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HAKKIOCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEV AN. MUDDErl Türkiye için Hariç için 
Snclik ....... 1400 2900 
Alta aylık ..... A 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

1 
T E L E F O N : 2697 

~-----------------------~ 

• 
Faris, 21 (Ö.R) - iweçten öğrenildiğine göre 

bir Alman deniz tayyaresi dtin akşam İsveçin 
simalinde Laponya arazi.si üzerinde uçmuş \·e 
kveç kıtaatınııı ateşine ma.ruz kalmıştır. Bunu 
müteakip Norveç hududu civarında Vessi istas
yonu tayyare tarafından bombardıman edil
nüştir. :i'farvikin şarkında olan bu garda elli kişi 
tren beklemekte idi. Bir sivil ağır yaralanmıştır. 
İsveç ~efareti Berlinde şiddetli bir protestoda 
bulunmağa memur edilmi.ştir. -' 

İlan milnderecatındau gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuri11etin ve Cüm1uıriwet eıeri1'M\ bekrifi, ıabahlcn f~T si~aft ga.utedir YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Alman ileri hareketi devam ediyor 
Fransa tehlikede, fakat mutlaka kurtulacaktır 

A lmanlar düiı A rras ve 
Amyense de girdiler 

General Veygandın Alman ileri hareketini 
sür'atle durdurmaıı bekleniyor 

SON DAKiKA ..... -... -... 
Türkiye - Yunanistan 
arasında y~ni 

kere haberleri -·-
müza
asılsız 

Atinn, 21 (AA) - Atina Ajansı 
hild iriyor: 

Yunanistan ile Türkiye arasında si
:Vnsi mahiyette müzakereler cereyan et
tiği hakkında Bulgar gazeteleri tarafın
dan istinsah edilen haber asılsızdır. 

Ehemmiyetle malum olduğu üzere 
l"urkiyc ile Yunanistan hepside neşre
dilmiş olan bir seri anlaşma Üzerine 
nıüeses çok sıkı bağlarla uzun zaman
dan beri birleşmiş bulunmaktadırlar. 

1939 Faciası 

Lond:a 21 (ö.R) - Alman kıta
lan Arras ve Amyenı §dıirlerine 
vasıl olmu§lardır. Fakat Fransa ve 
Belçikadaki lngiliz aef er orduau 
kahramanca harp etmekte ve ken
disine tayin olunan mevkileri mu
vaffakiyetle muhafaza eylemekte
dir. Ordunun maneviyatı mükem
meldir. 

Cephenin cenubunda vaziyet hala 
karanlıktır. Bir çok noktalarda düş
manın haber verdıği ileri hare~etleri
nin son noktaları ancak .küçük motörlii 
kuvvetler tarafından işgal edilmiştir. 
Bu ymi ileri hareketi müttefik ordu ve 
millctlt>rinin Almanlara karşı daha bü
yük bir enerji ile harp etmek azim ve 
karnrlarmı takviye etmiştir. 

F ransanın büyük askeri tefi ve 
Mareşal F oşun liyakatli halefi ge
neral Veygand müttefik ordular 
kumandanlığını ele almış olup düt
mamn ileri hareketini akamete uğ-

8ü"Ülı IJir sinır 11ar1Jidir rata~ak bir plinı •.Üratle tatbik et-
.., .. mesı beklenmektedır. 

GaJelJe, sinir llGlıimiyeti rnctLtz TEBucı 
ile e lde edflece Jdlr.. . Londra 21 (A.A) - İngiliz seferi 

--· -- kuvvetleri umumi karargfilıırun tebliği: 
BAJıtKI OCAKOCXLU Bugün Scarpenin cenup mmtakaaın-

da Alman zırhlı ve motörlU cUziltamlan 
Dün de Alman orduları Fransa ve tarafından Selte mevziine mükeırreren 

~lçika topraklannda biraz daha ilerle- yapılan taarruzlar müttefik ku:.-'e~.er 
inişler. bazı ~)eri işgal eylemişlerdir. tarafından muvaffakıyetle geri puskur-

Ukin bu ilerleme hareketleri koJay lülmüştUr. 
olmamaktadır. Alman resmi tebliğinin Belçika ordusu şimdi cereyan etmek
de diin aksam kaydeylediği gibi beşeri- te olan tedafüi muharebenin muvaffa
l'ctin görmediği derecede şiddetli \'e kiyetinc geniş mikyasta yardım elmiş
~nlı muharebeler vukua gelmektedir. tir. 

Bu ilerleme hareketinin askeri ba- Londra 21 {ö .R) - Cepheden 
ltınıdan kıymet. ve. eh~mmiyetini ş~~: alınan son h aberler lngiliz tehliği
den burada tayıne ımkan yoktu~. Çunk~ nin bu sabah erkenden verdiği ma-
lıarp tarihi bir çok gerilemelerın en nı- IA t t 'd tm kted' Dü 
lıai uafere vardığını ve yine bir çok uma 1 eyı .. e .e . ır. f~a~ 
ilerlemelerin kat'i bir hezimetle netice- zırhlı te§ekküllermın ve m otorlu 
lendiğini kaydetmektedir .. Bu itibarla kuvvetlerinin Skap ırmağı cenubun 
ııcti<'eler hakkında isticnlden, kafi hii- da v e Esko n ehri üzerindeki lngiliz 
kiirnlerden içtinap zarureti vardır. mevzilerine karıı hücumlan mu-

1-:hcdi Şefimiz: varlığı.?11~1 ke~~isine vaffakiyetle tardedi1- =-tir. 
horı;lu bulundugumuz Turkiye cümhu- 1 .. 1 . .u~ • 
}' t' · b" · · At t•• k d" . n eıı ngılız er kendılerıne tayın olunan ı~·e ının anısı a ur , un) anı . . ~ 1 . k 
1>·1• ··k k · ·d· B' · ç kk lede dı· ıncnılerı sag am hır surette tutma ta-

ıy11 as erı ı ı. ırı ana a , - f b k·ı 
İ:cri Dumlupınarda olmak üzere iki de- dkır. Son 2

1
4 saba:.t~r •1n~a u

1 
me~. 1k~.re 

fa k · d L:.- ·ı vıırdu 0 kurtardı.. arşı yapı an u un rncum ar pus ur-as erı eııAUl ı e ol t .. l .. f' 
~üttefik orduların gc~.i ~ekilme . bar~- u ~~~~~ V AZiYl!.'T 
ltctıeri karşısında bu buyük nskerın bu- . • 
Hik b" ·· ·· ·· h t ladık . Parıs 21 (ö.R) - Har~kat sahasın-

ır sozunu n ır . d l t k t''k h b l .. So 
- Hattı müdafaa yoktur. Sathı an ~ ınan c u ~ er ere gore ~~ 

rn:: .. Lf d nehrı mecrasında vazıyet şu suretle go-
~ aa v.~ ır.. . . .. . . ze çarpmaktadır: 
işte bu dustur ıledır kı Ata1urk ~gal Almanlar Belçikadaki müttefik ordu-

kuv.vetlerinin ~vl~!leri ka~ısınd? geri !arının gerilerine karşı muazzam bir 
~e~lmckten asli futur getı~eJJ?ı~ ve harekete girişmekle kat'i bir neticeden 
~ustcvli orduları ~·urdun. h~rımı ı~me- ziyade bir şaşırtma manevrası yapıyor
fınde boğmak suretiyle nihaı zaferı el- lar. Maksatları girişecekleri kat'i hare
d•· ~tmeğe muvaf.~ak ?)muştur. . ket karşısında müttefiklerin mukaveme-
llınaenaleyh muttefık orduların gerı- tini azaltmaktadır. 

Bu hareket Almanların hafif ma
kineleri ve motosikletlileri tarafın
dan 4arka doPu yapaldıjı gibi bıl
...._ pal'Bfüt m6fıezeleri mühim 
bir rol oynam14lardır. Bunlar m utad 
t.echizatlan v e infilak maddelerile 
az çok her tarafa ıerpilmi§ler ve 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

General Veygand 
~nıe hareketlerinde;1 endi~ye \·e ümit
ı.ı:diğe diişmeğe asla mahal yoktur. 

Gerçi biz bugün muharip bir memle
k<-t değiliz. Fakat Garp cephesinde ce
reyan eden hadiseler ıunumi efkirımız
da tıpkı kendi topraklanmızda cereyan 
"Yliyormuş gibi derin ve candan bir ala· 

Almanların yeni plim 

lı.a ile takip olunmaktadır. 
Bunun sebebi de gayet basit ve gayet 

•. ikirdır. Tiirkiye umumi efkarı müt
tefiklerin ve Almanların hangi maksat
lar ve gayeler istihsali için boğuştukJa
tını pek iyi bilmektedir. 

x* x 

lngiltere ile F ransanın 
arasını açmet:k! 

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

F ran SO ile münferit sulhtan ve ltalyanın 
yakında harbe gireceğinden bahsediyorlar 

Alınan zaferinin bütiin dünya için bir 
felaket olacağını pek iyi takdir eyle
~~ktc, miittefik kuvvetler zaferinin 
1llrriyetin emniyet ve huzurun temina
tını teşkil edeceğini müdrik bulunmak-
tadır. x*x;------

T·· ı · · ti PARİS, 21 (Ö.R) - Muhtelif mem· ortaya atıyorlar. Ba'lı ecnebi kaynakJa-
b urklcri, müttefik erine samımıye e leketlerden alman raporlar, Almanyanın rından çıkardan bu habere göre Alman
nğlıyan bağlar, kunetini bu idrakten 

aldıi:ında üphe yoktur. Bu harbin ne- İngiltere ve Fransayı birbirinden ayır- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
ticesine ..,11 veva ·bu milletin deg~il. in- mak planına devam ettiğini gösteriyor .. 

., ol il b. 'd . h kk d "k. mJ k t •• 11 • •• • 1 •• 1 i l • • •• 1 1 1 11 il • • 1 •• • 1 1 • • 11111 1 ••• 

sanlık aleminin mukaderatı bağlı bulu- ar 111 ı aresı a ın 3 1 ı me e e • N 
ltıuyor .. Bu hakikati kavramıs vatandaş- ara!.mda ilıtiliif mev<·ut olduğu iddiası : ergı• z 
ar b · İıı~iliz ,.c Fransız de\'let adamlarının =~. ... • ugiin maruz kaldıkları sıkışık va- _ 

.. ıl'etlerinden ve topraklannda cereyan beyanatiylc tekzip edilmiştir. 

Belçika şehirlerinden biri"!e Alnıanlann giri§ini gösteren ılk resim ... 

Fransız Başvekilinin beyanatı: -· "Vatan tehlikededir, fak at 
şeflerimize ve askerleri

itimat edelim,, • 
mıze 

"Bana Fransayı ancak· bir mucize kurtaracak 
deseler ben o mucizeve inamnm " 

Paris, 21 (Ö.R) - Ayan meclisinde 
başvekil B. Pol Reyno şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Vatan tehlikededir. ilk vazifem 
ayan meclisine ve memlekete hakikati 
ııöylemektir. 

A.ran meclisi huzurunda bugün öğle- · 
den sonra söylediği nutukta B. Reyno 
harp vaziyetinin tarihçesini yaparak de
mi~tir ki : 

- Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
istila edilince Fransız ordusunun sol ce
nahı Sedan ile deniz arasında istih.kfun
larından çıkmiş ve Sedan üzerinde bir 
mihver hareketi yaparak Sedandan An
verse ve hatta Bar Lödükten Hollanda
ya kadar uzanan bir hat üzerinde Bel-

çıkalılann yardımına şitap ctıniştır. 
Di.işman bu Sedan mihverinin arka· 

ı;ında Sedan ,.c Namür arasında M~ 
rıehrı gerisinden ordumuza karşı muaz.. 
mın bir taarruza gecmiştir. 

Möz nehri ;yanlış olarak düşman için 
mi.ithi:rı bir mania fanediliyordu \'e bu 
h:ıt iizerinde Fransız fırkaları pek meb
ml olmayıp en iyi muallim kıtaları da
hi ihtin etmiyurdu. 

inarulamıya<"ak n tf'<'ziye edilecek 
bir hata işlenerek Möz nehri iizcrindeki 
köpriiler tahrip edilmemiştir. 

Alman motörlü ku\·vetleri burada &(• 

tıkları gedikten ilerliyerek Fransaya 
girmişlerdir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Asker görftşft ile vaziyet -· Müttefikler vaziyete hakimdir, 
Almanların müdalaa ya geçtik
lerini işiteceğimiz günler yakındır 

Fransa ve Belçika topraklannda müt
tefik n Alman orduları biitün şiddet
leriyle çarpışırken muhtelif kaynaklar
dan gelen şaşırtıcı haberler müttefikle· 
rin vaziyeti ,.e dün~a mukadderatı hak
kında bir çok fikirlerde endişeler uyan
dırmaktadır. Bu endişede hiç şüphe yok 
1 i Alman ordusunun her taarruzun bir 
ilerleyiş ve müttefik ordularının bir rı
cnt kaydetmesinden ileri gelmektedir. 

icabatındandır \'e taarruz kadar mühim 
bir tabyadır. 

Karşıla.şan iki ordu harbin her an de
ğişen inkişafını ve kat'i neticeye tesir 
edecek taha,·vülleri nazarı dikkatte tu
tarak tabyanın bu vasfını hareket planı
na ve hedefine göre tayin eder. 

id~n kanlı facialardan Fransızların kalp- Alman propagandası harbin ilk safüa- : Kokulu Kız 
t ~rınde duydukları acıyı. onlardan hiç sında yani harekfıt Fransız. topraklarına Harp. bugünkü mihnniki \'C motörlü 

Yeni romanımız bugün. vcsaitiyle şimdiye kadar gördüğümüz e eksik olmamak suretiyle duymakta intikal edinceye kadar harbi İngiltere-
' e h i seylemektedir. rıin istediğini ve yalnız. müttefiklerine 

Ü •• S llif i d • muharebelerden büsbütün ayrı bir tab-

BUGÜNKÜ HARBİN ~U.NASI 
Hepimiz biliyoruz ki, müttefıkler. öte

den beri taarruzu Almanlara terketmiş
lerd i ve kendilerinin bir müaafaa harbi 
yapacaklarını söyli.iyorlardı. Bunun se
bebi ne idi? 

.1"üttefik umumi efkannın endişeleri- yaptırdığını iddia ediyordu. Bu propa
tıı .. 11ynen ve ayni ku,·vctle Türkiyede ganda tesirsiz kalmıştı. Bahusus ki :t>u 
-..._hede eylemek mümkündür. devrede en çok fadakarlığa katlanan in
~ ......_ hemen iliveye mec- giliz filosu idi. 

4 ncu a em z e.. : .ra ve sevkülcey* u~ullerine tabi olmak
A "kın bütün iztıraplarını gösteren ••• ·~ la beraber esas üç \'asfını kaybetmiş de-

bu hakiki macerayı merak ve heye- E gildir. 
canla takip edeceğinize şüphe yok- : Tabya kitaplarında harp; taarruz, mü
t\Q'. ··ııen 4 üpc\i sahüemizde ok\ı- : ~ · ı · olarak üç ta-

iiliilllıliiiaii 

Bugünkü harp, misalleri geçen umu· 
mi harple is1iklal harbinde görüldi.iğU 
gibi arazi kazanmak harbi olmayıp ordu 
harbidir. Muharebe ve taarruz kudreti
ni muhafaza eden bir ordu dalına mu-



SARIFS3 
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Bektaşilik ve ikinci Mahmut 

Tefrika: 3 Yazan: Süleyman Külçe 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bektasi babaları haf adarları olan Yenice-
Dikili felaket

zedelerine 
yapılan yardım 

Piyasada yeniden ihtikar basladı 
~ 

x•x:---------~-------~ 
, ' 

riler şaşırmıştı. Ne yapmalı idiler? 
----------------------.....:x.x 

BUtün lıabaltat Alemdar Mustafa pıqada idi.. •• 
Binaenaleyh onu yofıetmefı lazımdı.. 

ve Yeniçeri ağası yerine kılınç ku
,atmak üzere yabancı bir şeyh mev
ki almıştı. Hiç görülmiyen ve ihti
mal verilmiyen bu şahsiyet ıçın 
derhal, kulaktan kulağa fısıltılar, 

geçiren hep Alemdar değil miydi? 

--·--
Dün 49066 lira daha 
tevzi edllcli ... 

Fiat mürakabe komis
yonları teşkil edilecek 

O halde evvela onun hakkından gel
menin her şeyi yoluna getireceği zeha
bı galebe çaldı. Direktif dahilinde isyan 
yine baş gösterdi. Ansızın Babıali ba
sıldı. Sadrazam aile!:i ile sanldJ. Küçük 
bir müsademeden sonra konağa at~ 
verildi. Cesur Alemdar cephane mah
zenine ateş vererek kendisini diri diri 
tutmak isUyen azgın zorbaf aı·la beraber 
berhava olup gitti. Alemdar öldürül
mUştU. Artık, genç padişah, Bektaşi ba
balarının avucunun içinde idL 

-------------~~s.x------~--------·-Dikili :ıclzde felaketinde evleri yıkı- / hti kar yapanlar hemen mahkemeye verilecek 

dedikodular başladı. 
Bu uzun külahlı, mevlevi sik

kesi giymi~ olan şahıs kimdi) Bu 
değişildik neden) 

Galata mevlevihanesi şeyhi K ud
retuJlahı her kes tanıyordu; fakat 
bu adam, o değildi .•• 

Bu, hal ve etvarile yabancı oldu· * 

lan halka evvelce kızılay kurumu tara
fından 72000 lira tevzi edilmek suretiy· 
le yardım edilmişti. Ayrıca Dikili mer
kez.inde takriben 100,000 lira sarfiyle 
bazı pavyonlar inp edilmit ve bunlar, 
evleri yıkılan halka tahsis edilmiştir. 

Haziran ayında mer'i olmak üzere 
bazı vergilere yapılacak zamların piya
sadaki tesirleri şimdiden kendisini hiJ 
ettirmeğe ba.şlaım§tır. Bazı tacirler ve 
satıcılar muhtelif maddelere ıamlar 
yapmışlardır. 

Ticaret vekaleti bunu önlemek ve 
ihtiklr yapanları en ağır bir şekilde 
tecziye eylemek için yeniden baıı ka
rarlar ve~ir. Bu meyanda tekmil 
villyetlerde fiat mUrakabe koınilyon
ları tqldl edilip Haziranda f aalJyete 

geçirilecektir. Bütün maddelerin fiatini 
cistisnasın mürakabe edecek olan bu 
komisyonlar, ticaret mıntaka müdür
lüklerinin bulunduğu vilayetlerde 7 
ki§id.en ibaret olacak ve komltyonlara 
valiler riyaset edecektir. Ticaret mü
dürlükleri bulunmıyan vilayetlerde ko
misyonlar daha şümullü olacaktır. 

Komisyonlar her maddenin piyasası
nı yakından takip edecek, ihtiklr ya
panları vcsaiklle tesblt ederek hemen 
mahkemeye verecektir. 

ğunu kolaycacık ifp ediyordu. 1 lkinci Mahrnudun şehzadeliği esna-
Merasimin hitamından ıonra va-1 sında tanıştıRı genç, mUnevver, ateşin 

ziyet anlaııldı. Merasimi yapan, bir dostu vardı: 
(Çelel- ') id: ı-:~' .. t efendi .. : . . 

Yani Konyada mevlevi tarikatı- F ~t efenduun anne cihetinden 
h .. .. - - Mahmutla bir akrabalığı da rivayet edi-

nın en ur,u~u... . lir; bu zat, genç şehzade ile görüşe gö-
Genç hukumdann bu hareketı, rüşe onu öyle teshir etmiş, öyle muhab

seyircilerine bir §eyler anlatıyor ve betini kazanmışdı ki Haletsiz gUn geç

Henüz para almıyan Dikili merkezi 
fell ketzedeleri için kmlay umui meıke
zinden, hazırlanan ihtiyaç listelerine gö
re 49066 liralık tahaiaat ıeJmiıtir. Dün 
vali B. Ethem Ayltutun riyasetinde lu~ 
zılay kurumundan b ir heyet Dikiliye si
derek halka 49066 lirayı tevzi etmiştir. 
Bu ıuretle kızılayca yapılacak yardını 
tamamlanm&1 bulunuyor. 

Dikili zelzelesi feliketi mUnasebetiy
le lunir balkının yaptıiı teberrüler 
32,000 liraya baliğ olmuttur. Kızılay 
cemiyetinin yaptığı yardım ve ihtiyar et• 
tiği masraf tutara 2SO,OOO lirayı bulmut
tur. 

Çok çirkin bir hidise 
cinayetle neticelendi 

vaad ediyordu. Bu, çok au götürür- ıniyordu. --·--Kızlarımız Milli dü. Bilhassa elleri, ruhları ihtilal- Haletin, şehzade üzerindeki ilk tesir
lerde mazlum kanı m azlum ahı ile leri tasavvuf ve. felsef~ ile başia:nıştı. 

ı k 1 
' . Softa nazarlyelen, tarikat tefavütleri Va •ı• Le/•rı"nı• f

0 Laya 
bu .. a§ı olan ar:·: Buna çolc. genıı için arada cereyan eden münakaşalar M ı-ı .,. ı-ı 
man:.lar verebılır ... Çok dcrın tef- Mahmudun bir mUddet bu cereyan· koıuyorlar 

Tireli bir genç, kendisine taarruz 
eden adamı öldürdü 

airlere yol açabilirdi... Uzerlnde yuvarlanmasını mucip oldu. Akfam vakti Çekmececilerde evve~~ 
Çünkü muhaklcakb ki Bektaşili- Nihayet, Haletin deWet ve tavsiyesi $ehri.miz Askeri hastane.sinde yardım- ararenaiz bir mahiyet &neden _feci hır 

-· ih" d.. 1 l Tk ile Galata Mevlevl şeyhi Kudretullah- cı hasta bakıcı hemşireler kursu açıl- cinayet vuku bulmUJtur. H.Adı.te tah
gBınktar·ı·~ u§mihanıcdo.lan' ~evMevı 'ı , tan mesnevt dersi almaya ba1'ladı. Ql1ftır. Memleket mUdafaasında aile kız. k1k edilince cinayet aydınlanmış, suçlu 

e taşı ıge tere ı mıJti eve- K d t 11_1.._ ikl h . ardı Bl- lanmızın uhdelerine dtı .... n ~k -reru tevkif edllm.işUr. .
1
._ b beLı • • • u re UWıLlllD cep esı v . ""'?"' - ,,.. A• 1... ala k __ t_ vı ıge u ııuenmıyen ımtıyazın ri. hakikaten asrının feri.eli denilecek va.Ufeyl ifaya imkAn verecek olan bu .....pmın ca aran.uğında Çelane-

verilmeai, Bektaşi bahalarile, onun kadar Alim, fazıl ve muktedirdi. Diğeı- kurs büyük bir aIAka ile~· cecllerde. bir handa, hüviyeti bUAhare 
kafadan olan Y eniçerilcri şaşırtma- ri de, tarikatına taassup derecesinde Bir çok aile kızları bize mUracaatle bu teıblt ~en blr şahsın boylu boyuna 
w a Uf g im· t' bağlı olması ve Bektaşileri sevmemesi hususta izahat istemişlerdir. Haber aldı- yattığı gorUlm~ ve zabıta haberdar 
g A 1 ı e 1ı'~dı. · 1 · hf dı idi. Bu zatm Mahmut üzerindeki teslri ğı.mıza göre kuralara kaydedilmek üze.. edllmlşUr. 

.. n ı, .Pn. . evu erın a a ~v- çok bilyük olmuştur. HattA denUebtllr re mliracaatler de başlamıştır. Zabıta memurları bu adamın dört 
ladı yenıçerılık daha çocuk demle- )fr lnkip.f ve tenevvür bakı dan DUnya milletlerinin hayat ve memat yerinden blçakla yaralandJjmı ve tsldü-
cck bir yaşta olan bir hükümdar ta- M~hmut bUtUn varlığını bu ~h~ı~ed- mUcadclesl yaptıkları bu devirde Türk illnü tesbit etm{Jlerdir. 
rafından ayaklar albna alınırsa bu- vundu. Bu zat tarihin henUz tebcile kadınının kendisine terettüp edeceği va- . Hlid.lse yerine MU.ddeiumum1 ve ad
na nasıl sükut edilebilirdi} Süklıt fırsat bulamadığı mücedditlerden biri- z.1felerl .şerefle ve kudretle yerine geti- lıye doktoru da &itmiştir. 
etmek demek, yeni hükümdarın ec- dir. Fakat maatteessilf KudretuUahm receğind.e şüphemiz yoktur. Bunun için . ölen pha, Akhisarlı Mehmet Mlnez-
d d d h. b' · · d - b" ilmt tesirleri arkuına sığınan Haletin de şimdıden hazırlanmak lhıındır. dU" ve Arap Mehmet lakablle tanın-
h a ık an .. ı~ dırının y~pma hı~ı ır nüfuzu, şeyhin itibariyle birlikte ~ehza- -·-- maktadır. 

are et yuzun en ocagm ru ıyatı- de nezdinde terakk" ediyordu. yeni iktisadi birlikler Cinayetin işlendiği odada bir kary~ 
na tamamen muhalif bir prestijde Halet, çok natuk veı hasımlarını ik- Çuval, kanavi~ ve jüt mamulAtı it- la v~ zen:ımde bul~n:m bir yatak naza-
olan Cclaleddini Ruminin akaidinin naa muktedir olmakla beraber sahsi haJAtçılar birliği bu hafta içinde kurula- n dıkkatı celbetmıştir. Karyola altında 
tefevvukunu kabul manasını ta7.am- menfaatlerine çok düşkün, ve b~nun caktır. Garbi Anadolu canlı hayvan ih· bir gencin ~ot~ğ~afı bulununca il~ ip 
mu t · d · ~ icin her şeyi feda eden müzevir bir racatçıları birliği perşembe günü yapa- ucu elde edılmıştır. Bu fotoğraf, Tırell 

n e mez mıy ı adamdı Alt Keskin adında birine aittir. 
Osmanlılığın teessüsünden beri bat- ··· cağı ihzarl toplantıdan sonra umumi he- Tahkikat derinleştirilince Ali Keskl-

lıyan ve uzun asırlar himaye ve saha- BUtiln zekA ve fetanetini kullanarak yeti toplantıya davet edecektir. nin dün sabah otorayla hmire geldiği 
bet göre, göre Mevle~i~iğe. t~hakküm şe'hzadeyl Kudretullaha ve onun gittiği B. 1. brah-ım· •-uı·. gen ve Alsancakta maktulle arkadaşı Ali 
ederek yaşıyan Bektaşilık şundı o uzun yola bağlarken diğer taraftan hal ve Riuı tarafından kar:1Windığ1 anlaşılroış-
kUlahlı, döner dervişlerin bazicesi ol- istikbalde şehzadeden yapacağı istifa- aidiyor- tır. 
mas t h ··1 ·· d kt·' deleri teminden başka bir c:l'V dü,lln- ""° y ına e nmmu mu e ece ı. miyordu. -:-~ • Erzincan emniyet imirliğine tayin ine mevcut deliller~ nazaran hlldl-

Bu mütalôalarla yeni hükümdarın edilen İzmir Emniyet idarl kLc;ım reisi 

seye tekaddüm eden gece, Ali Keskinin 
de bu han odasını ziyaret ettiği W! bir 
müddet orada bulundufu anlaşılmıştır. 

Bütün suç delilleri Ali Keskin t.izerin
de toplanınca fotoğraf sahibinin araştı. 
rılmasına devam edllmif, Ali K~kin 
Çankaya otelinde bulunmuştur. 

Tirede Fevzi paşa sokağında oturan 
Ali Keskin, iki lene evvel Bornovada 
maktulle arasında g~en bir hMised~n 
bahsetm~, on beş gUn evvel Iunire ge
lince suçlunun taarruzuna u~radığını 
iddia etmiştir. 

Yine kendl Jfade.sine nazaran en son 
olarak h!di.!e akşamı Mehmet Minez, 
Alt Keskine taarruz ettikten başka ora· 
da bulunan bir ikinci ve bir ilçUncü p
hLo; ta taarruzda bulunmak istemiştir. 

Bunun üzerine suçlu, Mehınedin dört 
yerine biçağını saplamış, kanlar içeri
sinde onu yere sermiştir. Bu sırada ayni 
odada bulunan Ali Riza ve Hacı Halil 
kaçml§lardır. 

Suçlu cinayetini işledikten ~onra mi
safir bulunduğu Çankaya oteline gitmi~, 
eşyasını alarak Tireye lirar elmek istc
~tir. Fakat Tu-e otobüsünü kaçırdı
ğından tekrar otele dönmu, ve bu sıra
da tevkif edilmiştir. 

hareketi müsamaha kabul etmiyen bir Nihayet Halet, muvaffak oldu: Genç B. İbrahim Ülgen dün arkadaşlarına ve-
hata mahiyetinde telakki edildi: şehzade Kudretullahtan inabe alarak da etmiştir. Yakında gidecektir. Hava Kurumu Kurultayı bugün toplanıyor 

Derbederler camiası faaliyete geçti. Mevleviliğe glnnlş ve yapılan telkin- - ---·--
Evvela, bu yeniliği, hele ŞeyhülislAmın !erle Bektaşiliğin a.mlardan beri Yeni· K 
ihmal edilmesi keyfiyetini çekeıniyen çeri üıerindeki meş'um tesirlerine nü- 8r$Jyaka Halkevinde 
ve Ali diye geçinen cirar takımiyle te- fuz ile Bektaşiliğin hasmı kesilmişti. Karşıyaka Halkevinde muhtelif ko-
masa gelindi. 1ki taraf ta müteessir ol- Fakat bir şehuıdcnin akait ve telak- miteler çalışmalara devam etmektedir .. 
duğu için kolaylıkla anlaşarak (derbe- kil~i her halde devletin siyaset ve iç- Evvelki gece öğ'rctınen Ahsen Gürlin 
elerler ve softalar) birliği husu1e geldi. timai politikası üzerinde belki de- hiç tarafından Folklor ve edebiyatı mevzu-

0 zamanlar Mevlevilik tesamüh ve ir- müessir olamıyacağından bir bakıma lu bir konferans verilmiş ve bunu bir 
fanı. Bektaşilik muhafazakarlık ve te- göre bu nüfuz ve münasebetin ehem- kon r takip etmistir. 
reddıyi temsil ederdi. miyeti yoktu. - -·--

lkincisi, softa zihniyet ve taa ubuna Fakat znman. pek süratli tehavvül- Şehrimize gelenler ... 
mutabık idi. lere-. hadisata maruz kalıp ta genç şeh- Muğla Belediye reisi B. İskender Alp, 

Bektaşiler için tehlike büyüktü: yeni zade saltanat başına geçince işler ta- Denizli mebusu B. Khım Samanlı, İz. 
hükümdarın, amcası gibi bir adam ol- mamen değişmiş bulundu. mir mebusu B. Halil Menteş İzmire gel-
duğu hakkında beliren şf.ipheler tabak- Tesir altında kalan genç padişah mislerdir. 
lwk ederse, demek ki Sultan Selimin Mevlevilik duygulannın tezahürlerini - -·--
hal'i, tlçüncü Mustafarın iclfısı, Seli- göstermeğe başlamıştı. Mahfıemelerde 
min katli sebepleri ve failleri aranacak Bu münasebetle kılınç kuşanma me· 
ve o vakit Bektaşi babalarının tezviratı rasiminde Çelebiyi bulundurmuştu. • • • • • • • • • • • • • 
meydana çıkacak, kendilerinin nüfuzu Kışlada oturan Pir vekili Bektaşi ba- TEVKİF KARARI 
şöyle dursun hayat hakkı bile kalmıyn- basının Miralayhğına mukabil Mevlevi 
cak... Binaenaleyh derbeder ve so!ta şeyhini birden Marcş31hğa yükseltti. 
v?.hdctine kuvvet vermek ve genç h{l. Halet efendiyi (Atabey saltanat ve 
kumdarın düşündüklerini filiyata koy- mercii devlet) mertebesine çıkardı. 
madan bastırmak elzemdi. • Onun bir dediği ilı:i olmıyordu. 

------------------------~x•x------------------~---_, 

Obürgün Etimesudda 
hava mitingi yapılacak 

1940 zsq..._ 

1939 Faciası --·--
Büyiilı bir sinir harbidir 
Galebe, sinir ltıilıimiyetl 
Ue elde edllecefıtlr .. -·--BAŞTARAtrl 1 lnci AYFADA.-

lcııcn itirnat · arsılmaz bir iman hali.rıdc
dir. 

Yelıııı her milletin l(lnde bulunımısı 
ıayet tabii olan bazı l..mhıu ulf iıısıın
Jarla, hususi maksatlar gücron bazı baht· 
sızlar, muvakkat Alman uferlerfnl bil· 
yUltnı k içiıı blle.rok n bilıniyet b•z• 
hareketi rde bulunabUlrlor. Bu gjbi 
propaınndalar karşı çok h öv· 
ratımak, söylenen her söze inanmanı11k, 
hatta şüpheli ,örülen sözler \'C hareket· 
lerden derhal alikah makamlan haber· 
dar eylemek bir vatan borcudur. 

Cereyıuı eden muharebeı.t beklennıi· 
yen ve öu aluıDııyan hadiseler değil· 
dir. 

Daha harbin ilk günlerinde dillerd• 
(Ok dolaşan, ve kat'iyetle tebarüz ettirİ· 
len bir hakikat vardı. 

O da, bu harbin bir ainir harbi olclu· 
jıı, çok w:ım sliftceiJ n sbıirlere &ı
kim olan tarafın galebe ~alacağı keyfi
yetidir. 
B~leyh her şeyden enet muha· 

rip ve gayri muharip miDetlerhı iti~ 
&Ü&tereceii nokta sinirlere bakim ol· 
mak, so:Okkanlılığı muhafaza eylemek. 
asla manevJyet bcnuklu!una meyclao 
vermemek ve verdirmemektir. 

Menfi propag:andalu a karşı millet(tl 
hassasiyet göstermek milli bir vazifedir· 
Şu veya bu şekı1deki harp tecelliratına 
karşı akıl ve mantık hlıdmiyeti en ktf\'• 
vetli bir silahhr. 
Dünyanın koskeca iki büyiik impırrıt' 

totluiunu iki haftalık bir harblft çöker· 
teceiini düşümnek ve iddia eylemek itiıl 
~uurdan mahrumiyet lhnndıt. Yahtd 
Fran9ız topraklan. ilzeriJıde henüz bli· 
yük bir kısmı ateşe iştirak etmemiş ~ 
k.iz milyon asker vardır. Buna eklene
cek bir o kadar kuvvet muhtelif bölge.
lerde hazırdır ve hazırlanmaktadır. 

BoillfllUI henüz tam lmmı aımınnıı 
sayılabilir .. 

Sofukkanhhkle n isGk'bale be.lcıad 
tam bir itimatla cnqm edea mahaı"t" 
belerin inki.şafım beklemek lizımdu'. 

İJerlcme harckefle:ri karswnda Jaıla
ğıauzda ~uıhyacak söz Ataİmzm ı,u,.ü* 
~zil olmalıdır.. • 

- Hattı müdafaa yoktur. Sathı 
m üdafaa vardır. 

HAKEI OCAKOCLll 
··········································: .. 
Reisicümhurumuzun E 

Tefekkürleri 
• .. .. .. • .. 

ANKARA. 21 (A.A) - Riyaseti·: 
cüınhur umwni kAtipliğinden : : 

• Reisicümhur İsmet İnönü, 19 Ma-: 
yıs idman bayramı münasebetil~ :res·'E 
mi makam ve kurumlarla sair yurd· : 
daşlardan aldıkları tebriklerden do- : 
layı teşekkür ve karşılık tebrikleriyle : 
kıymetli gençlerimiı.in daima arUlO: 
başarılan hakkındaki temennilerinin : 
ibliğına Anadolu Ajansının ınemud 
etmişlerdir. i 

············· ············ ··· ········ ····!!!-

Parti grubu 
dün toplandı -·--Belediye memurıarııuıı 

tekaütlüğü ve diğer 
meseleler konuşuldu -·-Ankara, 21 (A.A) - C. H. Partisi ll 
Millet Meclisi grubu bugün (21/5/940) 
~at 15 te reis vekili Seyhan mebusd 
Hilıni Uranın reisliğinde toplandı. 

.~~ yapılacağı u;un uzun düşU- Fakat Halet, padişaha sureti haktan 
nuldil. Nihayet, bijtun bu bid'atlet'.in görünürken hakikt rengini göstermekte 
müsebbibi olmak üzere Alemdar Mus- teahhür etmedi. Halla hediye namile 
1afa paşa telflkki edildi. öyleya!.. Bu top)adığı paralarla soyuyor, paraların 
zat, Istanbula bir hareket ordusu ile bir kı!mını Yeniçeri ileri gclenlerlne 
gelmek ve Mustafayı tahttan indire- sükut hakkı olarak hami gibi tevzi 
rek tekrar Selimi çıkarmak istemesey- ederekn padi§ahı Yeniçeriler ve Bek
di hem bu vekayi zuhur etıniyecekti taşiler aleyhinde aman vernıez bir su

Asansörde Halil Rifat paşa caddesin
de Mehmet o~lu Mısırlı B. Yusufun evi
ne girerek 260 lira para ile bazı kıymetli 
eşya çalmaktan maznun Tevfik oğlu Ali, 
Riza Girgin, Mehmet oğlu Yahya Boz
kurt, Remzi oğlu Hayri ve Ali oğlu 
Hayri Özokun dün meşhut suçlar kanu
nuna göre muhakemeleri yapılmış, dör
dünUn de tevkifine karar verilmiştir. 

Ruznaınede meclisin müteaddit encÜ
rnenlerinde müzakere edilen her haıııtl 
bir kanuıı layiha \'eya teklifinin umuıul 
heyette ınüı.akeresi sırasında hangi ell' 
cümen mazbatasının müzakereye ıncv· 
ı.u ittihaz edilmesi muvafık olacağı hal'· 

Türkku.şunun fC14liyetinden bir foııba ııe Parııtiitçüler... kındaki Parti komisyonu maz.baıasi>'lo 
İstanbul 21 (Yeni Asır) - Hava Ku- haaında bir hava mitingi yapacaktır. Ankara ve İstanbul belediye memurla" 

rumunun 7 inci Kurultayı yarın (Bu Mitingı" Reiıicümhur lımet lnönü· müstesna olmak üure bugün tekaUılii~· 

hem de bu yeni kafalı, ne yaptığını ıaıc.: rette tahrik ediyordu. 
dirden Aciz delikanlının tahta geçmesi
ne mahal kalmıyacaktı. Selimi müda
faa eden, Mustafayı indiren, bu genci 

--BiTMEDi-

Bir esrarkeı tutuldu 
AU reis mahallesinde oturan sabıkalı 

Ahmet oğlu Süleyman Ciğerci esrar sat
maktan maznun olarak dün meşhut suç• 
Jar mahkemesince tevkif edilmiştir. 

Maznun, satmak için değil, içmek için 
esrar aldığını söyliycrek suçunu itiraf 

·· ) M J b ten istifadeleri için bükümetçe bir 1'~ 
gun ec is ina.sında toplanacak, baş nün ıereflendirmeleri muhtemeldir. nun layiluı.;ı taul.imi muvafık olıı.C3JY 
vekil doktor Refik Saydamın mühim Ordumuza 72 milyon lira, 343 tar- hakkındaki diğer bir Parti koınis)'oıı" 
bir nutku ile açılacaktır. yare temin eden hava kurumu 489 pla- ınazbatası vardı. 
Kurultayın diğer toplantıları Halke- nör pılotu ve 193 motörlü tayyare pi· Her iki mevzu etrafuıda cereyan ed~ 

vinde yapılacaktır. lotu da ye~tirmişt.ir. müı.akere ve milnakaşa sonunda ko~ 
Kurulta d l ·ı H K Kurumun isminin cTürk Milleti Ha- yon mazbataları gtup umumi heyetıı: 

24 
My 0 ayıs.ı e ava uru- va Kurumu• şeklinde -tadil ediltceği ce tasvip edilerek heyet müzakere~ 

mu ayııta Etımeaut hava ıa- bildiriliyor. ne dahili nizaınnaınenin 35 inci ınadd~ 
'lllPZ:ılli!llJlllll!ll!!':iilR1llilt'm:ilR:Sı!!a1 .. ~~/.,;~llFJllll3.;~~.~:~~,;:.~~.r:.;;.,;:..;- :;;..~:-:;-:::::;-~--·--;m;ı .. ..,ııiiiiii..-..... .-. ... _._. ____ ...,....., ________ ._.._..,.. .... .,.,;;;;;;;;;;;;;;;;--.;;.....;....;;..;;;.... __ ..;;;.;;.o;;;;.;,;.;;..;;;;..;....;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;.;;;;;;;;.;.-....-.;;;;; esası dahilinde ihtisasencümeni~b3· 

15 • r. o 1 bir tebessiimle kamayı tekrar kınına tehlikede olan yalnız kendi hayatıydı. 1 talarının esas ittihaz edilmesi ve ~ 

DEMiR MASKE 
soktu: Kendisini müdafaa etmek için bir za- se~ ~niafon hazretleri, dedi .. Bizinı diye ıncm~rlarının da tekaütlük . ~ 

etmiştir. 

Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

- 189 -
- Benim!.. dedi. Sana teslim oluyo- lece kollan arasına almak istedi : 

rum. · · Al beni!.. Fakat cesur kadın derhal korsasından 
Cüce mahuf bir ı.a!er nidası fırlattı. ve göğsünden bir kaIIl:l çıkannıştı. Bu

Fakal genç kadının arkasından mutat nu Ekı.ilinin odasından çıkmazdan ev
yoldaşlarının gôlgc gibi çıkmalarından: \el göğsüne gizlemişti. Hançeri kımn
korkuyor ve onlarla karşı karşıya bu- dan çekerek Gniafonun boğazına bir 
lunınaklan korkuyordu. Bu sebeple pannnk kadar yaklaştırarak çok sakin 
haydutlarını imdadına çağırdı: ve ayni zamanda aı.imkar bir sesle : 

- Yetişin! İmdat!.. - Daha bir adım atarsan seni gebcr-
Sonra onlann müdahale ini bekleme- tiıim, dedi.. 

den İvonun üzerine atıldı .. e kaplan şi- CiıcC' crıledı \'C g<-nç kdın ayni za-

- Sana kendi arzumla teslim oluyo- ınanki gibi becerikli ve cesur bir genç için burada daha uzun müddet durmak kından istifadelerini temin edici hüİ' 
nım. Binaenaleyh her türlil cebir ,.e kız, vahut azı·mper\·er ve k"~"~ bı·r •·-- ı ı k ı metçe Mecli e bir layiha getirilmesi ıilşlc#ıJ' ., ..... ._. ~ te } i e i olur .. Sen bana sahip olmak is- ı.... 
iddet lüwınsuzduı· ve onu kapıdan dııı olmuştu. Nasıl ki vaktiyle Faribolu tedin" İşte buradayım götür beni baka- vahk görülmüş ve ruznamede ı:.: .. ye 
doğru iterek : ~ilahından tecrit ediyor, bir silAhşördcn Jım.. madde olmadığı 3çin riyasctçe ceı:><-

- Yürü! Seni takip ediyorum dedi. daha iyi harbediyor, bizzat madam Dö Fakat şu son .sözleri derhal kendisini nihayet ver~tir. 
Bu dakikada onların yanına yaklaşan Mentenon gibi entrikalar yapıyor, Sen tekzip etti, zira bilakis o cüceyi muka- -~·--

haydutlara hitaben ve onları bir işaret- Margarit adasına girerek Monsenyör Lu- vemct edilmez. bir kuvvetle halkın ara· KIZ KAÇIRAJfLAJL. j l 
le uzaklaştırarak ila\·e etti: inin zmdanına kadar sokuluyor, Rozarj- sından çekip eötürdU. Kalın duman dal· Menemenin Emira.J.em köyünde 

- Gniafon efendinin artık size ihti- la alay ediyor, onu yaralıyor, Marki Dö galanndan gözleri ~hyan kalabalık Y•Jındaki HaUçe ôzbn çalı ıopta<fı~ 
yacı yoktur. İstediği şeye nail olmuştur. Barbczyoyil aldatıyor, Marki dö Sen- bu kısa h!ldisenin hiç farkına bile var- !ırada Kema) ve Osman tarafından ~ 

Birden bire çehresi parladı, gözlerin- tenyanı şaşırtıyor ve hakiki Fransız ve- madı.. çınlmıştır. Suçlular tutulmuftur. u~ 
de bir sevin<; şimşeği çaktı. Dorföyün liahdına elde kılın~ bir yol açıyorsa Köşeyi d(indüklPri sırada evin çatısı - Torbalının Karaağaç "köyünde \. 
kıymetli hamulesiyle birlikte göze çarp- şimdi tamamiyle yine ayni kadın ol- yıkıldı ve seyirciler arasından büyük tün işlerinde çalışan Ahmet oğlu /l 1 

ınadan sıyrıldığını ve halk arasında kay- muştu .. bir çığlık koptu .. Ayni dakikada İvon met te, on dört yaşında Mehmet ıcıı 
bolduğunu görmüştü. İvonun ruhundaki bu tebeddül yeral- kendisini işkenceden bir lahza bile hali Emineyi kaçırmı~ \·e tutulmll§lu~ 

Şimdi. çocuğunun selametinden emin lı odasından firarından bile daha sürat- kalmamış oları ~file şöyle hitap edi- --------~ 
olarak lvon artık titremiyor ve bilfıkis le hasıl olmuştu. Şimdi Ek7ilinln evini yoı·du : 1~ 
bunca misalini gösterdiği enerji ve cc- yiyip kemiren ale.şe ve gözleriyle kcn· - Gniafon, daha doğru.su a:;ilzadem.. İzmir Asfıerlifı şuflel• 
saret, cüret ve delice kahramanlık bf'..r disini yakıcı hir kin halkası içine alan Çünkü anlaşılan son mülakatımızdan 
ı.amandan daha şiddetli olarak şahsın- Gniafonun büyük homurtularına hiç beri kahrnmanlıkların sana bu unvanı reisliğinden : ,.. 
da tekrar tezahür etti. ehemmiyet vermiyordu. da kazandırmış_ HUiasa, asili.adem pek Konya As. Orta okulu ile Askeri f;dı 
Çocuğun yanında onun için korkuya Dudaklarında yeni ve mağrur blr tc- fila bilirsin ki ben yayan dolaşmaktan dikli hazırlama orta okullarına kıliı11t 

d.üsen, telaşa ~apılan ı..:eya hakarete ra- bessüm belirdi. Sonra kendisine işken- hoşlanmam ve her kadın kaçırma vnk- kabul muameleleri başlamıştır. şar 
z.ı olan annemn tatlılıgı, çocukluğu ve C<' eden adama yaklasarak b. olunu • mda muhııkkak bir araba l:izımdır ıbcd 
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BİR iHTiRA DAHA -·-
Bombardıman: 

Al k d t . ? t ayyareleriiçin 
manyanın ne a ar ayyaresıvar. yenimotör 

30.000 TayJBreden ancak r;:::s:::i~::t:ıde 
il 

Nevyork, 21 (AA) - A\•iation 

6 bl·nı·nı· ku anıyorlarmış ~:a~:!:~;:;~nJb~::oı:;!;:i:~:·d::::~ ~:>~= 
~=~~l~ii;~a~:nt:~;~r~çi::~ö~~~~~a ü:d~ı~ 
dif:ini söylemiştir. 

Amerika on bin tayyare yaptıracak Avrupa harbı karşısında 
Amerikanın vaziyeti: Müttefiklere yardım etmeli mi, etmemeli mi? 

~------~~~--.ıwııı.__..~---~~~----

Yaoington, 21 (AA) - Hava na- AMERiKA YARDIM ETMELi Amerikanın tamamiyle bitaraf kalına~ını 
lırı gener•I Arnold mebusan meclisinin Vasigton, 21 (A.A) - A}an mec• taniye etnı~tir. 
tali ordu cncümenind.., beyanatta bulu- li11inin ordu encümeni reİ:;İ .\1a}'. rııd.,·o- Tnft, Amerikanııı yalnız kredi açmak 
'tarak demiştir ki: da bir hitabe İrad ederek /\nıerilr:anın ve donnnmaııiyle .:>ardım etmek suretiy
h - 50,000 tayynreden mürekkep bir müttefiklere ihtiyacı olan büti.in malze- le müttefiklerin yanında harbe giremi-

a\'a kuvvetinin vücuda getirilmesi e· ı meyi göndermesini tavs.iye etmi~tir. ~eceğini kaydetıikten sonra demiştir ki: 
tıede l milyar SOO milyon dolara mal May, muharebe cephesinin şimdi Emniyetimiz.in ve müdi\faamızıo teh-
~la.cakttr. Fransada bulunduğunu kflydettikte.n tikede bulunduğunu ka'bul edecek olur-

Modern harpte çok mikdarda tayya- sonra dcmi~tir .ki: sl\k huna k:ırşı yarım tedbirler alamn:>•ız. i' kuUandmaktad1r. Almanya mn·cut Hürriyet İçin mücadele edenlere cep- Miittefikler için milyonlnrca dolar ııar-
.4,000 veya 30,000 tayyareainden tak· henin bulunduğu yerde kalma'ı ve as- !etmek \"e onlara donanmam12la yar
rıf>en yalnız 6,000 nini kutlanmaktadır. kerleriınizi bu cepheye göndemıek mec- dun etmcl..te kendiınİT.İ haklı gördüğü

AMERIKAOA MiLLi 
buriyetinde .kalrnamalclığımız İçin lazım müı: için onlara askerledmizle de yar
gelen mıılZcmeyi niçin göndermiyelim? dıın etml'mek bır nlcaklık olur. 

KIZIL HAÇIN YARDIMI HARP VE .ARJANTiN MODAF AA ARTilRILIYOR 
L• Nevyork, zı ( A.A) - Erkinı bar· 
..,Ye reisi general Manball. kongreden 
otdu için derhal on bin tayyare müba
>'-..ma miisaade edilmeaini İstemİftİr. 

\'aRİngton, 21 (A.A) - Amerıkan Bueno Aircs, 21 (A.A) - Radikal 
kmlhaç te kilatı derhal Fransaya sey- partisinin şefi olan Olvear Corbada bir 
yar hlılstaneler ve cerrahi alet gönderil- nutuk söyliyere.k hilhassa demiştr ki: 
mesine karar vermiı.tiı. Bundan ha k:ı - Avrupada ıimdi bin senelik bir 
500,000 dolar daha gönderilmesi derpi medeniyetin mukadderatı mcvzau habis 
edilmektedir. c;lw·kcn biz lakayt ka\amayu:. AT"jantin
T AMAMtYLE BiTARAF KALMAK de faaliyette bulunan Amenbn ideal-

Va~inl{ton 1 Z 1 ( A.A) - Ruzvdt. 
~tanganez. Kala)'. Krom gibi milli mi.i
dllfaa için ururi olan maddelerin Ağuı.
toı 940 tarihinde ba,lıyan mali sene 
~nrfında mübayaa edilebilmesi ıcın 

1 
ongreden J') milyon dolar mikdarında 

ıSTEYENLER lerini tehdit eden ve bixim cünıhuriyetçi 
S int Louis, (Missuri) 21 (A.A) - liberal ve demokratik vicdanımıza aui. 

Reisicümhur namzetlerinden biri olan bst eden betıinci kola kAr,ı müteyakku 
Robert Taft, AYrupa harbine kar ı bulunmaltyı2. C1rkafSde taluisat İstcmiıtir. 

Telişa mah&I yoktur 
Hakiki vaziyet ö;$Ünıüzdeki haftalar 
içindeki çarpışmalarda belli olacak 
_ Loud.rn, 21 (Ycııi Asır) lııgili1. iı.:tihbaral nttztı·ı Das-

lı.upa bu ksam r~dyoda biı· nutuk söyU~<'.rek Belçikada ve 
};'rausı:ı: toımW:formda cereyan etmekte bulunan muharebe
lerin &ın \•aziyelini tetkik \"C mütaltıa ~derck demiştir ki : 

kaybctmı,. <•hc·:>~ı7.. lakin harbi ,·ı· ııilıui Y.afori kııybetmi~ 
olmıyat'ağı1 . 

Buı;:ıin1<i\ \'tWİYl'l düıw \İsbetlc daha çok iyidit. linki.ki 
\'37.iyut öniiıniizdc·ki bal'ı~:ar it:indeki t·ftr}lt ~nınlardn ltıbcl
liif edecektir. 

- Acsfo telfu.~ mnhal yok"tur. Size geçen hafta söylediğim 
f:tibi Ak.ıanla ı hıı muharebeyi kuybedcrlcı·.se mahvolmuşlar 
deınelctk Fakat biz kaybedersek nihnyet bir muharebe 

iki mua'l.:ı.:'m millet hiç bir uomaıı nuığlubireli kabul et
ıniyccc:klerilir. Alnumlaruı takip cltikleli gnyc, hat'P tn<'ZUlt 
de~qtimıck. İııgi.1:1: sahillerine yakla:;ıııuıklu·. 

~----------~----~--------------------------

Fransız Başvekilinin beyanatı: 
--- - ----·-

''Vatan tehlikededir, fak at 
şeflerimize ve aske le -

o 

mıze 
• • at e 

- BA TAUAM 1 l. 'Ci !:iAHIFEIH; - l'ıı<ouıı tnlebcsi olan \C 1918 cııc..rrncJe 
40 arıttcn bcı·i dü ıı:ının ileri h:trc- talii dcği 1tircrd; 7 !eri lıiiim tnmfıım

lcti devanı cbncktcdir. !lu sah:ıh Aras '1.a c edrcn r,eııcrat Vc:ı·g~md, her ikisi 
Ve Anıycnsin i gnlini tccssiirlc luıbcr :,1. ~imdi Fren ada \"nzife bıışuıdtı bulunu
dın1.. imdi ~opılnl·a'k ilk gayret rikir yor. l\Iare . 1 P<'ten \e ~t'ner:ıl Ve:rnmıd 
.ıJıu ıudadır. Hnrhin iraı> cttirdii:i sc- ile brııim urnnnzcln tum hir fikir 1>ir1iği 

kilde dii iinmcl lazımdır. Anlnnmk ic~p daiınn nıeHul ıdi \e imdi de me..rut· 
c.•deı- ki ilk ınmnffn1oyctsizlik1crd"n on- t11r. 
r,, inidcrc hfıkiın olnml· ic.ıp C"der. Her Asi c.rlcriıııiz iiliirkcn hit' bir ihıınctc, 
t.'rkck \'C l ·aclııı hu 'azifer,iııi anl,ııunlı- J oı ktıkh;':u \'e fa\ ik u:-.uliiuc ınü arıdc 
dır \'c pek geç olmadan anlnmrılıdır. Ui · cditemc7. .. Yııtanın fı·laketi cviyesinc 
bir 7.aftr miis:uıı ılın ile lrnrşılrınınıym·ak- ·' iikwlclinı. 
lır. ~'ize hakikati İİ\ ledim. biiviik scf- Ba vekil İııgilız }ı,,,·rı ku,·vet1crindcn 
ll·rimi1e 'c ::ıskcrlcimizc itinınl edelim. sitnyi<tle bah!:icl ınio.; \'l' netice olarak cle-

B. Pol Re} no hunu millcakip Fransa- mi:;;tir ki : 
1ıın ıtimadınu sebep olan noktnları ha- - İngiltt•n• \ c Fransa \'e onlanıı iki 
lıılatu ~ ve demiştir kı : 1 ~iiyiik iınp.mıtorlu~u .'ere scrilcmt..-z .. 
. - Yerclun fatihi nı.ırC:tnl Pt'tl'n, :wrc- 1 ıııgillcrr \'e l~rnuSıt füeml"'7.. Bnnıı yann 

rı knT.nnmı olnn hiiyiik sef ,.e mar~al desclt•r ki : 1'.ransa)'ı nncıık bir nıuci:&e 

90 tonluk tanklar! 
----~---~--~:x*x~-----~--

Londrıt, 21 ( .A) - Deyli Telgraf gn7.etesi yazı)•or: 
Tank ve nakliyat umum müdürü Pe ter Bcnnel, geçen haftanm tanlr. inşası 

bakunındnn en münit hafta olduğunu, çünkü amelenin Pant Kont yortusun· 
bile çalışını§ olduğunu beyan etmi tit . 

Bcnnct, halka, Almanların 90 tonluk t1111ldarı olduğuna dair çıkarılan ayi
nlar ;yüzünden tclllfa diişmcmelerjn.i tavsiye ederde demİ!ltİr ki: 

lngilterenin de onlara benur s~yyar kl\lelcri vardıT. 

~ .................... m11 ........ ~.wwtill!fm:8 .......... ~ 

UCUZ SİNEMA. QiJHV 

K ültürpark Sinemasında 
SAAT 1 DEN İTİBAREN CECE Y AJUSINA J\.AUAB 

Duhul iye büyUfı, Jıüçüfı ltusmi 15 lllrtnci JO ıır. 
;BU FiA1.'U•; 

Şirleyin SOKAK KJZI ve Aristolıratıar lıulüll 
l~tirnlcri ,.c PARAMUNT JURSAL görülecektir .. 

SC N LAR : 1 - :; - 8.~ Aristokrntlar KuJiibU .. 3.30 - 7.Ui Sokak Km. 
••••••••• •••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cu~ı cONO: 

e m,, 
kurtorahifir, hen o mucİ.7.eyc in n nın. 
cüıı!,ii Frmısaya iımııınnı .. 

Londra, 21 (Ö.R) - Fıansız ba$vc
kıli B. Pol flt;no İııg"lu•ıcnin Pııris e
fın Sir Ronnlcl T( ıııht.'Iİ kubul t•luu tir. 

!Fransa hu,. uıaca tır 
J•arh. 21 (Ü.it l - Frnıısa Uırilıinlıı 

cıı 'ahim santlı:ri.nc!c daima kendisini 
toıılaınağ:ı \ c hakilmti cesaretle görmc
;!e ınU\·affak olınu~tur. ı;as,·ckil B. Pol 
Rt•.) no \'nziyl'ii :ideıncmi ,.e takip edi
lecek ~·oln aı:ık<:a giistcrcrck lıcr şeyi 
söylcmistir. Dfu?mon Arrns \e Amycn
~e \ arnııljhr. Basvel il, tcczİ) c edilecek 
olan hut:ı H• .1.ııanurm da hit• birini gi.ı
lcınenı~tir. U. Reyno bu suretle hakiki 
bir .şef olduğunu U:pat cbnıştir.. ÇünkU 
hnkiki şef odur ki heı· mcsuliycli ifşa 
eclcr \'C hiiliit1 ıncsuliyetlerdcn hissesi
ni nlır. 

B. Revno \ aziyetın dUzcltilme.ı;i için 
~ apılacak ilk i.,<dn fikri sahada olduğu
rnı .ı.öylcnıckle yarılması laz.ıın gelen çı
panı göstermiştir : Bir çok Fransızlar 
sekiz aydan heri bir şey cereyan etıni
yen cephenin arkasıııda hali harpte ol
duğumuıu unutmuşlardı. Şimdi harbin 
icap ettirdiği gibi düşUnınek lliz.undU' .. 
Bu da hUküınet reisinin millete \'Crehi· 
lcceği en ~ert bir dersti. 

Blittln dünyanuı Belçika, Hollanda ve 
Llik.,cmburgurı istiU\sını nefretle karşı
ladığı şu ıralnrda B. Reynonun millete 
uki hitabı hir kaç hafta ev\•el henüz 
bahriye nazırı olan İngiliz ba vekili B. 
Vinston Çörcilin hcyunnhnı t:ımamla
nu!lltr. 

Sinıdi ıııilyouhırca t'rım ıı kadın \·e 
çocuğu kendi hayftf ,.e İ!4likba1lerinin 
tam manasiyk me\"7.Uubahis olduğunu 
anlaınaiu ha lanuslardır. Bu anlayışın 
geç· kıılm ı olınaması, temenniye şaynn· 
dtr. Bu \·ıuiycl dahilinde limit etmek 
için me\'Cut sebepler de a.ı değildir. Ge
c:en harpte Fraru a lçin muvaffakıyetsiz
liklerJe başlamı~ı. \'e bu muvarrakıyel· 
5izliklerin sebebi Fran ız ordusunun tes
lihat dunluiu ile beraber düsmanm kul
lanacatı silihlann ve bilhassa gaz silıl-

Mühendisler bu ) eni ınotür sayesin· 
de eskisine nazaran müte1cabilen yüzde 
1 O veya 1) ni,betindc fazla bir sürat 
ve hareket sahası temin edileceği l.:1\
naatindedirlcr. 

1.200 beygir l:uvvetinde olan hu ye
ni motör 600 kilo ağırlığınrla \ 'e 94 
santimetre yiihekliğindedir. 

-~·--Bal kan Antantı eko-
. nomik konsey i 

Haziranda toplanıyor 
Atina 21 (A.A) - Haber alındığına 

göre, .Balkan Antantının Ekonomik 
Konseyine iştirak edecek olan Yunan 
heyetine ezcümle hariciye nezareti 
umum ~Udürü Argiropulos i ,tirak ede
cektir. 

Konfernns 27 Hazıranda değil, 1 Ha
zıranda Dubrovnikte nktedilccektir. --·--Jr l andada y eni 

ihtiyat tedbirleri 
Dublirı. 2l (A.A) -- Geçen hafta ta

tili esnasında bazı lrlaudalı ihLiyat sınıf
lımu sHAh altına çugırılm1ş olduğu bil
dirilmektedir. _,,,,_ .,.,._ _ 
M ,~urdaki Amerika

lılar dönecek 
Kahh-c, 21 (A.A) - Amerika sefal'e-

li. Amerika tebaasına, seyriscfainin ser
best olduğu şu Sll'tı<la Mt..<;ırı terketme
lerinin ihtiyatlı bir hareket olduf,tıınu 
bildiı·rni!>tiı'. _ _,,,, __ _ 

Gazetecilerim iz 
Avam Kamarasında 
Lonclra, 21 (Y. A.) - On yedi mebus 

\ ' C gazeteciden mürekkep olan TÜRK 
heyeti hugnn Avam Knmarasmı ziyaret 
etmişler ve öğle yemeğinde Avam Ka
nmrasının misafiri olmuşlardır .. Akşam 
Tüt-kiye bilyUk elçisi Tevfik Rilştil Aras 
hcvct şerefi~ .Wc ziyafet vermiş, ziya
feti bit- knbul resmi taklp ~ylemiştir. --·--BİR iTA.LYAN 
ŞİLEBİ BATTI 
Londra, 21 (A.A) - .İtnlyaıı hnndıralı 

3500 tonluk Almcria ilebi evvelki gece 
İrinidad açıklarında bir kayaya CHrpa
l'aJ;: 15 dakika içinde lxıtmı~tır. 

Miircttehat kurtnrılmı.st1r. 

-~-Fra,nsada hafta tat ili 
haldırılan ~erler 
Pari., 21 (A.A) - Teslihat nczru·etı

rıin bir tebliğinde, talil günlerinde isti
rnhatm şimdi istihsalatuıı arttırması la
zım gelen maden cndüstı isi için de kal
clııılım olduğu bıldirilmcktcdir. 

nn ~ teı1edeki yaban· 
cılar haldtmda 
b~ emir ••. 
Londrı:ı, 21 ( A.A) Dalulıye n ... uıre-

ti yabancılaı ı polisin hususi musaadcsi 
olm:.ıdan ha\ a tazyiklı mıhlar müstesna 
olmak fr~erl\ sppr ı.il!\hlnn da dahil ol
duı. u halde her ti.u·lti silah, mühimmat 
\ e; pati vıcı mnddelcr tnşıınak ve hu-
1 :.ıııdunnnklmı ınf'nt'd»ıı bir emirname 
ne• ı ctmiştiı 

Müttefikler yeni 
tay yareler alıyorlar 

\'a§ington. 2 1 (A.A) - Müttefik
ler geçen hafta Kaliforniyaya 1,500 
ta) yare sipıırit etmi.Jcrdir. Bu raltam
dan evvelce bildirilen Douglruılarda da
hildir. Dougln lardan ~ayri olan 750 
tayyare Boeing kumpsnyası tarafından 
yapılacaktır. 

Kumpanya bu maksatla 2 5 milyon 
dolar sarfederek fabrikaları genişlct-
mi tir. 

vaziyete intibak etti \ e neticede düş
ıımıu mağlup eyledi. nu defa de Yaıi· 
)"et ayni olacaktır, B. Reynonun halır· 
lattığı gibi Foşwı ı·uhu olan general 
Veygand müttefik orduları kumandan
lığını ele ı.ılm~u ve ~imdi harp sahne
sindedir. Mareşal Pcten, Verdunun şan
lı müdafii olan hu ihtiyar asker de teh
likede olan vatanın da\'elino icabet et
miştir. Nihayet bu generallerle Fransa
da bi.itün enerjileri bldeştiren hilkümet 
arrııı:mdn tam bir fikir birliği me\·cut
tur. 

Vatnııuı tchlik~de olduğu ırada miit· 
fofik orrdularuı kumandasını deruhte 
<.-den cnısal<>iz ~efe \'e asl.:erlerimize i t i. 
naat edelim. Onlıır gc~en harpteki ata
beylerinin kendilerini güsterclikleri ay
ni harı> sahnelerinde a)'nl sekilde ken
dilerini gö tert'reklerdir. • Paris, 21 (A.A) - RebicUm hur clUn 
öğle-den sonra general Veygnndı kabul 
etmiştir. 

Madrid, (A.A) - Mareşal Peten, 
ek Uzere Madridden ha-

• .. ; 

. lngilizler iki gemı kaybettiler 
·~--~---~------:x4x---------------

Bir kruvazör ve mayn 
tarama gemisi battı 

Biri kay aya, diğeri A lman maynına çarptı 
X4X--------~--------

Londr.a, 2 1 ( Ö. R) - E.tingam kru- esnasında lngilterenin kaybettiği itl 
vazörünün Norveç sahilinde haritada kruvazördür. 
a-österilmeyen bir kayalığa çarparalt ta• Prens Viktorya mayn tarama gemisi
mamiylc mahvolduğunu bildirmi tir. nin de bir Alman maynine çarparak 
Mürettebat kurtanlmı tır. lngiltcrc har- b:ıttığı bildirilmektedir. Pazar akşanu 
be girdiği zaman 58 kuvazörii vardı Norveçte Trondhaym şimalinde Van· 
o vakitten beri yenileri de in a edilmit- yes t&)'YArc karargahına muvaffakıyetle 
tir. Batan Etingam kruvbzörü 192') se- hücum edilmiş bir çok dü man tayyare
nesinden beri imıa ve bilahare yeni de- leri tahrip edilerek yedi yangın çıkard
nccek şekilde tamir ~dilmişti. Bu harp mıştır. 

Fran:ıada ve A lman iıgalindeki yerlerde 
X4X--~-----------~-

Para ve 
tanzim 

döviz işleri 
ediliyor 

------~--X.X•~---------
Paris, 21 (A.A) - Maliye nezareti banbya tevdi edilmek icap eder. 

harbin idaresi için laz.ım olan dövizleri 3 - Hükmi şahsiyetlere, cemiyetler. 
mc~leketin emrine amade kılmak için müesseseler. irketlcr ilh, Ait olan altıı
muhaıcmatın bidayetinden beri takip nın 30 Hazirandan evvel Bank Dö 
edilmekte olan siyaset icabatmı yerine F'ransa tevdi edilmesi lazımdır. 
getirmek üzere hültümetin aıağıdalti ka- ALMAN i.ŞGAU ALTINDIKi 
rarlara ittihu elmİf olduğunu bildir- YERLERDE PARA 
mektedir: 

1 - Amerika ve Kanada banknot· 
ları 30 Hazirandan evvel Bank Dö 
Fransa teslim edilecek veyahut Fran
sadaki her hangi bir bankanın açık do
lar hesabına yatanlacaktu, 

2 - Fraruıaz:lann veyahut FraMada 
mukim ecnebilein Amerika veya Kana
da d olan olarak mevcut olan matlup • 
ları 30 Hazirandan evvel bu mat1upla
nn şimdi tediye edilmiı olduldaı mahal 
ne olursa olıun Franııada müesscsis bir 

Berlin, 21 (A.A) - Almanyanm it
gali altında bulunan arazide tedavil 
eden tediye senetleri için afağıdaki tea• 
dül esaaları tesbit edilmiıtir: 

Bir Hotlanda Florinin kıymeti bir 
Mark 50 santimdir. 

Bir Belçika Frangı bir Markın 50 ••• 
timidir. -

Bir Lükııemburg Frangı bir mark. 
1 O .aantimidir. 

Bir Fransız F' rangı bir markın 5 sntt
timidir. 

Zelzele mıntakasındaki 
ilmi heyet döndü 

~----------x•x-----------
1stanbul 21 (Yeni .Asıı·) - KnndiUi ı-asadh:ınesi rnüdUrü bay Fetinin riya

setindeki heyet .Enincan zelzele snhas.ından şehrimize dömüştür. 
Heyet ilmi tetldlderde bulunmU§, zclzcledcn harap olan sehir ve kasahalann 

yeni<len kurulacağı yerleri 1esbit ctm~tir. 

"Kuvvet daima haktır!,, 
Norveç kralı, Veliahtı ve 
Başvekili beyanatta bulundu 

Paris, 21 (Ö.R) 
Norveç kralı ve \C

lıahdı ile ba.~w"kili 
radyoda rı.illet.lc
rine beyanatla bu
lunmuş1ardır. Kral 
demiştir ki · 

- Ferd1 hün·iye
tin ne demek oldu
ı:;unu bılmedi' i ci
hetle bize yaptığı 
haksıtl.ı~uı dcre<:<.'
sinı tayın t'dt>mı
ycıı hir milletin tn
an'U.Zuıın u radık. 
Ya boywı eğmek 
yahut biıtün mu- Norvcdı kıyafcıoıe gır111ış olnıa Al.ııaıı askcılC'rı :Vort•c lı> •• 

kaddesatımı1.1 miidafa:ı etmek mt'cburi- manlar kaduı ve çocukları perde ola· 
l etinde idik. ı·ak kullanıl orlar. Non-etc g(indcrilmit 

Vcliahd ta ~unları söylemiştir : oL·m bir c;ok Avu turya askerleri Nor-
- Her birimiz vnifeıuizi ,yapmalıyı~ \eçlilcre ilah ntmakt:ııı imtina etükle

.Mukavcınet ctıneğe n: ce aretinıiz.i eJ. ri cihetle 300 k'si küçük gruplar halia
den bıraknıamağa mecbunu:. Bi:r. büyük de k~suna dwlmi tir. 
bir safdenınlukla iiyle sanıyorduk ki Londra, 21 ( ö .R) - 'orveç h1tıici
insanhk ihtilallan ku \•vettcn ba .ka ye nazırı B. 1-(oht milli miidafu nazıriy· 
usullerle h.a.lledebilecek kadar yüksel- le birlikte Norvcç.e dönmü ve "U heya
mlştir. GözJcrimb: f«i bir urettc ha'ki· natt• bulunmu9 tur: 
kate açılni1$hJ'. Londra ve Pariıte çok iyi kar"ıla~ 

Nihayet ha_şvekil de şu beyanatta bu- dık. 'orveç zabitlerinin müttefik harp 
lunmuştur : ı:ılırasının ruznamelerini hazırlayan irti-

- Norveçc karşı yapılan Alın n tnaı-- bat z bitleri komitesine i tirakları l:ar r
ruzunu tavsil etmeğe teşebbU eimiye- laşurılmııtir. Belçika ''e F ransadaki 
ceğiın .. Bu işi tarihe bırakırım. Ve hiç 'harbin orveçe valHl edilmi olan im· 
sUphe etmiyorum ki tarihin hUkmü Al· dada mües!lir olmıy. cağı hakkında te
many.a için e~t bir hacalet olscakltr. minnı aldık . -imdi bütün dünyanın ı:ôz,.. 

lcri Fransa h.np ahnesinc çevrılmişti1" 
Bu bedıhidirki orada cereyan eden h rp 
Norvcçin de mukadderatını tayin 
edecektir. Bu eheple onu saatten saa
te ,.c en biiyük bir dikkatle.- takip edi-

HARP DEVAM EDil'Olt 
Londra, 21 (Ö.R) - Non·eç kuvvet

leri, adetçe faik Alman kuvvetlerine 
ağır darbeler indinnektedir. Norveç 
kuvvetlerinin gerilla harbine karşı Al- yoruz. 

Cenubi Atlantikte Al
man korsan gemisi var 

~----~--~--~--x.x·~--------~-----
Londra 21 (A.A) - Deyli Telgraf gaz.ete inin deniz eksperi, Cenubt Allaa

tikte bir Alman korsan gemisinin mevcudiyetine dair ortada buı emareler oJ,.. 
duğlmu kaydetmektedir. Eksper, Cenubi Afrlkanın cenup bumu açığında bir 
mnyn tarlasının meydana çıkarıldığım hatırlatmakta ve bu ınaynlerin Rio Di 
La Plata'daki akıbetinden evvel Graf Spee tarafından döküldüğünü zaıınet;.;. 
memektedir. Eksper 1917 de ayni mıntakaya Volf i.vnindekl Alm< n kor'! 

' ilwiinU hatırJatmaktadır 
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/~illi Roman: 1 YAZAN: Adnan Bilget 
~abahleyin erkenden cYeni An,.ır> 

t~ldonunda genç bir kadın .. siyle kar· 
ılrt tım. Yüzünü görmemekle beraber 

tddondaki muhatabımı aşağı yukarı 
tahayyül edebiliyordum. Belki de otuz, 

Benden mütemadiyen mektebim hak
kında malümat istiyip duruyorlar: 

- Mektepte sıkıldın mı'? 
Haftanı nasıl geçirdin? 
Kenôine arkadaş edindin mi'? 

otuz iki ya~larında vardı. Gayet asabi, 
mütel:ısi ve belki de melanlcolik bir ka- mı? 

Geceleri yatakhanede sıkıldın 

dm •esiydi. Kelimeleri tek tek konuşu- 1 Muallimlerin nasıl? 
yor cümleleri arasında liyezonlar yapı- 1 Bütün bunlara cevap vermiye kalkı;-
ybr' ve tahrir heyetinden bir rica&ı oldu- ~mm gece yarı..;ını bulmak işten değil.. 
fti11u söylüyordu: Kendimi sokakta olduğu gibi l!vde de 

- Dinliyorum sizi, dedim. Bunu ba- ağır sattım. Sorulan sua1lerin pek azına 
ntı iıöy)iye bilirsiniz. sudan cevaplar vedim. Onlar beni, bu 

bir an için durakladı. Düşünür gibi, durgıınluğumdnn dolayı hiç te beyen· 
ıete~düt eder gibiydi. Sonra cesaret medilf'!r. Beyenmezlerse ne çıkar. 
e'1e bildi: Yalnız, babam gelince onunla epeyce 

- «Kısa anlatmak, mak~adımı sizi kucaklaşıp durduk. Hatta gözlerimden 
Ulmndan ifade eylemek isterim. Gnze- ince ince bir ~eyler bile aktı. Babıım: 
tcti~ini4 anlarsınız tabii .. Size br defter - Bravo Fikret, diyordu. ln"nn ba
gondereceğim. Bu defter içinde bir genç baı:ını bu kadar çabuk unutur mu} T e
}ı:ıın fersude evrakına, el yazıaiyle ya- lefonu açıpta babanın hatırını soı.,amaz
:ıılmış hatıralarına ruthyacaksınıı:. Bu mı idin) Gücenmi~tim ııana dogrusu .. 
hatıralar, çok elemli bir hayatın sun'ili- Gücendim ama, görüyorsun ki, seni 
ie kaçmadan zaptedilmiş ifadeleridir. görünce bu hissimi unuttum. Anlat ba
Bu notları ister bir hayatın hakiki tezn- kalım, ne var, ne yok? 
hütleri olarak yaz.ar, isterseniz roman· Cevap verdim: 
la tııır~ınız. Bu notlar içinde bir genç - Hiç babııcığım, ne olur ki bende. 
)uzın cemiyete, aileye ve hayata karşı - 1şte bu olmadı. Asıl havadiıı sen-
~yanlarını ve kısaca bir liselinin hatıra- de .. Haftan nasıl geçti? . 
]aıını bulacaksınız. - Fena denemez baba .. Tanh mual-

Sizdcn biricik ricam, hadi!';e kahra- timimizi pek sevdim. Babayi3it bir 
manlarının adlarını . anlaşılmıyncak şe- adam. Bön bön konuşuyor. Hatta ders 
)dide değjştirmenizdir. Bu takdirde ben esnasında bir arkadaşım!~ fı!<ıldn~tı~ımı 
Jr. herkesin nazarında saklanmış ,.~ ördüğü halde görmemezlıkten geldı. 
untttulmuş olurum.> - Jşte bu hayıra nlamet değil kızım. 

işte bu romıın. bu telefon muhavere· Derste konuşmak huyundan bir türlü 
ııinin ve telefondaki meçhul mııhatnbm vazgeçmiyouun. 
lırıh~ettiği notlnnn mahsulüdür. - Bunda çok yanıldın baba.. Ben * lisede bir çok huylarımı terkettim. Öyle 

ı - NOTLAR muniıı, öyle durgun oldum ki .. 1 liç bir 
«Artık çocukluk hayatına veda edi- arkada ımı incitmedim. Hiç biriyle alay 

yornnı. Yarın sabah liseye gideceğim. etmek, zıplamak, onları güldürmek ha
Ortl\ mektebe, çocukluk arkadaşlarıma, tınmdan eçmedi. Ben artık genç kız 
hde sık ~ık kavga ettiğim Nerimana da oldum baba? 
'Yeda ediyorum. Artık genç kız ohıyo- Babam hemen aynğıı kalktı, ka~ları 
rum. Oldum bile .. Orta mektepteki her hiddetlenmiş gibi çatıktı: 
,eye unutulmu~ nazariyle bakabilirim. - Vay benim kızım genç kız olmu · 
iki gün evvel kaydımı yaptırdım. Lise Bundan sonra nezdlerine reveransla gel
binası bile orta melctepten bam başka mek icap edecek. 
l>ir •ey .. Orada kim bilir neler, neler bu- - Alay etme babacığım. Bu tıenın 
lncnğım. Nasıl iyi ve mü file çehrelerle için değil.. 
kar ıl:ışacağım. Öğretmenlerim bana ne Ben böyle konu~unca babam neden 
kadar iyi muamele edecekler, nrkadaş· düşünceli bir tavır takındı bilmiyorum. 
lanm husu"i çaylarına beni davet ede- Acaba, bir tehlike mi sezmişti. 
ulcler .. Daha neler, neler olacak.> ı 3 - NOTLAR 

2 _ NOTLAR 1 Bir ay içinde sınıfta tanışmadığım ve 
Li t şapkamhı, tertemiz ünifomamla hususiyetine girmediğim arkadaş kr.l~a: 

l~e binasını terkederek sokağa çıktığım dı. Hepsi de beni durgun,. fakat samım~ 
ı d .. t .. w.. ilk h ha So bir insan olarak kabul edıyorlar. Hntta ve ev yo una u u~um a ·· - • b · .. l d ı 

lakta ra!ltladığım herkes beni dikkatle öğretmenlerim bile enı oy~ .tanı 1 ar. 
.üzüyor. Pek belli ki, liseli elbi~em bana Hnlbuki _l:>en bu yaradılı~ta hır ınsan de· 
~pevce yakı mış. . Hem bu bakışlarda ğilim. Culmek, neşelenmek, alayetmek, 
bir -başkalık var. Adeta beni gıpta ile benim adetii ruhi gıdamdır. Or~a mek: 
geyrcdüp duruyorlar. tepte .. i~en neşen~den . d~layı şı.k~~~tçı 

Trnmvayda ve vapuıda rastladıkları- olan ~g~etmenl~rım, şıındı nr.~esızlıgım
mın ekseri!<İ benimle meşguller .. Bu ya- den şıkayet edıy~~lar. . 
)un nl.1ka li.,eJilik guruıumu okşayıp du- Sınıfımızda orııınal bır kız var. Adı 
rnyor. A~aba ben de benimle alakadar İnal.. 1 7 ya~lannda, narin yapılı, gayet 
olanl rn baksam mı? içli bir kızcağız. Bütün sınıf, onun aley-

Hayır, bakmıyııcağım .. Bu iyi bir şey hinde ~şahadet cdiyo~. . 
almaz. Bir genç kız kendi ini ağır sat- Magrurmu~. hod~'.n.?1.ı.ş, ~aıarna:zmı~. 
Jne!lmı bilmeli .• Kendisiyle me~gul olan- saman altından su yuruturmuş, daha fe-
Lua karşı mültefit, fakat lakayıt bulun- nası iişıkını?·· .. . 
malı Bunu öteden beri babam !!Öyler Aşık .. Hıç boyle Şf'Y mı olur? Mek· 
~u~;du. H~kikaten bir g~nç kıza yakı- tep malannda böyle işlere kalkı!'!manı~ 
ıan harelcet te budur. sırasımı ya .. F~kat çok c~na yakın hır 

Annem daha evimizin kapısında beni kızdır İnal, do'trusu.'.. ~.enı yal.nı~ o .an
lrnr,.ıladı. Uzun uzun ~everek okpdı. !adı. Aıkadaşlıgını bulun ~amımıyetıyle 
Bu bir haftalık ayrılık ikimize de tesir uzauı. -BiTMEDl
yapmıştı. Evde herkes etrafımı çevirdi. 

Mersinli fidanlığı müdürlüğiinden: 
Fidanlık için 900 lira muhammen bedelli motör ve türbine mübayaa edile

c~ktir. Motör ve türbineye ait evrak fidanlık müdüriyetindedir. Eksiltme 
23/5/940 Perşembe günü saat on beşte fidanlıkta teşekkül edecek komisyon
t!a icra ve ihale edilecektir. Taliplerjn 67 lira 50 kuruş muvakkat teminatı mal
"'8ndığınıı yatırarak makbuzlnriyle komisyona müracaatları 

8 13 18 22 1608 ( 883) 

Izmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden~ 
Başmüdürlüğümüz ve l:unir tütün fabrikasınca 940 mali yılında yapılacak 

mamul yaprak tütün sandık ve balyalariyle makine aksamı, bo, 2uruf vesair 
mnlzcme nakliyatı 4/6/940 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zruf 
umıliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

Muhammen bedeli 14 710.80 muvakkat teminata 1103,31 liradır. 
Şartnam esi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 şayılı kanun hü

ltiimfcıfoe göre, hazırlayacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit 
m. kbuz veya banka teminat mektuplariyle 4/6/940 günü saat 14 de kadar 
ha·müdürlükteki komisyona vermeleri ilan olunur. 18 22 1777 (973) 

Cihan Hatun ~11111111111111:: 
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J elr1ko: .t;8 YAZAN: Curci Zeydan ____ ..... ____ __ ________________________ ........ ~ ...... --
riooe ;.,• u.l tt; olduğunu gördüm. Bir
ılen bire t nıııv.unndım. Dostumdan sor
dum. Saman t:• hendi:.-idir dedi .. Melun 
diin ~cc•• yaı ı mdan sonra ordugaha ge
lerek Af,..inJc görü::?ınek istemiş. Afşinjn 
tıuz.uruna giı·ince ona Cihanın esareti 
iaal:lCrini söylemiş.. Fnkat bunun sebe
ltini size atfetmiş .. Bundan maada hak
kwızcln bir çok fenalıklar uydurarak 
~e jsnnt eylemiş .. Dostum bunu bir ha
ltila:ıt o]nrak söyledi. Bunu anladığım 
~ n hnin herif gözden nihan olmuştu. 
Oaa yctismrk miimkün değildi.. Yoksa 

disini boğncnlttım .. Ne melun bir m:.ıh
Jiik .. Allah belfısını versin! .. 
Aydoğdu Samanın mclfınet ve haba

setini daha evvel de nnlnmıstı.. Onun 
:,(jzlerine artık ehemmiyet ;ermiyordu. 
Fakat onun haydutlar tarafından Ciha
nın kapılıp götürüldüğüne dair olan 
sö7Jerine inanmamak kabil değildi. De
di ki : 

- Bu delikanlının münafıklığmı, ya
lancılığını daha evvel ben de anladım. 
Fakat Cihanın eşkiya tarafından esir 
t:<lildi~ine dnir olan sözlerinde alancı 
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Sıcaklar ve dükkanların 
kapaı.ftıası 

Karilerimizden biri yazıyor: 
Senelerdcnbcri yaz tatiline lüzum gö

ren İzmirin toptan iş yapan yalnız. ma
nifatura tacirleri bu sene de :ıkşam saat 
6 da mağazalarını kapamağa başladılar. 

Giinün en sıcak saatleri olan 12 ile 3 
arasında muvakkaten olsun mesaiyi ta
dil ederek kısa bir istirahat devresine 
girmek çok daha muvafık be de mülha
kallnn gelen müşteriler ile ekseriya he
men temasa gelmek gibi lüzumların tev
lit ettiği zorluklar ve tacirleri bu yolda 
bir kararın tntbikini hoş görmeğc mec
bur etmiştir. 

Maamafih, hayatın her şeyden kıymet
li oldu"unu bu hareketleri ile memle-

n . • • 
ket halkına adeta ilan eden tacirlerımızı 
takdir ve tebrik etmek yine insanın için
den geliyor. Temenni ederiz ki <:alışma 
hayatımızda günden güne tekamül eden 
bir çok hususlar meyanında programlı 
ve nizamlı çalışma tarzlarını teemmül 
ederken bilhassa İımir gibi sıcak yerler 
de bu gibi istirahatleı'İn lüzumu da tat· 
bik sahasına çıkarılsın. . 

Hatta mesJekta~Jar arasında sözle!;ip 
tc öğle 

1

veya akşam üzeri tatbik edilen 
(dükanları kapatma kal'arı) umuma şa
mil olmalıdır. Bunun için de bittabi sa
yın belediye reisimizin alakalanmaları 
icap ediyor. Eğer bu yolda bir kar.ar 
umuma teşmil edilirse Ankarada ve ls
tanbulda olduğu gibi İ:.ı:ınirde de i~ ve
ren ve iş gören bütün vatandaşlarımız 
i.:tifadelenirler. 

~-------

Japonlar kırk sekiz 
bin zayiat verdi 
Cung King, 21 (A.A) - Çekay ajansı 

Honan \'e Hupeh vilayetleri hududunda 
cereyan eden muharebeler esnasında 
Japonların verdiği zayiatın 48 bine ba
liğ olduğunu bildirmektedir. 

Z AY t 
ispir 1 1 nci süvari alayından almış 

olduğum askerlik terhis teskeremi zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan eski~inin 
hükmü yoktur. 

lzmirde BHınane Cülbey fırınında 
Mustafa oğlu 31 7 doğumlu 

Lokmen Gurbet oğlu 
10-4 8 ( ı o 1 7) 

Ankara Radyosu 
---~---

B V G V H 
-+

DALGA VZVNliVOV 
1639 m. 183 Kea./UO Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12,30 Program ve memleket aaat 

ayım 12,35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri 12,5 O müzik muhtelif ,arkılar 
(Pi.) 13,30, 14,00 müzik küçük orkeıt
nı( Şef: Enver Kapelman) 1 - Felix 
Glesmer Şar nehri kenarlarında (vals) 
2 - Viga Gabriel içki şarkısı 3 - italo 
Nucci ilkbaharın çiçekleri (Entermez
zo - marş} 4 - Brııhms Macar damıı, 
No. 20 5 - Vaher Schrader akııam 
Üzeri 18,00 program ve memleket saat 
ayarı 18. 05 müzik cazbant (Pi.) 18,30 
müzik Çalanlar Kemal N. Seyhun, Fah
ri Kopuz, izzettin Okte 1 - Okuyan: 
Nebile Raif 1 - Dede hüzam şarkı 
(Halimi bir kerre takrir eylesem) 2 -
Artaki hüzam şarkı (Kirpiklerinin hn 
teli) 3 - Ali efendi segah ~arkı (Dil 
harabı a.,kınam) 4 - Artaki hüzam 
şarkı (Son hatıra) 2 - Okuyan Aziz 
Ş~nscs 1 - Udi İbrahim hM:az şarkı 
(Beni sev ruhumu sar) 2 - Fahri Ko
puz hicaz şarkı {Bir gececik sevdiğim) 
3 - Sedat Öztoprak hüzam türkü (Ali
min evleri çamdan) 19,00 konuııma 
(Dış politika hadiı1eleri) 19,20 milzik 
Çnlanlar: Cevdd Çağla, Fahri Kopuz, 
izzettin Okte Okuyan: Mustafa Çağlar 
1 - Hüseyni p~revi 2 - H. Mehmet 
hüııeyni ııarkı ( Dilrüba!<m sevdiğim) 
3 - T atyos hüseyni şarkı (Gönül dfüı· 
tü yine gülzarı şevke) 4 - Tatyo<1 hü
seyni !.arkı (Çekdim gayri bu dünya 
heve<1inden) 5 - Tatyos hü~eyni türkü 
(Gül~en bahçesinde) 6 - Tatyo~ hü
seyni şarkı (Sevdiğim cemalin çiinkü 
göremem) 19,45 memleket ~aat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberl~ri 20. 00 
mÜ7Jk hasıl heyeti 20, 35 temsil orduya 
nişanlıyım Yazan: Kemal Tözem 21.35 
<1erbest saat 2 1,45 miizik riyaseti cüm
hur bandosu (Şef: ih!!an Künçer) 1 - -
Andre Meuier marş 2 - j. Fucik ldeal 
rüya (vals) 3 - Saint - Saens sarı 
pren~ uvertiirü 4 - Ma!<Cagni iris ope
rasından fanta:ıi 5 - j. Brahm" Macar 
danın, No 7 22,.30 memleket 11aat ayarı, 
Ajans haberleri; ziraat, esham • tahvilat 
kambiyo - nukut borsuı (fiat) 22,50 
mü:rik cazbant (Pi.) 23,25,23.30 ya
rınki program ve kapanış. 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen B. 

Jcnr No. Lira K. 

51 'Kahrnma.11;,ı mahallesi Dcreboyu sokak 8 döniim 2 evlek 
çayırlık. 10 00 

52 Bornova Altuıdağ batı mevkii eşcarı havi 12 dekar trırla . 15 06 
53 Yolbedes1::ını Bidayet hanında 83/15 No.lu di.ikkan. 20 00 
54 Dar:ığaç tramvay caddesi 5 taj No.hı 2 adet depo. 150 00 
!l5 Kestane nı:ızarı cami altında 54/ 7 No.lu mahzen. 86 00 
56 Turan Şfroenc1iifer caddesi 84 Uıj No.1u luınc. 18 00 
57 Bayraklı Bornova caddesi 26128 taj No lu hane. 45 00 
58 Karşıyaka Sel5met sokak 818 taj numaralı hane. 30 00 
59 Tepecik Çoban sokak ll iaj No.lu hane. · 12 00 
60 2 in<'i kordon Tuzhane sokağı 12/ 18 No.hı dlikkan. 36 00 
Yukandn yaz:Jı emvalin bir senelik icarları 18. 5. 940 tnrihindcn itibaren 

17 gün müddetle açık arttırma usuliyla müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 
3. 6. 940 tarihirıe miisadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin yüzde 7,5 
depozito akçeı;i yatıra!'ak MiJli Eınliik müdüriyelinde miiteşekkiJ komisyona 
müracaatları iliin olunur. 1780 (1010) 

Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Denizlinin Çnm ba~ı Devlet ormanlarındnn kesilmek üzere şartname

de ebadı yaz.ılı 5 70 kuru!! muhammen bedelli l 200 adet çıralı çam telgraf 
diı·ej!i kap<ılı z:ırf usulilc 13/ 5/ 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Ekc:iltıne 28/ 5/ 940 tarihine müsadif Salı günü ~aat 16 dn Denizli 
P. T. T. Müdürlüğiinde yapılacaktır. 

3 - Teminatı ınuvakkate 513 liradnn ibarettir. İstekliler tekJiI mektupla
rını ihale saatinJer. bir saat evveline kadar komLc;yona vermeleri, fazla iza
hat almak istiyenlerin Denizli Müdüriyetine mürncnatları ilan olunur. 

16 19 22 25 1744 (949) 

1ZMtR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Parklarda kullanılmak üzere yüz 

adet bnape 3atm alınması fen işleri 
müdürlüğtindeki keşif ve şartnamesi 
vcçhUe açık eksiltmeye konulmustur. 
Keşif bedeli 1000 lira muvakkat temina
tı 75 liradır. Taliplerin teminatı 1ş Ban
kasına yatırarak makbuzlarile ihale ta
rihi olan 3. 6. 940 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatleri. 

2 - Yerinde monte edilmek şarti1r 
bir adet sabit etüv ve teferruatının sa
tın alınması, yazı işleri müdiirlüğünde
ki ,şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1700 li
ra muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruş
iur. Taliplerin teminatını tş Bankasına 
yatırarak makbuzlarilc ihale tarihi olan 
3. 6. 940 Pa1.artesi günü saat 16 da en
cümene müracaatleri. 

3 - Otobüslere 24 adet 32X6 1 12, 
4 adet 900X20 dış lac;tik satın almması, 
ya:u ic;leri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhanunen bedeli 4960 lira muvakkat 
teminatı 372 liradır. Taliplerin teminnh 
lş Banka~ına yatırarak makbuzlarile 
ihale tarihi olan 3. 6. 940 Pazarte:i gü
nü saat 16 da encümene müracaatleri. 

17 22 28 2 1761 (961) 

Otobüs atelyesine pres makinesile 
Pileyt ve V. yatağı aletleri satın alın
ması işine talip çıkmadığından yazı ic;
leri müdiirlüğündeki şartnamesi veçhi-
1e bir ay miiddetle p:mırlığa bırakılmı~ 
tır. Taliplerin 29-5-940 çarşamba gilnü 
saat 16 ya kadar haftanın Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri encümen<.
miiracaatları. 

11-17-22-28 1667 (917) 

Yapılmakta olan Şehir otelinin gazi
nosu yıkılacağına nazaran bahçe kı5:mı
nın, kesifnamesi mucibince yeniden ya
pılacak 500 liralık tesisat müstecirine 
nil olmak şartilP. bir ~ene ınüddetle ki
raya verilmesi, yazı işleri müdiirliiğün
deki keşif ve şartname.si veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhanunen 
bedeli icarı, 500 liralık teslc;al masrafı 
ve 250 lira icar bedeli ki ceman 750 li
ra muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruş
tur. Taliplerin teminatı iş Bankasına 
vatırarak ihale tarihi olan 31. 5. 940 
Cuma günü saat 16 da encümene müra
caatleri. 17 22 26 30 1760 (!l56) 

- lnönü caddesinin 18 7 'ayılı !<ok ak 
aczından 2 18 ıayılı sokak ağzına kadar 
uz.ayan l 0600 metre murabbaı döşeme 
ltısmı sökülerek 6600 metre murabL:u 
lwımı yeni granit taolariyle ve 2000 
metre murabbaı kısmı bu yoldan çılca
cak paket ta,lariyle esaslı tamir ve yine 
aynı yoldan çıkacak kesme taşların i~
letilerek Hatay caddeaiyle 1 3 7 "ayılı 
sokak döşemesinin tamiri, fen İ§leri mü
dürlüğünden yüz yirmi beş kuruş muka
bilinde tedarik edilecek keşif ve !!artna· 
mesi veçhile kapalı zarflı ek,iltmeye 
konulmuı1tur. ihalesi 7 /6/940 Cuma 
günü saat 1 7 dedir. Keşif bedeli 49, I 00 
lira muvakkat teminatı 3682 lira 50 ku
rucıtur. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
hilinde hazırlanmı' teklif mektuplan 
ihale günü azami saıııt 16 ya kadar encü
men l'iva,ctine verilir. 

'iı. 26, 31. 4 1858 (101-4) 

- Sanatlar mektebi mezunlarından 
belediyemiz makine ve elektrik mühen· 
disliği kondöktörlüğüne bir memul' alı· 
nacaktır. Taliplerin 23/5/940 tarihinde 
yapılacak müsaballa imtihanına iştirak 
etmek üzere belediyeye müracaatları. 

1856 (1018) 

Z AY t 
Denizli Demir alayından almış oldu

iıum askerlik terhis teskeıemi kaybet• 
tim yenisini 11lacağımdan eskisinin hiik
mü kalmadığını ilan ederim. 

1zmirde 3ncü Kahramanlarda Nusret 
soka~ında 6/2 numaralı hande 

AbduJlah oğlu 3 16 doğumlu 
Mırza Güleıyüz. 

1847 (l016) 

~' ~~ .. · - . . . .......... /. ·. ~ ' ·,· .. . . = ~ .· . . ~ .. ~ 

En Sıtma 11.Beı 

FORTOKiN 
Bi.itün dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu ha::.talık fenni bir şekilde te

davi edilmiyecek olursa az bir zamanda in.:anı kuvvetten düc:ürür·, iştihac;ını kesip kanın cevherini bozar, vahim 
tık1betler de bunu takip etmekte gecikmez .. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfiletinin resmi ruhsatnam<'sini haiz kuvvetli bir kinin müstahzarı olan (FORTO· 
KİN) istimali sayesinde sıtmanın bütün .şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmakta~r. FORTOKIN ayni 
zamanda iştihayı tenbih ederek vücudun ~abucak gelişimine yardım eder .. F O R T O K 1 N bütün eczanelerde 
bulunur .. 

·. . .. .·.. . . . ~.. . ... . . . 

cı olsun .. 
- E~iya nmnını vermesinde ihtimal 

ki yalan söylüyor. Uıkin şüphesiz görü
len bir şey varsa o da Cihanın alınıp 
götfüülmeı;idir. Kim alıp götürdüğünü 
en evvel anlaınaklı~ımız Hizımdır. 

- Nasıl yapalım? 
- Buradnn .Fcrgam>ye kadar her ta-

rafa casuslnr gündcnneliyiz.. Failler 
hakkında tecessü<;atta huJunsunlar. Fa
illerin kim olduklarını anladıkları anda 
hemen gelip bize mnliimat versinler. 

- Pek güzel di.işünüyorsun .. Bu ca
sus tertibatını da sen yap .. Fakat acele 
davran .. 

Vcrdan ha~, göz üsütiine diyerek ora
dan çıkıp gitti. 
Aydoğdu kendi keııdine kalınca Af. 

sini, onun cihanı kendi nefsine isteme~i 
hakında Samandan işittiği sözleri dü
ştinmeğe başladı. Bu sözlere inanmak 
istemiyordu. Ilu husus hakkında bizzat 
Afşin ile göriişerek arndaki sui tefeh
hüıni.i izale etmek istedi. Bunu müna
sip bir vakte talik etmiş idi .. Fakat mü
nasip bir fırsat bulunmadı. 

O esnada Babek is anının 

tan pek fena haberler geliyordu. Halife 
tarafından (Efşin) e ordusile beı-aber 
(Erdbil) e hemen hareket etmesine da
ir emirler saclir oldu. E.f§in teliikki etti
ği emir üzerine derhnl hareket etti.. 
(Aydoğdu) onunla gi>rüşmeğe mukte
dir olamadı . 

- 41 -
FERGANEDEN MüF AREKAT 

(Cihan) biraderi ve mürebhiyesile 
(Fergane) den müfarekatc karar verdi
ği 1.aman yol tehlikelerine maruz olma
ınnk için rf'fokatile gidecekleri ka!ileyi 
bulmak hususunu biraderine havale et
miş idi. Günün birinde (Saman) ~eldi. 
Kafilenin hareketine müheyya olduğu
nu ihbar eyledi. (Cihan) ile mürebbiye
si konakta ytikte hnfif, bahada ağır ne 
ka<hır eşya almak mümkiin ise onları 
sandıklara yerlc~tirnıişlerdi. Konak için
de tebdili hava için yakın bir yazlığa 
gidileceği işaa edilC'rek yüklerin ta. ın
masına başlandı. (Chan) müfarekat z.a. 
mnnı ge!nce babasının ondan b-- -
manı gelince babasının evinden bir fi
rnrl, bir serseri gibi knçncağıııı, bir da-

• •..; ..J •• 

nakta doğmuş, havasına, suyuna, göl
ğcsine, halkına alışmış idi. Onun her ye
ri, her köşesi zavallı kızın hayatına ait 
hatıratı taşır, ona en müferrah ilhamla
rı, en tatlı tcselliyetleri telkin ederdi. 
Zaten bedbaht kız firara karar verdiği 
dakikadan itibaren büyük bir iztıraha 
düşmüş, hüzün ile vakıt geçirmeğe bas
lamıştı . Dama güHimsiyen, dama rikkat 
ve letafet sacan yüzünde artık hiç bir 
bcşaşet eseri görülmiyordu.. Kardesi 
(Saman) arada sırada yanına gelip ken
disini seyahate teşvik ederdi. Mürebbi
yeqi ise hilfıkis bu yolculuğu makul bul
mıyoı·du . Halbuki kendisi (Fergane) yi 
bırakıp kaçınağa kat'i karar vermi§ idi. 
Müfarekatinden dolayı duyduğu elem 
ve teessiirc rn.ğmen bu kararda bir lah
za tereddüt etmemi~ idi. 

Yol hazırlığı ile geçirdikleri gece ko
nak müdürünü yanına çağırdı. Konağa 
kon::ık halkına iyi bakmasını kendisine 
tavsiye etti. Müf:ırckatinin belki m .un 
süreceğini söyJiyerek kendisini unut'llı
yacağını temin etti. 

Konak müdürü müke:;sir o 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI 

~~ LANGANO vapur• 
~ 21 - 5 - 940 tarihind-

A eı~ 
~~::~~m~=t~ivi:!uıt 
manlarına hareket 
edecektir. 

.. ~hı fJf . FEDERICO vapuru 
v~ µ, 21 - 5 - 940 tarihin· 

de beklenmekte olup 
İskendeıiyc limanınll 

hareke t edecektir. . 
E . MORANDİ vapuru 21/ 5/ 940 tar ... 

hinde gelerek yükünü çıknrncaktır. 
CİTTA Dİ BARİ ınotörü 22-5-940 ~ 

rihinde beklenmekte olup İstanbul, !>!; 
re, Napoli, Cenova limanlarınn harek . 
edet'ektir. 
CİLİCİA moiörü 28-5-940 tarihin°.• 

beklenmekte olup Ccnova ve Riviera h· 
manlarına hareket edecektir. 
QUİRİNALE vapuru 3-6-940 tarihin

de beklenmekte olup Venedik, Triy~ 
Ancona. limanlarına hareket edec~k~d• 

CALITEA vapuru 4/ 6/940 tarihin 
beklenmekte olup İstanbul, Pire, NaPo"' 
Ji, Cenova limanlarına hareket edecek· 
tir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Tri1.,ı. 
veya Cenovada Şinıall ve cenu}:>! ~ 
rika limanlarma h .. ı'()k~t eden IT~· 
ANONİM seyrisefain ırirketinin ve ~ 
J.:a ve Hindistana hareket eden L.LO s.v 
TRİYESTİNO anonim ııeyrisefain pr
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun .

hareket tarihlerinin kat'! olmadılml .
bunlann hiç bir ihbara lüzum oım.ııı-
ıın deği~bilir olduğunu ve bu hUSUl*8" 
dolayı acenteye bir mesullyet ~ 
etmiyeccğini muhterem yUkleyici)eriıl 
kayıt ve i~ret etmeleri rica olunur:_._. 

Daha fazla tafsilAt için Ctlmhwv
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vap# 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

.......................................... .-! 

01.IVIER VE 
ŞVREK~SI ı.rD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADD~t Rees binul 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan ~ 
piyasanın ihtiyacına göre vapurt.. 
rımız sefer yapacaklardır. 

.......................................... ~ 

w. F. Renry Yan der Ze9 
VeşürekAsı 
--*---

AMERICAN EXPORT LİNFS tNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru bek· 

]eniyor. . 
EXİRİA vapuru 5 mayısta bekleni

yor .. 
D.T.R.T.-BUD!\PEST 

BUDAPEŞTF İÇİN 
BUDAPEST mot. 18 Mayısa doğı'U 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Ha:t.irana doğru bek• 

)eniyor. 
DUNA vapuru 15 may>sa doğru bek· 

l<:niyor. 
SZEGED vopuru Huziran ortalan~ 

bekleniyor. 
SF.RVİCE MARiTtME ROUMAİN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖSTENCE İÇİN 

CAVARNA mot. 24 Mayısa dolrtı 
bekleniyor. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGA· 
RE DE NAVİGATfON A V APEUB 
BULGARİA vapuru 6 mayısta bek· 

leniyor. Burgas ve Vsrna için yük aJa-o 
('aktır. 

V•purl•nn isim ve tarihleri Mk'r .. 
hiç bir taahhüt almmu. 

Vapurlarm banket tarihleriyle aa.-
lunlardüi det:lfik.llklerden ae.nta mr 
mliyet kabul etmeL 

Daha ful• tafalllt l~ln ATA'l'OJUt 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Va 0-
Zee ve ŞtL Vapur acentalıtına m....
at edilmem rica olunur. 

n:LD'ON : nt'1~ 

UMDAL -·-UMuMi DENiZ ACENTAUOI LTI>· 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB 
LOVCEN vapuru 30 nisanda KösteD

ce ve Vnrna için hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta Kösten

<eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Pire, Durazzo ve Triyeste i~ hare
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede-
Ct.>ktir. 
GOULANDRİS BROTHEBS (He&e) 

LTD. PlRAEUS 
•NEA HELLAS• 

Lük.' tran~tlantik vapuru Pire " 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 

11 MA YlS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
Gerek vapurlann muvuallt tar:lblerl. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında &l'enta bir teahhUt altına ıire!Dd
Oaha fazla talsilAt almak için BlrtDd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumt deniz Acentalıiı Ltd. mUracsat 
edilm61 rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 1171 At'enta 

Z AY t 
Silifke askerlik şubesinden aldıiun 

terhis vesikamı zayi ettim. Yenisini al ... 
cnğımclan e5ki .. inin hi.ikmü olmadığını 
ıliin ederim. 
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Emlak ve Evtam Bankasından: 
No. ları Taj 
Eski Yeni Nevi 

A. 
Esas No. Yeri 

923 Karatas 9 cylUl yeni 269 ıncı sokak 
12'78 Eski gümrük. yeni 859 mcı sok. 

136 110 Ev 

Ada 214, parsel 1 t. 
Dükkan ve kahvehanenin 

51 49 41 3168/ 5068d hissesi 
1/ 1 1 1 

1281 ŞehitJer ca. Yalı-yeni 1529 ıncı sokak 125 

L1151 

1289 

1292 

1293 

1295 

Kal·~ıyaka Donanmacı M . Dilaver 
yeni 1730 ıncı S. 
Memduhiye M. Derviş Hüseyin 
yeni 786 ıncı sokak 102 M2. 

29 Ada 367 parsel 8 
Toraman M. Toraman yeni 773 Uncü 62 
sokak 63 M2 Ada 422, par!!el 25 
Dolavlıkuyu M. Yeni 745 inci sokak 1/ 52 
58.50 M2. Ada 474 parsel 1 
Dolaplıkuyu M. tc;oıai] ef. yeni 750 inci 3 
sok. 24 M2. Ada 472 parsel 9 

1296 

1297 

1298 

Üçliocü Sultaniye HU.11eyin ağa yeni 9 
619 uncu sok. 179.50 M2. Ada 61 parsel 9 
iİçUncU Sultaniye Aşureci-yeni 607 inci 12 
sok. 105 M2. Ada 62 panel 19 

1301 

Üçünc:U Sultaniye Hilleyin ağa yeni 3/ 1 
619 uncu sok 85 M2. Ada 61 parsel 8 
Dolaplıkuyu İsmail ef. yeni 750 inci 4 
sok. 50 M2. Ada 4.70, parsel 4.9 

1304 Birin~i Karataş tramvay İnönü 
cadde.-ıi Ada 598 parsel 15 

232 
234 
236 

238/1 
2 
3 

Gü1elyalı tramvay-yeni İnönU 
caddesi 366 M.2. Ada 895 parsel 1 
GUzclyalı tramvay-yeni İnönti 
caddesi 366 M2. Ada 895 parsel 2 
Güzclyah tramvay - yeni İnönü 
caddesi 366 M2. Ada 895 parsel 3 
Kız.ılçullu Simendifer yolunda 
277760 M2. 

70 

1306 

1307 

1308 

1312 

1311 Dar~aç Şehitler caddesi 2795.83 M2. 117 
. ıw 

1319 Karşıyak~ DonanmaCl Rahmi bey 
yeni 1743 ün~ü sokak 599 M2. 
Ada 95 parsel 42 

12 

1328 Güzrlyalı Mi.istecabi zade yeni 40 ıncı 6 
sok 73 M2. Ada 874 parsel 18 

1329 Güze1ya1ı Müstecabi zade yeni 40 mcı 2 
sok. 306 M2. Ada 874 parıtel 24 

1330 Güzrlyalı Müstecabi zade yenl 40 ıncı 2 
sok. 301 M2. Ada 874 parsel 25 

1331 Gürelyalı Müstecabi zade yeni 40 ıncı 2 

2 
sok. 644.75 M2. Ada 874 parsel 26 

1332 Gü.zto.lyalı Müstecabi zade - yeni 
40 mcı sok. 471 M2. Ada 874 parsel 27 

1333 GU:;:elyalı Müstecabi zade yeni 40 ıncı 2 
soka~ 142 142. Ada 874 parsel 32 

1335 Güz:·lyalı Tenezzüh - yeni 21 inci 
sokak 309.25 M2. Ada 887 parı.el 1 

1336 Güzelyalı 33 üncü sokak 339.25 M2. 
Ada 887 pan.el 16. · 

1337 Güıelyah 33 üncü sokak 328 M2 .. 
Ada Mi parsel 17 

1338 GUzelyalı 33 üncü sokak 321.75 ;M2. 
Ada 887 patSel 18 

1339 Güzelyalı Reşadiye · - yeru 23 \ineli 
sokak 281 M2. Ada 888 p:ırscl 7 

1340 Güzelyalı Tenezzüh yeni 21 'nci 
ı -ibkalc'U31 'M2: Ada 8\ı<r jııarsel 1 
1341 Güzelyalı Tenezzüh - yeni 21 inci 

sokak 336.50 M2. Ada ·g90 panıel 3 

777 

l 

1343 (}üzelyalı Cen·an Mehmet cf. ~·eni 34 
35 inci sokak: 447 'M2. Ada 892 par!>el 9 

1346 Gilzelyalı Sefkat yeni 26 · ıi1cı sokak ' 777 
790 M2. Ada 894•parsel l · 

1347 Gw .... Jvalı Reşadiye - yeni 23 üıwü 37 
sokak. 261.25 M2. Ada 897 par~el 1 

1348 GilLclyalı Re&adiye - yeni 23 üncü 
sokak 263.75 M2. Ada 897 parsel 2 

37 

1349 Gi.iıclynlı Erik - yeni 34 üncü sokak 37 
266.25 l\12. Ada 897 parsel 3 

1350 GUzclyalı :renczzüh - yeni 21 inci 
sokak 243.75 M2. Ada 897 parsel 4 

37 

1351 Güzelyah Reşadiye - yeni 23 üncli 19 
sokak 77 .50 M2. Ada 898 parsel 7 

1352 Güze:yalı Reşadiye - yeni 23' üncü 37/9 
sok&k 128 M2. Ada 904 parsel 7 

1353 Güzelvalı Selamet, Ferah yeni 28 inci 
sokak· 705.25 M2. Ada 911 pa11>el 2 

1354 Güzelyalı Recai - yeni 39 uncu 
sobk 862.50 M2. Ada 919 parsel l 

2 

1355 Güz.elyalı Recai wde - yeni 39 uncu 12 
sokak 242 .50 M2. Ada 919 parsel 3 16 

1356 Giizelyah Recai zad~ - yeni 39 uncu 12 
sokak 209 M2. Ada !l19 parsel 4 16 

1360 Gii?:~·lyalı Tenezzüh - yeni 21 inci 
soknk. 148 M2. Ada 1789 parsel 1 

1361 Gfüelyalı veni Yol sokak 
144 M2. Ada 1789 parsel 2 

1364 Göılepe Mah. Tramvay cad. Yeni 
92 inci şok. 622 M2. Ada 838 parsel 3 

1366 Göztepe M. Turgut Reis çıkmazı yeni 
102 inci sok. 165 M2. Ada 839 parsel 1 

1367 Gfu.tepc M. Turgut Reis çıkmazı yeni 
10?. inci sok 100 M2. Ada 839 parsel 8 

609 

1368 Göıtepe M. Turgut Reis çıkmazı )'eni -
102 inci sok: 195 M2. Ada 839 parsel 10 

136~ Göılt:pe . Turgut Reis. çıkmazı yenl 3 
102 inci sok.'Aaa 839, par. 14 - 155 M2. 

1373 Göztepe M. Tepe - yeni 88 inci 
ııok!ık 815 M2. Ada 851 parsel 8 

1376 C:öztepe M. Eşrefpaşa sok. yeni 
77 inci sokak 621 M2. Ada 931 ı>arsel 2 

1377 r.özte-pe M. Eşrefpaşa sok. y~ni 
771nci sok. 561 M2. Ada 931 parsel 5 

1378 Gısztepe M. Tepe .- veni 88 inci 
sokak 586 M2. Ada 931 parsel 7 

1379 Göztepe M. Eşrefpaşa - yeni 77 iııcl 217 
sokak 469.75 M2. Ada 935 parsel 2 221 

1/ 1 1/1 
1,3,5,7 Dükkiin, fırın ev ve depo ve 

arsanın 213 hissesi 
12 Ev 

32 
66 

1/3 

5/1 

16 

34 

a 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar.ıa 

Arsa 

Arsa 

- 11/ l Arsa 

250 Altı dükkln ve deponun 
252 284:/640 hissesi 
254 
256 
258 
260 

1087/1 

1087/2 

-1089 

Arsa 

Arsa 

119 

1 

- Tarla ve ~.,kılmış kule 

87 Maa müstemillt Un fabrl-
89 kası w Hangar mahal-
91 linin 1/6 !ıissesl 
22 Ev ve bah~e 

-

2 

735/2 

12 

3 

Arsa 

Ars:ı 

Arsa 

Arsl. 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Aı-sa 

Arsn 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa · 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar.sa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar~ 

Arsa 

Arsa 

., 

1381 Gfutepe M . Eşrefpa.,.:;a ve TesadUf çık- - -
mazı-yeni 92 inci so. 494 M2. Ada 9« parsel 2 

1383 r.öztepe M. Eşrefpa.....a - ye~i 92 inci Arsa 
sokak 695 M2. Ada 944 parsel 4 

1386 Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
259.75 M2. Ada 1732 parsel 1 

1387 Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
281.75 M2. Ada 1732 parsel 2 

1388 KöpıU Mah. Mısırlı caddesi 
'135 M2. Ada 1732 parsel 3 

1389 Köı:;rü Mah. Mısırlı caddesi 
315.25 M2. Ada 1732 parsel 5 

1391 Köpı U Mah. Mısırlı caddesi 
376 50 M2. Ada 1739 parsel 1 

1392 Köprü Mah. Türkoğlu - yeni 137 inci 
soluk 747 M2. Ada 354 parsel 1 

1393 Köprü Mah. Nazım Sakızlı - yeni 150 
inci t..okak 1070 M2. Ada 354 parsel 2 

1394 Köpı:ü M. TE:nezzüh - yeni 153 üncii 
~ktk 88 M2. Ada 828 parsel 6 

rü Mah Tenezzüh - yeni 153 üncU -

Arsa 

Aı-s:ı 

Arsa 

Aı·sa 

Arsa 

Arsa 

,. 

İZl\liR SİCİLİ TİCARET MEl\lURLUl'i.UNDAN : 
Tescil edilmiş olan (B. A. Gomel ve şürekBsı) şirketinin ödünç para verme 

işleriyle uğraşacağına mütedair beyannnmest 2279 numaralı kanun hükmüne 
göre sicilin 2742 numarasına kayıt ve tescil edildiği iW.n olunur. 

tZMiR tKtNCt iCRA MEMURLU
cUNDAN : 

Kıymeti Depozito izmir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve 1-'. Tenik inızası •• 

ikinci derecede ipotekle temin edil
mi~ olan bir alacağın temini için açık 
arttırma suretiyle paraya çevrilmesine 
knrar verilen Fettah mahallesinin kaba 
soğan sokağında kain tapunun defter 
47 sahife 181 pafta 59 ada 375 parsel 
28 de kayıtlı 3 numaralı ve hududu pi
linda yazılı 1500 lira ktymeti mUham
mineli ev 2/ T emmuz/940 tarihine rast
lıyan Salı günü saat 1 1 de lzmir ikinci 
icra dairesinde aşağıda yazılı şerait dai· 
resinde peşin para ile satılacaktır. 

6500.- 1300.- 1 : Beyanname 125.00 25.-

4000.00 

2200.-

10.00 

19.-

12.-

6.00 

27.-

26.-

13.-

13.-

2662.-

549.-

S.t9.-

549.-, 

80.-

3675.-

4750.-

22.-

107.-

105.-

800.-

440.-

2.-

3.80 

2.40 

1.20 

5.40 

5.20 

2.60 

2.60 

532.40 

109.80 

109.80 

109.80 

16.00 

735,00 

950.00 

21.00 

2 : izin vesikası 
Izmir vilayeti yüksek 

makamına 
Ödünç para verme i~leriyle iştigal eden müessesemizin 11/ 6/ 933 tarih ve 2279 

No. lu kanun mucibince vermekle mükellef olduğu BEYANNAMEDİR. 
Adı : B. A. Gomel ve Ş.sı .. 
Kanuni ikametgtlhı : Birinci kordonda 310 No .. 
Ticari ikame!gahı : Mimar Kemalettin 5 No .. 
Tabiiyeti : TüRK 
Sermayesi : 21.000 (Yirmi bir bin Türk lirası) 
Yapılacak muamelelerin nc,·ileri : Hesabı cari suretile, kefalet veya kefa

leti mütcsclsileli ticari senetler mukabilinde ikraz.at ve ticad senetlerin 'is
kontosu yapılır. 
. Alınacak faizin en yüksek haddi : Senede yüzde 8.50 (Sekiz buçuk) 
. Borçluya tahmil edilen şartlar : Borç vadesinde ödenmediği takdirde vade-
sini geçecek müddet için senevi yüzde sekil buçuk hesabiyle gü.zeşte faiz alınır. 

İcraen tahsiline mecburiyet hAsıl olduğu takdirde nizami faizden başka icra 
takibat mesarifi ve harçları da alınır. 

Ödünç para vericinin tabi olduğu maliye ~ubesi : Yeni maliye şubesi.. 

Suret 
·T. C. Ticattt vekaleti İzmir mıntaka Ticaret müdürlüiü .. 

lzmir - 17 /5/NO 
Ödünç para venne ~lerile meşgul olanlara mahsus izlN VESİKASI 

. Adı ve soyadı veya unvanı : B. A. Gomd ve şürekası 
Kanuni ikametgahı : Birinci kordonda 310 No .. 
Ticari ikame~aht: Mimar Kemalettin S No .. 
Tabiiyeti : TüRK 
Sermayesi : 21.000 Türk lfra.sı. 
Alınacak falı.in en yüksek haddi : Yüzde 8.50 .. 
Muamelenin nevileri : Hesabı cari suretiyle, kefalet veya kefa· 

leti müteselsileli ticari senetler mukabilinde ikraz.at ve ticarl senetlerin is-
kontosu yapılır. . 

Yukarıda yazılı B. A. Gomel ve şürekfisı tarafından ödünç para venne işle
rine dair 11 haziran 933 tarih "'e 2279 Numaralı kanun hükümlerine göre veri· 
len beyanameler tetkik olunarak muvafık görülmekle zikri geçen kanun hü
kUınleri ve beyannamesindeki şartlar d1?hili.nde ödün<; para verme işleriyle 
meşgul olmak üzere kendisine işbu izin vesikası verildi .. 

l\lmtaka Ticnret l\lüdlirü (İmza) Vali (imu) 
(Pul) 

21/5/ 940 
Dosyadaki nüsha gibidir. 

İzmir sicil:. Ticaret memurluğu resro1 ınühürü ve F. Tenik imzasa 
. 1836 (1012) 

1 - İcra kılınan arttırmada satış be
deli satış isteyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların bu gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları mecmuun
dan fazlaya çılc.malc. ve muhammen kıy
metinin yüzde 7S tini tecavüz etmek şar
tiyle en çok arttırana ihale edilecektir. 

Bu arttırmada böyle bir bedel elde 
edilmezse en çok arttıranın taahhüdü 
baki le.almak üzere arttırma on beş gün 
temdit edilerek 1 7 /1 /940 tarihine rast
lıyan Çarşamba günü aynı saatte yine 
rüchanlı alacakJılan geçmek suretiyle en 
c;ok arttırana muhammen kıymetinin 
yüzde 7S şi geçmek ş.artiyle ihale edile
cektir. 

Aksi takdirde satış tehir edilerek 
2280 sayılı kanun mucibince muamele 
yapılacaktır. 

2 - Arttırmaya çıkarılan i,bu gayri 
menkulün arttırma şartnamesi 20-6.<)40 
tarihindt-n itibaren icra daire5İnde her• 
kesin gÖrebileceği ic;in aç&k bulunduru• 
lacaktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler 939 / 118 d084 
ya numarasivle memuriyt-timize mÜra• 
caal edebilirler. 

3 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetindo 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmeleri 18.zımdır. 

4 - 1 potelc. sahibi alacaldılar diğer 
alakadarların ve intifa hakkı sahipleri
nin gavri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiı: ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu !\İcillile sabit 
olmadıkça satıs bedelinin paylaşma~ın
dan hariç kalırlar. 

226.- 45.20 

S - Gösterilen günde arttırmaya iıt
tirak edenler arttırma şartnameı:ıini ~Ör· 
müş ve lüzumlu malumat almı~ ve bun· 
lan tamamen kabul etmİ!\ ad ve itibaı 
olunurlar. 165.-

28.-

.124.-

102.-

98.-
1 , t. 

97.-

1 • 84:,-r-
. ' 
334 ........ 

118.-

134.-

237.00 

105,-

92.00 

107.00 

85.00: 

23.00 

38.00 

282.-

345.-

73.-

42.-

44.-

43.-=. 

93.-

8.-

5.-. 
10.-

. 8,-

82.-

3L

~.-

29.00 

·fl.00 

7(.00 

104.00 

39.00 

42.00 

65.00 

47.00 

56.00 

75.00 

107.00 

9.00 

9.00 

İZ:\1İR SİCİLİ TİCARET MEMURLUl'iıUNDAN : 
33.00 

5.60 

Tescil edilmiş olan (İzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk anonim şirketi) nin 
ödünç para verme işleriyle uğr~cağına mütedair beyannamesi 2279 numaralı 
kanun hükmüne göre sicilin 2'744 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurlueu resmi mühün1 ve F. Tenik iımasl .• 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ihale bedelini ver· 
mezsı- ihale kararı fcsh olunarak icra ve 
ifli.s kanununun 133 üncü maddesin~ 
göre muamele yapılaca~ı ve gayri men• 
kul işbu ilan ve gösterilen arttırma şart• 
namesi dairesinde satılacai?t ilan olunur. 

·t : Beyanname 
lzmir Vilayetine 

lzmir 
1644 (1019) 

24.80 

20.40 

19.60 

19.40 

16.80 

661!0 

23.<iO 

2279 numaralı üdünç para: verme kanununun 2 inci maddesi'.ıie tevfikan ban
kamız merkezi il~~ Öclemiş, Turgutlu, Salihll ve Alasefıir ı:ubeleri için tanzim 

, • . edilen Senelik ~annamedir., · • 

MENEMEN ASUYE HUKUK HA· 
KtMLtetNDEN: 

lı:mir Basmane Kemer spkak 6 noda 
'.Ahmet Baıvardar. 

Ödüne para vcnne işleri hakkındaki 2219 \'C 3399 , sayılı ka,nunların hülcüınle-
rine göre: 

Menemende inhisar memuru Refik 
özken tarafından açılan alacak davas1• 
nın cari muhakemesi sırasında ilanen 
vaki tebligata rağmen mahkemeye. gel· 
mediğinizden haklcınızda gıyap kararı 
verilmiştir. 

26.Sö 

47.40 

21.00 

]8.40 

21.40 

17.00 

4.60 

7.60 

56.40 

69.00 

14.60 

8.40 

8-80 

8.60 

16.60 

1.60 

1.00 

2,00 

1.60 
• 1. 

16.40 

6.20 

5.60 

5.80 

9.40 

14.80 

20.80 

7.80 

8.40 

13.00 

9.40 

11.20 

15.00 

21.40 

1.80 

1.80 

l - Bankamız, ödünç .,para verme işlerinde; 
A ._ Açık kredi seklindeki ikraz muamelelerinden azami yüzde 12 den .. 
B - Diğer :kraz muamelelerinden auu11i yüz.de 8 i tan fazla faiz almıya

crıktır .. 
2 - Müşteri 11arn ve hesabına 'Yapılan masraflaroan nakli nukut, sigorta, ar

diye, muhafaı.a, ekspertiz, nakliye, hamaliye, vesaire gibi masraf ve ücretler 
müştedk,rden alınacak ve birinci maddedeki kayıt, bu ücret ve masraflara. şA
mil olınıyaraktır. 

3 - Borclu hesabı carilere tahakkuk cttirilec.ck faizler. ticaret kanunu mu-
cibince her üc; ayda bir resülmale kaJbedileccktir. 

4 - İkraz muamelat.ı.ıruzdan asgari 15 günlük faiz alınacaktır. . 
Su kadar ki, alacağımız faiz hlç bir vnkit bir liradan az ohruyacaktır. 
5 - 3399 numaralı kanunun mer'iyet tarihinden evvel müşteriler.le yapınli 

olduğumuz mukavelenamelel'.in faize müteallik hükümleri mukavelenin devamı 
müddetince ve nihayet üç sene müddetle aynen tatbik edileceği gibi 28/ 5/ 938 
tarihine tekaddüm. eden tarihlerde yapılmış olan ikrazatımıun tecil muamelele
rfodc dahi eski faiz hadleri cari olacakbr. 

1849 (1011) 

Mahkeme günü olan 6/ 6 / 940 ÇI\"° 
famba gününde bizzat gelmediğiniz ve• 
ya vekil göndermediğiniz talc.dirde da• 
vaya gıyabınızda bakılacağı tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1820 (1013) 

Z AY i 
10/2/939 ve beş sayılı silah vesi

kamı bir 1tne evvel zayi ettim. Y eniai· 
ni nlacağundan hu vesikanın hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Nazmi Egeli 
1859 (1015) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
e. 

Esas No. Yeri 

. . 
180 M~.udiye ınah. · ikinci kordon. 
225 Trpecik mah. Sürmeli sokak. 
250 Güzelyalı Şaban zade sokak. • 

Ada 868, parsel 6, 144 M2. 
251 Tamaşalık mah. 975 ind sok. 

Ada 1803, parsel 8. c52 M2.> 
272 Glizel)-·urt mah. Azizler sok. 

Adn 199, pa~ 2T, 71 MZ. 
. 2i3 Kıuşıyalta Alaybey Yıldtz sok. 

Ada 33 p:.rsel 20. 977 M2. 
295 Tepecik Lale sok. 
29ti Meısinli Mürüvvet ve Yunus bey S. 

172,36 ~-
298 M~idiye M. Ziver ağa sokak. 

Ada 531. parsel 15, 12 Mı. 
310 Ahmet ağa M. Kemeraltı Gönhaa. 

çıkmar.ı 187 ada 35 parsel 218 m . 
:n 1 Bornova~~ Büyük cami M. Hamam S. 

371 M2 

No. -su 

<"S. ye. 
368 118/1 

14 14 
21 151A 

3 

50 

5 

19 

10 
2, 2/1 

22 2ft 

'taj. 
172/1 

10 
15/ A 

5 

46/10 5? 12 
11-12 130 

36 38 

Depozitosu. 
Nev'i Kıymeti T. L. 

Ev 
c 
< 

c 

c 

c 

< 
Ev ve dükkln 

Ev 

Bir ma7.a ve bir d~() 

Ev 

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

200.- 40.-

15{)0.- 300 -

1800.- 366._: 

800.- 160.-
900.- 180.-

800.- 160.-

8000.- 1600.-.. , 
1300.- 260.-

312 Karantinada Tskele yokusu 40 30 < 1600.- 320.-
Atfa 769. parsel 6, 7Ö3.SOMM2. 

314 Süvari ms.ıh. Morahane soltak. H4-1U 13 < 1000.- 200.-
Ada 401, parsel 1, 81 M2. 

İzahatı yukarıda yazıh gayrimf'nkullerin peşin bedelle .satışları 18. 6. l!HO tarihi~ miisadif pazarle..<>i günü saat 
c.9,!'tO• ifa ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

1 - İstekli olanların hizalannda )'Uzıh depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 
2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği ta~dlrdetaliplerin depotltolarını nisbet daire.. 

sinde tezyit ey1eme1eri ve miihiir ku1lananların mühürlerin! Noterden tasdik ~t.tirmelerl... ' 
22, 2 1843 (1021) 

soluk 79.50 M2. Ada 830 parsel 20 
1399 Köı;ıi.i M. Aralık - yeni 152 inci Arsa 13.00 2.60 

sokak 264.75 M2. Ada 1732 parsel 6 
1400 Köp•·ii M. Aralık - yeni 152 inci ~rsa 12.00 2.40 

:sok'.lk 230 M2. Ada 1732 parsel 7 
1401 Köprü M. S;,kv.lı - yeni 150 :inci Arsa 65.00 13.00 

sok:ık 647.25 M2. Ada 1732 parsel 8 
1402 Karşıyaka Osman zade Rahmi bey 17 13 Aı-sa 323-t.OO 646.80 

yeni 1743 üncü .sok.16171\1[2. 
Ada l 03 par~el 25. 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışları 27 - 5 - 940 pazarte i günü saat DOKUZDA ihaleleri 
yapılmak füt.>re arttırmaya konulmuştur. 

1 - 1stekli olanların hizalarında yaz.ılı depozito akçelerini Veznemize ).'atırarok arttırmaya ginneleri .. 
sırasında verilen bedel, mukadder k1Ymeti geçtiği takdirde taliplerin depotltolarını nisbet dairesinde 

• • QQ ,~ 



~~~~----.-A .... ,... .. ,.,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rEN 22 MA TIS CAR$AMBA 1940 

-ıtalya, Almanyava iltihak edecek mi? 
--------------------~ııww* .... ______________________ _ 

Cianonun nutku hakkında tefsirler 
----~--~------~---~ ..... ------------------------

1 tal yanın yereceği karar 
merakla bekleniyor 

---------------------ıww* .... --------------------~ 
Roma, 21 (AA) Giornale 

D'ltalianın müdürü yazıyor: 
Kont Cinnonun Milanoda söylediği 

sö:zJer taarih ve tefsire hacet kalmadan 
anlaşılacak kadar açıktır. 

halya harbi istememqtir. Fakat bü
tün canlı milletlerin mukadderab bu ih
tilafta mevzuu bahis olduğu böyle bir 
zamanda 1ta1ya uzakta kalamaz. ltalya, 
emelleri, ihtiyaçları ve haklan mesele
&İni ortaya atıyor. 

Duçenin ve memleketin derin hissine 
ıercüman olan Kont Ciano bu emelleri 
şimdi halli lazım ge1en milli siyasetin 
müsbet bir meselesi şeklinde bir kerre 
daha teyit etmiştir. 

DtcER TEFSiRLER 
Roma, 21 ( ö.R) - Hariciye nazırı 

Kont Cianonun Pazar günü söylediği 
nutuk Alman ve ltalyan matbuatında 
ehemmiyetle tebarüz ettirilmektedir. 

Alman matbuatı «Cianonun kat'i bü· 
yük kararlann müjdecisidir» diyorlar. 

İsviçre gazetelerinin bazıları da bu 
nutuktan ltalyanın Almanyanın yanında 
harbe gireceği manasını çıkarmaktadır. 

halyan gnzeleleri de nutuk üzerinde 
israrla durmakta ve halyanlann Duçe
nin İ}aretini beklediği yazmaktadırlar. 

Musaolini bagün marep1 Badağliyo- lerine beyanatta bulunarak Ruzvelt iJe 
yu kabul eylemiftir. M.arepl askeri ba- Musaolini arasındaki muhaberatın hiç 
kundan dütüncelerini Duçeye Dalı et- bir kısmının gazetelerde neşredilmemiş 
miftir. olma~ına binaen bu iki devlet adamı 

MUSSOUNtNIN NEZDtNDE arasında teati edilmiş olan son mesaj-
Paris, 21 ( ö.R) - Romadan bildi- lan neşretmek için hiç bir sebep gör

riliyor. B. Musaolini ltalyanın Bavyera memekte olduğunu beyan etmiştir. 
valisi ve müstemlekat cemiyeti şefi ge- uitalya, genişlemek 
neral Fon Eppi kabul etmiştir. İtalyan ·ıht•ıyacındadırn 
müstemlekat nazırı da bu mülakatta 
hazır bulunmuştur. Roma 21 ( Ö.R) - Ciyanonun 

ctT AL YA - FRANSA nutkundan bahseden T elegrafo ga-
ÇARPIŞMAMALl» zetesi, «Italya gerek milli arazisinin 

Belfort, 2 1 (A.A) - Belfort arazi- ve gerek İmparatorluğu arazisinin 
sinde ikamet eden ltalyan anaları Mus- tevsii e'melindedir» demektedir. 
soliniyc şu mesajı göndermişlerdir: 

Fmnsa ve latlyanın miifterek medeni- Bu gazete Italyanın Eylül ayından 
yeti olan Hıristiyan ve )atin medeniye- beri bilhassa A1p hududunda bir çok 
tinin mukadderah mevzuu bahis olduğu Fransız fırkalarını ati1 bırakmak sure
§U saatte, Be1fort araz.isinde oturan ıtal- tile h5disat üzerinde mühim tesirler 
yan anaları Duçeye müracaat ederek icra etmiş olduğunu kaydettikten sonra 
kendisine kemali hürmetle iki millet şöyle diyor: 
arasında yapılacak bir harbin bir kar- Italyanın cereyan eden vukuat esna
deş mücadelesinin bütün dehşetini ta- sında kendisinin hetleflerini elde ettiği 
ııyacağuu bildirirler. zaman daha faal bir hattı hareket itti-

RUZVELTiN GöNDERDict haz edeceği muhakkaktır. Biz tarihin 
MESAJ saatindeki ibre hulCıl etmiş olan zamanı 

Vaşington, 21 (AA) - Reisicüm- mukadderatı taayyün etmeden evvel 
hurun umumi katibi matbuat mümessil- ha.rekci edeceğiz. 

sker görüşü ile vaz yet 
--* 

Müttefikler vaziyete hakimdir, 
Almanların müdafaa ya geçtik
lerini işiteceğimiz günler yakındır 
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ınffer olmağa namzettir ve evvelce kay
bettiği araziyi failasiyle istirdat ve iş
gal etmek onun için kısa bir zaman rne
wlesidir. 

Mum muharebesi ile Sakarya muha
rebesi bunların en bariz misalleridir .. 
Arazi; bugünkü harpte kullanılan silah
lar gibi saha \'azifesi gören bir vasıta 
Hsfını almıştır. Ve hangi taraf diğerini 
anu etti~i sahaya sevkedebilirse, mu
valfakıyeti kendi lehine daha çok yak· 
la. tırmış demektir. 

Tayyarelerin süratleriyle menzilleri 
ve kullandıkları muhtelif bomba ve si
lfilıların tahrip kudreti nazarı dikkate 
alındığı takdirde ~erek mütearriz, gerek 
ınüdafi için memleketini tayyarelerin 
imansız tahribinden kurtarmak müm
kün olamamaktadır. Binaenaleyh müt
tefikler ister taarruz etsin, bter müda
faada kalsın harp rnıntakasını kuşatan 
sahnları ve mühim merkezleri bu taar
ruilnrdan ve hnrabiden kurtaramıya
cnklan tabiidir. 

MODAFAADA KALMAKTAN 
MAKSAT 
Şu halde, taarruz etmekle kendi mem

leketlerini hnrabiden kurtaramıyacakla
rına nazaran müstahkem hatlara taar
ruz ederek ordulannı \'e vasıtalarını 
büyiik telefata ve fedakarlığa sokmağa 
hiç tc lüzum yoktu. Harp sahasım ken
di topraklarına naklederek bir taraftan 
bu fazla telefatı iktısat etmek; diğer ta
raftan miitearriz orduyu sarsarak harp 
k:udretini azalttıktan sonra en müsait 
ıörülecek zamanda bir mukabil taar
ruz.la düşmana kat'i darbeyi indirmek 
miittefiklere daha az bahalıya mal ola
rak bir sevkülccyş ve tabya idi .. Ve i~te 
bunun içindir ki, müttefikler pek man
tıki olarak bu plan dahilinde hareket 
kararını vermişler \'e Alman ordusunun 
taarruzuna intizarcn hazırlıklarını aza
mi bir gayret ve faaliyetle arttı.rmaktan 
r:cri kalmamışlardır. 

Esasen Alman taarruzunun geç gecik
miyeceğini, Almnnların uzun seneler 
6Ürınek istidadını hAiz böyle bir intizar 
harbine tahammül edemiyeceklerini ve 
günün birinde kat'i hareketlere geçecek
lerini müttefikler biliyorlardı. 
. ALMA:.JLAR BEKLİYEMEZ 

Hadisat bize, Almanların, hakikaten 
uzun bir intizar harbine tahammül ede· 
mediklerini gösterdi •. Ve Hitleri taarru
za karar venneğc mecbur etti. Hitler bu 
laarruza karar verdiği zaman kat'i za
ferin istihsali içiıı iki aylık bir mühlet 
koymuştur. Bugün bu taarruz.un on 
i.içüncü gününü kaydediyoruz. 

Bugiinc kadar, harbin gösı.,rdiği saf
haları asker giitii ile tetkik edecek olur· 
sak, Almanların hiç te hazırlandıkları 
zafere doğru yiiriimecliklerini görürüz. 

Bilaki~ miittcfiklerin kurduğu tabya 
luzaf:ına diişmektc oldukları anıa ... ılıyor. 

Bu son günlerde Alman taarruzunur. 
Jk şiddetini muhafaza edememesi, ve 
ı.lcrleyişlerinın ynvaşlnması anlatıyor k: 
Almanlar çok büyük telefata maruz 
kalmışlnr ve yıldırım harbinin başlıca 
vasıtası olan motörlü kuvvetleri de seri 
ve şümullii .saldırış kudretini kaybet-

hazırladıkları planı aynen tatbik ede
miyerek müttefik ordularının harekatı
na tabi olmağa ve taarruz istikıimetle
rini değİ! tirme~e mecbur kalmışlardır. 

ALlUA?\'LARIN İLK MAKSATLARI 
AlmanJarın ilk taarruz planlarına gö

re hedefleri ne olmak lazımdı? Sualine 
gelince : · 

1 - Lüksemburgdan ilerliyen Alman 
ordusu Belçika topraklaruu geçtikten 
f,Onra, Montmediden şimal denizine ka
dar ancak beton J>ığınak vaziyetinde in
şa edilen ve Majinoyo nazaran kıyas ka
bul etmez derecede zaif olan Fransız 
müdafaa hatlarına Sedan - Montmedi 
mıntakasından taarruz ederek bu hat· 
ları yarmak ve cenuba teveccüh etmek 
suretiyle Fransız ordusunu Majino bat
tı haricinde harbe mecbur ederek par
çalamak ve garbi Fransa ile Farisi isti
la etmek .. 

2 - Şimali Belçikada Alber kanalını 
yandan düşürdükten sonra şimalden ce
nuba doğru Anvers - Gand - Taumai is
tikametinde uzıyan Belçika müdafaa 
hattını şimalden cenuba yandan vurarak 
Belçikanın son müdafaa hattını düşür
mek, şimal denizi sahilini takiben Dün
kcrke yaklaşmak ve İngiltereyi daha 
yakından tehdit ederek Manş denizin
deki nakliyatı durdurmak .. 

3 - Orta Be1çikada ilcrliyen Alınan 
ordusu da en seri bir hareketle Belçika 
ve müttefik ordularını yararak parçala
mak, kuşatmak ve imha ederek Belçi
kanın en kısa bir zamanda istilasını te
min etmektir. Tbii bu arada harekatını; 
Sedan mıntaknsında taarruza geçen Al
man ordusuna uydurarak şimali Fran
sayı işgal etmek .. 

:\JÜTI'EFİKLERİN PLANI 
Müttefiklerin bu Alman planına kar

şı tatbik ettikleri mukabil plan da şu 
olmak lazım gelir : 

2 - Majino hattı gerilerini tehlikeye 
dü~ürmemek.. 

2 - Bclçikada Alber kanalının garp 
iı;tinat noktasından başlıyan son müda
faa hattının şimalden cenuba doğru taz
yike maruz kalmasına ıneydari verme
mek.. 

3 - Alman ordusuna mümkün olan 
azami zayiatı verdirerek, müttefik or
dularını hırpalamaktan tedrici bir şekil
de garbe doğru çekerek A1man ordusu
nu, yollan, köprüleri tahrip edilmek su
retiyle münakalat imkanları azalmış bir 
sah&ya sokmak.. 

4 - Alman ordusunun taarruz kabi
liyetini kırdıktan sonra en müsait fırsat 
ve zamanda, c·tmahlardan olmak iizere 
yapılacak mukabil taarruzlarla Alman 
•ırdıı~unu kusatarak imh etmek. 

ALMANLAR GAYELERİNDEN 
UZAK ... 
13 günlük hrp haberleri yukarıda 

izah edilen noktai nazardan tetkik edil
diği takdirde müttefiklerin ricat hare
ketinin tam emniyet verecek mahiyet
te ve muvaffakıyetle idare edildiği gö
rülür. Almanlar muazzam kudret ve 
kuvvetle•·ine ve tarihin kaydetmediği 
tahripkar saldırışlarına rağmen mütte
fik or<lularına büyiik bir zarar vereme
dikleri gıbi gayelerini de cahakkuk et-

çok tehlikeli ve nazik bir vaziyete düş
müşlerdir. 

Onn mukabil müttefikler, Fransada 
Montmedi - Sentkanten istikametinde 
çizdikleri bir hat üzerinde kuvvetli bir 
müdafaa ile Alman ordusunun cenuba 
sarkmasına mani oldukları gibi, Belçi
kadn Anvers civarından başlıyan son 
müdafaa hattının şimalden cenuba doğ
ru istiHi.sına rnAni olmağa muktedir ol
duk1annı ve harekatı bu iki hat arasın
daki sahaya intikal ettirmeğe muvaffak 
olduklarını göstermişlerdir. 

Bütün harekat esnasında müttefikler; 
her çarpışmada A1man ordusunun saldı
rış kudretini biraz daha kırmağa mu
vaffak oldukları halde Almanlar mütte
fik ordularına büyük zararlar vereme
mişler ve müttefik orduların özünü sar
samamış]ardır. 

.NİHAi ZAFERE DOCRU .. 
Alınanlar bu taarruz için 100 fırka, 

yani iki milyon kişi1ik bir ordu tahsis 
etmişlerdir. Yeni alınan haberlere göre 
ihtiyatiyle beraber taarruz eden Alman 
ordusunun mevcudu 3 milyon kişidir. 

Fennin en son öldürücü vasıta ve 
icatlariyle teçhiz edilmiş olan bu muaz
zam ve kudretli Alman ordusunun ta
arruz kudretini yarıdan aşağıya düşü
ren son muharebeler; müttefikler hesa
bına en bariz bir muvaffakıyet olarak 
kabul edilmek icap ettiği gibi, Alman 
ordusunu arzu ettikleri sahaya doğru 
çekmeleri de yine müttefiklerin nihai 
zaferini garanti eden bir neticedir. 
Almanların bütün kudretlerini teksif 

etmiş oldukları bu üç milyon kişile or
dusunun bugüne kadar müttefik ordu
larının müdafaa kudretini kıramamış 
olmaları, şimdiye kadar, külliyetli esir 
ve ganaim alamamış olmalarından anla
şıldığı gibi, müttefik ordularının ricali
nin hakikaten planlı olduğunu, manevi
yatının hiç bir suretle sarsılmadığını da 
gösterir. 

ÖNtlMÜZDEKİ GÜNLERDE ... DE 
Fikrimce, öniimiizdeki günler zarfın

da, Almanların daha bir kısım arazi iş
gal etmeleri muhtemeldir. Fakat bu 
ilerleyişin Fransada Som şehrinin cenu
buna. ve Belçikadu, Tourcains - Gand 
hattının garbine .sirayetine meüdan vc
rilıniyeceği gibi Alınanlar da o zamana 
kadar taarruz kudretleri tamamen kay
bolmu~ olacaklardır. 

Almanlar, saflarında açılan bu telefi 
doldurmak motörize kıtalarının ihtiyacı 
olan mahrukatla topçu ve piyadenin ih
tiyacı olan cephaneyi yetiştirmek, iaşeyi 
tanzim etmek, yaralıları nakletmek gi
bi mühim işleri yol ve münakalat im
kanları tahrip edilmiş ve her an kuvvet
li hava taarru1.larına maruz dar bir sn· 
hada yapmağa mecbur edildikle rine gö
re, Almanlann bu işleri kolaylıkla ve 
ihtiyacı karşılıyacak derecede yapamı
yacakları bedihidir. 
Şu halde Alman taarruzlarının dur

duğunu ve müdafaa harbine geçtiğini 
önümüzdeki günler zarfında işitmemiz 
mümkündür. Bu ise Almanlarm harbin 
yarısını kaybettiklerini gösterir, diğer 
yarıyı da mi.ittefik ordulan temin ede-

Ingiliz hava hOenmları 
Almanyada bir çok yangınlar çıka· 
rıldı, Alman takviye kıta/arı ve mo
törlü kuvvetleri bombardıman edildi 

Londra, 2 1 (A.A) - Hava işleri ne
zareti İngiliz hava kuvvetlerinin 18 Ma
yıs tarihinde büyük bir mıntaka dahilin
de düşman kuvvetlerinin tahaşşüt nok
talan ile tayyare meydanlarına ve mü
nakalat noktalarına karşı yapmış olduk
ları taarruz hakkında mütemmim malu
mat vermektedir. 

Gündüz Blenbeim sistemindeki bom
barduna.n tayyareleri Landreces istika
metine doğru yürümekte olan Alman 
takviye kıtaatının ileri harekatını dur
dunnağa teıebbüs e~lerdir. Bir mo· 
törize kuvvete kllJ'fı tam isabetler ya
pdmııtır. 

lngiliz tayyareleri Alman tayyare da
fii toplarının ve Alman avcı tayyarele
rinin müdoholelerine rağmen mütema
diyen pike suretiyle hücumlarda bulun
muşlardır. 

Cece hücumların hedefleri arasına 
l lanovra yakınında Dnisburg benzin de
posu ile Gt"mbloux, Givet, Dinent ve 
Namurdnki düşman hatları geri~inde 
bulunan yollar ve köprüler de dahil ol
muştur. 

Duisbourg benzin deposuna ağır 
bombalar atılmış ve bir çok infilaklar 
vukua gdmiştir. 

Dönüşte ingiliz tayyareleri Cuma ge
cesi içlerinde yangm çıknuı olan benzin 
depolannın hala yanmakta olduklannı 
gönnüşlcrdir. Yangınlar çok uzaklardan 

görünüyordu. 
Vellington sistemindeki bombardı

man tayyareleri garbi Almanyanın mü
nakalat düğüm noktalarını bombardı
man etmişler ve mühim hasarata sebe
biyet vermişlerdir. 

Namurun cenubunda Sambre nehri 
üzerinde kfün bir köprü bombardıman 
tesiriyle yıkılmıştır. 

Gemnloux yakınında bir yol Üzerin
de yürüyüş halinde bulunan Alman kı
taatı mitralyöz ateşine tutularak dağıtıl-
mı~tır. 

DOŞOROLE.N ALMAN 
TA YY AREL.ERİ 

Londra, 21 (AA) - Kraliyet hava 
kuvvetlerine mensup bir t.:k grubun av
cı tayyarelerinden mürekkep karakolları 
Cumartesi ve Pazar günleri 5 O den faz
la Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. Bu 
muharebede İngilizlerin 7.ayiatı Alman 
zayiatının yarısı bile değildr. 

· İngiliz pilotları bu Alman tayyarele
rinin tahrip edildiklerini teyit etmişler 
ve bundan maada 16 tayyarenin mitral
yöz ateşi ile işe yaramıyacak hale geti
rildiğini bildirmişlerdir. 

Diğer cihetten lngiliz radyosu, düş
manın hava kuvvetleri tarafından pike 
suretiyle yapılan bombardımanlar esna
sında Alman tayyarelerinin sebep ol
dukları zayiatın üç misli nisbetinde w
yiat verdiklerini bildirmektedir. 

Radyo, Alman gazetelerinin İngiliz 
topçularmm maharetinden hararetle 
bahsettiklerini ilave eylemelctedi. 

ROTrERDAMDA İ>A YANGIN 
ÇIKARILDI 

Paris, 2 1 ( ö. R) - lngiliz tayyareleri 
Fransa ve Belçikada ve muharebe cep• 
hcııinin arka bölgelerinde düşman kı• 
talının münakale yolları ve tahşidatı 
üzerine bütün gece taarruzlarına devam 
etmişlerdir. Gece Rottcrdam yakınında 
bir petrol deposu tahrip edilmiş ve yan• 
gınlar çıkmıştır. 

Londra, 21 ( ö.R) - Hava neza• 
1etinden bildirildiğine göre İngiliz tay• 
yarelerinin taarruzları düşmanın müna• 
kale hatlariyle tahşidatına ve depoları· 
na karşı dün öğleden sonra devam et· 
mıştır. Rotterdam petrol depolarının 
yakınında alevler 2 000 metTe irtif aa 
kadnr yükselmiştir. Petrol tasfiyehanesi· 
ne de bombalar isabet ettirerek yakıl• 
mıştır. Almanların dafi bataryaları ta· 
rafından yapılan büyiik şarapnel ve yan· 
gın hüınbaraları barajına rağmen lngi• 
liz tayyarelerinden yalnız birisinin arka• 
sı hasara uğramıştır. 

I..ondrn. 21 (Ü.R) - Buglin öğleden 
sonra İngiliz tny~·nrclcri ağır bombalar• 
la diişman münakale hatlarına \'e tnhşi· 
datına ec1>hclerin tam gerisinde tnnrnı~ 
etmi~lcrdir. Bu harekfıt geceleyin de de· 
'am ctmi tir. 

--~~~---------------------------------

n aı· O 
Amyense de 

rra,s ve 
g.irdiler 
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münakale noktalannı, köprüleri, 
umumi binalan, belediye dairelerini, 
hükümet konaklarmı, telefon san
trallarını tahribe koyulmuşlardır. 

Görülüyor ki hakikati halde ka

ra kuvvetlerinin ıüratli bir ileri ha
reketinden ziyade geni§ mikyasta 
bir hava taarruzu ka11ısında bulu
nulmaktadır. Her ne kadar bu taar
ruz ciddi bir vaziyet ihdas etmit 

ise de Alman ordusunun kuvayı 
külliyesi ve bilhassa piyadesi iıgal 
edilen havaliye yetiımedikçe bu İ§
gal sağlam telakki edilemez. 

BELÇlKADA ALMANLARA 
BlR ŞEY BIRAKILMADI 
La Panne (Belçikada) 21 ( A.A) 

Havas ajansının muhabiri, iyi malumat 
almakta olan bir menbadan istihbar edi
yor: 

Belçika cephesinde vaziyette tevak
kuf vardır. Müttefik kuvvetler Alman 
tazyikine mukavemet etmekte ve hükü
met zorla işçiler ordusuna alınabilecek 
olan bütün eşhasın, bi1hassa 16 ila 50 
yaşında bulunan kimselerin. postacıla
rın, şimendüfer amelesinin, mühendisle
rin ilah ... Fransava sevklerini temin et
meğe uğraşmak-tadır. Bundan ba~ka 
fabrikaların alat ve edevatı, her nevi 
nakil vasıtaları düşman tarafından kul
lanı1amama.sı için emin yerlere nakledil
miştir. 

iNGİLİZLER ŞİDDETLİ HARBE 
TUTUŞTU 
Paris, 21 (Ö.R) - Bu aksanı askeri 

rnziyct de~işnıemi~tir. Öyle ·anlaşılıyor 
ki Am:rcns ,.e Arrasa varan düsman 
miifreze)cri henüz adct<:e pek )·üksek 
dc~rildir. 

İngiliz kuvvetleri Esko hattında diiş
manJa harbe tutusmustur. Bu harbin 
neticeleri henüz m~lu~ bulunmıyor. 

Kambre etrafında va1jyet 24 saatten 
beri değişmemiştir. 

Almanlar Reteli işgal etmişlerdir. Fa
kat şunu tasrih etmek lazım gelir ki bu 
şehir En nehrinin sağ sahilinde kfün 
olup düşman, Fransız müdafaasının rnu
va{fakıyeti sayesinde nehri geçememiş
tir. 

Londra, 21 (ö.R) - Alman ordu!'lu 
tazyikini derinleştirmek suretiyle cenah
larını genişletme~e çalışmaktadır. Bu 
cenahlar müttefkler tarafından sıkı bir 
surette tutulmakta ve avcı tayyareleri
nin refakat ettiği bombardıman tayya
relerinden teşkil edilen geniş bir yelpa
ze Alman kıtaatının cenahlarını himaye 
etmektedir. 

Royterin hususi muhabiri. Bu Uıyya
relerin havada dalgalanan bcvü!, bir 
kus kümesine benzetilecek kadar çok 
olduğunu bildiriyor. 

Müttefik zırhlı kıtalan düsmanı ge· 
dikleri doldurmai(a mii~araata çalıştığı 
sırada şiddt"tle sarsmakta ve İngilterl"
den mütemadiyen yeni kıtaat ihraı- rdil
mektedir. 

Fe\'kalade şiddr.tli hava nlllharehe
leri cereyan ediyor. Ve Alman kuvvl"t
leri :ııiddetlp bomLardım'ln ediliyor. 

Hülasa Alman tazyiki ehemmiyetli 
surette yav8.41am1.f '?Örünmektedir. 

T Al-IRtP EDtLEN ALMAN 

<linin askeri muhabiri yazıyor: me nehri şiınalindeki Fransız ve Belçi• 
Cep etrafındaki büyük muharebe ka ordularını Mans kanalı sahille-rine 

ilerledillçe Almanların bütün zırhlı fır- ka<lar sıkı~tınnakt~ bulunmuşlardır .. 
katarını kullandıkları daha ziyade teba- Belçikada Kent şehrinin şark ve Şildd 
rüz etmektedir. şehrinin cenup kısımlarında savaşa 

Çok mühim mikdarda Alman tankı başlıyan düşmana rnüe<ıSir taarruzlar 
tahrip edilmiştir. Ve ihtiyat tankların 5 apılmaktndır. 
da pek yakında tükenmesi beklenmek- Valansiyen Fransız şehri mıntakasın· 
tedir. da dü~ınan cenup istikamette bir yar• 

Bu sırada Almanların bu kadar uı.un ma hareketine teşebbüs etmişse de mu• 
müddet idame edebildikleri hücum şid- vaffak olaınaını~tır, Tarafımızdan bildi
deti kendiliğinden ağır bir vaziyete se- rildiği gibi Alman taarruz cephesinin 
hep olmuştur. Alman münakale hatları başlıca kısmında i1eri hareketine de
müttefikler tarafından müstemiren ha- vam eden Alman kıtaatı Laan kalesini 
va bombardımanlarına utulmuş, muha- işgal ederek Şömen de Dam noktasın· 
rcbcnin karışıklığı içinde müteaddit Al- da F.n ve Uvaz nehirlerinin arasındakf 
man tankları müttefik hatların gerisinde kanal fö;erine hücum etmişlerdir. Düş-
bulunmuştur. Bu tanklar iislerini kay- manın mukabil taarruzları püskürtüle· 
betmişlerdir. rek müteaddit tankları imha edilmiştir. 

Diğer taraftan tankları sevk ve ida- Retel şehri kıtaatımız tarafından işgal 
reye memur Almanlann da on gündür olunmuştur. İşgalden önce bazı Fransıı 
denm eden fevkalade bir çall§ma ne- kıtaatı bu şehirde kalmış olduğundan 
ticesinde bitkin bir hale geldiklerini he- esir edilmiştir. 
saba katmak İcap eder. Bunlar muka- Alman ordularının bu muzaffer hn· 
vemetleri gittikçe artan dü,manlanna rekatına hava ordusu muvaffakıyetlt 
klll'fı mücadeleye daha uzun müddet iştirak etmiştir. Dokuzuncu Fransız or· 
devam mecburiyetindedirler. dusunu, havad:ı. tam hakimiyet tesl! 

Müttefik kuvvetler bombardımanlara edC"rek şehirler üzerindeki köprülerle 
alışıyorlar. Bidayette Alman bombardı- düşman nakliye yollarını imha eden ve 
manian şaşırtıcı bir tesir yapıyordu. Fa- yürüyüş halindeki nakliye kollarını he· 
kat şimdi bombardımanların topçu ate- zimete uğratan bu kuvvetler Alman or· 
şinden daha az müessir olduğu anlaşıl- clıılarına karşı hazırlanan bütün düş· 
maktadır. ınan teşebbüslerini akim bırakmıştır. 
Fransız resmi tebliği Belçika ve Fransa sahillC"rindeki ke· 
Faris, 21 (Ö.R) - 21 mayıs akşam şif uçuş). rı esnasında tayyareleriınlıı 

tebliği ; Sam nehrinin şimal mıntakasın- bir Fransız muhribini ve 5582 tonluk 
ela düşman tazyikine devam ederek ilcı·i Nijör :isminde bir petrol gemisini tahrip 
kollarını Amyens ve Arrasa kadar sür- ettikleri gibi bir yük gemisile diğer iki 
meğe ınu\'affak olmuştur. Cephenin di..'. yük gemisini ağır hasara uğratmışlar· 
ğer kısımlarında vaziyet düşmanın ma- dır. 
halli gayretlerine rağmen deği~memi~tir. Evvelki gece Manş kanalının Duv He 

İstihbar tayyarelerimiz çok geniş bir Kale arasındaki kısmında düşmanın 43 
faaliyet sarfetmiş ve bombardıman kol- bin tonluk altı nakliye ve petrol gemisi 
iarı bombardıman faaliyetind e bulun- isabetli bombalarla batırılmıs ve 13 bin 
muştur. Deniz tayyareleri de pike uçuş- ton hacminde dört vapur da ~ağır hasara 
]ara düşmanın kıtaatını fasılasız şekilde uğratılmıştır. Düşmanın mecmu tayyar~ 
izaç etmişlerdir. zayiatı 47 dir. On beş Alınan tayyaresı 

10 ınayıstan 19 mayısa kadar yalnız i.is1erinc dönmen1işlerdir. 
Fransız tayyarelerinin kendi hatlarımız 'tr---
&rkasında düşürdüğü dü.şman tayyarele- Almanların 
rinin ınikdarı 303 olarak tesbit edilmiş-
tir. 

Alman resmi tebliği yenı· plaA nı 
Berlin 21 (ö.R) ~ Alman orduları 

baş kumandanlığının resmi tebliğidir: ----*-
Garp cephesinde yapılan ve eşi bü- l ·ı ·ı F 

tün beser tarihinde görülmemiş en bü- ngt tere l e Tansa• 
yük t;arruz harekatının verdiği neti- nın ara•ını acmak! 
celer, bildirilmiş olan bir takım büyük ., , 
tabiyevi muvaffakiyetlerden mada tesir - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
yapmakta devam etmektedir. Jarın iimidi : 1 - Zalerin sü.ratle eld• 

Dokuzuncu Fransa ordusu imha edil- cdilmesint> .. 2 _ Fransa ile münferit 
miştir ve tamamen inhilal etmek üzere- hir sulh akdine miistenittir. Fakat h1tı dir. Bu ordunun v~zifesi Manş sahille- iimitler de boşa çıkacaktır. Çünkii A • 
rini müdafaa etmek, Belçikadlki müs- manlar zaferi istihsal etmiş olmaktan 
tnhkem Namür mevkiile Sedan arasın- m:ak olduklnrı gibi Fransada yeni me\'• 
da hareket etlen Belçikadaki kuvvetli kiler i~gal etseler hile İn~iliz \·e Fran· 
kıtaat \'e Sedan cenubile Majino hattı sız frsaniidü bir kat daha artacaktır. 
ara<:ındvki irtibatı t esis" devam etmek- Esasen Almanlar hu giiliinç tahmin~· 
ten ibaret irli. Bu ordunun gen"} kur- ri orta~·a c;ıkımrkcn diğer taraftan . ~ 
may bacıka.nı olıın ve baş kumandan va- İtal:nmın pek :rakmda harbe gircceğın 
1ifr .. ini yapan sabik yedinci Fransız or- bildirh orlar. Yani Berlin bir taraftan 
dusu kumandanı general .Jiro tarafı- sulhuı~ si.iratle ukdini, diğer tarafbtan 

· · 'h ar mızdaıı esir edilmlşlir. harbin devamını ve genişleınesını ı t 
Alman orduları taarruzları netice- etmektedir. Bu da Almanların mutalc 

sinde Fransız cephesinin işgal edilmi!'l \"eçhile askeri taarruza inzimam .e~~4 
noktalarına fırkalarını geçirmişler ve üzerl' yeni bir ·sinir taarruzuna gırıştı 
bunların pi tarı olarak. ı:e 


