardan 
kefil aranmaz. 

43 - lpç.i esnafı olup bir hanede 
oturan baba. oğul ana oiul ve kardeşle
rin ıofralan ve knzançlan ayn ayrı ol· 
duğu müddetçe hepsinin aza olarak 
kaydol.malan ve aidat vermelel'İ icabe
de.r. ,Kazaneı ve .Sofra~ı bir olanlardan 
yalnız. aile reisinin kaydı aranır. Bir ha· 
nede otman iki·kirac1 da ayn ıryTI kayıt 
olUD&c:alc ve aidat verecek.tir. 

44 - ipçi esnafının itleyeceii ip çe
fitleriain aşaiadaki cetvele aöre işleme
si uzunluk ve aiulaldannın bu ölçüye 
a,yaea uydurulmaıı Ibnudır. 

Uzunluğu . Ağırlığı 
Metr~ S. Kilo Gr. 

32 00 2 000 
30 00 1 500 
2S 00 ı 000 
20 so o 800 
16 00 o 600 
12 so o 400 
7 00 o 200 

17 00 2 500 
15 00 1 750 

" 30 2 000 
6 40 l 500 

7 00 ' 000 
6 00 o 400 

16 00 5 100 
22 00 3 500 
17 50 2 000 
ıs 00 1 280 
12 50 1 000 
10 00 o soo 
17 00 ı 000 

sı1iminden sonraki uzunluk ve ağırlıkları 

Turgut u be ediye reisliğinden: 
Cümhuriyet meydanı parkı için 1 i ince 129 metre galvanizli boru iki adet 

it dir~ 16 adet I! ince sulama musluğu 20 adet il ince cT> 12 adet • 
1 l 2 dublinible sn tın alınacaktır. 

Talip olanların ihale günü olan 25/5/940 tarihine müsadif Cumartesi günü 
Turgutlu belediye encümenine müracaatları 15 18 21 23 1716 (942) 

Turgutlu belediye reisliğinden: 
1 1. 18 ebadında 1200 kilo yeni kur§un boru satılığa çıkarılmı§tır. 
Borulann beher kilosunun muhammen fiati 30 kuruştur. ihalesi 25/5/940 

tarihine rnüsadif Cumartesi günü saat 1 1 dedir. 
Talip olanlann yevmi mezkurda Turgutlu belediyesi daimi encümenine mü-

racaatları 15 18 21 23 1717 (941) 

lzmir Defterdarlığından: 
Me~ct Faikin Basmahane şubesine milli emlak satış bedeli borcundan 

dolayı lsmetpaşa mahallesi ikinci Sakarya sokağında kain 9 sayılı 640 lira kıy
metfudeki evi \iL-lyet idare heyeti knrarile 21 gün müddetle müzayedeye çı
knrılınıştır. Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare 
heyetine mtiracaatlan ilan olunur. 21-28-5 1818 (1002) 

Izmir Defterdarlığından: 
PolLc; komiseri Ziya kw İclfilin Başturak şubesine olan Milli emlik sa~ 

bedeli bort.'Undan dolayı Göztcpe M. Yeşiliı.nıir sokağında kfiln 23 taj sayılı 
ve 1440 Ura kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararilc 2I gün müddetle 
mfizayecley~ çıkanlmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı günü saat 15 te vi-
layet idare heyetine mürncaat1an iLlıı olunur. 21-28-5 1810 (1001) 

lzmir Defterdarlığından: 
Hasbinir. Daşturak şubesine olan Milli emlak salı.1 bedeli borcundan dolayı 

haciz edilen birinci Karantina M. tramvay caddesinde kain 514-3 eski G28 :re
ni sayılı ve 4400 lira kıymetindeki evi viliyet idare heyeti karariie 21 gün 
müddetle m.izayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı günü saat 
15 le vilayet idare heyetine mliracaatlnrı ilan olunur. 21-28-5 1811 (1000) 

Izmir Defterdarlığından: 
Sabık poJi:; müdürü ölü Cemilin köyler servisine milli emlak satış bedeli 

borcundan dolnyı Cwn:ıovası köyünde idin 3 hektar 21 arşın 65 metre ve 
2573 lira 20 kuruş kıymetindeki bağı vilayet idare ~yeti knrari1e 21 gUn 
müddetle müzayedeye çıkanlmı.ştır. 

Taliplerin 11 Haziran 940 Salı günü saat 15 te viliiyet idare Jıeyetine mü-
racantlan ilfuı olunur. 21~5 1812 (999) 

lzmir Defterdarlığından: 
İbrahim F..minin Başturak. şubesine olan Milli emlak snt.ı.ş bedeli borcun

dan dolayL Göz.tepe lblil Ziya sokağında kain 15 sayılı ve 207() lira kıyme
tindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle milzııycdeye çıka
nlınıştır. Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare 
heyetine müracaatları ilfuı olunur. 21-28-5 1813 {998) 

lzmir Defterdarlığından: 
Sünbül ve Lunanın Başturak şubesine obllt Milli cm)fik satış bcdeij borç· 

Jarmdan dolayı salhane M. Şehit Kemal sokağında kain 20-1 taj sayılı ve 
1680 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle 
mUzayedeyc çıkanlmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı günü saat 15 te vi-
la:,•et idare heyetine mi.irac:.atlan ilan olunur. 21-28-5 1814 (993) 

lzmir Def~erdarlığından: 
Musa oğlu Muharremin &şturak şubesine Milli ~ak sat.ı.ş bedeli bor

cundan dokıyı birinci l<ernntina mnhallesi tramvay caddesinde kfıin 628 sa
;plı ve 4000 lira kıymetindeki ı::vi vilayet idure he~ti kurarile 21 gün müd-
detle ınüzaycd~·e çıkunlım'ftlr. ı 

Taliplcriu 10 Htızira'l 940 Pazartesi günü saat 15 te vil~el idare hcycline 
müracaatlaTı ilan olunur. 21-28-5 1816 (996) 

' 

lzmir afıa müdürlüğünden: 
90 lira aylık ile.retle muvakkat bir anbar memuru alınacaktır. Lise mezunu 

olmak .şartilc bteklilerin evrakı müsbitesile b.irliktc Nafia mtidürlüğünc mü-
racaatları. 1795 (990) 

Jpin çeşidi 

iki kiloluk 

Bir buçuk kiloluk 
Beş yüzlük 
Kiloluk 
Üç yüzlük 
Yarım kiloluk 
Yüzlük (Yatırma) 
Silinmiş yularlık aynalı tam boy tımqla 
S.1iruniş yularlık seyraonas tımı§kı 
Silinmeclik tam boy tımışkı 

Silinmiş ve silinmemiş orta boy tım~kı 
Silinmiş ve sil-inmem~ ufak tımı la 

Sainmiş ve silinmemiş uçkurluk (Çarık 
ipi) 
Oç yüzlük kayı ı 

y anmlılt kayışı 
Dört ileli kayı' 
Battzıl (Dal kayı§l) 

Seyrimnu (Orta by~) 
UEalc merkep çilbiri 
Denk veyahut kilo sicimi. 

46 - Yukanda göşterilen ip mevile
rinden başka yular çeşitleti, k~panca ai
c:Vni. ip köstek, ip pa.ça. aüpürge ipi, ha.· 
mut UYJ11 ve hayvan yÜıaüğü ile iki ki,. 
}oluktan yukan olau ipler alıcı ve tatJc:ı
mo arzu ettiği uzunluk ve ağırlıkta ifle
mek ve işlettirmek serbesttir. 

'47 - Kullanmak için h1MW1i yapılan 
sipa.ri}lerde pi.ya.sa &Örmemek tutile 
miifterinin anu ettiği uz.unluk 'öe ağu-
lıkta ip y•pmak heyeti adarenin müsa
adesile müınkündür. 

48 - Kendir bağlarını bağlamak için 
imal edaen bağcık ipleri yaran kiloluk
t n iki kiloluğa kadar yukarıda. göste
rilen uzunluk ve ağırlıkta olmua vo üç 
ileU olarak yapılması şarUır. Bu hmı.11 
kontrola tabidir. 

Ağırlık Uzunluk 

Deste Adet Kilo Gram Metre Santim 

.. 

2 

1 
1 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
2 
I 
ı 
1 

5 

3 
2 
1 

ı 
o 
1 

000 ' 

500 
000 
800 
600 
400 
200 
soo 
750 
000 

500 
000 

400, 

100 

soo 
000 
280 

000 
soo 
000 

21 000 

20 000 
17 000 
14 000 
11 000 
9 000 
5 000 

13 000 
il 000 

9 000 

6 000 
5 000 

4 000 

5 000 

4 000 
2 060 
2 040 

2 000 
1 070 

ıs 000 

49 - İ§lodiği iplerde boyunda kısa
lık. ve ağırlij(mda noksanlığı görülen ip
çileT, idare heyetinin tutacağ! zabıt va
rakasUe mahkemeye Kvkedilir. Ve sah
tdtirfık cezaıHe cezalandınlır. 

'5 0 - Gerek pazarda ve gCTekse sair 
yerlerde ~atılm., iplerin her halde m~ 
ayene ve kontrol yapılması ıarthr. M~ 
ayenesi yapılmadan satılmış iplerin, h~ 
ber alınarak muayenesi yaPtl~ta ek
siklik tutuluna hem aatıeı ;oe hem de al1-
cı haklarında sahtdeirlik muamelesi y 
pılır. Eksik iple biilikte tutulan zabıt 
Taralcasife beraber miıhkemey~ sevkc-
dilirler. • 

S 1 - l§bu nizamnamenin tayin etı
mediği husosnt içtimaı umumilerde k""" 
rarlaş tınla. 

ödemiş ipçiler cemiyeti idare heyetinin künyelerini gösterir cctveldir. 

Babasının Mem- Doğum 

lZMtR BELEDlYESlNDEN: 
3 - Barbaros mahallesi 345 ncl so

kakta Türk bahçesi kanalizasyonuna 
bağlanmak üzere 175 metre boyda ka
nalizasyon yaptırılması, fen işleri mO
dürlUğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 783 lira 45 kuruş muvakkat 
teminatı 59 liradır. Taliplerin t~inatı 
iş bankasına yatırarak makbuzlarile 
ihale tarihi olan 27-5-940 Pazartesi gil
nü saat 16 da encümene rnüracaatlan. 

12-16-21-26 1683 (925) 

Karşıyaka - Osmanzade mevkiindekl 
deniz banyolarının bir mevsim için ki
raya verilmesi, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli icarı 
1500 lira muvakkat teminatı 112 nra 50 
ku~tur. Taliplerin bu teminatı öğle
den evvel iş banknsına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 21r-5-940 Çar
şarn ba günü saat lG da e:ncüıne:he mU
racaatlnrı. 

8-12-18-21 (881) 

Askerlik kanununwı 58 inci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair 2-5-940 
neşir tarihli ve 3810 numaralı kanun 
belediye cümle kapısındaki ilfuı . tahta
sına asılmıştır. 

1829 (991) · 

WLAs ASLİYE HUKUK HAKİM
LİÖİNDEN: 

Mi1ftsın mü.sevi mahallesinden Çelebi 
Turyel oğlu jnk Berkmanın nüfus sid
liııde Yako olarak ya.zıh adının Jak ola
rak tashihine mahkememizce 22-.5-039 
tarihinde 223-138 No. il karar verilmq 
olrnalıda ilin olunur. 1807 (994) 

İZMİR SULH HUKUK MAHKEME-
SİNDEN: . 

Nebahat ile Mustafa Şerin şayian nru
truıamf oldukları Karşıyalaıda hacı Se
lim sokağında 5 sayılı ev mahkemece 
verilen iz.alei şuyu karanna isimaden 
24-6-940 Pnzartesi günü saat 15 de İz
mir sulh hukuk mahkemesinde sa~ ya
pılacaktır. Bu artmnada tahmin ohınaı;ı 
bedel 500 liranın yüzde yetmiş beşi ve 
rildiği takdirde talibine ihalesi yaplla
cak aksi takdirde satış 15 gün daha um
tılarak ikinci artırması 9-7-940 Salı gfi
nü at 15 de yine dairemizde yapıla
caktu. Daha fazla malumat almak isti
yenler dairemizin 940-1823 sayllı dos
yasına müracaatlan lüzumu ilan olımur. 

1832 (1005) 

İZMİR SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 
Devlet demiryolları vekili avukat Murat 
Çınar tarafından Sökcde istasyon civn
rinda mukiınSöke istasyon bil fecisi Mus
lafa oğlu Bekir çavuş aleyhine açtığı ala· 
cak davasının duruşmasında müddeia
leyhin ikametgahı meçhul kaldığından 
hukuk usulü muhakemeleri kannnwıun 
141 inci mnddesi mucfbincc ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiş ol9uğun
dan müddeanleyhin muhakemenin ;mu
allak bulwıduğu 21-6-910 Cuma .gUnil 
saat 10 da lzmir sulh hukuk mahk~e
sinde ha2.ı.r bulunması ve ya bir vekil 
göndenncsi lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilfın olunur. 

1821 (1006) 

DOŞONCELER 

Birinci nevi kendirden dört ildi Te İca· 
hında üç ildi yapdır. 
Bu dalıi 
Birinci nevi kendirden üç ildi olacalı: 
Her nevi kendirden üç ileli 
Bu dahi 

< < 
c < 

Bmnci nevi kendirden iki ileli 
Bu dahi 
Birinci ve ikinci nevi kendirden iki ilell 
olacaktır. 
Her nevi kendirden iki ildi 
Birinci ve ikinci nevi kendirden ik.i ilell 
olacak.tn. 
Bu dahi 

Brinci ve ikinci nevi kendirden dört İle· 
fi o1 calctır. 
Bu dahi 

< < 
Birinci ve ikinci tıevi kendirden üt ilcl 
olacütır. 
Ba 

< < 
Her nevi kendirden ve fakat 5nğlam 
ol&nbrmdan üç ildi olmak 13rtile ( 1 6) 
çilesi bir kao a:dmcsi litzırndır. 

52 - Tire ipçı1eri tarafından y pt· 

lan ve aahş için ödem~ getirilen iple
rin nizamnamelerine uygun olup olma• 
dı lamtın nl lması için id r~ bey · .. 
nin Tire ipçiler cemiyetinden bir nizam• 
name istemesi şüphe ettiği ipleri muaye• 
ne etmesi, elcSJ1dil vuktttında o ipi ~Je. 
yenin eezafancfmlmnsı için ipin mezkur 
cemiyet idare .fieyetine posta ile yoDan
ması littnncfrr. 

53 - Muvali.:kıu madde: Mücssiı!ler 
c.etniyetin tt~§kilinden en geç bir yıl son• 
ra umumi heyeti içtimaa davet ederek 
yeni idare heyetinin ıı~imini temin 
eden er. 

Müessis: t. Hakkı ök:ener, Müessis& 
Ali Adıkt1. Müesm M. Süngün. Müca-
m: lsmait Boyla, Müe m: A. Süngün. 

ikametgahı 
Ev Sua 

No. Adı Soyadı Adı lelceti tarihi lşi Mahallesi Soknğ,ı Numarası Vaz:ifcsi Düşünceler 
- - - ----- -

1 Mehmet Süngün Ali ödemiı 1323 ipçi Ve tüccar Türkmen Kabaroğlu 78 Başkan 
2 Ali Adıktı Arif ödemiş 1336 İpçi ve tütilncü Türkmen K abaroğlu 72 Başkan vekili 
3 Mustafa Seval Ali ödemi4 1296 ipçi Tür1'men Kabaroğlu 78 Veznedar 
4 Hakkı Bürken Mustafa ödemiş 1 316 ipçi Türkmen Türkmen C. 106 Ustabaşı 
5 Ali Süngün Ali ödemiı 1 315 ipçi Türkmen Kabaroğlu 80 Aza 
6 lsmail Hakkı ökenel Tahir ödemiş 1323 ipçi ve tütüncü Türkmen İshak oğlu 5 3 Aza ve katip 

1 9 /S /940 per§cmbe günü sruıt 20 de Ticaret ve Sıı.nayi odasında yapılan umumi toplantıda ödemiş ipçileri 
cemiyeti idare heyetine seçilen zevatın kün)·elerinin kayıtlarına uygun olduğu tasdik kılındı. 9 /5 /940 

T. C. ödemiş ipçiler cemiyeti resmi muhür ve imza okuruımndı. 



Almanlara ğöre Liyej ve. Nam ur düştü 
Ingıliz h~ .. va hu~uml _rı 

Hamburg ve Bremendeki Alman petrol 
depoları saatlarca bombalanıp yakıldı 

·--*-

Alev sütunları 700 metreye yükseldi 
A iman wuka bel esi tesirsiz kald1 

Londra 20 (Ö.R) İngiliz tayyare-
lerinin Cuma akşamı Hamburg ve Bre
men petrol depoları üzerine yaptıkları 
hücumlar hakklnda şu tafsilfü elde edil
miştir. 

İmı:iliz tayyarelerinin faaliyeti simal
de Hamburgtan l'!'nupta Sedana kadar 
genic; bir mıntakaya şamil olmuş \'e bu
rada mahrukat depolan. tayyare mey
danları ve hareket halinde kıtalar bom
bardıman edilmiştir. Birbirini takip 
eden tayyare grup1arı Cumartesi sabaha 
kadar bu bombardımaıılnrı de\'am ettir
ınislerdir. İngilız tayyareleıi projektör
lerin kesif ışıgı, dafi bataryaların ateşi 
ve balon barajları dolayısiyle mühim en
gelinle karşıJa-.makla beraber Hamburg 
ve Bremende hedeflerini tesbit ederek 
miihim lıasarat :ikaına muvaffak olmuş
lardır. Bu şehirler üzerini kaplıyan ke
sif dumanlar dolayısiyle hedeflerini gö
ı·cmiycn tayyareler ise bomba hamulele
riyle geri dönmüşlerdir. 

Brcmen iizerine yapılan hava hiicum
ları beş saat devam etnıistir. Hedeflere 
300 infilak bombası ,.e )·angın bombala
ra ahlmıl?tır. Bir büyiik depoya isabet 
uki olmu ,.c burada nıiiteaddit iniilak
Jar duyulmuştur. Ale\' siitunları 700 
metreye kadar yiikselmiş \'C o kndar et· 
rafı a~·dınlatnu~tır ki en kiiçük harfleri 
bile okumak mümkün oluyordu. Şehrin 
iizer&ni kaplıyan siyah duman muazzam 
bir siyah mantara benziyordu. 

Hamburg ta mühim hava kuvvetleri 
tarafından sistematik bir şekilde bom
bardıman edilmiştir. Saat 22 den az son
ra haşlıyan bomb:ırdıman şafak vaktine 
kadar devam elmiştir. 

A 'll<ın benzi11 ve petrol dcpolar.m 
Bom:laların infimkını takip eden müt

hiş )·angınların parılhlan Kukslıafcen 
şehrinden bile görülüyordu. Kalın du
man siitunları, yangının ağır yağlarm 
ihtirakiylc \'ukuunu ı::östcriyordu. Al· 
man dafi hataryalan Ingiliz tayyarcle· 
rinin hareketini i~kale çalışmışlarsa da 
muvaffak olamamışlardır. Sabaha doğ
ru son İngiliz tayyaresi de hiç bir ha
sara uğramadan '.ıehir iizcrindcn ayrıl
mıştır. 

Harekat sahalarıncfa da İngiliz bom
bardıman tayyareleri ıntithiş hasarat ika 
etmişlerdir. Namurdc Möz nehri üzerin
de bir köprü, Dinan'da keza Möz nehri 
üzerinde bir köprU tahrip edilmis ve 
nehı-in şark sahitnde yangınlar görül
mü.ştiir. Jivenin tam garbında deıniryo
lu hattı tahrip edilmiş \'e şose bozul-

~ı 

talır:p eden fogili z tayyareler . 
muştur. Bir tayyare 20 kilometre uzun
;uğunda bir motörlii kolu bombardıman 
etmiş ve 200 metreye kadar inerek mit
ralyöz ateşine tutmuştur. Bu gece ha
reketlerinden İngiliz tayyareleri hiç bir 
hasara uğramadan geri dönmüşlerdir. 

Londra 20 (A.A) - Hava nezareti 
tebliğ ediyor: 

Cumartesi günü bombardıman tayya
relerimiz Bel<;ikada ve Fransada geniş 
mikyasta harekatta bulunmuşlardır. Bu 
harekatın hedefi Alman ileri hareketinin 
muvasale hatlarını hırpalamak ve müt
tefik ordular üzerindeki tazyiki hafif
letmek idi. 
Avcı tayyareleri bombardıman tayya

relerine yardım ederek her tipten mü
tenddit düşman tayyaresini safı harp ha
ı·ici etmi.şler<lir. 

Hollanda hakkında malômat 
-*--

Mesahası, müstemlekeleri 
ve nüfusu ne kadar? 
Hollandanın kısa bir zamanda 

Avusturya, Çeko::lovakya, Lehistan, 
Danimarka ve Norveçtcn sonra Hollan
da da Alman çizmeleriyle çiğnenmiş bu
lunuyor. Bu kii<.;ük, fakat çok müterak
ki, ı,:ok medeni ve zengin memleket hak
kında karilerimüe aşağıdaki mallıınatı 
vernıeği faydalı buluyoruz: 

Hollandanın mesahası 34,201 kilo
metre murabbaı, nüfusu 8,650.000 ki
şidir. Füfus kesafeti kilometre murabbaı 
başına 2 1 1 kişidir. 

Hollandanın diğer bir ismi Felemenk
tir. Hollandanın manası çukur memle
kettir. Hollandaya aynı zamanda cAl
çak .memleket> manasına gelen l'!ider
land da tesmiye olunur. 

1 lollanda da en yübek tepeler yiiz 
metreyi ~eçmez. Bir çok yerler deniz. 
seviyesinden aşağıdadır. O kadar ki 
memleketi sedler ve su bentleri muha
faza eder. Bu sedler olmasa Hollanda 
suların taarruzuna uğrar. Fakat harp ha
linde bu sular Hollandanın su müdafaa 
hatları harpten evvel yapılan tahminlere 
nazaran Almanları bir hafta kadar oya
lıvabilecekti. Hollandadan geçen Ren, 
l\1öz E.sko gibi nehirler Hollandada de
nize dökiiliirler. 

On bir vilayete taksim edilmiş olan 
} lollandanın merkezi Laheydir. idare 
ve ticaret merkezi Amesterdam, belli 
başlı şehirleri Roterdam, Utret Groneng 
ve i\limegdir. 

. Hollanda zengin topraklara malik 

teslim olmasının sebebleri 

Amstcrdrımılaıı iki man ·ıtT" 
pa, yulaf birinci planda ~elen zengin
likler arasındadır. Memleketin diğer 
zenqinlikleri arasında çiçek yetiştirme 
hayvan devşirme, süt sanayii, gıda mad
deleri sanayii, balıkçılık ve mücevher 
yontma işleri sayılabilir. 

Hollandanın siyasi idaresi Monarşi
dir. V craset usulü olan krallık 1 8 1 3 
den beri devam etmektedir. Kraliçe Vil
helmindir. Basvekil M. dö Girdir. 

HOALLANDA MOSTEMLEKELERi 
Küçük bir ml"mleket olan Hollanda

nın çok ~eniş müstemlekeleri vardır. 
Felemenk Hindistanı namı alhnda top
lanan bu müstemlekeler iki kısma aynl
maktadır. Garbi F elı-menk Hindistanı
nın mesahası 141,695 kilometre. nüfu
!!U ise 260 bin kişidir. Kurakao ile Hol
landa Guyanı bu mıntnkavı tt>skil eder
ler. Sarki Felemenk Hindİ!Otanı ise 
1900,000 kilometre murabbaı . me!<ııhn
ya malik olup nüfusu alımıq milyondur. 

Cava, Somatrıı, Borne, Sond adaları 
ve yeni Kine !Oarki Felemenk Hindista
nını te,kil ed,.rJer. 

ORDU VE DONANMA 
r !ollandanın kara ordusu harp ha

linde bulunan otuz fırkayı teşkil eden 
600. 000 kişiden ibarettir. Hollandanın 
hava kuvvetleri yeni modelde ve mü
kemmel teçhizata malik olan yedi yüz 
tayyareden ibarettir. 

hillerine denizler için kullanılan sahil 
toplan yerleştirilmiştir. Hava dafi topla
rı da mühim müdafaa silahlarından biri
dir. 

Hollanda donanmasına gelince, bu kü-
1;'.Ük donanma 1938 - 1940 seneleri zar
fında inşa edilmiş olan 8.300 tonluk Ja
va ve Sumatra isimlerinde iki kruvazör 
ve 6.600 tonluk Di Ruytcr isimli başka 
bir kruvazörden müteşekkildir. Bu yeni 
gemilerden maada Hollandanın bilhassa 
şarktaki ınüstcmlekelerini koruyan ol
dukça kuvvetli , fakat eski gemilerden 
müteşekkil bir donanması vardır. 

MACLÜBİYETİN SEBEPLERİ 
Alınan istilası, su müdafaa hattının 

zannedildiği kadar kuvvetli ve müessir 
olmadığını göstem1iştir. Maamafih Hol
landanın silahlarını bırakmak mecburi
yetinde kalmasının diğer mühim sebep
leri de vardır ki şunlardır: 

1 - Nüfusunun pek kesif olmasına 
mebni tayyare bombardımanlarında çok 
zayiat \'ermesi. 

2 - Alınanların casus teşkilatı ile ev
velden hazırlanmı.!i şekilde çalışmaları, 
dahilde panikler çıkarmaları, Alınan pa
ra~ütçülerinirı faaliyeti. 

3 - En mühim sebep tc Hollandanın 
-tam bitarafa kalmağa çalışması, bu se
beple müttefiklerle evvelden askeri te
masa ıtecmeme~i ve bu viizdı>n nlAnsız 

Almanların hücum şiddeti kırılıyor 
~------~-----------~*"""w----------------------

Majinonun bir kısmına yap
tıkları taarruz tardedildi 
-BAŞTARAFI 1 :İnci SAYI' ADA

temadi harp ile yaptıklan ileri hare
ketinden çok yorgun düşmekle be
raber keçi yolu haline inkılap etmi, 
yollardan ilerlemeğe çalı,ıyorlar. ve 
aoğru ıarl: istikaJr.etine hücum edi
yor~ar. 

D:&er noktala:-dn vuku bulan mu
harabcler umumi har.:kat devreain
de alelade teferrünttan iLaret k~l
;:-aktadır. 

A!ın~ z·rhlı ar~alannm denize 
ciobu 5a?gı.m şimdi F ~nsız ve in· 
~iliz makineli fı:rkatariyle c:ırpmak
iad·r. Bun?ar eı•kncla tah,it edil!!'i~ 
otu!> h<".rp haamı.91 her n!llru:!:mtia 
miic!'lhale edecek vaziyette<Jirle:r. 

MüTHtŞ B1R MAK!NELt HARBt 
İki günden beri zırhlı makineleri ara

sında müthiş bir harp başlam~tır. Dai
mi surette harekat halinde olan bu kud
retli harp makineleri için devamlı bir cep
he çizmeğe imkan yoktur. Bunlar ağır 
tanklariyle süvari roli.inü görüyorlar. 
Zırhlı otomobil alayları ve motosiklet 
alayları da eski zamanın hafif süvari kol
larınıandırmakta olup ileriye doğru 
mümkün olduğu kadar fazla sokulmak 
ve tahribat ika etmek vazifesiyle memur
ediliyorlar. 

Bu mo'.iern süvari alayları cok büyük 
süratleriyle hazan uzak mesafelere ka
dar sarkmakta ve gece karanlığından is
tifade ederek geriye dönmektc-<lir. İst<> 
böylece bir kaç gün evvel bu kahil mi.H
rezeler Laon şehri civarına kadar gel
mio.;Jer ve burada tahrip edilmişlerdir. 

DUn akşam da bu gibi kuvvetler Pe
ron şehrine kadar sarkmışlardır. 

CEPHE TELAKKtSt KALMADI 
Harbin cephe telakkisiyle hiç bir mü

şahebeti olmıyan bu hareketleri ona gö
re karşılamak icap eder. Çünkü şimdi 
saatt~ 5 O kilometre süratle seyreden bir 
motörlü vasıtalar ve havada müthiş sür
ati olan tayyareler o zamanki cephe te
lakkisine imkan bırakmamaktadır. 

ALMANLAR GEH.I ATILDI 
Paris, 20 ( ö.R) -- Sabahki Fransız 

tebliğine nazaran Fransız kıtaatı Sen
kantenin şÖnalinde Alman taanozunu 
akim bırakmak için büvük bir siddetle 
muharebe etmektedir. Retel civarında 
En nehrini geçrneğe muvaffak olan düş
man kuvvetleri dün gece geri atılmışlar
~rı. Montrnedi mıntakasında aynı şid
de!le yeniden yapılan Alman t&arn:::ı:lan 
dün J?Ü·kürtülmiittür. 

Gece Fransız bombardıman tayyare
leri düşmanın levnım kolları"ı da/!ıt
mak pla'1ını tathikın"\ fasılasız devam 
eımi,lerdir. 

~ENKANTEN VE BELÇ1KAD<\ 
Pnis, 20 (ö.R) - Hav:::; Ajıınsınm 

ı:=•·~i mı.:h:ıbiri v:ı~iycti ~öyle hüla,a 
ediyor:· 

Sel cen:ıhtn sevkülccyşi harekat de
va:n ediyor. Senkanten mıntnkasında 
Al.rnanla .. ın garp i:;fkametinde t:ızyikle:-i 
dcv:ım et~ektcd:r. Vaziyet c!ddi olmak
ta b~rdevamdır. 

Ancak son 24 ~uatlen b~ri biiyük bir 
tebeddül vukua gelmemiştir. 

Belçikada sevkülceyşi rical hareketle
ri müsait ~erait dahilinde cereyan etmek
tedir. İngiliz kıtaatı gerilerine kar-;ı ya
pılmış olan dü~man taarruzlarını tard
etmişlerdir. 

l\1erl:ezde SerıKantenin şİm~linde bin
li-rce İngiliz, Fransız ve Alman tankları 
arastnda şiddetli bir muharebe cereyan 
etmektedir. Kıtaatm mütemadi med ve 
cezri harekatın mevkiini tayine imkan 
vermemektedir. 

En nehrinin sol sahilinde Almanlar 
Rotelin cenubunda bir takım piyade 
kuvvetlerini sevketmeğe muvaffak ol
muşlarsa da bu kuvvetler geceleyin esir 
edilmişlerdir. 

Motmedide çok müthiş bir topçu 
hazırlığından sonra Alman piyadeleri 
muazzam kitleler halinde Majino hattı
na taarruz etmişler ve ağır zayiatla tard 
olunmuşlardır. 

Y alnı:ı: bir noktada Almanlar bir ile
ri kazmatı İ§gal etmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Diğer bütün mıntakalarda sükun hü
küm sürmektedir. 

ALMANLARIN HEDEFt 
Londra, 20 (ö.R) -- Royter Anjn

sınm askeri muhabiri vaziyet hakkında 
şöyle demektedir: 

Fransada Alman taarruzu iki defa is
tikamet değiştirmişse de bugünkii isti· 
kametini muhafaza etmektedir. Alman 
motorlu kuvvetleriyle iaşe üsleri arasın
daki mesafe uzadıkça hücum ı;idcletinin 
kırılacağı ümit edilmektedir. 

Senkantenin garbında Alman ileri 
hareketlerinin Kale ve Amls yolile denize 
ulftfmak gayesini t:österdiği anla~Jmak
tadır. Almanların hu suretle Fransız or
duaiyle İngiliz ve Belçika ordularını hi
n"birinden aYll'm8iı ümit ettikleri mu-

Tarihi bir resim: Geçe11 tı1ııttmi harpte Fransacla lperde Almanlar tarafmdaJ. 
tahrip edilmiş olan bir ka.~aba ... 

dır. Ve Almanların Sedana muvasala- :ıaran daha İyi olduğunu iddia etmeli 
tından beri bu kuvvetler yeni mevzile- faydasız olmakla beraber manevi ha• 
rini büyük bir süratle İşgal etmişlerdir. kundan bir salah vardır. 

ALMANLARIN UcRADlcl 
ZORLUK 

Almanların karşılaştıkları zorluklar tank 
!ar tarafından cep açılan bölgeye piya
de kuvvetlerini nakletmektedir. Alman 
piyade fırkalarının nakliyatı tamamiyle 
eski sistemde ve nakliyatının yüzde sek
sem atlarla yapılmaktadır. 

GENERAL VEYGANDIN 
MODAHALESi 

General Veygandtn müdahalesinin 
hayret verici bir atiklikle yapJması muh· 
temeldir. Vaziyet seyyal olduğundan 
kuvvetli bir mukabil taarruz mü~kül ol
makla beraber bitkinlik ve iaşe kıtlığı 
neticesinde Almanlann duracakları saat 
gelecektir. 

Şurası da kayda değer ki Sedan mın
takasında ancak tek hatlı iki demiryolu 

UYEJ VE NAMUR DA YANIYOR 
İngiliz fırkaları Belçikada önceden 

hazırlanmış bir plan dahilinde çekilme• 
!erine devam ediyorlar. İngiliz ordusu 
F ransızlann maruz kaldığı müthiş hücu• 
ma uğramamıştır. Bununla beraber mu• 
harebeye bütün kuvvetleriyle atılmış vo 
fasılasız harp etmekte bulunmuştur. Bel
çikalılar da mükemmel harp ediyorlar. 

Liyefve Namurun müdafaaları mükem• 
mel devam etmektedir. 

UYE.J VE NAMURUN 
MUKAVEMETINDEKİ 

FAYDALAR 
Londra, 29 (ö.R) -- Belçikadak1 

askeri harekat hakkında ıtu tefsilat ve• 
rilmektedir: 

Belçika ordusunun düşmana kar§İ 
koymaya devam etliği görülmektedir. 
Belçika kıtaları umumi plan mucibince 
aldıkları emre göre ricat ediyorlar. Ll• 
yej ve Namurun istihkamlarının hal& 
mukavemet etmesi sadece bir kahra• 

~ manlık hareketi olmayup aynı zamanda 
" mühim ve a~keri bir unsurdur. Zira bu 

istihkamların mukavemeti Almanları 
bu iki şehirde · geçen en mühim sevkül
ceyş hatlarından istifade imkansızlığı 
içinde bırakmaktadır. 

İngiliz kıtalnrı da Belçikalılarla birli~
te ricat hareketi yapmakla beraber hıç 
bir zaman Almanlar tarafından sürül• 
müş dcğillerd;r. Bilakis Almanlar her hU7 
cum tesebbü~lerinde !lert bir şekilde gen 
atılıyorlar. 

ALMANLAR DURDURULURSA, 
EBEDiYEN DURMUŞ 

OLACAKLAR 
Nevyor, 20 (AA) - Nevyork Post 

gazetesi Almanların motörlü 1 2 fırkası11~ 
~ti1t:f:~~~Ll~~~~~~~tül:rlıA dan 1 1 tanesinin garp cephesinde cere.

Bu harpte Alma1• tayyareleri Naı.ıtirii 
yakt1kta11 sonra ... 

vardır. Ve bunlar da mühim kuvvetlerin 
nakliyatını beslemeğe kafi gelemez. 

VAZIYET NAZiK, FAKAT ... 
Lo:u?ra, 20 (ö.R) -- Salahiy~ttar 

mahafiller, askeri vaziyetin şüphesiz na
'l:ik olmakla beraber itimadı terketmck 
'çin hiç bir sebep mevcut o1mııdığı mÜ· 
tı?Jaasındt.~ıı-lar. Fransız o-:-dusu b3kı
~nından vaziyetin Cı.•martesi gününe na· 

yan eden harekfıta iştirak ettiğini yaz
maktadır. 

Vaşington resmi mahafiline Pari!lten 
telefonla gelen sansör edilmemiş bir h~· 
bere göre, Fransız resmi mahafili vazı• 
yeti halen ~öyle görmektedir: 

Taarruza iştirak eden motörlü 11 Al• 
man fırkası ağır zayiat vermiştir. Aİ• 
manlar kuvvetlerini o kadar i~raf etmiş• 
!erdir ki, aynı derecede büyük bir taar" 
ruz daha yapacak halde değildirle~. • 

Umumi kanaat şu merkezdedır k1• 

Eğer Almanlar şimdi durdurulursa ebe• 
diyen durdurulmuş olacaktır. 

Alman tankları Fransız 75 lik 
toplarına dayanamıyor 

x*x-------
Londra 20 {ö.R) - Fransız 75 lilc topları Alman tanklannı kül-

liyetli miktarda tahrip ediyor. Hiç bir tangın zırhları bu top mermi
lerine mukavemet edecek derecede değildir ... 

Eğ·er Almanlar muzaffer olursa 
--------------~x*x~~~~~-~-~ 

Dünya fakirleşecek ve 
keşmekeşe düşecek 

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

Ruzveltin mesajı ve Amerika hariciye 
nazırının mühim sözleri 

x~x·-----------------

Paris 20 (Ö.R) - Amerika hariciye 
nazırı Hull Amerika Reisicümhurunun 
bir mesajını okumuştur. 

Ruzveltin bu mesajında deniyor ki: 
Serbest mübadele ve serbest ticaret 

Amerikanın esas politikasını teşkil eder. 
11ahrip eseri hitam bulunca Amerika an· 

Mesajı müteakip Amerika hariciY• 
nazırı da bir nutuk söyliyerek dcmiştİ.f 
ki: 

Totaliter rejimler ve otar~i muvaffak 
olursa di.inya biiyiik bir keşmekeşe ın:r 
ruz kalacak \'e fakirlik devrine girecea .. 
tir. Bugünkii zorluklar Amer~ 
dünvanın dilrıııı• lua1mlanndan usak~S..-


