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ltalya kralı Göringe imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

~uharrir ve umuml neşriyat mUdürii: • 

HAKKI OCAKO<lLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM. MODD.ET1 Türkiye için Hariç için 
Sftılik ·····- 1400 2900 
Altı a11Lık ...... 150 1650 

1 
GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

~----------------------------· 

verdi 
. 

nışan 

Roma, 22 (A.A) - İtalyan - Alınan ittifakı 
misakının imzasının birinci yıldönümu münase
betiyle ltalya kralı Fcld mareşal Göringe, An
n..ınciade nişanını ihda etmiştir. 

Niljan mareşale Alınanyadaki İtalyan sefiri Al
fierl tarafından tevdi edilmiştir. 

·-----' han ınünderecatındau gazetemlı mesuliyet kabul etmez Ciwn1t.vriyt'tin ve Cilmnvnvtt 11eriRm bekçi-', ıcıbaJ~n fWcar ~i~ari 11CUd•dir YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Fransızlar Arrası istirdat etti 
Almanlar . durdurulmuş gibidir 

.· 

Sovyetlerin siyaseti· 
değişeceğe benzeyor 

kazanacaklarını Almanların Fransada 
umdukları yıldırım zaferi tahakkuk 
ederse Sovyetler memnun olmıyacak gibi., 

Paris 22 ( ö.R) - Sovyet Ru!yanın garp muharebeleri karşısında va
ziyeti deği ir gibidir. Almanlann Hollanda, Belçika ve Lüksemburga 
taarnızlan Moskovada da Berlindeki tekilde muhakeme edildiği halde 
Fransada harp hareketlerinin inkişafı pekte evk uyandırmış sayılamaz. 

Sovyetlcrin vaziyeti daima Almanların muvaffakıyetlerinden kendi hesapla
rına istifade merke1Jnde idi. Netekim bu suretle ,Polonyanın yarısını işgal 
ederek Baltık memleketlerinde skerl üsler elde etmiş ve Finlandiy.ayı, Al
manyanın muhalefetine :rağmen nüfuzları altına alabilmislerdir. Sovyutkrin 
Almanlara karşı pek emniyetleri olmadığı işgallen altında bulunan Polonya
da yaptıkları tahkimatln belli olup Ballık 'limanlarındaki tahkimat ta ancak 
Almnnyaya karşı olabilir. So\'yet hükümetinin lsveç bitaraflığını himayesi al
tına alması da manidardır. 

Yugoslav delegasyonunun Moskova görüşmeleri esnasında Sovyet hükumeti 
bitaraflık teminatını yenilemiş ve orta Avrupa isl:ıvları lehinde bir müdaha
le vadetıneklc beraber Almanların bu istikametteki bir hareketine iştirak et
miyc<ceğini bildirmiştir. 

Şimdi Sovyetlerin önünde yeni bir mesele baş göstermiştir. Zira Al
manlar garp cephesinde ümit ettikleri yıldırım zaferini elde ederlerse 
Sovyet Rusya için bundan istifade imknnlan hiç te melhuz olamaz. 
Stalin Almanyanın bu suretle kuvvetlenmesini kendi menfaatlerine uy
gun telakki eder mi? Sovyet Rusyadan Alman yaya malzeme sevkiya
tının yava§ladığı bildirilmektedir. Bu haber ihtiyatla karşılanmakla be. 

bombardımanındaıı sonra Fransız cephcsiniıı giirimiişii raber mantıki telakki edilebilir. 

~?.~?:t.~~~~- !Belçika_ ve Şim~~i.~ran-Gen~ral Veygand diyor ki: 
f;"ranıa fJe /ngilterede sada ha. ·rp buton . 

hükümet yeni 

salahiy_et;_r alıyor şiddetile devanı ediyor 
~~ndra 22 (Ö.R) - Amele partisi 
tl} ısı B. Atlle avam kamarasında hükü
d et namına beyanatta bulunarak ahval 
~ ~ısiyle hükümetin fevkaH1de saH\hi
b;t _ ıstemek mecburiyetinde olduğunu 
g 

1 dırmiştir ve demiştir ki: Şahıslar, 

1?tvetier ve bankalar üzerinde hiiküme
:n tnm bir kontrolii olmasına liizum 
<ltdır 

d londra 22 (A.A) - Çörçil mebuslar
b ıın Yalnız ihanet hakkındaki kanunun 
lt lıgün ikinci defa olarak okunup müza
lt ere edilmesini değil, aynı zamanda bu 
k ıırıunun tetkiki işinin ınümkün olduğu 
t>~dıır süratle ikmal edilmesini talep 

eı.:eğini bildirmiştir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAlltFEDE -

l'aarn.zun 
liedefi 

--*--
41nıanJar Man, 
denizine inmelıle neler 
~apmalt istiyorlar? -·HAKKJOCAKO<'iLU 

ı-··!larp ı.ahalarının istikametlerinde gö
lt~ en inkişa( umumi vaziyetlerin de in· 

1;sarına imkan , .c fırsat vermektedir . 
. ı er Yeni hadise rnziyeti biraz daha ay-
"•tıl • .\I atıl'Or. Hollanda \'e Belçikaya ka~ı 
~~an ordusunun taarruza ı:cçmesi 
1• lenmiyen hir hadise değildi. Alrİlan
ı"tın seri ve kat'i bir netice alabilme
l~ri için m~ttefik orduların kuvavi kül
~leleriyle kar~ılasmaları icap ~diyor· 
,.u. llu taarruz l\lajino hattına cepheden 
~ ıtpıJarnazdı. Zira bi.iyle bir taarruzun 
ğ ıu"affak olması cok şüpheli bulundu
tnrı Kibi mütearrız~ ağır zayiata uğra. 
ası da muhakkaktı. 

j· naha az müstahkem mevkilerden Ma
~~Ollun gerilerine akmak cepheden ya-

1 t~ak bir hücuma tercih edilebilirdi. 
İle 914 te Alınanlar, daha Majino yok 
:t· erı, Bel1;ika yolunu tercih eylcdik)c. 
•rı~ .. la '_gore bu kcrre de ayni yola sapma-
~ •htimali gayet tabii sayılıyordu. 

~· u taarruzun imalden ve cenuptan 
i ·1~1 lnıası arw t.>dilcceği farazi:vesiyle 
d'i\'ıçrenin de c:iğnenilmcsi bekl;niyor· ı 

\Jh 1 

d Alınanlar simdilik İs\ ine hudutlarııı· ı 
b~ hazırlıkla~ yapmakla heraber henüz 

'r harekette bulunmıyorlar. 
I" llnrruzlarıru Hollanda \'C BcJdka,,a 
.!\ "h '\ • 
tı\){~ı edercl< buralardan Fransu top-

1\tnna ııktılar. 
da :Sel~nin bura ·a kadar olan kısmın
lieJ hıç bır fe\kalfıdeJik ~:oktur. Bu hadi
~ er esasen tahmin ediliyor , .e bekle-

1ordu. 

Almanlar Padökale boğazına çıkmağa çalıf ı
yorlar, verdikleri zayiat yarım mil.yon insan! 

~~~~~~~~-'x*x•~~~~~~~~ 
Paris 22 (ö.R) - Garp cephesindeki 

vaziyet hakkında Havas ajansı saat 14-
te şu malOmatı vermiştir: 

21 Mayıs akşamına kadar mevcut 
olan vaziyette gece yeni değişiklikler 
kaydedilmemiştir. Şimali Belçi.kada Al
ınanlar ve müttefikler arasında ve Esko 
mıntakasında muharebe devam etmek
tedir. Kambro mıntakasında med ve ce
zirli muharebe devam ediyor. 

Arras dütmandan istirdat edil
mi,tir. Sam nehrinin timalinde mo
tosiklet ve motörlü küçük dü§man 
müfrezeleri dolayısile vaziyet müp
hemdir. Som nehrinin cenubu En 
nehri hattı ve İsviçre hududuna ka
dar Majino hattı Fransızlar tarafın
dan kuvvetli bir şekilde tutulmuş
tur. 

aG°İSORS 

ALMANLARIN BASKINLARI 

Lopdra 22 (Ö.R) - Arras şehrinin 
Almanlar tarafından işgalinden 24 saat 
sonra Fraıuıızlar tarafından btirdat edil
diği bu sabah Fransız resmi tebliğinde 
bildirilmiştir. Bu tebliğe nazaran düş
man tazyiki sahil istikametinde baskın 
şeklinde devam etmiştir. Bu tazyiki va
pan küçük motörlü kuvvetlerdir. · 

FRANSIZLARIN MUKABELEt 
BlLMiSI.t 

Düşman tayyareleri Fransız cephesi 
gerisinde üç e.şehri bombardıman ettik
lerine mukabelei bilmisil olarak Fransız 
tayyareleri de düşman gerilerinde üç 
şehri bombardıman etmişlerdir. 

Fransız harbiye nezaretinin söze sa
lahiyetli bir şahsiyeti şu izahatı vermiş
tir: 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

''B· ır ay 
•• •• •• 

sonra zafer yolunun dörtte 
kate.tmiş bulunacağız,, uçunu 

Bulgarlar Yu
nan hududuna 

asker yığıyorlar -·-Gelen muhacirlerin 
şayanı dikkat sözleri 
İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Bulgaris-

tandan bugün gelen muhacirlerin söy
lediklerine göre Bulgaristanda askeri 
hazırlıklar devam etmektedir .. Geceleri 
Yunan hududuna asker, miihimınat, top 
naklolunmaktadır. 

Muhacirler, Bulgar memurlarının hu
dutta ellerindeki yeni eşyayı aldıkları
nı, kendilerine ancak mahdut mikdarda 
eski eşya bıraktıklarını da söylemişler
dir. 

-.., 

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

Kanada Baıvekili de "En kara saatleri yaşı· 
yor uz, fak at zafer bizim olacaktır,, diyor 

~~~~~~~~-x•x~~~~~~~~ 

Paris 22 (ö.R) - öğleden sonra baş
vekil B. Reyno şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Cepheden avdet eden general 
Veygandı gördüm. Bana fÖY le dedi: 
«Her fert vazifesini tiddetli bir ener
ji ile yaparsa o zaman vaziyetten 
çok eminim.» 

Eski süvari ileri hareketlerini an
dıran ve Almanlara pahalıya mal 
olacak olan motosiklet ve motörlü 
kuvvetlerin akmlariyle ıivil ahali 
korkuya diltmemeli, yerlerinde otu
rup çalıtmalıdır. İstihsalin tenakusu 
vatan için bir zafiyettir. Eğer bir ay 
dayanmağa muvaffak olursak - ki 
lazım olduğu kadar dayanacağız -
zafer yolunun dörtte üçünü katet
mit bulunacağız. 

KANADA BAŞVEKlLlNtN 
BEYANATI 

Ottova 22 (A.A) - Mackenzie King 
Fransadaki vaziyetin vahametini parla
mentoda iuıh ve teşrih ttikten . onra 
şöyle demiştir: 

- Fransa ordularının kuvvei ma
neviyesi kırılmamıştır. Peten ile 
Veygandın ordunun başına ı;ı;etiril
meleri yeni bir itimat telkin etmistir. 
Reyno açık ve cesurane bir nu.tuk 
irat ederek iki büyük milletin, iki 
büyük İmparatorluğun yenilemiye
ceğini ve F ransamn ö1miyeceğini 
söylemiştir. Bu ses aynı zamanda 
İngiltcrenin ve Büyük Britanya im
paratorluğunun sesidir. Memleketi
miz ve imparatorluğumuz tarihinin 
belki en kara :oıaatlerini yaşıyoruz. 

- SONU 6 JNCI SAHİFEDE -

Harp vaziyeti ve bir ltalyan gazeteıi 
~~~~~~~--x*x•~~~~~~~~ 

~'Almanlar muzaffer 
olmuş sayılamazlar,, 

ltalyan · gazet~si, Almanların pek büyük 
zayiat verdikl~rini, arazi kazanmanın 
hiç ehemmiyeti olmadığını söylüyor· 

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

Parİ!I, 22 (ö.R) - fsviçrenin Luga
no şehrinde çıkan ltalyanca Cazeta Ti
sineçe garp cephesindeki vaziyeti şöy
lece tahlil etmektedir: 

ilk neticele Alınanların taarruz pla
nına müsaittir. Hollanda ve Belc;ikanın 
istila~ına Hollandadaki figat hatları, ne 
de Belçikanın müstahkem hatları tara· 
fından tevkif edilememiştir. Hollanda 
bir kaç giin içinde İşgal edilmiş ve Bel
çikada kahramanca mukavemetine rağ
men arazisinin mühim bir kı!!mını terke 
mecbur kalmıştır. Alman ordusu Belçi· 
ka hududu yakınlarında f ransız müda
faasını kırarak Fransız arazisi dahiline 
oldukça derin bir ııurette girmiştir. 

Müdafaa nazariyesi Ö) lece ağır bir 
darbeye maruz kalmıştır. 

ncral Gamlen baska bir taktik ta 
rartarı sanılan general Veyganda lCrinl 
tcrketmeğe mcrbur olmu tur. Generrıl 
Gaınlenin taktiği hakkında kat'i hir lıi.i
ki.im )'\İriitmek nıe\'sim ... izdir. Her ne 
kadar Almanlal".ın ciirctkaraııc taarrm; 
planı simdiki haldl• ıımvaffak olnıu~..,a 
da kat'i muvaffakı) eti ancak muharebe
nin sonunda ta\'İn edilebilir. 

Şurasını kayıİetmck icap eder ki, ara· 
zi istilası elH'mıni~·l'ti olan ~-e~ane sey 
dl'ğ'ildir. 

Bu fütuhat için göze aldırılan insan 
\'e materycl 1.ayiatı azımsanamaz.. İn
san malzemesinin ihzarı için senelerce 
çalışmak lfızımdır. Kezal Almanlarm 
ham ınadae tedarikinde ve işçı bulmak
ttıki müskültitları da nazarı dikkate ah· 

~ ı ı -. i r:ü SAHİFEDE -
iiiiiim= 



: Bektaşilik ve ikinci Mahmut 
~-7P ................................... ~ ...... ıar:ıa 

·refrika: 4 Yazan: Süleyman Külçe 
••••••••••••••••••••• ................................................ 

Hükümdar, her türlü rabıtal.arı 
niha.)'et Halet efendinin baıını 

koparıp 

ke•tirdi 
~~~~~~~~~x*x:~~~~~~~~ 

Yeni~ ocaltlm'I da gülle ue yağlı paç11uralarla 

• 
ınşasma 

hız verildi 
imha edilcR •• TenlçerDePilt flepsl in~ geçti- --e-

----~x*x .Şirket yeniden 
Bir zaman geldi ki Halet,, memleketi Mevlevi teky · .haii.res' gömüldü. taalzeıne getirdi 

için bir bela, halk için bir veba oldu. Bu tekke Ha!etin parası ile yap~ı. F':n.nSIE ..:;..;ı..eti bütün asfalt }~llnım 
Evet Veba oldu; çünkü Rwnlardan ihayet bö,vle bir :alalaete yaradt. ıı-ır. ühim 

Para aİarak onları o uman memteke- Demek ki artık h'iü:ümdar Mahmut na b ıv.erm.i§tir. Şirlk::et 
ı .. ı Hal · miktarda aSfalt, silindir makineleri ve teyn namı verilen Romanya beylikleri- on dört sene kapa ı goz c etın oyun- ~ 

ne :bW istihkak tar.in ettiriyor. Mora cağı .olduktnn sonra siyasi rfrştünü ispat malzeme getirtmiş, bunları yeniden ce b
isyanlarmı padişah nezdinde para mu- etmişti. Mahmut, artık olgunlaşmış, ettiği kamyonlarla icap eden yerlere 
kabilinde ehemmiyetsiz göstererek is- gençliğin ven:liği uysa:lliktan lrorhılar;\k sevketmiştir. 1ncin1tı yoluna bir hafta 
tikbal iÇüı tedavi kabul etmez bir kan- yap't.sğt hatabrmı bfar.eti ohna'k üzere onra asfalt döküleocldir. 
gren handıyordu. daha i'tinıı1ı o1fnağa, dana sa'ğtam bas- - -ta--

Veba oldu; çünkü dilediğini sebşsiz, mıya başlaiıştı. Pazarlıksız sah~ 
günahsız padipha katJettiriyor ve padi- Sıra Yeniçerilerde idi. 'J ~ 

• aarif Vekiletiıiio bir emn 

Talebeye israftan kaçın
maları telkin edilecek 
Kağıtların iki yüzüne yazılacak 

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

Manr.if ve.kıileti bütün mekte,Plere gönderdıni bir tamimde, talebeye umu
mi olarak her türlü israftan kaçınmaları :telkin olunmasuı.ı, aynı zamanila bu
günkü vaziyet sebebiyle talebenin kağıt raf etmesine eydan verilmemeSJ,. 
talebenin ·azi!e ~1arıınaa :ancıik üzumu bdar 'taShih J'eri ba2kıl!ı'ldan 
sonra ~n h~ · J'ilr.üne de y %.1 yarilması bil · ir. 

şahı zan ihtiras ve meMfıi için başka 1?41 de tarihin (\Taka~ Hayriye) na- d•( 
vadilerde dolaş'tırıyordu. Karısı Halet mıru verdiği tedipte (Pir duası a1mıstır, k anunu t a 1 • • • • • • • • • • • • • 
efendi aleyhinde söz .söylediğinden .ko- dem Cly.a.ınet.cdck .bakidir) denilen Ye- ,_,. __ • _ 

entelePde 

cası idam edilenler, Halete muntazam.atı niçeri ocağını gülle ve y;ı~lı paçavra atı- edilecek Bakar.etin cezası ~ ..... iC_:n:li!n~nıtUS 
ubudiyeıtini ~öst~iHğinden :arJolunan \-arnk ış'iaları içinde imha eailaL ~Msan.aikba csucey.e atddt!!Sinde :2 ~d esrar ftnır:l:ml\'ha:z:ı:mkUl.11 az-

Trulrrı.zuo 
Hedefi 

.aımaı:ıııaıı .~.uJ• 

denizine inmelıle neld 
,OJl"IGlı istiprı...ı -·-Af! 1. ind 5AYFAD~ .,.. 

Sadraz.amlar çoğaldıkça çoğalı~rdıı. Yen:içeı·ill!l'den kaçaltildikleri yı>rler- ~ ıe'lhiseCi [btzhim ~ aile nı.m umr.an ıojlu · eme-
Sultnn Mahmut amcasının !katillerini, de yahlannrak ala hinden fa.z!ası öldü- Eraıen hmir, A:ıikm:a re ~ulda ıer.i ımfu:.teciri Bn. F.atmay.a, çek- ine dün &v.ıım efülmiıtü". !Maznun : 8iJlikiis 

Babıtıli baskınıı:u yapanları takip vesi- rülürken Sultan Mahmut son daTbeyi, tatbik o'hmmı pazaıllbz ısa'tış u- e lhn'knret etıne'lcten maznun y.ni - IB . __ eden Yı 
lrsiyle Be'k'taşileri birer. ikişer k1rmağn son müşevvik ocağına vurdu. & disin- nundan alınan ndioe!l~ baklanda u ıe:v:de htrnn Abdulkaair ıoğl~ Sı~ m esm ~ 
başlayınca Bektaşi babaları kaçacak den ~esi ola.o Bektaşi babaları birer, vil' :etlerin illicaret ~ gön.eler- eŞhlI1 suÇ1ar ıttm'.hbmıesınce UDdmı ug ıd'.an Yı _ 
yer, SJ,ğınacak zaviye aramıya başladı- ikişer savuşmuştu. S:ıvu'lmıyan suclu- dıtJ'" =tar kı'lt edihniştir. IMer"i ika- ün üıe ~e ·~ !lira iıaüf fPar.a _ce::-a- ~ ~ ~u ~ ıes::ar ıli:it.t.marı 
hır. Büfün bu entrib1ar <ievam e!ip lar da km:daNmn a'kntwası ile ıgiinah- nunıın tadiline üz:wn ... öriı1m~iir. Bu a ımal:öNmiyeti:De !kanır ~ır. d.i}•e ısa·:ll _ me:nurllaıma ).-:a:ıı:mırr.-m 
dururken uuı\tan gün örmü.s. • tiy.ar 'la ı sildiler. Fa'kat teJd..esind~ u u us- humruı ibir proje lmztrlnnmı~. Proje ir eina• t ÜW'&SI tı. ~~ e -emı ne ıde CJeDiı:inı: 
bir ıtüki u fırsatı ~adı. El altın- oturan ,,.e ıbtı gilii :seyyiatı :J.:nu•.an 1rt dır 'I ' :rım ıaı=ı 
daıı müdahale etmeyi kendi .rnenaf.üne Bektaşiler de 111.aııdL Bunların bırakılma- ÜZE."lUllde ıt:e1kilder -apilırui · 'i1ilkilikte aatçı iB. Be.şadı ·ildüt:m.ek- m · iiÇin böfe 
uygun buldu. Tepedelenli Ali ,paşa... sı yine doğru bir hareket olmıyacaktı. -·-- en maznun A'hmel ~u :Sa~cı Bil- !bir car.ıza lkllnblıın 
Tşedet nti; birinci Hamit, üçüncü tm'hn ve ifmı'lnn icin ~rtib<rt -alnuı'k.. ki- "Zof~r piıuanfıosu .. , seyinin ınniha'k~ dennn e~ ~-· 

Selim, dördüncü Mustata devirlerini ia- tabına uydurma'k UitzmıCh. Palii~h bu- J " • üd sabid.i ara1r ôsterilen . aam mı .ıtUa:nıımııın 
rak etml_ş, rnahteliT lıar,pforde bıihm- nun da 'kofaynn lbu1du. Komiı;ymıll !hıı- Jz.milide cekiiecelz :Şutcriünim orla~.llineSine ~Gelibo- mnsmı ta1ş ~;ılir . ......,ıu.-.,cu.ı 
muş, bancaanın ve idarenin iç yüzüne vn,e etti. ,. a. nS!rer erlikçi ustafonm <lm1eıı- ikın tet:k'iKi Jçin ~.i 
b'ih!IK\m va'\df 7.e'k.i bir adamdı. Kmni..c;yon saraydaki cam?de ıtopfan- Milli~ "fuır.eSi O ağuStos ~ da 1'.azdan ~ üne a'liJc dm\,<tir~ 

Yan.vada va1iliğe yeni bir hiıkümet dı. ac!rarnm. 'Jr'7'hili<ılim. iM~. >Ve bayramı mtina...<:eb~e if~ıJaüMe mnhi- e ~k mliluikeme ~ B da~SJJ!UllaKi 
kurmak istidadını vermiş, Osmanh hü- sair :rica1 hazır o'hiuğu ha~ meclis yeti !haiz 1bir <i.'Za'fer ıyangosu .. hazırla- - ıgüne mikı'l~. IK dnsının maı;.ı aThından • ıur.,il:Uiı111 ___ ..., .. ...,...._ 

kümetinl istihlaf eylemek emeliyle _ya- müzakereye \ra~ad1. Padişah ta kafes mı~. IP.~ango 30 ğw;tos sabcihı at :15 GUJI llAP. . vwci14Uımet ıoflu o~ ~"Jl 
mp knvru'-~u. arkasına .. e'Jerelt tniiuı'kt!'l'eyi <din'lefü. c;ncia Iİ.zmir fuar.ı.ndı\, Aıikm:mhn "''- ıu-...... adına 11..:_ L---"- <::• L'!t;;..-. • 

•u.> c. k _,.____.._"'L ..ıı :ı. ·-"'--;ıece'ktir. i11~e ,uı,;ı ......,,...,.l' a ıuıc - ı:afuıımı ~nuı.. e ~ ltl;ilır• IWliwnımıı IL.l!>JOWMAWA Hmid ve dalıüi kansıldüdann Os- Komi""'on •-!ört lRektaŞinin vacibtn- ee "'"Ulllil~ u aa ~~ '":t..~- !1..a .11 ıc,''--""' :=:ot~ ''"'-
11
,____ '-·- ,. •• lll'-..., ., p· .,...._..,. ....,., . _.,_..:ı._ '68tı.<>a -ı-_,._ sa ıuur.a «!t:Ineıı.ı.en sıı..,.u . .,..l.lLl".u ~ lQ.D- IUCiUillll, aynı e ıou.acua nıı ........ _,,""n-man1ı sa tanatım yılrnı~ ü~ere bulun- kntil oıauğnmı, 10Skttdar .. 'Eyüp, Ftisar 1~~ c.u.er.ı :~ ~· filnin 6 ·· ~ ıkara:r ~- ül iMa1mm't '21ııtbm 

duğunu tahmin ederek Fransa, 1ngilte- ve sair taraflama 1Be"kıaşi telck:elecinin laca'ktır. un NA..,u•u = eymanP5P!~:ek'ten 
~. Ru~ ile dip1orrntSi tesisine muvaf- altmış sene .evvel ~ olan1bı.n ka- -·-- . - --~ .. ,. • ebmrı • 
&'k o'lmuştu. Harp ilim ediyor., tDp <lö"k- dim itıôn ohmM:ak !içlerine ba,..nta ta- Maaril .etraletinin TAllLIR DJMEDI mlkrmey.e iln ağırneza 
türqyor. komşu rilayetleri yabanet 11- rilaıtten •· r .ınasbolnnımısıruı ve fow .... ~ !Milli ıflttıı;;ı& !koruma bnumuıa mu- aer.mn eılilmi,.<tir. 
let arazisi ıimiş gibi zapt v.e işgal 11.e .aha- 60 neden sonra y.apılmış olanlar nnı- ı:qe_KRi'*- . . if lhnre'kel ere'k pa'.ha1ı y sat- Şahit !Abdül Gök~en ~ilci: i Z.a.Jııtrltlm'lt ıu.~•ülll 
lisini esir ve katlediyordu. Belttaşi ha- haddis sqyı1nra'k yı1rurı'lı:rıasma, gere"k 2i ıııU:mı ÇOC1.lk: ~m :&e\~ ma'ktnn mnznun çelebi ıoğlu Mişmnm _ Basüdıktan so:ıra ça!ını gittik. caldu.. 
balarının bu hüsranlarmdnn derhal is- kadim, 1rere'k mu'haı!dic; .o1an1arm iıjle- bir. :mette llrutlulımmnsı çın~~ ımubnltemesine devam .edilmiştir. Osı:mm ~ lbize. köse l!ehmetle :ııs.. .. l) _ • ı.r.a ~hıgwıO 1iy 
fifadey" 'ka'fkıştı. Tinde 'btihmnn ibzıba1lar ile müritler iiti- l~~me ~:nsup memur ·e mua1~eı:m Mem'leke't hu~tanesınaen -ge1en ve mailin çaaırına geldikle.rlnl, tabancalar- 1ctrnc'k batbi 'L"rtimıenin en ko1ay ~·~ ~ 

Bir derviş rolünü yapmayı, siyasi ih- kathrmn 1Uıs'lüh .etmek üzere Birgi, il}'- gosterdıgı alakadan dolayı_ maarıf \e- okunan rapoı·dan, mamunun lbasur lbas- 1a 'kendisini tehdit ettı1fü~rini ve oelinde dur. Lfıkin bu neticeye \:arnıak >'9 ~ 
tiraSlan 1çin uygun bu1du. Bahusus rlört seT1 gibi i:ilemıı ımı'kani -olan ;erlere ldileti biitün 'kiiltiiT teskilfrtma tesek- tı.ılığı mc\•kufıyetinc mini teşkil etme- sarılı olan 99 altın ve 452 lira kağrt pa- zor değildir, imtdtnsızdtr da .. Bn fr.ı ııf 
ku <"VVe1ki babasının Ac.adofoclan lrülmclerinc) karar verildi. ki;-1 

..... ini bildirrnistir. eliği anlaşıhm.ş, bu s~le t<ilı'li)'le tiie- rasım ldlklarıw 'Öyledi. Napolyomm k - dünya b'" 
TepedeJe gelnili bir Bekmşi ~C}ıbi ol- "rt · ·,ertesi .. Gdam oluniiuğu - -·- bi Teadedilm1ştir. Diğer şahitler, hMLc;ey4 görmedik'ie- -.öhrctini ınahvetmi~. onu faaliyet Sil 
du.~ da malumdu. gibi Ru~i isarmı:Ma Sel:ıit1ik, Ö\:iiz ·- CIC'llİlt OTEi.İNİN Mahkeme şahit bakkal :r-:ailln celb~e rini, yalnız işittiklerini !;Öyleınişlerdir. ~mdan u:rak~ştır!11'-~.tır. ~ 

Bel."taşı1ere gün doğmuştu. mnnı, K"llraa-aç, Yedikıile. Sütlüce, ~ karar \"ererek mıihakeıneyı başka gline .Gcln:iiyen .bar.ı ahiller.ln ifadele-rinin o'k h~ılteftye . r1· 
Tepcdclenli Bektaşileri e1dc etmekle Eyüp, 'Üsküdar. Net'lfibanh lköy, Camlı- TEMEL İNŞA.ATI bırakım tır. istinabe surel.iyJe ınmamıa ve gösteri- ları yapılabilir. 1''akat oraya asker 1~~ 

orduya nafiz olacağını düşündü. lstan- cadn'ki Bektaşi 't:clk~eri yik: ıri1aı. 'Sa- Belediye encümeni dün öğleden son- KEBR MUHTARI len müdafaa şahitlerinin celbine karar cı in;;ta • ed' ncd 
bulda :s·eni isyıınfar çıkartarak hem ha- Cinleri hapsolundu. ra bir to,Plantı yaparak bazı iŞ}er.ı üuile Mahk·ıı.m oldu.. veıfiler.ek du. r.u·şm·a Haziranın o ikisi- imkôn ızrfır. iıı' 
sım'b:rıınB<ın ~ntı1amı alacak, hem ıd Os- i'tl teki K~ser.i- etn:iişt.ir~ JBu mPt·nnda şe"hi:r ~inin te- u .... _ıt'k ~ıı:ı ;.-. "' ı Ule lınmıy, ~ .. t 

~ ,.___ d ..ı --L .A h b IU'.- b ~ •. ....,., Qu ıırr. b .. .. • :ne iLd.ll ~m •• uır_ 1 . . 1 .. t . . clSP ' ı11 uane anın1 \'l;levin= 'SU1' ·.>',e ye, met a. nı a a, ıaıaCl mel inşaatı 34 bin 1iraya iha1e o1unmuş- mno\~mn ın.e .~r ·031wı e ,,.:-.: d ~ ..._ ___ 'Mi \'arma >ta ı tıca ~o ermesının 
ülkeye, imparatorluğa sahip olacaktı. Bektaş vekili dedikleri Seyh ve diğer- tur. Yerinde dökülecek olan beton ka- toplantıda Gilah atarak Giritli Alinin -v.11.oc.u ers On.u&caH 1'8ft baska sebepleri ile 'lllma"k kap eder· dı 
Bunun için İstanbulfüı mümessili olan leri birer tarafa nefyedildi. ı.ıklnr 25 et.re .derin'liğiıule olncaktır. sakatlanmasına .sebebiyet '-'ermekten Keçecilerde ruhsatsız dershane aç- 'O a 4ngiii~ aaalnnm tdnln 111tıfl il' 
Blmas ağa ile 'Bekiaşi baba'larıuıa (Blı- ın as. sırlar.da lbe.ıii mevetrt cilan maznun muhtar Veli ).'e arkadaşlarının maktan ma1nun Nesim oğlu Mişonun Ju'tmnk f\'kdcriir.dc rn 1f~tt m-ık <Ciefl 
Bektasi mubihbi o1duğonu ve sıkınlı2la '(HaCJ l3ek'taş vckW, payesi artı1t orau- - --e- mubake.melerj .ıS011a ermiştir. ımu~akemes_in dün ;d~ dewmn edil~şt.ir. 1lcrde fodnnnn 'fıarp i11o1at"ım .mııı ,ş 
olan Bektaşi knrde~ler:inin hayat ve ,sa- o.un bazından çekilmek .gibi mesut bir KANA.YİÇE Muhtar Velinin üç ay, arkada~larının Şahıtler, Mışonun, furk ve Muscvı ço- nın Jnü<Jn'Tmısı fl;in ·~ uınnna r" 
adetini kendisi küfil olacağını) anlattı. hadise işle hu komi~·vnun mesaisi e- İthalatcıla.. r Birliği anner ün du~psine karar 11.•erilmiştir. .auklarını dl.lb'.ma ioplı,Yarak ~i be- fü1m<·ğc idnır '(>)i!Semeldit". • ,

1 iBu bir 'Clavet ıidL ıneresidir. Karaya inen sopa şer kuruşa Türkçe v~ Mu~evice aers 'ti.fer A lmanya, ·umduğu :mı ..,et~,. 
Bektaşi şeyhleri bunu memnuniyet- Sonra ... Evet.. Soııı:ası malum., Bek- Çuvnl, kanaviçe e ;üt d:pliği ıithrmit- Cu • k ik" .. d crkuttuğunu 'beyan etmı~Ierdır. c'lde cllc-hi1ir ve ~~ 'A'k&;niziten 1"~ 

le k<tbu'! ~Uiler ve <ıenuw Almı\'U'Jfoğa taşner. or.a&ı. bul eh ylne '!baş :kaıaırdı- çıları dün bir toplantı y!.Para~t:~~~in rh ~a~vn~ın. 1 ara ~a.c;ı Boy~~=· lf(lfüa ma'kmnı, maznunun cezalandı- tefik filo1nrı ırlaUlaŞtTsa. ltnlyanın . ..... 
akın başladı. lar .. ürendiler ... Ve tam bir asır daha tcsbfuıe r.ar v.cr.m.işle:rwr. ,.Uz.uwıa- ~~ _ 

0 
u - ~1 ~ıy e ~ M 11 · k~ rılınasını. 11T1cak ya.~ın 1i5 u1ması <do'la- sarct ,.e dircti artacak. bütiio .~;.ıı 

Arnavutluğa giden her Baba. orada yasadılnr. Asrımız.ın CUınhur~.et devri- meyi hazırlamak üzere üç kişnik bir .&'ını .sopa ~. e . ~ın n yara ~a .. yısiyle 56 ıncı nıaddenin -naı:arı ifib:ını lilderc rağmen lıare'ketc ~mlentf) ,fi. 
hiırulve gcirdükçe ve ko1ay1ı'kla bir tek- ni de idrak et'tiıer. .bc~t Luıl.iy.ete ıı!et;ıni,ştir. maznun Hus:~nın munakeınesıne dun :alınmasım talep etJxıiŞtir. tn1.Ynn ordtilarnn lın~ • ti ıttıüof11 
lke. bir -za\1ye elde ettikçe muhaceret 'Nihayet tnn1rn'tleıi 'ilga eden 'Cüm'hu- - -9-- aev~ ci1ümıştır. uhılkeme, ~ müdafaa şahidmin 1.""0la)IJaşm-ıiktu. • _,_, 
"rt1yon1lu. Padi•rnhın ferman'larma 'hin riyet kanunu infüar edince her tarlka't p -n..lr ·· ıaaıa ma'kamı, .maznunun cezalandırı'l- <dinlenmesi jçin !baş'ka öne lbıra'kilmı ita1 -anın hnrbc 'iremeıuesi ~~ ır.v~· 

..,.. ':J erşembe ı; .. a-.-U masını :istem1i?tir. Suçlunun ve'kTii, vaka ±ır. dereden su getirerek itaat etmiycn 'Te- ıgı - Ueviev. er ;m;11n kP1ah!ıır.ı e ~era- d aih oıa 'ten i~inap ~llemes1 'Seltetlleri 111 1,ıı .. delen1inin simdi Beldaı:i baba1annı her l;-.J..-.'}d - t2.-t4...rj ıbn'bahmı . konlet ans... ~nın a müe~ilinin fazlaca s 03. ~- eı·r mah•~=vıot iln'bıı iit:eTinac chemnfr•·etlc ,(lurtl 
,, ~· ..._,,....., ~Mli' gunu, so_pa ıle masaya vurmak ıstedı- _ n.u..u.,- - ' ., 
himayeye kalkması Mahmudun biitiin istanhı.ı:ldan tqphı ı:.a,pı.ır.a .bin.i,p ıbir ~ Perşenibe ün'ü saat ll8 e Ba'Ikevi ğini, davacının başını eğmesi üzerine bır b,er,aeL noktalnr şunlardır : ~ 
bütün canını sıkb. dönmemek üzere Tcpcde1cnünin oenu- Aionunda, itstanbu1 cüniversitesi p ta- an !kafa ıd·-· . b d bir N' 

1 
B Şak' . . h·ı·r -G i ısaliillere İJt brr mcnt · cıe-

'l A,i paşanın ~·Wlıda 1ha~·a- bi Amavu'tlukla'ki tekkelerinlle mihman run pl'dfesorli do'ktor A. Süheyl ıünver k !Pt ;n ti_ sına ge. f' I un; hu 1f~ ısı .0 • • ıre~ r~~ 1 a ~ .deniz Jıiıkiıni:vetini elinde tutan nıiı 
iınd n s r.a o!lun himayesi ıriicnda olmak için dağilıp gittiler... . tarafından (Hiddetlenme .sifabatı ve ite- . as ot mt ab~lını, gedıçmğış e :~ad~rın. a , 

1
• -gece eym e~mc <C•rmege e 5 ~ c-: l 'kl k 

1 
°h· rbcdemez J 

gel B kın·· tek.k-ı _ _,_. z 'fı erumm ~Cka . . enul · 1korif •1 .sume e u unına ını, ııct ısenm ~ a - re1ı:: üö c1 silah atmak:tmı maz.nwı Ba- ı ~~c .. ~.rş.. a . . . · . . • nı:ıv· 
h bent• cd-:.'11 · k~"'ll klsay.arsamnla-·1 .sa- _1_,_,~ e .. :1 ,_. 11r __ ,. • ık"l~L _/ --~,.5ı) m u tI' erans ·er~ e- ruz dikkatsizlik ve teabirsizlik yü:Cıin- "l Bilil ·ıe eadi: · silah Koınurunu, lbl'll1:Jftnu -e (f' 

a e ın erecesı ·oıav ı a a :-üOUfi .......aesme.. .ne. aıı::ıtin .-r::vdWı lol iUll - 1L."CKıtır. a ik 1 . ıa - .. 1 - =n :::.~ı .. Ali r~ sın~~ delerini dcni:t aşırı mem1ckcfler4el1 ~· 
olur. • tında sakladığı eııfaat,perest pQlitika- - -·-- 1 :n ~u ua ge mı~ 0 ug~ı· u_ S?Yteen~~. ve 

1 
. 1~0t.n~~t. Bil~,~~Ujlln ~~ . A 

1
• tiren İtalnı, Akdenire \.·e iivey ~ıf 

11\6 ...._ (' •• • "'" ~· y Tiıı·· de ,_,_ . b ,_ 1 . ııc o.ı.mazsa cezanın Lecı ını .ıs mı:-.ır. er.ı )1 l'S ır iUlD uç av ııapsuıe n:ıl ı · l c' ~··ı·· t k L ., _...:ı___ ı:::. ... :.ıvınna.:ıuı, ronce, usıuıp, anya, r.ur- .sına, ne Be"'wı§ı a.a arJnı.n mıza9- · M h k b k .. b k 
1 

- ,.. Ç lte · f kar "" il ~ .' na ı\' e cue u tan •te~.&0ua ı- ı. 
?.er.in, Y kova, iKalkanae'Ien, Knıyn, fan saran mıı~ihanc 'tereddisine müsaa- JliB TASHiH u a eme a,Ş a gune ıra 1 nı ı~.ır. avuşuıı rae ıne ar ver roışhr. bul;ınmadıkr,a l·erindcn kımılda~~:re 
tlhnsan, K<esriiye, 'irurlnı:la, Ooiiorina, ~e ~tti. li1ramm :ordusunun Bclçika;·a }'.ardım Nitekim ~imdi.) c kadar miittef ık ı>t' 
Cuç. ~lap, ıMe~. Turan, lKi 'At - - lB 111' U' ıf - ıik ıüzer" ir 1Bdlç:ika .eluine ıgll:işi- KAÇAK. BALIK R '1 'R D A kar:.t bir <:ok odaya aıa. e jıJ• 
dum ... T omoriça, Kre§ova.. Kolmıy.a. ni gösl1?ren fotografın altına dünkü sa- A VLIYANLAR - :iıa mııbe -r.ecK ~ ei · · f iı11' 
Barmaç, Lcako\·.ik. Koniçe. Ksera'kn .,. ...... ,. ..ıa .• ~·.ımızda selw.c.n cA.lnıan ordusunwı .gi- KAUÇUK JHRACATI kınan İlal\:.u . .dewet adamları dıı, .. ,-
F . n .JJ• """' L 'r"' • .............. hih Çeşme kaz.ısının Karareis ôeresinde k h 1 kAI l d lL ~ ... nı. an, •remoı, J"eoruvişra, r.rgiri, ••• • • • • • rişi• yazılmıştır. İtizar ve ta<; · ederiz. Güınrü ve in İsar ar ve .. a eti ıur a miisbtrt 'kararlar ~1mıddım ·l\ıU·ruJl1•~ 
yaırranda, T<Cpc(lelcn, Du'ka, C~a. .kaçak lın1ık avlıy.an Eleni .adlı nciaı, u_çuldar.m fıract iıa'1&mdıi'k1 ';C'killcr d ır. d•(. 

!e:riça. niştin • iP. it. 7~bel Kıua- .BEHC;ET uz ......................... ·---·-·· içinae 'tlltı balıkru bUlunCluğn hn'lae u- iL. n..__ l L n:ı ~imdi dillrınle la.,.n bir s(iz \'llr . . ... i 
. fi R • G'- 1 l r . J l . 1 ıuey.et.i -.wrımn ınası <t#tlii.ıı.. :eWıeıcı;ğini ~ ~- ıır taw. ıru.. 'I\. K-oru.ri. ':KTeauıa --*- - : t:ıell er 7 uruen er.: tu mU1tur. - ital~-.an millcli Dii<:enin isarC 

Kapnni, Osmnnteza, Hakali. Dukas: Y.AZAN.: ıa:o.cı .K.. U m.il A ldq ....... - ............... - .......... _ tÇle§menin Mersin imanınila balık av- a1akaaanlnra bilcllı:mi,şür. Tııcila .ı.Sdku- kli:vor~ 
11 Melani, Roskoviçe, Fiyeri, Berat. Maarif .müfettişi B. Süleyman Demir 'ladiğı örillen aŞka bir sanda da da !lacak 3.5 !kilo ~ ırmikzıbil ııpıntı, 'ıa &lır Düçe .de Alman ,p~. 

Halet efen!inm T nliden iSte- Bmm çahŞkmı adiye msimiz dok- Ankara.dan hrimi~e gelmiştir. !Denizli yedi kişi .ı.utulmt.1.§, fukat suÇları sabit dökümü e lhw-da iıa1in&- ıihıtwı ::ka- .mu\:llilak huasuıa \'e miittclik ~-
diği külliyetli hediyeyi alamaması ve tor Uz'un bir marifetine daha muttali '· busu "'B. Kfızım Samanlı Deıüzli:y~, co1mafugından bunllll' Sakız adasına i:ı- uçukJıiI:dau yür: 15.losu Jhrac n~ek- .oıa lnı:ınuı Akdıcnizdeıı .cdWmelerinC ' 
onun bir Bektaşi lıaınisi kesilmesi ara- o1duın. lngilizceye 'baş1am~. bir hayli Istan'bul mebusu B. \Galip Bahtiyar Ma- de erul~lerBir Lir. tizar ~ib·or~ , , 
larını biitün bütiin açtı. Bu sebeple kız- ders te almış. Fakat meseleyi gizli tutu- ııi:MQ•.ıı, ~la beled.Qle .r.eisi B. fiSken- _ _ · Jfüü in bu .ucticclcr F.ı:autiiada ccrt'~lt 
gın o n Sultnm il.zerine usafürt eclc- otıul~, l>irdeı:ıbire karşımıza bir tngi- der A1per Mu_ğlaya, Foça belediye reisi :---............... ___ ..,._.,..,: - *-- .rulota 11n· mrcheleı::W Alaca'1 kle ~11" 
rek yeni 'bir t:ıul~ çıkma51na ve 7ıkıbeti 1iz gibi çılrnca'kmış. 'Garip bir tesadüfle B. ıRaşil Divin FoçaY2'.I, Erzincan Emni- : - .: Atinada teYkil edilen Alır. t.l.Nılnuunak lizmulır .ki . .bu 111~ 
çok muzır askerJ harek5!a sebebiyet doktoru dersini yaparken yakaladım. yet lımiri B. 'İbralı im Ülgen Eı:ıziı:ıcana. ! AKIT - bir T.ürk ~ltaası . bcler.W ıneLi.ceWu.i hcklitı~r • .{1~. 
verdi. llal.t.acla iki dcıs .aLyorınus, ezberlerini Sivas ınebu:.u B. Mlthat :Şükril Bleda : !Bay HamCli ekrt· ..Gür.soyJar bı ııa- ! . . ıta.ı ·anlar :\'e ı\:ahıLZ Aimaular .ıu;-: .eJ. 

Ali ,pa m B ktasililtle alikaıiar a. Kiil~rkla, ıçrıeıık ~rıesinae ka- AııkBr.aya &:itmişlerdir. : deri ibay m:mi Bekir ,Giirsoylar ilr! .Atına ıeazet.elerı 1Qlllyru": JlüLi:Ua .bi.c mıieRi ti 4üa~~5l, J~J:f~ 
madığuu Cevdet ~şa, tarihinde, şu mıli?.asyon teft~lerinde yapıyo;muş. -*-- : ayan 7..eynebln dün Izmir .evlenme! Türk tebaasından Avı:am :a,pazqğlu i~· '/! liOl:Cf !'ıs.&kbırı &la ıuıiı~~dl 
cümlelerle izah etmiştiı:: Dol.:::tor.un F.r.awazcası vardır. Almanca- JllSıll 1VE iTALI.A ~ daireSinde tara~e~nin .~ın .a'lmtba i polis tıırafından 'S"'l'kalannuttn:. lerkum ~ann ~ıi lhe~~·Ar. Rn .~· 

{Baz.ı der:vişlcre karşı .kendiSi muhi,p YI da söyler. i~ İngilizceye k.ıınu bu- : ve soStlar:ı huzıinıyle ~)arı ~.a,p:tl-: oktt.ap bastıracağını söyliyere"k kıitıu>çı dM;k.lıyenlor.uı .. IM>,,hcıelctt güre 
hanı-dan göriin..ı.---:>ii ~ibi bazan thı mfi1- mı eksild~ diye 1.amanllıyaca'k '·mis. Ka1nre, ?2 (A.A) - Hariciye nazırı : mışbr. Tura~ ısaatle er ilı1ern. : U''--- ·L z h' k' t it . :.ı__h cukları k:uarlar \ ardıc.. ıJ 

uu,; .,,. B k d ı ı . AJ .!\" ~- d" . 1 f .. K • - .&C!iiQi tıc a ıra ·ıs en a ışar m 4lMI -hidane ebtari.yle r.ı:ıv.ai JiSk i1fuı e.f.ledi- < ll a aT ~a e er ar.asında tngiliz- "i ı nrur ı>a a un ltatya se ırı eJıt ._ .. .,. ...... __ ••n•••••••H•-n• R,,ıa~ OCAK~ 
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Zadid mi11etı Ru111dan birinin kızını ıez- m1ş. d3?r 1.JOndra1ı 'gloi sö_Yliyt!ceğim• ~ 
evvüç ve onun hatm .iç.ia <li}>ecek diyor_ 
mücerldeck-n nioe ık.ilisalar bina ile höv- Doktor IJz'.u bü_yi.ik bir enerji .sahibi 
ıle her 3 tizden görilnmü tilr~ deulf'kte- diye ~pimiz tanınız ı•e cAı·inesi Mir 

· .dil bllivor demeld.ir. Fr.ansızca, Aloıan-ır. ;} 
12.'lli de büyük askeri harekat 'VC ta- ca. İngilizce .... Drödüncü .dil haugLc:idir 

kibaitcı:n sonra Hurşit Pll.ı,<:a 'l'~ede.leoh- bilir an.isiniz? O, mini mini heb~klerin 
nin k.afas.ıru kes.i,p 1stanbula gönderme;;e .dilinden de ·ııılaı·. ağlayıp kıvranan co
uıaffak oldu. Bu kesile bn~ clairel UU- CtJklar Jisanı hallerjyfo luıstalıklıırım 
~un ıkar:c;ısındaki ibret la?tna korm- Behçet Uz'a öyle.der. Çocukların drli

larak teshir olunduktan sonra Eilırne ne ar.fıh 1» .dokt.o.rlar ,pek cok değildir. 
dı:.apLl;:ı barıcine .atıklı. illek bakalım hizi.nı Uz lngilizcede 

Fakat iliıhi adalete dokunmuc; olacak biraz .daha w-.k etsin, hclWy.dim. jzı.nir-
k H IC<tın ~ aptıklarının baştan a:;ağı lilere bir S<'Y hnber Tereceğ:im. Belediye 

ı ti.an 'baret oldu~nu anlamakta ı:eisinin elinde .defterle portfö}· arası bir 
ıken ükümdar o nihavetsiz. hudut- y görürlC'rsr bUsinkr ki logiiızce .ç.'1-

hiyete, M vkvilik rabıtalarına .lısmıy.a gıdi~or Dediğim gibi, ~·ukarı 
' -rek onun da ha mı bir sPne ınahallekrd<' Kiılt.ürparkta, .garajda, 

sonra kestirip aynı ibret· ta."1.llda tl>şbir Çocırk bastan <iİnd n r ru- -olsa otu
f'1tird' Ve Haletten cam ynnanlaı ın ~ ü- rup ln ilizcel e çalı ı~ r llf'm n Allah 



~J MA.YIS PERSEMBE 

Aıneriku ve 1'J.fttteli.kler 
1-lükümete ait tayyarelerin Müttefik

lere satılması konuşuluyor 
Sivillerin bombardımanı ve Ruzvelt 

-~~~~~~~- ........ * _....~-~~~-~~~~ 

Vaıington 22 ( A.A) - Demok- rikan efkarı umumıyesin .. hitap eden Ruzvelt ve bahri erkan ile görü.,<tükten 
r,t ayandan Pepper, Reisicümhura, beyanatta buluoınu~tur. sonr• bir kanun Hlyibası tevdi ctmL;leı·-
lfıırbiye ve Bahriye nezare tlerinin Müsarileyh dernıştir ki . dir. Bu Iayihada 10.000 tayyaredm ve 
t - Hali hazırda dü,man tayyarelerı 16.000 pilottan mürekkep bir hava kuv-
flYya.relerini müttefiklere satmak Fransan1n yolları üzerinde u~makto., vefi vücuda ~etiri1n1e:;i deı·pis ed i l:1ı ek-
'-lihiyetlerini bah,eden bir takrir katiyen fark gözeımek•izin mülteci kol- tedir. 
leydi elmİftir. lannı mitralyöz ate&iııe tutmakta, bu- Bu planı tahakkuk ettirıııck içııı 100 
Ayıtn ıne<-lisi bu takriı·i tetkık €"clılınek giine kadar görülınt~ınii telPfata ~ebrhi· ınilyon dolaı·a ihtiyaç vardır. Bu nıC'b

J7.t':rf' haricive e-ncümenine tevdi C'tınir;- yC>t vermektedir. l&.i't Ruzvclt!n l ı~ülyar 182 ınilyon cıo
·1r. · Ruzvelt, Amel'ikanın bu öuı·,•lle )·a- lar miktarındaki fevkalade ınilli ınüda

SiViLLERiN BOMBARDIMANI VE 
AMERiKA 

V••ington 22 (A.A) - Ruzvelt, Fran
sıı \ "e Belçika arazisinde mültecilere 
'<arşı yapılan hava hücumları hakkında 
1i.iküm \"!' kararınt vcrme . .:;i için Anıe· 

pılan harbin ınanasını anlıyaca!t-ı ınlila- faa programında donanm:ıya tahsis edil
taa."ında bulundug:unu il<lve etınic;tir. nıi'! olan 250 milyon d()larclan ifraz edi

.\:llERtKA 10 BiN TAYYARE 
YAPTIRACAK 

Va~ıngtoıı 22 (t\.A) - Kongl'e v" 
ayan tneclli..Jeri bahriye encün1enleri B . 

lecektir. 
• VELS• iN MüLAKATLARl 

Va~ington 22 (.\.A) - Vels ı\vrupo
nın vaziyeti hakkında Ingiliz ,.(~ Fran
sız s~firlcriylc gör~mü~tür. 

ilk kurşun \Büyük Millet Meclisinde 
bayramı 

--*--

Ödemişte Paza
ra yapılıyor 

Ödcını" 22 (H ususi) - HCl· yıl Ma;-ı
.ı ~ n Pazarında kullanmakta olan 

Odoınis llkkurşun bayraın ı bu sene 26 
~1ayıs Pazar günil (Hacıilyas - llkkul'
sun J ıne\'kiinde Halkevi tarafmdan ha
~;rlarıan ;.!.•·nis hir pro~rnn1la kutla na
c lı:tır. 

lialkut t0t't."?l ye tine !:tdip gelnıelt.· ı·i 
lÇin hU:>usi trenler temi.n edildil;:i gibi 
hit tayyare filomu< da törene iştiı-ak 
"<iecek:tir. llkkur~un fıbidesı ön ünci" ya
Ptlacak törene civar kazalardan gelet•rk 
lıoyeUeı- de i•tirak edeceklerdir. 
, lnkıllp Y~ istiklfıl oavasımızın ılk 
n...,,Jesini te~kil eden ve yıllar geçtikçe 
qelecek nesillere de maledilınektc bu
l utıan b u tarihi gün için b ü tün Öd<'ınis
lılor •imdiden hazırlanmaktadırlar. -·-Nafıa Vekili 

lstanbulda 
latanbul 22 (Yeni A>ıı·) - Nafıa ve

kili bu . ..abah ehrimıze gelmiştir. Bir 
lta~ giin kalarak te-tkikatta bu1un;ıcak
tıı;; 

Büt<;enin tasdiki, Matbuat umum müdürlüğü 
teşkili, 

ticaret 
1 ürk, lngiliz, Fransı% 

kanunları görüşüldü 
~~~~~-~-x•-~~~~~-

Ankaı·a , 22 (A .A) - B. M. Meclisi Bu işte ilci ıuahwr vard ı r. Bırıı,i baş-
bugün Refet Canıtezin baskanhğında vekilin bunlarla meşgul olınasma iro
loplarunı.ştır. kfın olmamaı.1 .. İkincisi de Meclise kar-

Celscnin açı.lına.stnJ rnüteakip ye11i se- sı ... Altıncı.~tnın iJôvcsine bendeniz şah
çllen mebuslardan Agah Sırrı Levent 1 sen lüzum gönniyoruın. Bunun icın ça
(Aydın) Kasım Gültekin (Bilecik) ve\ •' P ne olabiliı-? Muhtelif çareler hatıra 
Hazım Atıf Kuyucak (Zonguldak) ın ~elebilir. Birincbi ınc~cut müesseseleri 
intihap ınazbataöl tasdik edilmiş, bun- 1 nw•·cut ,•ckaletl,.re ba~lrunak . Fakat 
lardan Agfıh Sırrı Levent ile Hi'ı7.ım Atır siındiyl· kadar hunun yap1hnadı~ını ve 
}{uyucak rtnd içınisler<lir. Y<lt>ılnnlarının da de.~h:-tiri1diği bu lck-

Meclis l!J40 biil<"esinin ınil;rakl·resinc lifte an)~.;o :lıyor. Bunların 1nuc,yye11 bir 
gelecek p<.tz.aı•le!-İ gi..inü başlanınasınt \'C"kfdelc r;:ıpt0düın<::o-ine ınuhzur görUl
karar altına alarak ruı.nan1eye geçnliş dü~ü anh.~"ılıyur. 1\-1aan1aHh tekrar tet
v~ bazı ınaddelerin ınü-zake.resini laki- kik edilebilir ve ic!erlnden bir kısıın 
ben baş\·ckiil<'te b?*h matbuat un\un1 l _ıC'lki ınC"vcut v(·f:iiletlere ha~lanabilit'.. 
ınüdürlüğll teşkiline \'e vazifelerine aıt Çarenin birisi bu olabilir. İkinci çare 
kıınun layihası üzerinde görü~ülınü~tü.r . bazı n1eınlckelleı·de olduğu gibi bir 

Bu mün~sebet le söz '11an Ali Rana ba~vekillik m uavin!iiii ihdas edilebilir .. 
Tarhan demisti r ki : Ve me,,Jise karsı o mcsul olur. B u gibi 

Muhtereın arkac.le~laı·: hdl'rln heyeti un1uıniyesi itibarile oraya 
Matbuata ve t uı· izme oheınnüyet atie- ba~lannıası n1ümkün olabilir. Ü~üncü 

cli ldiğin i gö~l.eren bu lôyihanHl esa..t11na ÇH l 't..• d l• b ir araLk h"crÜbe edildiği gib i 
tabii ben de taraftarım. Yalnız bu ı nü· siyusi mU~le~arlJ.kln r ihdas cdtlir. Bütün 
nasebetle basvekillclin üzerine almış wki\letler i~ln değil, yalnız başvekalet 
o)acağL albnct işle bu mukamın fevkala- için bir veya iki l~ne .. Bir çare de ınev· 
de ,·ani tahammül edilmez derecede iş cutkr hakkında "yrıca tetkikat yapıp 
ka~~ısıoda kalacağın ı huzuru alinizde dUşümnekle beraber yenisi için onlara 
tebarüz ettirmek btcrin1. i!fı.•:e etıncyip bir vek!ilet ihda~n rnev-
Siındi Diyanet işleı-ı, Evkal uıuuın ınü- zuubahL~ olabilir. 

Cümh riyet .Yeı 
demokratlar 
birleşmeli mi? -·Eslıi relsicümhur 
buna muhalif ... 
Boston , 22 (A.A) - Eski cüıılil wTe•

si H oover, bugün neşrolunan bir mek
tubunda cürnlı.uriye tçilerle demokratla
ı· ı bir araya getiren bir koalistoo kabi
ne.si aleyhinde bu lunmu~tur. 

Hoover diyor ki : 
Koalisyondan mak:.at fırka faaliyeLuıi 

ortadan kaldırmaha böyle bir hükünıe
tin ınanasl tek bir fırka hüküıneti ol
mak olur. Bu da totaliterı bir hüküme
tın ınukaddcn1e~i V€" demokrasi prensıp
lerının ortadan k~lkmu>1 demek olur. 

Hoover, RuZ\·eltin teknik işlcrın ba~ı
na cümhuriyetçilcri getiı·n1e:;ine tnule
riz olmadığını , apcak cümhur~yetçileri.n 
cümhuriyetçi fırka namına değil, ken
di şahtSlan itibariyle işe alınmaları nok· 
tasında ınusir bulunduğunu yaı.n1akta
dır. --·--Almanlar lsveçe 

tecavüzü 
art1nyorlar 

Londra, 22 (Ö.R) - Non·.,ç c~phc
~inden yeni bir haber nlınınann~tır. Sa
dece Stokholmdan ~u haber wriliyor : 

İ~veçin şiınal kısnıında Aln1an tay~;a
ı·elet-1 cevlanlar yapn11:-ilnl'dır. Tayyat'e 
dafl topları İskonun sarlanda harekete 
gcçmislerdir. Bir tayyare Norveç h udu
du yakınında ve .:-~arvikin şark lnda k!\
in J inre istasyonuna mitralyöz ile at es 
açmıştır. İsveçln B<'.'rlin •efi ri protesto
ya ınemur edUnıiştir. 

Norvecte ve Naroikte • 
son vaziyet 

Lond ra, 22 ( ö .R ) - S tokholmd en 
hildiTildiğine öre Narvik şimalinde Nor
veçliler cenuba doğru i1erlem ck tedi r. 
A lmanlar baz ı para"iitçü müfrezeleri 
indire rek mevzilerin i takviye etmi~ler 
ve müdafaa "·aziyetinde olan ku vvetle
rine malzen1e yet İ!ltİrmisl erd ir Bu nunla 
berabe r açlıkta n bi tap d ü~en ba.tı Al· 
man askerleri teslinı olmustur. 

Cenuptaki harek iıl hakkında haber 
a lJnamamışt ı r. Norveç teb l iğinde t\Jor
vcç kıta.lannın h iç b ir asker zayi etme
d en yeni mevziler işga l ettikleri b ildi
rilmi• tir. Buna mukabil Almanların b il
hass~ Tirol dağ ni,:ınc ı tabu rla rı ağ1 r 
zayiata uğramı,t ı r . --·--Belcikadan dönenler • 

l•tanbul 22 (Yeni Asır) - B~lçika 
nın Almanlar arafından L"'tıl3s1 Uzrrl
nc Frao.saya geçen talebeıni>.den dört 
kişilik bir kafile sehriınize ~elıni~tir 
Aynı trenle. Bl'üksel sdiriıuiz Nebilin 
zE·vcesı de t~tanbula dö111nüşh.ir. 

Bir altın 2360 
kuruşa çıkb! 

dürlü~ü, İstat6tik uınuın müdürlüğü, Bunların han~isi rliıiha ınuva(ık olur .. 
Beden Terbiye;ı umum ınüdiidüğü. Eu ciheti en iyi takdir edecek hükünıet- İzmir AsJıerlifı ~ubesi 
uınutni ınürakulk! heyeti rcisli;;i , bugün tir. G~ndenJz ınütal<la olarak arzediyo- reisli~İnden : 
hunların hepsi bas.vl•k51cte merhuttur ... ruın. HeJ' halde bunların adedinin co- !f 

İstanbul 22 (Yenı A.>ır) - Altın li•ti 
btıgUn 2360 kuru~a çıkmı~tır. 

Belçika da 
tevkif edilenler 

Pari.ı. 22 (ö.R) - Belçikada 11 den 
2 4 Mayısa k.adar ordu nu n ve ah o.l inin 
ırıaneviyatını kırınağa ve düşmana ma
lilınaı vermekle mükellef 200 den faz
la dü man ajanı tevkif edilmü,tir. Bun
l~rın hepsi ınuhakeme edilecektir 

F ran•ada ~ekl'r vesi
kaya tabi oluyor 

Paris 22 (A.AJ - Hükümc >Okor • e
~ka.sı usulüniin. bir Hazirand<Jn ilib.art'n 
l. t1lik edilınesinc karar vcrınişlir. i\r
lık ~eker n1iktaı·ı udatn başına 7:-iO graın 
olarak tesbit edilmiştir. 
Ekınek vesikar.:ı u~ulHniin tathiki t -

b·r -dilıtıi,tiı 
~*~ 

Fransa ve lngilterede 
hükümet yenı 

salahiyetler alı yor 
- BASTARM'I 1 iNCİ SAl!lFl:UE -

ÇörçÜ mahalli b<ı· müdafaa ihıl°'ına 
.-:citenllik bir kanun l~yihası d;ı tc,·di 
e-dl"C't.*k: Ye bunun ınüzakere.:,in i n rle th'İ
L..n yapı1masın~ isti~:ecektlr 

Londra 22 (Ö.R) - Fransız hilkü:ne
ttne ) enı salilhiyetlrr verilmistİi'. Devlc
ttn t•nıniyetine kar~ı h:lenen .suçhu· r1n 
divı:ınıhnrplerce \'etilen hükti1ull'rin ! ~
tinaf kahili,·eti refcdilıııMir. P;·ra~ütçü 
rn 'ifl'czt-l('rirle ıni.l. "':ıdele ~için nulhalli 
•<->oost milli ,ııiJd.ıfaa kolları teskil olu
tıacaktır. Fran ... ı;ı: kadınları ela bu 111u-

,•in kıtalara iltihak edeb ilir. 

· 1 - 1-laziran 940 bal".lından itibaren 'r.'ı.!er ınatbual umuın ıniidürlUgü de ba~- f~nlınnınasına ch!!ınmi\_·et \'(_)l'tnrııizı rica 
'-" b" 1 " aubeınize k<lyıtlı unıum }'t-dek suba,: ld-\·ckiHel<' raptedi1ccek olutsa altıncı -ır t'< iyorutn .. " .1 

rın mutat 'ien<-lik yoklamaları ba ... l ı ya-
i ~ daha ilfıve edilmiş olacakttr. Bu rni.itcılfıayı ınütcakiıJ kanunun 
' b caktır. Koord.ina~""On he\·cti reisliğini ll tnuth.lt•leri okunn'u" YC tasvip c·diln1is-

'J J 2 - l zmırde b ulunan l arın nüfus çüz 
nıünaıı.cbctle hatırınızn netirmek islerim. lir. 

" 1\1 1 danı ve bütün ~skeri vesi.kalatiylf' bir-Bu <ı.rrıca bir makam olmamakla bcra- ec isiıı Lugüukü toplantısında birin-
d · k likte yoklamalarını yaptırmak Uzt-re bt'r bn.:ve!t5leti her uunun ıneı::.gul c en cı uıüza crcsl '--'apıl.an kanunlar ara::an- b' b 

~ ' d ' ı zzaı •u ey• mu·· raca alları 111e,buridir. 
~-orucu \'e <:ok ~üınullü bir i~tir. a Türkiye - Fı·ansa, Türkiye - İn~ilte- l I ··1 1 ' 

Al. Il' T h b · l b da de ı·e l'ıcoı·n( . f . I I . asta o an ar raporlarını ubere gÔ!ile-
ı ana ar an u ış er c.ı~m - ... ... \"e ;Scyrı:5C aın <. erın·1 ve tl''" I ki 

~erli ze\·at bulunınakla, bunların Mt!cli· diye ~ınlct~ınalarının ta;dikinc ~it ka- 1 rec
3
e er. . b l 

k l 1 1 l una null la'·ı·lı· 1 .. k . I - lzn11r vilci.yeti dı:fırı:-;ında u li-se arsı tnesu o manıa aı·ı ın~ 17.Ul' ... <.ı arınuı n1uı.cıı ·"reı..ı YtP~ı ınıı,,;. - k 
l' nan ?'luba'.\·lar yoklaınalarını yaptırına · 

uazarı dikkati celbe\·lcmis \ ' E" ili'ıve ey- ı tlr. · •ı l üzere taahhütlü ınektup)arla ~uhev(" ınii
!'I' ec ıs cuına günü toph.n;ıcaktır len1i.sLır : 

Kent~rburi Başpeska
posuna göre bugünkü 

horbın mahiy eti 
Londra, 22 (Ö.R) - Kenterbun ba~ 

peskopo.su Vestn1111ı:slerdt! su beyanatta 
bulu nınustur : Düşmanın görülıncıniş 
~iddet ve ~üınuldcki hücuınları kaı·sı
sında açılını~ olan 5ınansız nıücadele 
yaln ı z hürriyetle insan ruhun u lıapset
ınck jstiyeıı zulüın ,.~ tazyik ara:-.ında 
dewl. ayni zamanda ı tlkatle diru,iz pa
nanizın arR~lnda cereyan etıncktPdir. --·--YUGOSLAVLAR 
Ve Brt::ı.lav sergisi 
BL•lgrud, 22 (A.A) Hava> Ajansın· 

dan : Yugoslavya 5.yan ıneclh;i \'c Yu
go . .,lav kooperatifleri ceıniycti rei.<;i B. 
Korochrt.z berabeı·inde <lyni Ct>ıniyetin 
rcıs ınua,·ini Djordjcnkh olduğu halde 
Bı-c .... Iava giclccekl~r v~ orada bir kaç 
gün kalcı.rak ziraat 111akinrlt•r i ~ c-rgisini 
ziyaret f•dt·ceklerdir --·-lngiliz başvekili 

Cörcil P ariste ' . 
Pari; 22 (Ö.R) - B. Vinston Çör~ : l 

bugün Padse gelmis, ba~vekJl B. RP~·no 
ve general Vcy.~and1a göı·ü~ıılü~tür. 

Harp vaziyeti ve bı r 
!tal y an gazetesi -·--IL\ ST.\l:A FI t lnei SA\ F,\ U.\ -

nır. « ınatcryel z.~ıytdll l'hE'nuniyct:;i7. te
liikb edilemez. r >tihsal .,!tikleri ınuval
(akıyC't kaydc dP.ı:!:Pr bir dcrcct:>dE.' olsa 
dahi .. 
A lm~nya zırhlı ku\'vctler ınıı1 hen1en 

hcınen tan1~ımını ,.e en iyi lota lnru11 
nluazzam hı r harbe "'IOkınuşlur. Bu mu 
harebede oı · t aya konu.lan insan ve nıa
tcryel sennayeSi o kadaı· mühımdir ki 
.... ncak kat'i hi1· zafer ha1indl' hunu üde
n1t•k ınün1kün olu!'. 

ııMüttefilıler son 
daJıilıada nıuzaf fer 
çrlıacaldarciır •.• ıı 
Tokyo, 22 ( A. A) - Nisi Simbun ga · 

7Cte~inin a"'kc·ri ınuharriri General Oha 
~ aııyor : 

lfer ıuulıarcbc nıüttcrikkriu gittikse 
artan ktı \ \'l't in i g;;stcri~·or. l\-JütteCikler 
'on d.ıkikada ınu1.aflcr rı kacaklordır. 

Muhaıı·ir. müttdık ınildafaalarıııda 
gf•ni~ gr-diqin acılJbilınr !'; inden ınÜlt'V<'I· 
liı ha~·rctini glzlf>n1enırkte. fakat bu za
lifu Alınan ıniisaden1~ kttaların ı n s~bep 
olduğunu bildirıne ktt:'dir. 

raca:ıtları liizın1dır. 

4 - Yoklamıct a~a~ıda gö~terildiı:': i 
şekilde ~ubayların rütbe ve sınıflarına 
göre muayyrn günlerde yapılucağından 
yedek ~ubaylarıınızın n1utlaka ı:öslt"'ri .. 
len bugünlerde- ~ubeye nıi..iracaatları ve 
zan\anında. yoklamalarını yaptırmı)·an
lar hakkında ( 1076) ~ayılı kanunun 
( 1 O) nuncu madde•i tatbik edileceğin
den yedt-k aubaylarınıı:ıın göstt"rih·n 
günlerde yoklanlnlarını yaptırınaları ıi
ca olun ur. 

1 6 940 General ve Kurnla)·la.r. 

3 6 9 40 
4 6 ' 940 
) ' 6 940 

5 6 940 
6 6 'l40 

Piyadf' .-\steğn\en ve le~· 
me.nl~ r. 

Piyade C.:stcğmf'n 'r' zh. 
" e daha y ukarı rütbeli 
piyade subayl arı. 

7 6 9 40 Topçu ve ölçme ,\sıe~-
8 6 Q40 rnen ve teğn,en1er. 

10 6 940 
11 6 'l40 

12 6 940 
13 6 19 40 
14 6 940 
l; 6 940 
17 6 940 
18 6 940 
19 b 940 

ı-opçu ve ölçıne Üs teğ
ınen l 'zb. ve daha yukarı 
topc;u suba)·ları. 

Blitün SÜ\.'ari ı;ubayları. 
., ~1uhabere , 
-.. l stihki.ın -. 
> Nakliye • 
,. Levaz ı nı > 

Denic ve hava '"ubayları. 
Jandarn1a aul>aylan. , .................................... ............. .... Geııeral .... özJı_•rini su suı·l'tle bıtirıyor: 20 6 940 Bütün hekim ve di• dok-

2 1 6 9 40 torları l Jir h ir inrınada ~ijrcıniyece j':i ni z ~·t'llİ 11 .\RP llahcrlcrini Yalnız 

LALE ve TAN 
<; iNF.MALA RIND,\ C. ÖRJ:miLiıtsi . ·tz 

BVGVH 
1 - ~lu t t~f ık lcrın \C Sark orduları ıun Kar:ıda. lla \·ada vr dl"nizlerde-ki 

HARP HA7.IRLHU .. \ r.ı 
2 - . "Olt\ FC' ShllİRl.Eltİ[l;L. BlHIR!\ltl11. 1 \~I .. . \. 

Alıuanların 11ajino huthnın ı-.intalind~ 
pii:ıkiirtiilmelcri ihtimali uzak ' bir ~ey 
d • · ~-ild ir. 

ltalyan hariciye 
nazırı Arnavutlukta 
Brendız ı . 22 ( .\.:\ ) - \rna"·u tl uğa 

22 6 9 40 

2 4 b Q40 Baytar "fi' eczacı •ubay· 
laTJ, 

2j 6 'l40 Demiryol v• harp •<1nayi 
subayla rı. 

26 6 <l 40 He .. p ve muamele mo· 
murl arı. 

Bitaraf ların yenı tedbirleri 

Romanyada birçok efrat 
silah altına alındı 

Yugoslavya ve /şviçrecle verilen kararlar 
Pari&, 22 ( ö.R) - Rı>manyada 1 de "üzıd e efrattan murekkep <>lacak

mubtelif amoflara menoup bir çok efrat tır. 
ailaha çağnlmlflır. Biikrqten alınan ha- ıSVıÇREDEKI KARARLAR 
berlcre &Öre iyi malUmat alan mabafil- Pari:s, 22 (ö.R) - l!>viç,.-ede nesredi-
de bu suretle yapılan divet neticesinde len b ir emirnamede .tt-hirli gazlarla pat
Ronıa.nya mü.sel1i b k uvvetlerinin 250 layıcı ıTiaddelerin hu!-uS-İ •ah ıııılar ne~
bin kadar artacağı tahmin edilmektedir . . dinde bulunmi1$t r.ıtn e- dilf'rtk anc-al hu-

Bu tf"dhırın ihtiyat eseri olduğu, çün- ~u~i mü"aade il" buna ruhsd.l \..t·rılec-e-ği 
kü i!Wn zamıİınlarda kom tıı;uların da b u bildirilm1"hr 
kabil tedbirler ittihaz ettikle:ri ili.ve Pari .. 2 2 ( ö.R)- J,.vi<;re: Konfedrras· 
ediln1ektedir. yon ı eisi B. Bilegolas parlimento "-oın•._.. 

Paris. 22 {Ö.R) Bükr~~ten bjldi- yonuna eiyasi vazıyeri ızah ederek hnı ıç· 
L· ildlğinc göre umuın erkanıharbiye 24 re milletinin en <111kı vt- ahli.ki bir bitarar .. 
aate kadar ihtiyatların kıtalarına ilti- l ık muhafaza~• azmini tt>barÜ7 ettirn1ış
hakın1 emrelnli~tir. Mezun olanlar da tir . 
derhal kıtalanna ıutiracaat edeceklercUr. lsviçrenin hüniyet ve istildi lini m u
Romanyada halen bir milyon 300 bin bafaza için bütün hviçreli kadm ve er• 
kişilik bir kuvvetin silah altında bulun- kekler her fedakirlığa ve ha tta canlan-
du(:ıı tahmin edilmektedlı· ru dahi fedaya hazır olup her hangi bir 

YUGOSLA VY ADA taarruza nered en geline gelsin muka-
YENI TEDBiRLER vemet azmindedir. Yeni umumi sefer-

Belt{rat. 22 (A .'\) - HavaK ·\1an- berllk sükünet içinde tamamlanm~tır. 
s ı ndan: Ordu un,urlartnın tı-~limah ve biitün 

Naibı hliküınelln bir kararnaınesi il<- luıdutlardaki tRhkimat mühkt>mdir 7a• 
·rch etnik adandak ı kuvvetler :yeniden bıta ve neferlerin n'laneviyatı 1i1t"mlekrt 
teşkil edilm iı:ıti r . Bu kuvvetlerin vaz ı fe· müdafaasına büyük ınuvaffak.ı) Ptle 
l;İ düşmanın her türlü faalıye:tine mi\ni ınuk:tedir olacaklarını östermf'ktedir. 
o lmaktı r . Reislcümh ur netice olarak lıviçrtonin is-

Bu ku vvetler harbiye nezaretine bağlı tikb a linc- emniyetlr bakmak münıkün 
bi r fırka kumandanı generalın idare•in- olduğunu beyan etmi..-ıti r . 

Bundan sonra Sovyetler 
Almanlara benzin 
vermiyecekler mi? 

Kaunas 22 (A.A) - Hususi b ir m<"nbadan ha ber a lındığına göre, 
Sovyet Rusyadan gelen ve Almally aya gid en bir benzin katarı hal<"n 
Litvan ya demiryolları ü ze rinde b ul unmaktadı t . Sovy .. tlerin verdikleri 
ikinc i bir emi r üzerine bu katar tevkif edilecek tir. 

lngilteredeki Hollanda kuooetlt!ri 

Ordu ve donanma yeni 
harplere hazırlanıyor 

------X.f,X 

Polonyalılar da her yerele çarpı~ıyor 
Londra 22 ( ö .R) - Hollandanın olup orada inşaatı ikm:ıl olunacıılr. 

lngilterede bulunan milli müdafaa ve se rvise konacaktır. 
nazm, Hollandadan kaçmaia mu
vaffak olan kıtaatı müttefiklerle b ir 
likte harbe devam için tensik etmek 
le me§guldur. 

Londra 22 (ö.R) - Hollanda 
harp filosunu teşkil eden gemilerin 
hemen hepsi lngiliz limanlarına gel
miştir . Hali in~ada olan harp gemi
leri ve İnşaat destgihları Almanların 
muvasalitinden önce tahrip edilmis
tir. H a li inşada olall bir destroyer 
rom örkörle lngiltere ye nakledilmiş 

YE:-!! POLONY,\ ORDUSt:NUN 
YARDTh1.'\LAR! 

Paris ~~ (Ö.R) Pulunyanm P nt aıan
sı bildiriyor: Ye-nı ten'." k edilen Polonya 
ordusu }'alnız N'orveçte değil. her ta
rafta müttefiklerin istiklUI ve z;sfl:'rl ri 
için 1ngil.i.L ve Fran ız ordubrı ile hir
likte dii§ın<\na karşı harp l'tm~ktl!'dir. 
Son zaınanlarda Norveçin drni7 ve hava 
orduları tnensuplanna lnı?iliz ... ak ... •nla
rınca asker! nı~anlar verilmi~tıl" lnPrlıı: 
et.skeri ınakamaİı tara! ından Polon)-·a"' 01·

dusu prkd.nına da ni ~anlar v~rilmi~tır. 

Tuna komisyonu toplandı, 
Romanyaya verilen salahiyet 
Bükre!'?. 22 (Ö.R) italya , Alnıanr:ı. İııgil •rp Fr;ı ıı'>d. R"ıııanya ınuralıha:-r 

!arının i~tit·akiyle A \TUpa, Tuna koıni:-. yoııu Roınanyan1n Gnlas lim'-tnıııda top
l;-ıııaı-ak Karadt:.nizden Tunaya \'t! biln1 ukabcl~ Tunadan KurarlC'nizt• '!{ircn ve 
rıkan :.;eıııill•rde kundakçılık hart•ketlcr ıno kar..-ı ittihc:~ıı l:izıın gelen tedbirleri 
gö ı iısmüs ve bu t~dbirlerin .-funN nehri a in bahri ·runa d<:'nil~n kısının~ teşnıili 
hu:-.tı:-.und:-. Ronıanraya ınüsaadl• \'Priln1 c i h:in l{uı nrn. 'Y'U .:ı nhha:-.ın!n h•kll(ini 
kabul L•ttnistir 

/ngilız hariciyesinin 
bir tebliği 

Londra. 22 ( A.A) - Haı·iciye neza
reti asa~ıdakı ınen1leket lerin hundun 
bO,ı. il· J\lııı~uıya t.u·ııfından İ\~al t•dilıni~ 
fıdde-diln1e r la1.ım oldugunu hildırrnC'k
rr-dır 

Siıııal P.\ ~leıleri nüslı•:-.na olnıak üze-
l'l' Nor\'t'(' krallığı.. 

Holluııda krallığı. , 

Lük>":nbur~ bürük dukalıgı. 
Hariciyl' nPzareti bu tebliğin Hollan-

d;.jnın ıni.is\(l-111lekelerine sUınulü olma
nı~ını ilU\·t" Ptınekttıdir. 

ltalyada Alrnanlarla 
müzakereler 

Par6 22 (Ö.R) - ltal,ya hın ü:tihhar 
C"dili~·oı-: • .ı\ltnan ·ni.ına··alit :ı1Jst~ş;u·t 

B Kbynınon. MiH\noda ltalyan iıyan,n
dan Canini ıle gorU ıntişti.ir. !\lülilt tın 
nıc\'zuu Tunadan .. \<lriy&tik df"nİ7.tae 
kadar uzani.1n \·e Jtalyan kontrolü ._~ bn
da bulunan d~ıniryoludur 

Yint> Ronıadan bilrliriJdigin~ ~(;re Al
ın.ın ,gl:'"Ticrali Fon Ep 1talytın krallı-trı
nın abidesine. meçhul ..:\sker \"C Fa~;!;t 
ölüleri itb;dL~IC'rin[ C"Pit--'nk!Pr koyıuu,ı
tur, 

~·---------------------------------!! VCV:Z SİNEMA GVNV 

Kültürpark S1nemasında 
SAAT 1 UEN İTLBAREN GEC ı: L \IUSINA KAUAR 

Duhuliye l>üyüJı, Jıüçüh hususi ıs birinci ıo Jır. 
BU FİATLE 

Şirleyin .SOKAK KIZI ve Aristolıratıar Jıulübü 
Filiıııleri ' " PARAMUNT JC.:r.N.\L görillttektir .. 

SEA. 'SL.'\R : I - ;; - 8.tS Ari, tokratla r Kıılüh ii .. :ı.:ııı - i. ı;; Sok uk K 17.t. . ......•....•....................................................................... 
CT MA C.f' :-IÜ: 

BEY la Z HEMŞİRE 



~erg-iz •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••• Kokulu Kız 
Ml-il ... lı··R IP"Jıı:ıoco•m=-a••n•: •2-~Y~A~Z~A~N~: ~A~dm:-n•a•n·B~ilget 

Ankara Radyosu 
---.ll-·---

BUGVN 

-*DALGA UZUNJ.Ut:U 
1139 m.. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberlerı 

inal seviyorsa, aşıksa onlara ne olu· Fayton •esi işitmiş. Babam gelmiştir, 12.50 Müzik ÇALANLAR : Ruşen Kam 
:Yor? Ba!ıkasına bir zararı olmadıktan diye hizmetçilerden birini uyandırmıya Cevdet Kozan, Vecihe .. 

lüzum görmeden hemen kapıyı açmış. OKUYAN : Müzeyyen Senar 
.ocnB~;· gün karar verdim. Şu inal arka· Gelen babam değil de ka<abanın dok· 1 - Karcığar peşrevi 2 - Udi Ahmet 
da~a acaba sevdiği genci bir sorsam mi, toru imiş. Annem bittabi, uğradığı sü- Karcığar .şarkı (Tiri çe~manınla soyc!~y
dedim. Onu, geceleyin yatakhanenin k.Utu hayal arasında doktorun gelişinin !edin) 3 _ Tanburi Ali - l(arcığar ~r-
41uş odastnda yakaladım. Beni görünce sebebini soramamıı,. Doktor da söyle- kı (Bir taraftan 5.şıkı derdi gaın) 4 -
öyle .sevindi ki.. memiş. Doktor çiftliğe girmiş ve misa- Tatyos _ Karcığar ~arkı (Hatıraın r~ha~~ 

_ &n de duş mu yapacaksın. Fik- fir odasına buyur edilmiş. sız etn1ezsc seni) 5 - Karcığar turku 
Jet} Neden sonra doktor: (İki de turnam) 6 - Karcığar türkü 

_ Hayır, ama, sana bir l'ley .sormak -- Numan bey nerede, demiş. Beni (Benliyi aldım kaçaktan) 13.15 Müzik 
ietiyorum. Acaba münasip olurmu der- acele çağırtmı~h. Avda yaralandığını Halk türküleri 
ain} haber etmi•lerdi. A7jz Şenses ve Sarı Recep .. 13.10 • 14.00 

_ Neden münasip olmıyacakmış. Bu acık); haber annemi kalbinden Müzik : Hafif Müzik (Pi.) 18.00 Prog· 
,Bence, aırkadaşlar ara.,ında lı:onuşulmı· yıldırımla vurulmuşa çevirmiş. Hemen ram ve meınleket saat ayarı 18.05 üzik 
ya~ak mevzu yoktur. çiftlik halkım uyandırmış: Oda müziği (PiM.) 18.30 üzik : .Radyo 

_Sen birisini seviyormu~~un İnal} - Acele atlanın, demiş. Bey avda Caz orkestrası (Şef : İbrahim Ozgür) 
_ Nasıl, ıanada mı anlattılar'> yaralanmış. Nerede ise hemen hulun.. Soprano Bedriye Tüzünün iştirakiyle 
_ Bunu bilmiyen yok ki .. Hep dedi· Adamlarımoz aılanmışlar, kar tipisi 19.10 Müzik : Saz eserleri ÇALANLAR 

k.Qd.usunu yapıyor c;ocu\dar.. içinde hahamı aramıya çıkmışlar, neden Hakkı Deı·ınan, Seri{ İçli, Hasan Gür, 
_ Seversem ne olurmuş sanki.. sonra babam sağHn1 eve, yalnızca dön- }Iaındi Tokay, Basri Üfler. 
_ J liç bir şey olmaz tabiii. Fakat mü~. Doktoru görünce birden bire beyni 19.25 Müzik : Okuyan • Safiye Tokay 

aen de henüz bu işler için pek küçiik- almış .. Ne doktora, ne de anneme tek ı _ Udi Mehmet . Kürdili H. şarkı : 
aün kardeşin1 . .kelime söylemeden av elh~elerini çıka- (Derdin ne ise) 2 - H. Yusuf - Kürdili 

_ Hakkın var Fikretcii;im. Bu pek rıp yatmış. H. Şarkı (Kaldı yollarda bu şeb) 3 -
~rken bir iş .. Evvela, şunu söylemek is- Doktor buna hayret etmiş, hele an- Kürdili H. Şarkı (Hançeri ebrusu sap
ıerim ki, sınıfımızda 3~ıkı olmıyan ve nem büs bütün hayrete düşmü~ .. O za- landı) 4 - Fahri Kopuz - Kürdili H. 
•cvmiyen çocuk yok. gibidir. man içinde şüpheler uyanmış. Doktor Şarkı (O fettan dilinin) 19.45 ~1:em1eket 

Az daha bağıracaktım: da aldatıldığından müterzzi ola Tak. ~ift- saat avarı Ajans ve ıneteoroloji haber-
- Ne d<dim inal.. Yoksa herkes mi liği terk edip gitmiş... Jeri 2Ô.OO 'Müzik ÇALANLAR : Kemal 

a._Jc} i:"te Fikretciğim, bu av gecesinin bü- N. Seyhun, }..,ahri l{opuz, İzzettin Ökte. 
- Bilha~sa aleyhimde dedikodu ya- tün sıkleti. babamın ve annemin bütün ı _ Leıni - Ilicaz sarkı (Soruhna~ın ba

panların birer sevgilileri bulunduklarına ı..ayatlaTınca devam etti. Sonra, ben na yesim) 2 _ Maksut _ Hicaz şarkı : 
·· b k S ,1,·,·n,a,·a a~lmis.tim. Babam benim dün# Le ı· 'b' · ') 3 s Kaynak ,up e }O .. onra.. • y a gı ı sevnm s"nı - . • 

inal durgunlaşmı~h. Kend;sinde bana yaya gelishnle bile zerre kadar alaka# Hicaz türkü (1-fcğer ben aldann1ış1m .. ) 
bir az daba yakınlaşmak isteyen bir hal dar olmamış. Senelerce annemi kucak- 4 _ Zeki Arif _ Hicaz ~arkı (Bahar o]
vardı. GözleTinden dan'llıyan iki damla lan'lamı'!', &enel~rce aralannda tek cüm- sa açılsa güller) Okuyan : Melek Tokgöz 
ya,t mendilimle silerken ~ol elimle ya- le geçmemi~ .. Babam, kendi keder ile- ı _ Hüzzan1 sarkı (Güzel gün g:örme
naklanm okşuyordum: mi içinde !.:endi kendi. ini yiyip bitirmiş. dim) 2 _ Al'iı'bey . Suzinak ~arkı (Aş· 

_ Söyle inal. dedim. Senin sır oTta- Annen1, bu acı şüpht"nİn alhnda eriyi.p kınla yanmaktadır) 3 _ Suzinak şarkı 
jın ola bilirim. Bana heT cihetçe inana verem olmu~. (Bir nigMunla kapı1dım) 20.30 Konu~
bilirsin. Hic mi hiç, kimseye bunları Anlıyorsun tabii Fikret .. Babam 0 ge- ma 20.45 Müzik : )<'asıl heyeti 21.10 Ko· 
anlatmam. Kötün bir İnsan dcKilim ben. ce <lnnemin doktoru çi(tliFc diivet ettiği- nuşma (Sıhhat saati) 21.30 A'lüzik: Rad-

nkara HaJkevinde 
Genç amatörler resim sergisi 

merasimle açıldı 
-------:Xoıı<X 

Ankara, 22 (A.A) Ankara yetine yeni bir hız vermiş bulunuyoruz. 
halkevinde tertip edilen birinci amatör Bu meyanda güzel sanatların mühim 
resim ve fotogTaf sergisi bugün 17.30 bir ~uhesi olan resmi ve bir dokuman 
da C. H. Partisi umumi kiitihi Dr. Fik- kıymetini taşıdığı halde bugün güzel 
ri Tüzerin bir nutku ile açılmıştır. ıanatlar sırasına girmiş fotograf daha 

Serginin açılış merasiminde başvekil ~umullü bir aurette yaymak ve inkiıaf 
Dr. Refik ôaydam ile maarif vekili Ha~ ettirmek için halkevlerimizi her sene 
san Ali Yücel ve vekiller heyetinin di- Şubat ayında bir resim ve fotograf acr
ğer azaları ve Ş?Üzide bir davetli küt1e8İ gisi açmaya teşvik ettik. Burada halkev
hazır bulunmakta idi. lerinin alfabe sırasiyle teşhir edilen re-

Cenç istidatlar aTaınnda resim 'Ve fo- simsinı ve fotograflar yurdun muhtelif 
tograf çalışmalarını teşvik mak&adiyle köşelerindeki halkevlerimizde bu seneki 
teTtip edilmiş olan bu sergiyi açarken Şubat ayında açılmış sergilerde derece 
parti umumi kiıtibi Dr. Tüzer şu nutku kazanarak gelmiş esererdir. Teşkil edi-
söylemiştir: len jüri heyetimiz bu eserer İçinde tek-

Sayın genel başkan vekilim: rar derece kazanan 20 eıeri mükifat-
Halkevinin birinci amatör Tesim ve landırmıştır. Bu suretle bu sahada ça11-

foto2raf sergisini yüksek huzurunuzda d vl .. 
~ şan gençler partinin mad i mane mu-

açıyorum. 

Aziz davetlilerim; bir az ıonTa gezip 
öğreneceğiniz Tesimler &ergının ismin
den de anlaşıldığı veçhile memleketi
mizin en ücra köşelerine kadar yayılmış 
hollcevlerimizde çalışan kabiliyetli Türk 
gençlerinin kendi zevki ve hevesleri ile 
yaptıkları eserlerdir. Bu e11erlerde teker 
teker büyük birer sanat iddiası yoktur. 
. .:\ncak ı:ıanahn artmasını amatör elile 
dahi olan sanatı ücra köşele.re kadar 
yaymakta ve sanat heyecanını halkın 
ruhuna katmakta beklemek lazımdır. 

Bu serginin değeri i~te bu maksadı 
temin noktasından mühimdiT. Memle~ 
ket;n bu ııahada çalışan amatör gençle~ 
rini çah~aya sanattaki kabiliyetlerini 
inkişafa yaTıyacak olan bu sergiler ileri
de o büyük maksadı da İstih.!!ale yarıya
caklardır. 

Halkevleri ilk açılışlarından itibaren 
güze] sanatları trşvik etmeyi sevmeyi ve 
fllevdirmeyi vaz.ife ve çalışmalarının ba
şında tutmu§tur. 

Milli şefimizin verdikleri lr.:ıymetli di
rektif ve irtatlarından kuvvet alarak hu 
sene halkevlerinde güzel Mnatlar faali-

zaheretine de nail olmuş bulunmakta
dırlar. Bundan böyle Halkevlerimizin 
resim ve fotoğraf ealışmaları her sene 
Mayıs ayında An..ltarada açacağımız bu 
sergide ndeta bir imtihan verecek ve 
mükafat görecektir 

Bu suretle bir taraftan sanat kabili
yeti taşıyan gençlere bu kabiliyetlerinin 
inkişafında bir zemin hazırlamış, diğer 
taraftan Türk halkının doğuştan mevcut 
5anat severliği ve z~vki şuurlu bir aktif 
hale getirilmiş olacak ve bu sergilerin 
değeri gerek cümhuriyet hükümetimi
zin ve gerek partimiz gllzel sanatlar sa
hasında dahna artan teşvikleri ile her 
sene bir daha tekamüle ermi~ buluna
caktır. 

Halkevleri gençlerinin bu ilk sergile
rini serellendirmenizle onlara büyük il
tifat .etmiş ve çalışma hızlarını teşvik 
etmek lüt!unda bulunmu~ oluyorsunuz. 
Hepinize teşekkür ederim. 

Bu nutku müteakip sergi gezilmiş ve 
muhtelif Halkevleri gençlerinin eserleri 
olan resim ve fotoğı:aflar takdir ile sey
redilmi~tir. - BiliyoTum FikTet, df:'di. Seni hf"- ne zothip olmt•,. Arala Tındaki rnünaee- yo orkestras

1 
(Şef : H. Ferit Alnru·) ... 

men anlaJı verdim. Ben a~k yapma!;- boıler suya saklamış olmak için evdeki 22.20 Müzik: CazbaJld (pi.) 22.30 Mem· 
ta hir az da mazurum. Çünkü hayatta, adan'l1a:ımızı t1avdığını sanmı,. Ve gUya leket saat ayarı, Ajans haberleri, ziraat, 
beni koruyacak ne annem, ne de babam cürmü me~hut haJinde annemi yakala# esham, tahvilat, Kambiyo, nukut borsa- ••• • • •• • • 
kaTde:ı::im amcam, akrabam var. Hima- yınca bir daha onunla görüı,memi~. An# sı (Fiat) 22.50 Miizik : Cazband (pl.) K ı d b ... •• k POLİS'l'E · 

)'f"ye, .daha doğru!'IU meşgul olmıyR, se- cak mütaa~!'llp bir adam olduğu için tat- 23.25 - 23.30 Yarınki pıogram ve kapanış arısını yara a ı, uyu 
"Yilmiye iht!yacınl var. lik eyleınC'ği, e""e do.ta rezil olmayı ha- 1 

)hale daha çok yakınlaı:m1!!tnn. Şim- tlnndJn ge<-iTmemİ:j .. Böylece bir hayat r B o R s A 
diye kadaT onu bir arkada, olaTak sc- «ÖnÜp ~itmi:ış... k d • • •• ld ... d •• 
~~;::J:.~'i:J'0~~ :~ar:kug~;:ı;:r~ue~ilec•k -Bl'iMF.01- ar eşını 0 ur ll 

Duşhanenin arka penceTe~i önünde •• • •••••••••• ••• ••••••••••••• •••• •• •• ••••••• İNCİR 
oturmu~tuk. Pencereden bol boJ nüfuz • / k ~ : 124 Şerif Remzi 
eden •erin bir rüzgar ci~erıerimize do- : Devren satı ı .,,er- E 

16 
Alyoti bi. 

8 
3 75 

8 125 
3 75 

luyordu. inal bana kendisini daha açık E : 140 Yekun 
bir ~ekilde anlatıyordu: • betçi dükkan ı : 203021 Eski yekfın 

- .-Benim de seninki kadar iyi bir • • 203161 Umumi. yPkfın 
babam, çok müsfik ve fedakar bir anam : Asınah t1e~cillL 140 nun1aralı ~r-E ZAliİRE 
,,a,.dı FikTetciğim. OnlaT o kadar iyi in- ~ betci dükkanı ac.·ele devren satılıkbr.: 600 çuval Buğday 6 50 6 50 
aanlardı ki. anlatmak" tarifinl'! imkiln : TaJ:plC'rin icindlkilerine mliracaal1e-: ''ll!•~ 

: ri.. :l~G:ZlllfJ!.lı.11!9~~.r.xl~a 
göremiyorum. •••••••• •••• •••••••,, ,, , ,, •••• ••• •••• ,, , ••• 

- l\1adranh babam, rski kafalı ve 
b;lhaS!a mutahassıp baham hayatının 
tek gününde annemi güldürmediği P,ibi. 
yine evlilik hayatında gülmf"k imkfinını 
kt"ndinde bulamamı~tlT. ·l 

Madran dağlarının ete~indeki köyü- rJ 

müz.de geçe nçocukluk hayatımın bazı 
eafhalaTını hayal meyal hatırhyabiliyo
Junı. Cü7el bir çiftliğimiz, !!Ürü sürü da# 
vaılarımız, koyunlarımız ve bir ahır do- ' 
)usu atlarımız vardı. Çok sadık adamla# 
nm12 babamın çiftlik islerini vayet iyi 
idaıe ediyorlaTdı. Babam müfrit bir ev 
meraklısı idi. 

Baham ve annemin iJk evlilik ünlC'rİ 
o kadar mc~ut v~ iyi g~c;mict ki, bunu 
zavallı anneciğim bana ağlığında bü
yiik bir hüzunla anlatır duTurdu. Ben he
nüz doğmadan bir akşam babam a'·a 
fİlmiye hazıTlllnmı~. Çok !'evdiği anne
min yanına varınca onu kucaklan11~: 

- Karım demi~. Bu gece icin İznini 
ricn edece{i:im. Arkadaııılarla ıııüreite gil
mdc: istiyorum. Eğer müıııaade edersen .. 

1--lava o kadar karlı imi§ ki. annem 
&ıTf babamı rsirıı~mek İ(İn buna mdni 
olmak İ•temiııı: 

- Citme •. demiııı .. Bu gece hava kar
lı .. Dı$8Tda adan1 boyu lar yatıyor. 
MaazalJf'h kurtJar saldırırsa benim halim 
neve varır. Cıldırırım ~onra .. 

Babam gülmüş: 
- Sen ka~avetlcnme kadınım. de

miş. Çiftem o kadar tetiktir ki, gördü
Vünü helik etmekte 11aniye kaç1Tn1aı. 
Ben sabaha yakın dönerim. 

,~nnem. Ü7.lHerf'k bu ~idi1Ze razı ol-
mu, ... 

Saatler geçnıi~. annem babamı belc:
]iye bekliye sedirde uyur kal mı, .. Cec~
nin ı;ıeç bir saatinde ciftliğin önünde hlr 

Pli 

DO TOR 

Sali~ Sona~ 
Askeri hastaneo..i ciU, saç ve züh-ı 

rc\·i hastalıkları miilchassısı .... 
2 iııri Beyler No. 79 

Dikkat 
Radyo meraklılarının sabırsızlıkla. 
beklediği 120 v•• 150 voltluk ve 500 
saat garantili Anut Batarya ve her 
cins pillerimiz gelmi~tir. 

TÜRKİYE UMUJ\l SATIŞ YERİ 
HÜSNÜ ÖZ ÖDEMİŞLİ 

HALEFLERİ 
Sulu han civarı No. 28/9 
H.3 l - 15 (912) 

7 "t!tt<Xtıaıa~/'//i!'~;,/,& 

Kemalpaşa Belediye 
t inden: 

• 
~ıyase .. 

Kemalpaşa Kirez panayırının 25 Mayıs 940 Cuma ... teaj gününden itibaren 3 
gün devam edeceği ilan olunur. 1867 ( 1028) 

Turgutlu belediye reisliğinden: 
<.:ümhuriyct meydanı parkı için 

1 ! dirsek 18 adet l l ince •ulama 
1 ! 2 dublinible .. tın alınacaktır. 

1 { ince 129 metre galvanizli boru iki adet 
musluğu 20 adet 1 i ince « T > 12 adet : 

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

Turgutlu belediye reisliğinden: 
11, 18 ebadında 1200 kilo yeni kurtun boru eatılığa çıkarılmıttır. 
Boruların beher kiloounun muhammen fiati 30 kuruttur. ihalesi 25/5/940 

tarihine müsadif Cumartesi günü saat 1 1 dedir. 
Talip olanların yevmi mezkUrda Turgutlu belediyeei daimi encümenine mü-

racaatları 15 18 21 23 1717 (941) 

-------:x*x:~-----
Urla kazasının Yenice mahallesinde Yaralı Abdurrahman hadiseden sonra 

Park sokağında 18 numaralı evde otu· imdadı sıhhi otomobiliyle İzmire getiril
ran rcn~per Ha,an oğlu Mehmet Karn· ıni5 ve memleket hastanesinde tedavi 
ela)!, ailevi bir kıskançlık yü1.ünden ka- altına alın1n1ştır. Yaralı hastanede ya
rLc..·ı Bn. Hanifeyi bıçakla bacağından pılan ameliyattan sonra hayata gözleri
hafi{ sw·ette yaı·alamıs, büyiik karde~i ni yummuştur. 
Abdurrahman Karadağı da av tüfengi- Suçlu Mehmet, gece yarısından sonra 
le snğ koJunJan ve sağ ta:.·afından ağır zabıtaya n1üı·acaatle teslin1 olmuş ve 
suretle yaralıyarak kaçmıştır. hakkında tevkif kararı çıkmıştır. 

e 
Yüksekten düşüp öldü 
Ödemi~in Beydağ nahiyesinin Kuru 

dere köyünde Abdullah oğlu beş yaşın· 
da Arif, oturdukJarı evin ikinci katın
d~n dü~ ınii~ başı parçalanarak ölmüş
tür. 

Kaçıı•mak istedikleri 
kızın anasını 
yaraladllar •.• 
Emiraleın no.hiyesinde bir hadise ol

muştur. Senihcl isminde bir kızı kaçır
n1ağ::ı gelen Hüseyin Güneş ve Ahn1et 
Sezer, buna m5.ni olan kızın anası Ax_
.~eyi iki yerinden bıçakla yaralamışlar· 
dır. Yaralı hastaneye kaldırılmış ve suç
lular tutulmuştur. 

Türkiye iş Ban .. 
kasından: 
Türkiye i'j bankası kü
çük cari hesa.plaı·ı ar:ı~ 
sında yaptığı Mayıs 194C 
keşidesindc .şehrimize!~ 
isabet vaki olmu~ 6881 
sayılı hesap sahibi &;· 
refpaşa mukim Yavuz 
1000, Karantinada otu • 
ran Huriye Topçuoğlu 
da 100 lira kazanrnı~hır
dır. Bu münasebetle 
büyük ikramiye sahibi 
Yavuzun resmini dere 
ediyoruz. Talihlileri teb
rik ederiz. 

Uyurllen taarruz •• 
Ke<telli caddesinde Mecidiye hanın

da uykuda bulunan bir genç kıza taar
ruz teşebbiisünden maznun Hakkı tu
tulınu5, Adliyeye verilmi~tir. 

Derede boğuldu 
Evvelki gün, Seydiköyün Atıf bey 

mahallesinde oturan 12 yaşında Ahmet 
Aksoy, Yobaz deresinde yıkamrken bo
ğulmuştur. 

Cesedi bilahare bulunmuştur. 

KUYUYA DÜŞTÜ 
Alaçatı nahiyesinin Tok oiil!' mahal

lesinde yedi yaşında Ceyhan Özkarı iki 
ru-kada{iyle oynadığı sırada ağzı açık 
bir su kuyusuna dü~erek ölmüştür. 

BERGAMA, KAYSERİ 
Ve Erdek tarihleri 
Yunanca Proia gazetesi yauyor: 
(Anaroli) namındaki küçük Asya ce-

ıniycti Bergama, Kayseri ve Erdek 
Run1 cemaallerinin tarihleı·ini yazdır
mak iç.in bir ınüsabaka açmı..5t1r. 

ZAYt MAKBUZ 
38-lG siparişimiz için İzmir gümrugu 

veznesine yatırdığımız TL. 423.17 •dört 
yüz yirmi üç lira ve 17-00> ya ait 28-
7-938 tarih ve 367518 numaralı gümrük 
depoziro makbuzunu zayi etınbj bulu
nuyoruz. Yenisi ahnacağından zayi edi
len makbuzun hükmü kalmadığı ilA11 
olunur. 1862 (1026) 

1ZM1R StC1Ll TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

' - ,.. • • \• ' --ı .. - ~ _.._ ' • • "' w ı · ~~ ' 1 ' ·~ ~ • ' • ı - . .. ·~' . . . . /.· Jüdit N. KampeM ticaret ünvaniyle 
lım.irde kuzuoğlu çarşısında 67 nııma· 
ralı mağazada her türlü kaz.mir ticareti
le iftigal eden Jüdit N. Kam peaain işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2745 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilAn olunur. 

Mide Vücut 

Makinemizin kazanıdır 
Ona verilecek gıdaları itina ile seçmek çok ya,amanın esas tart· 

larındandır_ Midenizi yormadan tam gıdanızı almak için yemek 
listenizin birinci satırında mutlaka A N K A R A N 1 N ............... . 

YA YL A Makarnası 
BU LUNMALIDIR 

Dikkaat: Yayla makarnalo rında boya yoktur 
Bütün bakkaliye mağazalarında vardır_ Siparifler günü günü

ne hazırlanır. 
UMUMi SATIŞ DEPOSU: 
Pe,temalcılarda Esnaf Bankuınıo eski bulunduğu bina yanında 

Numara- 53 E N I S S E V I L ( YAYLA ) Makarnaları büyük 
TEL EF ON: 2236 

1 KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Bu::iin rc,•kaliidc bir program 

iKi FiLİl\f 
CllOIAZ .SOKAK 

Bir 'ienç kızın heves ve nefislerine 
kapılarak yapmış olduğu hatanın e · 
L<tırabını ve nezih bir aşk ile kardeş 
e çocuk muhabbetini canlandıran 
ok kuvvetli bir mevzua malik em
l•iz bir filimdir. Bütiin a ilelere ve 

enç kızlara hararetle tavsiye ederiz 
Oynıyan Günahkar kızlar filminin 

unutulmaz sanatkarları 

YU.DIRIM SÜV ARI 

1940 

Tebliğler 
---·---

Fransız Resmi Tebliği 
Paris, 22 (Ö.R) - Akşam tebliği.: 

Giindüzün mulıarehelcr Fransanın .ş•· 
malinde ve Belcikada devam etıniştır .. 
Cephenin diğer· kısLmlarmda kayde de• 
ğer bir şey yoktur. 

Alman resmi tebliği 
.. b ,kıJ-Berlin, 22 (0.R) - Alman a. 

mandanlığının resmi tebliği : 
Fransada Som nehrinin şimalinde (~Ş

kil ettiğimiz çıkıntı Senpol MontrÖY ıs· 
tikamet.inde denize doğru tevessü et· 
miştir. 

Belçikada Ost.ınt ve Fransada Dun
kerk, Kale, Bulong ve Dijep limanları 
hava kuvvetlerimiz tarafından bir daha 
muvaffakıyetle lxımbardıman edilnuŞ· 

tir. eh-
Belçikada Flandr kısmında Şelde n . 

ri sahilinde sıkıştırılan Fransız kıtaaU· 
le kuvvetlerimiz arasında ceı·eyan eden 
harp şiddetle devam etmektedir. . 

Fransız kuvvetlerinin Arras üzerııı:" 
den cenuba doğru yapmak istedikJerı 
yarma teşebbüsü akim kalmıştır. ~r: 
civarında İngiliz zırhlı kuvvetlerın 
yaptıklaı·ı taaı-ruzun akaınetine tayya· 
relerinıizin de büyük yardımı olmuştur. 

1!J mayısla Zeeland Hollanda vilaye
tinde biten muharebede 1600 Fransız ve 
13 bin Hollandalı esir alınnuı;tır. 

Liyej istihkamlarmın en asrilerind.: 
oları Nöfşato kalesi de düşmüş ve on ı 
zabitle 500 nefer esir edilmiştir. 

Dün Alman tayyareleri düşmanın ııa.ş
lıca ricat hatlarım kesmek hususunda 
büyük muvaffakıyetler kazanmışlardır~ 
Tayyare ile dolu bir çok tayyare meY• 
danları bombardıman edilmiş tayyare" 
leı·iy le birlikte hangarlar tahı·ip olun• 
muş, Kompiyen ve K1ermon garları ya .. 

kılm1ştır. . . d• 
Belçika ve Fransa limanları ıf.:ın 

harp gemileri, nakliye gemileri batıı~l· 
mış ve bir kaç genıi hasara uğramL~br .• 
Seri Alman deniz motörleri Manş kan3 " 

lının şimalinde bir düşman muavin J<rU• 

vazörünü batırn1ıştır. Dünk~ 171uhareb·~= 
!erde düşmanın 55 tayyaresı imha edı 
mistir .. Bunların 35 i hava harplerinde, 
14 ·ü batarya ateşiyle ve mütebakisi de 
yerde tahrip edilmi~tir. Biziın zayiatınıız 
10 tayyareclcn ibarettir. . 

Dün nesredilen fevkalade tebliğde bıl· 
dirildigi gibi Norveçte Nar\•ik önünde 
İngiliz harp gemilerine hücum eden h~· 
va kuvvetlerimiz bir saffı harp gcmısı· 
le bir ağır kruvazörü ağır zayiata düçar 
ttmiştir. Bergen önünde beş ufak Nor• 
vcç hill"p gcınisi tarafımızdan müsade~·e 
edilınistir. Narvikte adetçe çok faik 
düşma;,ıa muharebe devam etmekt~dir. 
Trondlıaymdan şimale doğru ilerli~en 
Alman kıtaatı Trcndhaymin 400 kilo· 
metre siınalinde Mo ınevkiini zaptede~ 
rek İngiliz ve Norveçlılcrdcn esirler al· 
ınışlardır. Bu İngiliz kıtaatı az evvel 
Narvik sahiline çıkarılarak oradan M!' 
istikametine sevkedilmişli. . 

21 mayıs gecesi düşman tayyarelcı·ı 
garbi Almanya üzerinde plansız bir çolt 
bombardımanlar yopmışsa da askeri he· 
dcflere hiç bir isaİ:ıct temin edememi,,til"· 
iki dü'lnan tayyaresi düşürülmüştür. 

Batan İngiliz gemisi ~ofı 
Londra 22 (Ö.R) - Pres Asosye~in 

muhabiri~in bahriye nezaretinden istıh• 
barına ~Öl'e dün Pa dö Kale boğazında 
Alman tayyareleri tarafından hiç bil' 
İngiliz harp ve tayyare gemisi batırıl
mamıştJr. Halbuki Alman tebliğinde 43 
bin tonluk allı nakliye ve sarnıç vapu
runun batırıldığı iddia edilınekte idi. 

JZMIR ASLİYE 1 inci HUKUK HA· 
KtMLlCtNDEN: D. 940-268 

GIYAP KARARI lLANI 
Davacı Mehmet Cemal 10 Kiınunu 

evvel 932 tarihli noter senediyle müd
deaaleyh Hızır Necati peşinen aldığı bin 
lira mukabilinde bazı gayri menkulle
rini satmağı vad elmiş ise de bu gibi sa
tı ... lar muteber olmadığından bin liranın 
faizi ile beraber tahsilini dava eylemek
le Narlı dere köyünde mukim bulunan 
müddeaaleyhin bulunmamasına binaen 
karısı Ayseye yapılnn tebligat üzerine 
mezbure Ay.•e mahkemeye gelerek I«>· 
cası Hızır Necatinin halen nerede oldu
ğunu bilmc<liğini beyan eylemekle mah· 
kemece ilanen tebligat ifasına karar ve
rilmis ve muhakeme günü olıın 22-5-
1940 ·tarihine mlis:ıdif Çar.jamba günü 
•aat onda mahkemeye gelıne6i için lz
mirde müntesir Yeni Asır gazetesinin 
9 Mayıs 1940. tarihli nüshası ile iliın 
edildiği halde müddeaaleyhin mahke
meye geLnemesinden hakkmda gıyap 
kararı ittihazına ve bunun da ilanen 
tebliğine karar verilıni~r. 

Binaenaleyh müddeaaleyh H121r Ne
catinin muhakeme günü olarak tayin 
edilmiş olan 12-&-1940 tarihine müsa-
dif Çarşamba günü saat onda masarifi 
gıyabiyeyi tMnin ederek İzmir asliye 
birinci hukuk hakimliğinde ispatı vü
cut etmesi veya bir vekili kanuni gön· 
dermesi lazımdır. Aksi takdirde hak
kındaki işbu muhakemenin gıyaben ic
rasına karar verilerek bir daha mahke
meye kabul edilmeyeceği teblij\ maka
mına kaim olmak üzere i13.n olunur 

1864 (1024) 

ilin 
Müflis Çeşmeli CelAI ve Remzı şirketi 

masasırun muhtelif eşhastan olan met
lubatırun rucu hakkı olmamak üzere 
temlik suretile ve pazarlıkla satışına ka
rar verilmiş olduğundan mezkur ala
caklar hBkkında rnalfımat almak iste
yenlerin her gün ve taliplerin de •atı' \ 
günü olan 5-6-940 Çarşamba günil saat 
11 de Kardıçalı hanında 61 No. da ifl6-
masası memuru avuk 1 



2J NA s •~ -"~RSEMBE 
1 

Kendinizde Veya Çocuklarınızda Gördüğünüz: 
Hazımsızlık, _Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

Halsizlik, Kansızlık, 

makad 
------ -
halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

.......,. yeyip içilen ıeylmn temiz ve saf olmcunasından dolayı IJarsaldarda yetlflp a.eyen ve Jıanlarınaızı emen solueanlarm teal· 

pldJP.. Sanlardan lıUPtalmalı için Eczaneden 8 bir Jıutu alınız- Ve içlndelıi taf'lfe mud· 
lllnee ııaııananz... a n ı" fl Derhal fıurtulursanazM 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur ~ SA N TA ismine dikkat 

SIHHAT VEKALETtNIN RE.SMI RUHSA TiNi HAtZ 

KAeE 
-

Şiddetli BAŞ, otş aırı· 
laruu, BOMATtZMAsan· 
calarını StNiR, rahatsız· 
lıklarım derhal ıeçlrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
aıpnlıpna lüarp mües· 
sir llAçtır. 

. lcabmda ,Unde 1 - 3 kqe 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

............. , .......... r ....... , ........ mııı•cu••a, 

T. C. Ziraat Bankası 
KUPUIUf toild: J888 

Sermayesi: ıoo.009.000 Ttlrk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zire ve ticari her nevi Bank. muameleleri 

11 ARA BIRiKTtılENLERE 2L800 LiRA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bank.asJnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en a.ı (50) 
1lruı biJJıınaaJan &eoftde 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
ramiye d~blacaktar : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
' • 500 . . • 2.000 • 
4 • %50 • • 1.000 • 

40 • 100 • t.000 • t• . il • ~- • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dll§ml· 

yenlere ilı:ramlye çıktılı takdirde y{lzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOJ, 1 Birinci Unun, l Mart ve 1 Buiran tarih-

lerlncle feldlecelrtir. ' . ____________________ ............. 
Mersinli fidanlığı müdürlü-

w •• d gun ~n: . 
Fidanlığın ser v~ idare binalan tamir ettirUecelctir. Ke,if bedel! 660 lira 

23 kuruştur. Tamirata ait eVTa'k fidanlık müdüriyetindedir. Eksiltme H-5-9-40 
Cuma günü aaat 1 5 de fidanlıkta teşekkül edecek komi.ayonda icra edilecek
tir. Taliplerin 49 lira S2 kuruş muvakkat teminatı mal aandtiın• yatırarak 
malcbuzlariyle komisyona müracaatlrı. 9 1 3 18 H 1619 ( 691) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik milt-....ı bay ömer 

•• Ü Beuıü'dir. . 
en.tol oteli elli odah her odada sofuk Ye llCÜ akar sulan, NaJolan 

e kaloriferi vudar. Dahili ve herici müteaddit telefonlan olduiu ıibi 
nlÖrÜ ve huauai lokantası vanhr: 
Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

e btanbul cihetine de ~ti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rebbd kabul etmi

ecıek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye <>tekilik miteba11111 
y ömer Uitfli Benıüntin idareaindedir. Bir defa ziyaret b'akikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticanncla 

nan otellerde buluturlar. 
TiRE ASLtYE HUKUK MAHKEMESiNDEN: 
Tireııin Cümhuriyet ma~alleıinden Kıtla meydanında 3 numaralı evde Riiı

lem &·arısı Fatma tarafından Tire asliye hukuk mahkeme.ine müracaatla kocası 
ayuı mahallede oturm~kta jken ikametgahının meçhul oldıığu Tire postahane
ıince Yerilen meşruhattan anlaşılan Mehmet oğlu Rüıtem aleyhine açtığı şid
detli geçimsizlik sebebiyle açdan boşanma davasının cari muhakemesinde: 

Müddeialeyh Rüstemin ikametgahının meçhuliyetine binaen mahkemece ila· 
nen tebligat icrasına karar verilerek duruşma 29 / 5/ 940 Çarfamba günü saat 
1 O da muallak olduğundan mumaileyhin duruııma gününde muayyen saatte 
bizzat hazır bulunması aksi takdirde tarafından bir vekil göndermesi aksi tak· 
dirde hakkında gıyap karan ittihaz olunacağından tebliğ makamına keiın ol-
mak üzere ilan olunur. 1863 ( 1025) 

1 o 
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lfububat ve un nakliyatına tenzilat 
O. O. YOLLARI UMUM MODOR LOcONDEN: 
l lububat un ve diğer zahirclere mahsus 9 nolu tarife üzerinden hububat ve 

un nakliyatına ayrıca tenzilat yapılmıştır. 
Tarifenin bazı münasebetlere ait ücretleri deiiıtirilmiıtir. Bu hu.ustaki tarİ· 

fe 16/ 6/ 940 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafıilat için istoıyan-
lara müracaat edilmelidir. 19, 21. 2 3 1788 (983) 

Turgutlu belediye riyasetin
den: 
lzmit millt imalathane mamulatından iki tekerlekli dingil veya üzerine mev~ 

kutru dahlisi 1 2 3x99 ebadında kalörifer cıdalı demir üzeri tahta ile örtülü 
manometre ve termometre tertibatını havi emniyet ıopobu mevcut buhar kaza
nı demirden maden kömürü ve odun yakmağa elveritli ve alivire tulumba ile 
buhar istim kazanına su veren bir adet nim müıtamel atüv makine9İ ntıla
caktır. 

Muhammen fiati 700 liradır. Müzayede 10/5/9-40 tarihinden 25/5/9•0 
tarihine kadar 15 gün miiddetlidir. ihale 25 /5 /9-40 tarihine müeadif Cumarteai 
günü saat 1 1 de Turgutlu belediye dairesinde mütqekkil daimi encümende 
yapJacaktır. 17 19 21 23 1750 (959) 

•• 
Odemiş Cümhuriyet müddeiu-
mumiliğinden: 
Ödemiş ~za evinin ~ıo mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

usuliyle Vi-940 tarihinden it.ibaren on bcı gün müddetle eksiltmeye konul
rnussa da ihııle tarihi olan lfl-5-940 Perşembe gUnU saat 15 e kadar talip çık
madı~ı yeniJen eksiltm~ye vaz edilın~yerek pazarlık sur.etiyle bir ay içinde 
ihale cidlmesine karar v~rilmiştir. Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci 
neviden 2!i7-280 adet ekmek verilc.>cektir. • 

İsteklilCT her gün mesai ~aatlerinoc şartnameyi müddeiumuqıilik \'e ceza 
evi dairesin~ müracaath götc-bUirlJ!ı , . 

Muvakkat teminat miktarı (663) lira olup teshil edilen 960 gratıllık ekme
ğin rayici 8 kuruş 64 santir-ıdir. 
· İBtekliforln gö.oıterilen miktar ü~erinden blr senelik ekmek taahhµdilnü lf;a 

edeiblecek:etlne dair ticaret odasındiill vesika ibraz edeceklerdir. 
İhale tarihi 27-5-940 Pazartesi günU saat 15 olup isteklilerin o günil vaktın. 

den evvel Ödemiş Adliyesi Cümhuriyct müddeiumumilik dairesi önünde ha-
zır bulunn'aları ilan olunur. 21-23-24-25 1806 (1004) 

. . 
lzmir defler~arlığından: 

Ali oğlu Melunedin 6aşturak ıubesine olan milli emlak aatı, bedeli Lo:cu
nun temini tahsili için üçüncü Karataş Kamil bey aokağında kain 32 taj ve 
384 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmı~ltr. · 

Taliplerin 2 7 /Mayıs/940 Pazartesi günü saat 15 de ·vilayet idare heyetine · 
rnüracaatlan ilan olunur. 9 16 23 15 98 ( 69 2) . - .• 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z MİR 
Merkezi : BEKLiN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyacla 175 pbesl mevcattar-
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

ı71,500,ooo Raytunaarlı 
'l'ilı-ldyede tubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 

Mı.<11mla ııubeleri: KAHiRE VE JSKENDERIYE 
Her türtÜ ltaaka muamelibm ifa ve kabul eder. ............................................ 

· lzmir defterdarlığından: 
Belediye çavuşu Remzinin . Başturak şubesine olan milli emlak satış bedeli 

borcunun temini tahsili için 3.cü Karata~ eski Kuyumciyan yeni komser lsmail 
ıoltaiında kiin eaki 36 yeni 16 taj sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet 
idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlm11tır. 

Taliplerin 2 7 /Mayı./9'40 'Paı:arte"ıi günü eaat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 9 1 6 2 3 1 5 9 7 ( 8 9 3 r . . 

Turgutlu bel~iyesinden: 
l'f/5/9-40 tarihinde ihalesi mukal't'er iki yüz bin tuila ve alımlf ton kirece 

talip zuhur etmemit olduiundan münakasa 15 / 5 / 940 tarihinden itibaren on 
gün müddetle temdit edilmiftir. 

ihale 25/5/9-40 tarihine müıadif Cumartesi gÜnÜ saat 11 dt: Turgutlu bele
diye dairesinde müteşekkil daimi ı:ncümende yapılacaktır. 

17 19 21 23 1751 

! Biriad s.ad Mütab...., 

Ur. Demir Ali 
KAJIÇIOOLV 

Cilt ve T enuül hutahkW. 
VE 

Elektrik tedavileri 
Biıiaci Be11tt Sobi1 Ne. SS... 

bmir - Elhamra Snwwuıı arblaMa 
Sabahtan aqama luı4lu butalanm 
kabul eder" TELEFON: M7t 

- .. ~ 
SPERCO VAPUR 

ACENTA.11 
~ LANGANO vapuru 
~ 21 • 5 - 940 larihinde 

A 
fPA~ r:i:::~t~i~~%~~-

ı::.ı._ E'decektir. 

Dhl A ·rı { FEDERICO vap~ 
~IA 21 - s -9'0 tarihin-

.,,.,". de bekl~mek_te olup 
lskendenye lunanına 

hareket edecektir. 
E. MORANDt vapuru 21/ 5/940 tari· 

hinde gelerek yükünü çıkaracılktır. 
Cİ'IT A Dİ BARİ motörü 22-5-940 ta· 

rihinde beklenmekte olup lstanbul, Pi-
r-.= I re, Napoti, Ccnovit limanlanna hareket 

D O K T O B ed~m·A motöril 28-5-940 tar~inde 
1 
U
• ştu• Os~ay beklenmekte olup Cenova \'e Riviera li-manlanna hareket edecektir. 

QUİRİNALE vapuru 3-6-940 tarihin· 
de beklenmekte olup V enedik, Triyeste 
Ancona Umanlanna hareket edecektir. 

a5_..B1 .. A •T 6 _., CAL1Tıı.:A \'apunı 4/6/940 tarihinde 
A a.s. a..... .ana beklenmekte o1up htanbul, Pire, Napo-

Dahllhre ıntitebaw• U, Cenova limanlarına hareket edecek· 
fi tir. 

Hastalarını her gUn ~ sonra 
sut üçten iübaren Ddlıci Beyler .NOT - BUtün bu vapurlar Trlyest• 
sokağı 4S No. da kabul ~er. veya Cenovada ŞimaJt ve cenubi Ame-
TELEFON No: 3806 rih limanlarına b.c..reket eden tTAUA 

•liiıiiiiııiı9iiiilliiiMI----•" ANONİM sey:riRfain firketinin ve Afri

DOKTOR 

Sali~e~~in 
Tekand 

Çocuk HastaWdan MütahMlası 
BEKLİN \'e KÖLN ÜNİVER

stn'..si SABIK ASİSTANI 
11..w.nn. ftiaci BePer N

ude sokak 5 No. da her giia .. t 
binien sonra kabul eder. 
TELEFON: 
Evi: 

DAntı..i VE ZÜHREVİ HASTA-
1.TKLAK DOKTOKU 

lsm·ail Hattı 
Akarçay 

Her cüo waat 13 ten itibarea.. 
İkiqci Kordon (Alınan konsolosha

n~i kar§ısında) 206 numarada hastala
nnı ka~al e4er. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir} .. 

TEU'FON: 3t58 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
DcmireHi 

ikinri kerdon (CÜftthuri~t Mer
kez ltankası arka5ıocla) 81 namanı
da hu.sust muayenehanesinde hasta
lanm (tatil (Ünleri heri<) her ıün 
saat ondan 1Z ye, üçten altıya kadar 
btnıl eder .. 

TELEFON : 3!81 

h ve HindWana hareket eden LLOYD 
TRİYESTINO anonim aeyrbefaln fir
ketl vapurlarına tesadüf ederl6. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı.siyle nnlua •• 

hareket tarihlerinin bt1 olınadallıu ve 
bunların hiç bir ihbara }Uzum olmaksa
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
1--..ayıt \"e i.saret etmeleri rica olunur. 

Daha fat.la tafsilAt için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
ecentcsine müracaat ediline.si .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OIJVJER VE 

ŞVREKASI Ll'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binac 

1'ELEFON: 2"3 

Londra ve Liverpol hatı.n içi.o 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
r.ı.ııuz sefer yapacaklardır. 

............................................ 

W. F. Heııry Van der Zee 
Ve şürekası --·--AMEBİCAN EXPOKT LlNES İNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mayısa doğru bek· 

leni yor. 
EXİRİA vapuru 5 mayıstc. beklenl-

yor .. 
D. T. R. T. - BUDı\PEST 

BUDAPEŞTE' İÇİN 
BUDAPEST mot. 18 Mayısa doğru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Haı.irana doğru be. k

le:niyor. 
DUNA \•apuru 15 may.ısa doğru .bek

kniyor. 
SZEGED \'Opuru Haziran ortalannda 

bek.Jeniyor. 
SERVİCE MARİTl.HE ROUILÜN 

BUCA REST 
GALAS VE KÖS'I'ENCE İÇİN 

CAVARNA mot. 24 Mayısa ~oğru 
bekleniyor. 
SOCİETE COHME&CİAIE BULG&· 

UNDA!. llE DE NAVİGATİON A V APEUS 

--· -- BULGARtA vapunı 6 mayısta bek-
UHUM1 DENiZ ACENTALIGI Lm. .Jaıiyor; Burgas ve Yama için yük ala-
'7..-..aKA P lD t>aktır. , ...,. ... o LOV BA A. D. KOTOB v _. __ . ;.. 4-..:LI.......! L 1.L _ ... _ 

LOVCEN 
. .. ......_... Hl ıve 'uu•..-:n .. a_ı_ 

\'apuru 30. ı&ızsanda Kosten- h · hir teehhtit .ı...... 
ce ve Varna için h:.reket edecektir. H:V ı h '- at. · · 

Y l ilk. k ı... ·1 d k . ımpur ann ar•ıı.et tar1hler1yle na•· 
o cu ve y auu e ece ur. . 

LOVCEN ~apurı,ı 8 nıayısta- :Kös&eo· lun.lard:-.ld delifiklik~n a~nt.t 1119-

---------------------------- c.eden gelip 9 Ma~ saat 12 de Harla, sulıye1 ubul -etıc.1&. 
(960) 

B v ı d•kk t• Pire, Durazzo ve Triyeste için hare- Daha fava taflillt için ATATÜRK agel 8ftft nazarı ) a JDe ket edecektir. Yolcu ,.e yük kabul ede- caddesi 148 No.da W. F. Hency Van Der 
wktir. z ~- v ı ~ "---•• GOULANOKİS BROTHEB.S (llellaı) ee ~e ...,..ı . . •pur .cenf.41 1"-'na munnA· 

Karbonat Veyahut içme Sodası hmi~ ln~ir ~e.~züm T. S. Ko- . ~~~~~~~. ••.d,ım..ın .. ,:~-;o~M••,,.... 
isimleriyle tanılan bu maddeyi alırken dikkat ediniz: operatiflen Bırlıgınden: l.üks transatlantik \'apuru Pire • *' 9 

.,. 
7..ira çuvallar içinde gayri sıhhi bir ıekilde getirilerek gelişigüzel kutulara Ncvyork hattı: Pireden hareket .tnrilıi: Pariş fakültesinden diplomalı 

d ld 1 L 1 b dd ( G•• ) 11MAYl:51940 Dis. tabibi 
~raru;~v~i~ :d~r~ çııtarı an u ma e s.ıf ve temiz olmadığından faide yerine Bütün memleketimizin oztaşı ihtiyacını .temine Yolcu ve yü k kabul etmektedir. N 1 o i 
Ekserİ)•a hazımsı:ı:lıkta, mide bulantısındıı ve mide ek,.imclerinde kullanılan Gerek \'apurbnn muvuallt tarihleri, 

.. hükümetimizce memur edİlmi• olan birligwimiz atideki fiatlerle satıı k ,_ 1 . l··-1-- L-L esı~ o un 8J ve İsmi lcimyevisi cBicarbonate de soude> olan bu maddenin saf ve temiz 7 gere \'apur .,,.ım en ve nav wuan ua&· 

olmadığı takdirde midede birtakım ınharrüşat )apacağı ve bir çok mide rahat- yapmaktadır. kında acenta bir teahhUt altına glttmer.. 
aızlıklarına sebep teşkil edeceği muhakkaktır. İzmir depo teslimi kilosu 30 kr. Daha far.la 1.afsillt almak için Birinci 

Bınaenalcyh gerek eczanelerden ve gerekse diğer satıcılardan karbonat alır- Kooperatif depolarında «31 » Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
kcn safiyeti ve temizliği ile temayüz etmiıı «Berk> müstahzarat laboratuvarının Müstahsiller bu fiatlerle birlijimizden ve Kooperatiflerden daima Jkinci Beyler Numan zade sokak 
karbonatlannı tercih ediniz. wnwnJ deniz Ac.ntalıjı Ltd. milracaat No. 36 Saat dokuzdan itibar 

edilmesi rica olunur. 
T.W- : .ız MUcllbfı'et hutÜ&nnı kabul eder . 

.......... iııılııii ...... İllllmil~::Z:..:.;::~~:::...----JL__.-....Ll~ll QI~ 
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Almanlar Padökaleyi almak ve harbı 
lnğiltereye geçirmek istiyorlar 
Hava harbı şiddetli 

lngiliz tayyareleri Alman tanklannı 
tahaşşüt merkezlerini bombaladılar 

ve 

-· Birçok yangınlar çıkarıldı - Alman-
ların neticesiz kalan ak1nları 

lngilL tayıJtıf'eleri Norı:eçtc , Bergeni bombarclmıa ıı eclerken: (Resimde, cıkan yaııumlarm kesif dumanları görülüyor) 
Londra, 22 (A.A) - Hava işleri cı tayy11releri Belçika ve şimali Fran~a- mÜf bulunuyor. . 

nezareti tebliğ ediyor: nın muharebe cephelerinde bir çok ha- ALMAN T AYY ARELERı 
Pazartesi sabahı Blenheim sistemin- rekat icra etmi~lerdir. tNGILTEREDE 

cleki tayyareler Cambrai ve Arra!I mın- Londra. 22 (A.A) - Hava işleri 
taltalarında Almanların zırhlı tankları· Londra, 22 ( ö.R) - lngiliz hava nezareti, Alman tayyarelerinin 2 1 - 22 
na karşı muvaffakıyetli taarruzlar yap- kuvvetleri tarafından dün düşman mü- Mayıs gecesi f ngilterenin cenubu şar
mışlardır. nakale hatları üzerinde dört saat ~üren kisinde iki mıntakayı bombardıman et-

Öğleden sonra bu tayyareler Arras bir taarruz yapılmı~tır. Möz nehri bo- miş olduklarını bildirmektedir. 
ve: Bapaume mıntakalarında bir takım yunca düşman kuvvetleri şiddet1i bom- Bir takım bombalar tarlalara, bazı
laarruzlar dnha yapmışlardır. bardıman ve mitralyöz ate~ine tutulmuş lan da denize düşmüştür. Tayyare dafi 

Paznrtesi - Salı gecesi bir çok lngiliz ve bir c;ok büyük yangınlar mü,ahade topları faaliyete geçmiştir. Ne İnsanca 
bombardıman tayyaresi Cambrai Le Ca- edilmiştir. Bu yangınlar ~üratle cıvar telefat olmuş ve ne de hasarat vukua 
leau ve Saint Cuentin mıntakalarında ormanlara sirayet etmiştir. gelmiştir. 
düşmanın tahaşşüt merkezlerine taarruz Sedanın timali garbisinde mühim bir 

Londra, 22 (Ö.R) - İngiltercnin ce
nubu şarki sahilinde büyük hava mu
harebeleri olmu~tur. Düşman tayyarele
ri Manş denizindeki ticaret vapurlarına 
taarruza teşebbüs etmişlerclir. Tayyare
ler İngilterenin cenubu şarkl sahilinden 
tardedilmiş ve ancak denize bir kaç 
bomba atmışlarsa da hiç bir vapura isa
bet vaki olmamıstır. 

etmiştir. düşırıan projektör grubu safı harp ha-
Aisne'un şimalinde Neuvion orma- ricine çıkanlmııtar. İngilizler avcı tay

nında düşman kıtaatına karşı muvaffakı- yareleri bombardıman tayyarelerinin 
yetle tetevvüc; eden bir taarruz yapıl- harekatına müeasir ıurelte yardım et
mıştır. Bu mıntakada bir çok yangınlar mittir. Bir tnıriliz filotillasının kuman
çıkmıştır. danı altı bava harbinde alh diifman 

5 Tayyaremiz hareket üslerine dön- tayyaresi düşünnüıtür. İngiliz tayyare-
memiştir. cilerinden 6 pilotun her biri tek bqma 

Salı günü lngilz bombardıman ve av- yirmiden fazla düşman tayyaresi dü,ür-

rransada isyan ve kanşıklık çıktığı yalan 

Paris tahliye edilmiş değildir - Al
manlar sivilleri kasten öldürüyorlar 

Paris, 22 (Ö.R) - Salahiyettar l"ran
ı;ız kaynakları 48 saatten beri muhtelif 
membadan yapılan uydurma haberlere 
karsı t'Cnehi radyo dinleyicilerini ihtiza
xa da\'et etmektedir. Ezcümle Fransada 
İ!.Yan \'e karısıklıklar çıktığı hakkında
ki haberler t:ı;namen esassWhr. Bu ha
beri iddia edenler bunu Fransız hükü
metinin guya Parisi terkettiği \'e bir 
(ok umumi servislcrin işliyemez hale 
diistii~ii haberhle ınünasebettar göster
me1de iseler de hakikatte bitaraf miişa
hitlcr bilakis Fransız milJetinin Alman 
tayyareleri tarafından bomba ve mitral
yöz ateşiyle yurdlarmdan çıkanlınış mu
hacir kafilelerini ne kadar soğukkanlı
lık \'e vatıınperverane azimle karşıla-

~~~---~.~---~--~--~--~~~~-

dıklarma şahit olmuşlardır. 1 hava kuvveti gözüktü. Üçer tayyarelik 
MUHACİRLERİ KASDEN gruplar halinde geliyor ve en arkasm-
ÜLDÜRÜYORLAR I da iki tayyare uçuyordu. Alman tayya-

releri irtifalarını süratle azaltarak kasa-
Paris, 22 (Ö.R) - Alman tayyarele- banın üzerinde daireler çizmişler ve 150 

rinin muhacir kafilelerine karşı siste- metreden bu zararsız sivil ahali üzerine 
matik bir tedhiş taktiği takip ettikleri bombalarını bırakmağa başlamışlardır .. 
şu misalle anla.şilabilir : Sabah küçült Almanların kasabada hiç bir askeri he
bir şehir etrafındaki köylerin tahliyesi def olmadığını ve bombalarından yalnız 
emredilmişti. Köylü mülteci kafileleri si\'illerin mütezarrır olacağını görmeıne
şchrin içinde ve dışındaki yolları dol- !erine imkan yoktu. Binalar yıkılıyor ve 
duruyor ve mevcut nakil vasıtalarına her taraftan yangınlar çıloyordu. Fran
kadııı, çocuk ve ihtiyarları yerleştirme- sız renklerini taşıyan bir çok tayyare
ğe uğraşıyordu. Sema açıktı ve parlak ler mi.isellah olrruyan ahali üzerine mit
bir güne~ sahneyi huşunetle tenvir edi- ralyöz ateşi açıyordu. Üç çocuk böyle
yordu. Birden bire on bir bombardıman ce annelerinin kuca~mda isabet eden 
tayyaresinden mürekkep bir düşman kurşunlarla telef oldu. 

General Veygand diyor ki: 
~--------~~~~ıııNWW* ...... ------~----~~---~ 

-BAŞTARA.FJ 1 İnci SAYFADA- fırka şimdiden harekete amade bir hal- re yeni Kanada müfrezeleri tngiltereye 
dedir. Diğer t~raftan İngilterenin talebi varmı~tır. 

Fakat maziyi ve çok müşkül demler 
geçirdikten sonra 1918 te müttefik
lerin nihai zaferi elde etmiş oldukla
rını tahattur ederek müteselli oluyo
ruz. 

Vaziyet Kanadanın harp gayretini 
tezyit için yeni tedbirler ittihazını icap 
ettirmiştir. 

Hatip munzam masnrifin karşılığwı 
temin için bir istikraz aktedileceğini ila
ve etmiştir. 

Londra, 22 (AA) - Kanada baş
vekili Mackenzie King, tngi)terenin ta
lebi Üzerine müttefiltlere 7..ai takviye 

üzerine Carpibes adalarında ve şimali Avusturalya başvekili B. Menzes 
Atlasta bahri ve askeri teşekküller hiz- Avusturalyada imparatorluk hava talim 
mete konulmuştur. planının akim kaldığı şayiasını tekzip 

etmiştir. Bilakis bu talimler muvaffakı
yetle devam etmektedir. Avusturalya
nın miidafaası her zamankinden son de
rece daha kuvvetlidir. Sahil müdafaası 
için harp gemileri yapılmakta olup 3 
milyon İngiliz lirası sarfiyle zırhlılar 
için bir sahih havuz da yapılmıştır. Men
zes demiştir ki: 

YENI TAYYARE VE MUHRIPLER 

Ottova 22 (A.A) - Harbiye nazırı 
Roberts avam kamarasında beyanatta 
bulunarak Kanadnnın bir seneden evvel 
üç hava fırkasına malik olacağını ve iki 
) eni muhrip sipariş edeceğini söylemiş
tir. 

A VUSTURAL YANIN HARP 
GA YRETI NıHA YETStZ . 

Londra 22 (Ö.R) - Avl'upaya gelen 

cElimizde olan bütün kuvvet.lerle nef
simizi müdafaa edeceğiz. Avusturalya
nın hrap gayretine hiç bir hat olmıya
caktır. lngiltereye sonuna kadar yardım 

-· 
Müttefiklerin taarruzu başlayınca 

bunun ne müthiş olacağı görülecektir 
Alman ordulanna fevkalade faik Müttefik 

muharebe meydanını bekliyor ordulan 
-~---~----~~*~---~-----~--~ 

Londra, 22 (A.A) - İstihbarat nazırı 
B. Duff Cooper radyoda şu beyanatı 
yapmıştır : 

Geçen haftaki ınüsahabeınde size fe
na haberlere intizar etmenizi söylemiş
tim. Ayni zurnanda bu haberleri kıtaatı
ınızın Alman hücumlarına karşı gös
terdikleri mukavemeti son derecede ce
cı:nrct ve met<mctle karşılamanızı bildir
miştim .. Habcr:er nnzik ve nğırdır. Bu
nun hiiylc olmndıbrını iddia etmek fay
,::ısızdır. f'nlmt tcJi! a cfö~mek i~in ciddi 
bir sebep yoktur. Alınan ordusunun kü
çiik gnıpl:ırı yeni 1ıir harp taby::ısı kul
lnnınak suretiyle u?.un mesafeye kadar 
niifuz., muvnffnk olmu~lar<iır. Fakat 
tekrar l'db orum. Ilımlar kiiçük gnıp· 
lurdır. Elde ettikleri mu,·affokıyeHcr bu 
(fnıplar: miitlıiş bir teh1ikc~·e ınnruz hıı
Jundunnnl,tndır. On~ardım ~ok dahn bü
yiik İııgiiiz ve 1''ransız orduları asıl mu
h:m:he nıcydun•:ıı işgnl cdi~·orlar ve bo
zıılmanu lnrdır. Muharebe durduğu za
ın:ın bu muharebede ııc olup bittiğini 
nnhım:ık zor bir şeydir. Muharebe ~ :ıpı
Jırkcn bunu :ınlaınak ise imkansızdır .. 
Harp iki taraf kuvvetlerinin çarpıştığı 
l'ni<ş bir bölge üzerinde oynamaktadır .. 

Bu bölgeden zamrın zaman bize hazan 

anlaşı]amıyan hazan da mütenakıs ha
berler geliyor. Ehemmiyetli bir nokta
nın kazanıldığını diğer ehemmiyetll bir 
noktanın kaybedildiğini, diğer bir nok
tanın ise el deği~tirdiğini öğreniyoruz .. 
Bu, bir çok küçük haberler hayalimizi 
cs:ıs saçma tanelerine dayanan geni~ Ia
r:ıziyelcr kunnağa temayül ettiriyor. 
Hakikatte ise tamamen taayyi.in etmiş 
iiç vak'a mevcuttur : 

J - Diişmaııın halihazırdaki hedefi 
Pa Dii Kale Pas De Cafais limanlarına 
\'annnktır. Jhıradnn harbi İn~iUcrcyc 
n:ıklcdebibıek iimidindedir. 

2 - Di\?manın sadece zaif motörlii 
~uplnrı biiyiik mc.c;afcye ilericmeğe ve 
hrdefleri ol::m Pa Dö Ifale limanlarma 
ynklaşmağa mu\'affok olmuşlardtr. 

3 - Miittc!iklcrin orduları muharc
b" mcyo"rmı i~al etmekte \'C adet iti
bariyle Alman ordularına fevlın!ade fa
ik bu!unmnktııdırlar. O suretle ki, mu
knbil tnnrruz ba~ladtr;ı zaman bu tanr
:ruz müthi~ bir şey olacaktır. 

l\Iuh:!:-ciıclerin değişen talii lıi(; bir 
sc•y dc0 ildir. Asıl olnn neticedir. Ve gc
<;en haftn ''n söyfodiğim gibi bu muha
rc~cnin netice. i ne olursa olsun İngil
tere \"C Fransanm hnrpte hczbıeti olını-

yacaktır .. Bu mütemadiyen tekrar edi
len ve daima da ayni olarak tezahüt 
eden hikayedir. Ani ilerleme, hücumun 
beklenrniyen şiddeti, bidayette intizar 
edildiğinden çok daha fazla ınuvaffakı· 
yetlcr temin edebilir. 1914 ağustosu ve 
1918 ınarlı hıidiscJcri gibi .. Buna bina
en bu sefer de nyni akıbetin tekrar ede· 
ceğini iimit edelim. Fakat hepimizin 
elimizde olanın en i) isini yapması icap 
eder. Mııharebc kıyılanmıza kadar yak
laşmı.,hr. Hepimizin huna iştiraki ıa. 
zımdır. Yani hepimiz de askeriz ve as
kerlik vazifemizi yapmalıyız. Askerin 
ilk vasfı ve meziyeti ise cesarettir .. Bu 
meziyetin bizden eksik olmadığını söy· 
leınekle müftehirim .. 

B. Rcyno nutkunda, itimat kelimesi· 
nin fevkinde bir güven ifade etmiştir. 
B. Rcyno, birleşmiı; Fansa cümhuriye• 
ti kuvvetleriyle İngiliz imparatorluğu 
kuvvetlerini hiç bir şeyin çözemiyeceğini 
kat'i bir iman ile bildirmiş, yarın veya 
öbür gün korkak biri çıkar da kendisine 
Fransayı kurtarmak için ancak mucize 
lnzım olduğunu söylerse ve hakikaten 
<le böyle olsa, bu mucizenin de başarı• 
lacağını, çünkü F ransaya inanı olduğu• 
nu ilave etmiştir. 

c a ve ş· a ı ransada harp 
bütün şiddetile devam ediyor 

-----~·----~~NW*ANW----~---~~~--

- BAŞTARA1"1 1 t!IJCİ SAHİFEDE -
MüTHtŞ HARPLF..R 

Fransız kuvvctlC'ri Som nehrinin ce
nup sahilini tutmakta olup nehir üzr
ri!1deki köprüleri uçurmuşlardır. 

Almanlar sahile doğru yaphklan 
ini.ıe henüz mühim kuvvetler gön
clermemi§lerdir. Arru yalnız moto
sikletçi müfrezeleri tarafından İfgal 
edilmişti. 

Bunlar bu sabah 24 saat ıüren 
bir işgalden sonra tardedilmittir. Bu 
da §İmali F ransada vaziyetin ne ka
dar mütebeddil olduğunu göster
mektedir. Amyensi İ§gal eden Al
man kuvvetleri de pek mühim de
ğildir ve F ranaızlar şehir etrafında 
bulunmaktadır. 
Fransanın bütün şimali şarkisinde 

müthiş harpler devam etmiştir. Ancak 
muayyen bir cephe yoktur. Müttefik 
kuvvetleri Kambre civarında kuvvetli 
bir taarruzda bulunmuştur. Bu taarruz 
düşmanın sağ cenahına karşı yapılmış
tır. Valansiyen mıntakasında da mühim 
müsademeler olmuştur. Söze salahiyetli
lerin beyanatına göre Fransızlar En hat
tmı tutmuşlar ve buradan Sedana kadar 
olan mev\ileri işgal etmektedir. Alman
lnrın En mıntakasındaki hücumlarının 
kuvveti hafiflemiştir. Maamafih Som 
nehrinin cenubunda Nöfşatelc doğru hii
cunılar devam etmektedir. Cephenin di
ğer ınüı:tehasını teşkil eden Montmedi
ye karşı ynpılan hücumlar ise kesilmiş
tir. 
Al~MAN İNİSi DURDURULDU 
Pariı:, 22 (Ö.R) - Bu akşamki tehli~i 

tcfsiren şu izahat nrilmektedir : Fran
sız kıtaları her tarafta Alınan inişini 
tutmuşlar \'C kendilerine , ·erilen emirle
ri tam bir nizam dahilinde ifa etmişler
dir. 

Esko, Uvaz ve En nehirlerinin bazı 
noktalarında düşmanla temas mevcut
tur. Bazı düşman motörlü kıtalarının 
münferit kc ·iIIer halinde çok uzaklara 
kadar siirmüş olmaları muhtemeldir .. 
Fakat her kes soğukkanlılığını muhafa
ıa eder ve vazifesini yaparsa bunların 
imhası muhakkaktır. Düşman ileri ha
reketinin genişliği hakkında çıkarılan 
haberler münasebetiyle başkumandan
lık halefi asker! mukavemeti tehlikeye 
d~üren bu gibi rivayetlerden sakınma
ğa davet ediyor. Bunları çıkaranlar şid
detle tecziye edilC<'ektir. 

Valansyenden Kaınbreye kadar şid
detli muharebeler vukubulmuşsa da ne
ticeleri henüz malum değildir. Kambre 
mıntakasında vaziyet karışık olmakta 
berdevamdır. M\icadele devam ediyor .. 
Som nehrinin şarkına kadar Fransız 
kuvvetleri mevı;ilerine yerleşiyorlar. 
Arrasın cenubunda bazı mıntakalarda 

düsınan ınotörlü ku\'vetleri bazı bas
kınlar yapmışlardır. Pek mahdut olan 
bu baskınların fazla ehemmiyeti yok
tur. Bunları 1914 harbinde Alınan sü
varileri tarafından yapılan hareketlere 
kıyas etmek mümkündür. Ekseriya ci.i
retktirane olan bu hareketler vaziyeti 
değiştirecek mahiyette olamaz. Bazı Al
man motosiklet müfrezeleri Som nehri
ni geçmişlerse de c.kşam olmadan geri 
dönerek hatlarına avdet etmişlerdir. 

ALMAN iDDİALAJU Y 

pÜskÜrtlükJCrİni iddia ediyorlar. Bu ha
ber do_ğru değildir. Çünkü bu mıntaka
da hiç bir İngiliz hücumu vaki olmamı~
hr. Motörlü kıtaların deniz istikametin
de yaptıkları baskınlar istisna edilirse 
vaziyet 48 saatten beri hiç değişmemiş: 
tir. 

Harp vaziyeti, B. Çörçil tarafından 
yapılan üç noktalı beyanatı teyit ct
mek tedir. 

Belçika ordııstmtm mahfıı:: 
yerlerinden biri 

ALMANLARIN HEDEF! 
1 - Düşmanın hedefi Pa dö Kale bo

ğazıdır. 2 - Bu kadar üslerinden uzak 
mesafeye geçen düşman ordusu hasım
lariyle temastan sakınmaktan başka bir 
netice alamamıştır. 3 - Ne müttefikler, 
ne de Alınanlar henüz kat'i bir netice 
istihsal ettiklerini söyliyeınezler. Muha
rebe meddi cezir halinde devam ediyor 
ve henüz hiç bir netice tahakkuk etmiş 
değildir. 

İNGİLİZ ORDUSUNUN i\IANE
VİY ATI MÜl{E:\1MEL 
Londra, 22 (Ö.R) - Fransa ve Bclçi

kadaki İngiliz sefer ordusunun manevi
yatı son derece mükemmeldir. Bu kuv
vetler sahil ve başlıca Fransız limanları 
ile temas halinde bulunmağa muvaffak 
olmaktadır. Fransanın şimalinde havala
rm değişmesi yeni bir unsurdur.. Gece 
bütün şim li Fransaya mebzulen yağmur 
yağmıştır. Şiındiyt kadar Alınanların 
son derece işine yarıyan açık ve güne~li 
havalar bitmiştir. 

AL)fAN ORDUSUNUN GERİLERİ 
1.'EllLİKEDE 
PARİS, 22 (Ö.R) - Arrasm Fransız

lar tarafından istirdadı Fransız mahfil
lerinde olduğu kadar Londra siyasi 
mahfillerinde ve umumi efkarında da 
derin bir tesir yapmıştır. Gazeteler he-

kaydetmekle beralier Alman ileri hare• 
ketinin simdidcn gerilerinde ciddi suret· 
te tehdide maruz olduğunu müşahede 
ediyor .. General Veygan~ın hazırladığı 
mukabil taarruzun neticelerini ehem• 
ıniyetle bekliyorlar. 

ALMAN ZAYİATI PEK ÇOK 
Paris, 22 (Ö.R) - 4skeri mütehag.. 

sısların fikrince son on gün zarfında Al
manlar en az yarım milyon askeri ölü 
ve yaralı olarak kaybetmişlerdir. Müt~ 
tefiklerin zayiatı ise ölü ve yaralı ola
rak bunun ancak beşte biridir. 

J\1Ü'ITEFİK KUV AYİ KÜLLİYESİ 
NEREDE? .... 
Londra, 22 (Ö.R) - Dünkü Alman 

tebliğinde bir Fransız ordusunun imha
sından bahsediliyordu. Halbuki Fransa
daki altıncı Alınan ordusuna kumanda 
eden general Rayhenav henüz. müttefik 
kuvayi külliyesiyle karşılaşmadıklarını 
gazetecilere beyan etmiştir. Bu beyana
ta nazaran Fransada şimcliye kadar an
cak ihzari mahiyetle muharebeler vuku 
bulmuştur. 

NETtCEYl iTlMATLA BEK.LE.1\1EL1 
Faris 22 (A.A) - Dün akşam FranslJI 

hariciye nezaretinin beyanatta bulun· 
ınağa memur mümessili. bugünkü vazi. 
yetin Lc;ti.<;nai surette ağır olmasına rağ
men muharebenin neticesine büyük bir 
itimatla intizar edilebileceğini bildirınif 
ve demiştir ki: 

İngilizlerle Almanlar arasında bir 
muharebe başlamıştır. Diğer bir muha• 
rebc de Cambrai mmtakasında devam 
ediyor. Ve düşmanın dün yaptığı mti· 
temndi hiicumlara rağmen müttefik kı· 
talar mükemmel surette mukavemet et· 
miştir. 

SOKAK MUHAREBELERt 
Londra 22 (A.A) - Royter ajansının 

Fransadaki muhabiri bildiriyor: 
Belçikada ve Fransada takriben 25 

bin kilometre murabbaı üzerinde ayrı 
ayrı cereyan eden bir çok şiddetli mu
harebeler hakkında pek az şey öğren· 
mek mümkündür. Bu mıntakalardan 
bazıları hudut civaı ında bazıları ıs, 
uzaktadır. İngilizlerin müdafaa ettiği 
bölgede İngiliz kıtaları bir şehri terlC 
mecburiyetinde kalını~lar is:- de bu şeh· 
rin sokaklarında muharebeleı- yapılmı' 
ve her karış toprak muharebeden son• 
ra bİt'7ıkılınıştır. 

PARASOTÇÜLERtN' HÜCUMU 
Paris 22 (A.A) - Royter ajansı bil· 

diriyor: 
Buraya gelen haberlere göre, yangın 

ve infiltık tertibatiyle mücehhez para
şütcülcr düşman taralmdan evvelki gc· 
cc Soınmein şimalinde yapılan büyük 
taarruzda esas rolü oynamışlardır. Para· 
şütcüler derhal yolların telaki noktala· 
rında. garlarda, köprülerde ve resmi da· 
irelercl~ İ!!e koyulmu~}ardır. Motosik.+ 
!etlerle hafif tankların da iştirak etti~l 
bu hiicuınlar ani ve kat'i bir netice al
maktan ıiyade müttefiklerin şiddetli 
mukavemetlerini zayıflatmnğa matuf 
olduğu anlac;ılmaktadır. 

Resmi ve Paris mahfilleri bu hücuma 
ait kat'i bir ketumiyet muhafaza temek• 
te olmakla beraber Cambrai bölgesinde 
müteaddit yangınlar vukubulmuştur. 


