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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat müdllrU: 

HAKKI OCAKOöLU . 
-

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODl>ETt Türkiye için Hariç için 
s~uıe ___ 1400 2900 
Altı ayhJc -···- 150 1650 
GilnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

ıto. 1141' Kll'I( Beşinci Td PIA'l'I (5) KURUP'VR 24 M A Y l S C UM .A 1940 

• Norveçte Almanlar 
ric'at ediyor 

LONDRA, 23 (Ö.R) - Norveçte Norveçliler 
Balak - Lile ve Kabenjeri Almanlardan geri al
mışlardıl'. Bu iki mevki arasında Almanlar Lon
ton dağından inmeğe mecbur edilmiştir. Hayog
land civarında yeni bir şey yoktur. 

TELEFON: 2697 -------' ban mlindcrecatından gazetemiz _mesuliyet kabul etmez YENi ASIB matbaasında basılmıfbr 
b 

Almanlar ·Manş sahiline indiler 
Almanların it-irafı: Düşman 

Kambre 
istirdat 

çok kuvvetlidir 

ve Amyens 
ettiler 

Fransızlar 
• 

cıvarını 

Abvil ve Boloiıyada şiddetli muharebeler oluyor 
Yeni harp 
Usulleri -·--Bütün vatandaşlara 
yeni ve mültfrn 
vazifeler tahndJ 
eylemeldedir--•BAKKIOCAKOOLU 

Harbin iktisap eylediği şiddet en yük
sek de\'let adamlarından tutunuz da iş 
ve ~cüyle meşgul olan ferdlere kadar 
biittin dünyadaki insanlann endişesini 
arttumaktndır. 
Artık anJamıyan, idrak etmiyen hiç 

l>ir fenl kalmamıştır ki harbin netit~esi 
dtinya nizamına yep yeni bir istikamet 
Vereeektir. Ya cebir ''e tahakküm gale
l>e çalacak, bir çok milletler esir edile
~k. insanlık hürriyet ve serbestinin ni
tnetlerinden mahl'um kalacak, ,·eyahut 
ta demokrasinin galebesiyle dünya me
deniyeti kurtanlacak, en az yarım asır
lık- sulh 'elde edilecek. lluzuı: 'Ye siildan 
İçinde beşeriyet derin bir nefes ala· 
t'alctır. 

Devam eden harp. daha doğru tabir
le, hak ve adalet mefhumlariyle cebir 
ve tahakkümün mücadelesidir. 

Elbette hakkın \"e adaletin galebesi 
hiitün insanlık diinyasımn dileğini teş· 
kil eder. 

Binaenaleyh manası ''e neticesi cihan 
şiimul olan bir boğuşma karşısında bü
tiin milletler dikkatli olmağa ve hazır
lıklı bu1unmağa mecburdurlar. 
Şu veya bu şekilde akseden lmberler 

bizleri ne çok nikbin eylemeli ve ne de 
bedbin1iğe sürüklemelidir. 

Dünya mukadderatının tayininde mü
essir olacak bir boğuşmanın kolayca za· 
fere ulaştırılamıyacağlDI, mücadelenin 
çok çetin ve sert olacağını düşünmek, 
takdir eylemek ve ona göre tuwrbkl.J 
bulunmak icap eder. 

İngiliz ve Fransız devlet adamları za
fere besledikleri sarsılmaz bir itimatla 
lnilletJerinden hiç bir şey gizlemiyorlar. 
Cereyan eden bütün hidiseleri ve neti
eelerini bütün ~ıplakbğiyle vatandaşla
:ruun ve dünyanın gözleri önüne seri· 
Yorlar. 

- SONU 2 lNCI SAHiFEDE -

Sav yeti erin yeni 

--~~--~~~-------·------~--~~~--~---
Paris, 23 (Ö.R) - Garp cephesinde sun 51kıştmlan düsman yalnız adetçe Almanlar Esko mevkilerinin bir çok 

müttefikler Kambre ile. Valansiyen ara- çok kuvvetli olmakla kalmamakta, fakat noktalarında hiicum etmişler ve fakat 
sanda şiddetli bir çarpışmayı müteakip aYni zamanda çok ta iyi teçhiz edilmiş hiç bir netice almamışlardır. Yalnız 
dün öğleden sonra Kambre civarına ka- bulunmaktadır. Bundan çıkan mana Odcnard civarında Esko nehrini zorla 
dar olan araziye girmişlerdir. düşmanın inhilal halinde olmadığı ve geçmeğe muvaffak olmuşlardır. · 

Ha1en Kambre mıntakasında muhare- binnetice Alman kıtalann111 güç İfler bu- Arras mıntakasında şiddetli muhare--
bcler meddi cezir halinde devam etmek- lunduğudur. beler olmuştur. İngiliz kuvvetleri mev-
te ve f<'ransız ordusunun lehine olarak ABVİL VE BOLONY ADA kilerini muhafazaya muvaffak olmuşlar-
inkişaf etmektedir. Lon<lra, 23 (Ö.R) - Motörlü düşroan dur. 

ALl\IANJ..ARIN İTİRAFA BENZi- müfrezelerinin müttefik münakalelerini Al.l\IANLAR SAHİLDE 
YEN TEBLilii zorlamak için, müttefik kıtalannm geri-
Berlin, 23 (A.A) - D. N. B. Askeri lerine düşerek Abvilc girdikleri ve şim-

v~et hakkındaki komanterlerinde di Abvil ve Bolonya civarında muhare-
şöyle deınc>ktedir" : be cereyan ctti~i bildiril.iyor. 

Vaziyetin bariz vasfı düşmanın hfıJa ARRASTA ŞIDDJ<,'TLJ HARP 
elinde bulunan harekat sahasının gittik- Paris, 23 (Ö.R) - Bu sabah Londra-
çe daralmac.:ıdır. Fakat her ne olursa ol- -lcı su resmi t bli~ ne~erl'lniştir : 

Arras ve Betun arasındaki boş saha
dan Alman zırhlı kuvvetlerini ve mo
törlii kıtalanm geçirmeğe muvaffak ol
muşlardır. Bunlar sahil civanna \'ara
bilmişlerdir. Bu kuvvetlerin tehdidine 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Alman bombardımanından s01ıra Nansmin yıkılmış kaşelerinden biri 

(;Dr~ll'ln heyanat,ı 

"Manş sahilindeki muharebelerin 
netic-esini ta.Pn etmek imkansızdır,, -· 
''Vaziyet ciddi şekilde kanşmışbr. 

• 
lngiltere, 

fransasiz münferit sulh 
Londra 23 ( ö.R) - Batvekil B. 

ya_,mıyacakhr ,, 

lngiliz kıtalan Belçikada bir kasabadan aeçcrn:e.ı 

Çörçil avam kamarasındaki beyana .. 
tında, Alman müaell&h kuvvetleri .. 
nin Fransız ordusunun tuttuğu cep-
hede açılan gedikten ilerliyerek Bel
çikadaki müttefik orduların gerile
rine ilerlediği ve onlann münakali-Berlinde hava 

taarruzundan 
korkuluyor 

Paris, 23 (ö.R) - Berlinde Alman
lar hava taarruzlarından endişe ediyor· 
lar. Hakiki bir yer altı tehiri halini alan 
muazzam sığnaklar inşa edilmiştir. Yer 
altı demiryolu kuvvetleri bunların ara· 
amda iltihak yollarıdır. Hükümet dai· 
releri~n altında .sıKnaklar tesis edilmiş· 
tir. 

Balkan siyaseti 

SOHDAKİKA 
• • • • • • • • • • • • tını bozmağa çah§tığını, Albevil-

A l ma n /ar harbin uzun le'in Almanların elinde bulunduğu
süreceğini sö ylemeğe nu, Bolonya ıehri içinde ve etrafın

da tiddetli muharebeler cereyan et-
bas /adı/ ar tiğini aöylemiı ve demiıtir ki: 

~ 

-•- - Manı denizi sahilindeki bu 
Faris 2a (ö.R) - İsviçre gazeteleri- muharebelerin ne netice vereceğini 

nin Berlin muhabirleri Belçikada müt-
tefiklerin Alman ileri hareketine karşı tayin etmek henüz mümkün değil-
gösterdiklcri şiddetli mukavemetin hu- dir. Fakat bunların vaziyeti ciddi 
susi bir ehemmiyeti olduğunu Alman ıekilde karııtırdığı ifikirdır. 
haberlerine atfen kaydediyorlar. B. ~l, lngilterenin Fransaz hü-

Balkan slavlarını hima
yeye başlıyorlar 

Berlinin tebliğlerinde yakında se- kümetiyle tam mutabakat halinde 
ri ve tam bir Alman zaferiyle niba- olmabızm Almanya ile münferit 
yet bulacaiı bildirilmit olan dünya- bir sulh aktetnıiyeceği hakkında 
nm en büyük meydan muharebesi Çemberlayn tarafından vaktiyle ve

~üz ~İlm~İft~. Berlindeki u~e- rilmif olan teı_ninatı tekit eylemittir. 

n mahfiller ıım~.bu ~~ ~mm- İngilterenln azmi 
den daha uzun surebılecegmı beyan 1. tal --•--
ediyorJar. ve y......-_ 

Almanlar İngilizlerin harp etmedik- Faris ~3 (Ö.~) ::-.. Romadan bildirili-
leri iddiasından artık vazgeçmişlerdir. yor: İngılterenın butun kaynaklarını se
Bilakis Belçikalılar kadar kahramanca ferber bir hale koymasf gazeteler tara
çarpıştıklarlDI itiraf ediyorlar. İngiliz fından doğrudan d~ğruya. tefsir ~ilm~
zırhlı kolları Alman generallerince tak- melde beraber İngilterenın azmıne hır 

---------x.x:--------------
M oıkova - Roma - Berlin anlafmaaı olmadı, 

Balkanlar taarruzdan masun görünüyor 
Paris, 23 (ö.R) - Sovyet Rusya i.le 

Yugoslavya arasında diplomatik normal 
münasebetlerin teessüsü teeyyüt etmek
tedir. Moskovada ticaret müzakereleri· 
ne girişilmiş olan Yugoslav heyeti iki 
memleket arasında diplomatik mümes
siller teati olunacağı tcminatiylc davet 
etmiıti. Bu haber MosJtovadan tcyid 
edilmi§tİr. 

Bu da SOvyetlerin Çarlık ıamanmda 
olduğu gibi Balkan slavlanmn hüna
yeaini deruhte ettiklerini göstennekte
d ir. Brenner müJakahnda Hitler, Muı
rolini nezdinde, Balkanlara ait bir Sov
yet • Alınan - İtalyan anlatması için İs· 
rar ehnİftİ 1937 senesinden beri Yugos
lav siyaseti Almanyaya kAJ"fı ltalyaya 
1e italyaya kartı Almanyaya dayanı
·ordu. Şimdi ise Moskovada hakiki bir 
·-tinatıih bulacaktır. Ve böylece cerek 
'1erlin ve gerek Romanya mukavemet 
~ debilecektir. 

Macariatanda seferberlik, Alman 
Rumen eörüımelerinde cerginlik, Bük
ret bükümetinin _.keri tecllitiıleri. Beaa-

dir edilmektedir. delil addedilmektedir. 
-----t? İstefani ajansı demokrat rejiminden 

F h ••k•• bir nevi diktatörlük rejimine geçmek 
raDSIZ U U • için İngiliz parlamentosunun 45 dakika 

içinde karar verdiğini kaydediyor. 

meti Pans• ten ltalyan gazetelerinin Londra mu
habirleri lngiliz tarihinde eımali ol-

aynlmlyOr mıyan bu tedbirin vaziyetin vaha
metine delil olduğunu ve lngiltere-

Paris 23 (Ö.R) - Harp kabinesi nin bunu karplamak azmini göster-
bundan böyle baıkumandanlığın dijini kaydediyorlar. 
t~hriri emri olmaksızın hiç bir mev-
kide ahalinin tahliye olunmıyacağı- ,.,ç aylık maa•lar 
na kararlaatırmıştır. Hükümet dai- \./ı ":t' 

releri de Pariste kalacaktır. Yalnız --·--
bir kaç aydanberi atelyeler diğer Mütekait, dal ve yetim· 

1ngiliz başvekili Çörçil bir askeri kıtayı teftiş ediyor 

T .alan haberler 
Gamlen intihar etmedi, 
Belçikalı Nazırlar sağ 

mevkilere nakledilmiş olan ve milli ler haziranda maaşla· 
müdafaa hesabına çalışan fabrikalar rmı yttzc1e 25 zamıa Lord Gordun ordusunu bırakıp Londraya 
müstesnadır. 1 6 b •'--- 1 • • D /d / --·~-- a ma.,a •-r-J-r ar gıttifı, överin bombardıman edi iği aıı sız 
İngı"li• Kralı bu gu .. n Ankara, 23 (Yeni Asır) - Eski ka- Londra 23 (ö.R) - Ahnan rad- Son aaatlerd& Almanlann ortaya 

.,, nuna göre maaş alan mütekait, dul ve yolannı dinliyenler için fU noktalan yaydıkları bu haberlerin hiç asıl ve 

nutuk BiJy/iyecek ;:;:;~;a;=d=ş i=e~em:~ tavzih etmek icap eder: General esası yoktur. 
Londra 23 (ö.R) - Bukingam sara- hakkındaki kanun kabul edilmiş bulun- Gamlen intihar etmemiftir. Lonl * 

yından resmen bildiriJdiiine göre kral maktadır. Gon:I Londraya clönmemiftir ve la- Lonclra 23 (o.R) - Alman radyosu 
-.ı1ı1111ıtorıq ~ ..,...ıann tarafıDdaa ~· bqvekili Piyedo ve ,. 
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Yeni harp 
Usulleri -·-

Iıatyu ve İzmi~ limam te- Limanımızdan üzüm, in-
mızle?ecek cir ve yağ ihracatı 

Bütün Patandcqlal'a 
yeni ue miildnt 
11azif eler tallndl 
.yı.,,..,,,..,,._ -·-- BAŞTARAFI 1 t~ct SAHİFEDE -

1 1 MUnalıalclt 11elı1Uetlnln x.,.x /'.ti 
lılr mütehassısı Ü ü l . k . ·c1. ıetlıUıaıta IJuJanda .z m satıı arı rıte sız gı r yor 

--~~~~~s.x•~~~~-----

Muharebe son günlere kadar ne
den kızışmamışb? Hollandalı ih

tiyann başına gelenler 
.------x,.x·-------

Goce 7arıstndan sonra Londra radyo- giliz Lordu, hem de çekinmeden şunlan 
ıunda bir çiker, harbin kısa bir muha- söyliyor: 
...,_Di rapt&. Karııh.kL harekata. ka· cHer iün yeni bir haber bizi rahat-

Münakallt vekAleU. son senelerde fe
na bir vaziyet alan lzmir limanını tara
tarak temizletmeie karar vermiştir. 

Gümrük önilnde tahmil ve tahliye es
nasında denize düşen eşya meyanında
ki çimento gibi maddeler limanın sahil 
kısmını sığ bir hate getirmeğe başlamış 
bulunmatadır. Bu vaziyetin devamı tak
dirinde bir kaç sene sonra limanın kul
lanılması müşkül bir hale geleceği an
laşılmış bulunduğu için Veklletin karan 
şayanı takdirdir. 

Tutulan lstatlstiklere g6re, Uztlm pi- yaya, mütebakısl diğer memleketlere 
YUUırun açıldılı zamandan bugüne ka- yollanılmıştır. Zeytinyağı Jhracatmdan 
dar İzmir limanından yapılan kuru memleketimize giren para dört milyon 
Uzüm ihracatı 57225 tondur. Bunun kUsur liradır 
39565 tonu 1ngiltereye gönderilmiştir. . · . . 

TUiW ,u.ier Y8'&YU Maı•n llMI" 
sul bükiimet reisi Beyno, ıeçen pn te
siratmm ne olacalrnı allA düşünmei4' 
Hm.ım skmeM. Yatan• tehlikede bll
lunduiunu söJledi.. Ve hemen iliY9 
etti : · 

- Bana Fransayı yalnız bir mucise
nin kurtaracağını söylemiş olsalar bUJll 
da inamnm. Çünkü Fransanın böyle bir 
mucizeyi yaratmak kudretine inanıyo
rum, tletli" 

Aynı. iidd t i · d .L • ci ih Son günlerde üzüm satışları durgun m e çın e yap.ı.ı..an ın r - . 
racatı 28486 tondur. Bunun on bin tonu ve lsteksızdir. '1 nwnara 9 kuruştan, 8 

bl olduia kadar propqanda tarafına 8IZ edip duruyordu: 
lcaçmadaa harita üzeriade izah etti. - Almanlar turaya da Mldardılar, 
cŞanıda vaziyetimiz kötü, fU bamda - Nazi ordulan wurumı da İflal et-
fbnidi. bir ba,ka yerde iyi. bir batka· tiler. 
..da faikin dedi. Sonra da halyarun - Şu kadar İnNn daha Alman bo-

İngiltereye, b~ bin tonu Fransaya sevk numara 10.75 kunqtan, 9 numara 12,50 
edilmiştir. kunıştan, 10 numara 15,50 kuruŞtan, Fraam va&antlaşlaruwı eaerjilerİllİ 

kamçılamak, Fransız vatanperverli~ 
mudze yaratmak kudretini harekete ıe
tirmek maksadiyle de olsa, 1a,.ıan bil 
iiıtardaa harp barid milletler 4lıe hisse" 
lerinl almabdarlar. 

harl>e iftirak edip etmiyeceii noktau yunduruiu albna girdi. 
üzerinde durakl.,.arak töFle konuttu: - Denizde mih.u,, müdafaa.z ce· 

. Şimdiye kadar 10 bin ton zeytinyağı 11 numara da 18 kuruştan muamele 
ihraç edilmiştir. Bunun 8223 tonu ttal- gömıektedir. Bunlar borsa satışlarıdır. 

cttalyaa idare adamları, hariciyelerl mileri. hem de bitaraf gemileri batın· 
ve liderleri 6teden beri 80ll .özü .öyle- yorlar. 
dikleri zaman mulıuamabn yarıyı bile - F ranNnın cayn ukerl bir nunta· 
ıeçtiii g6riilmliftür. ltalyanın İ>oziqo- U.na lıavadan taamız ederek 150 
nuna bakarak, bu defa da •rf partiye kiti öldürdüler. 
iftirak .için 80n dakikadan bir az .onra Bu cayn imani ve pyn medeni Al
haıbe iftirak edec:eii ...ular. Eier müt- man hareketlerine müttefiklerin neden 
tefilder plip celine. halya ..dit r:..ua· aynı şekilde ve aynı u.ullerle mukabele 
-da galipler mevküne oturarak ehi.- etmedikleri. komplit bir 8Ual bile ola
ee i.terim> diye baiıracağa benziyor. mazdı. Çünlcü biz lngiliz ve Franıız te· 
Farzı muhal Almanya kazanır8B, yine hirleri Üzerlerinde panik yaratmak iıte
ayıu tekilde hİNe8İnİ iniyecektir.> mİyordulc. Fakat bunun da bir ;haddi 

lngiliz ..,ikeri daha .onra harbin aevk vardır. Onlar timdi, gayrı inuni ve harp 
Ye idare.inden bah1ederek tunl-rı ilave kaideleri d11ında yapacaklan tek hare
etti: ketin cezaıına aynı ıuullerle hulacaldar-

cMüttefik harbinin N:Vk ve idaresi dar. V.ar81n, bUJ1u yaptdttan .onra bize 
bakımmdan yapdan faydalı değifiklik- de aynı şeyleri llÖyle.inler. Nazileri bek· 
let'i lt&lyan radyosu czaaf• olarak tarif liyen müthif akibet. itte bu hareketler 
ediyor. Her ne kadar harbin mühim bir artınca ticil edilmit olacakttr.> 
afhua cereyan ettiii •rada bir ba.fku· AMSTERDAMDA 
mandanın tebdili birinci deı-ecede ehem• Alman orduıu Hollanda meı-kezini İş· 
miyet tqana da bunu zaaf tellkki eyle- gal edince hemen illn edivennİf)u: 
mek pek te doetane bir te,lm .. yalamaz. - cMuhalefet edenler, menfi propa-
ltalyan radyoeu öteden beri tahminden canda yapanlar kurfUDa dizilecek.tir.• 
dyade italyanan temennilerini ctahnıin> Alman neferleri AID8terdamda. müf
perde.i arka.anda açığa vurduğu için, rit bir Hollanda zabiti olan bir yüzbaşı· 
biz lngilizler oradan yük.elen N:Sleri bu yı tevkif için evinde araauflar. Kar,ıla
adeee arkuında tetkik etmeyi faydalı nna çıkan bu zabitin 76 ya11ndakl ihti-
baluruz. • yar babuı: 

HARP ŞtMDtYE KADAR NEDEN - cO. demif, vazifesini yapmak için 
KIZIŞMAMIŞTI ? gitmişti. Fransaya geçtiğini zannediyo-

Hepimiz, havalarda ve denizlerde rum. Hollanda lcurtulunca aYdet ede
kat't bir hlkimiyet tesis eden müttefik celctir.> 
ordularının bati hareketlerinden bahse- Bu ihtiyara verilen cevap, kalbine sı· 
dip dururken, yukarıdaki •ualin cevabı- kılan bir tabanca kurşunu olmuı. (Dey
na bir lngiliz Lordunun ağzından dinle· li Ekspresten) 
mele, her halde ehemmiyet ta11r. Bir Jn-

Fran•ızca UT 
.ı an,, ın bir makale•i 

~~~~--~~~-x.x·~~~~~~~~~ 

lngiltereyi vurmak için 
hazırlanan plin 

Almanlar, nefret ettikleri 
bırakmak, mahvetmek 

evvel bitirmek 

lngilizleri aç 
harbi kııtan 

Bir liman mütehass151. İzmire gelerek 
tctkikatta bulunmuştur. 

Temiilenecek mahal, liman dahilin
deki Mendirek losırudır. --·--Radyosu olanlar 
P. T. T. idaresine 
müracaat edeceklerdir 

Mafdıenaelerde 
••••••••••••• 

Bir esrarcı 47 bin lira 
para cezasına mahkiim 

Evlerinde yazıhanelerinde radyosu 
olanlar yeni rnaU senenin başlangıcı . . x.•s. • 
olan ha7.iranın birinci gününden itiba-

1 
Sabı~lı Veysele ait. o~~uğ.u ıddıa ~- satmak suçundan bir seneye mahkO.ın 

ren bir ay zarfında abonelerini tecdit en 57 kilo esrarı Seydikoy cıvannda bır edilmiş olan ve eJycvm Eskişehir hapis
ile mükelleftirler. bahçe içindeki kulede duvar arasına hanesinde bulunan Veysel bu meseleden 

Abonelerini tecdit etmek istemiycn- saklıya~ {'_arça parça satarken yakala- beraet etmiştir. 
lcr de haziranın birinci günü radyolan- nan Emın Öz.kasap ve arkadaşı sablklı * 
run kayıtlı bulunduğu P. T. T. merkez- Çakı~ ~ustafanın muhakemeleri netic~ 
!erine müracaatle makinelerini mühür- lenını.ştir.. Altı ay evvel Karııyaka iskele cadde
lcbncğe mecburdurlar. Emin Özkasabm bir sene hapsine, 47 sindeki sinema önünde on liralık esrar 
Haziranın birinci günü bu muamele- bin lira ağır para .cezasına ~ınlma- alış verlşi. ~aparken ~ut~an Kemalin 

yi yaptamuyanlarm ilcinci günü yapa· sı.na, Mustafanın hır sene hapsıne, yedl muhakemesi dün sona ermış, on oy hap
caklan müracaat nazara alınmıyacak, l~ın lira ağır para cezasına mahkUmiye- sine ve 166 lira ağır para cezasına mah
senelik abone ücretini tediyeye mecbur ttne karar verilmiştir.. Evvelce esrar 'cuıniyetine karar verilmlşUr. 
tutulacaklardır. e • --.e-- ÜÇ BERA.ET KARARI Apçları klan yalda? 

Y • A Göztepede Akşam Yıldızı sokağında Narlıderede bazı meyveli ağaçların em rpa Bn. Sabiha adında dul bir kadından yanmasına sebebiyet vermekle maznun 
kendisini evlendirmek bahanesiyle elli ayni köyden Hasanın muhakemesine as· 

Dibi borsaya ptirlldi lira dolandırdığı ,.e aynca 700 lira ile liye birinci. ceza mahkemesinde devam 
Bu senenin yeni arpa mahsulü dün bazı tlnet eşyası çaldığı iddiasile mah- edilmiş, maznun •Ormanı ben yakınn· 

borsaya getirilmiştir. Beş çuval olan ye- kemeye verilen bayan Fatma ve Sıdıka- dım, kimin yaktığım da bilmem• demiş
ni mahsulll ilk defa borsaya arzetmek nın benetlerine karar veril.mlştlr. tir .• Şahitler ise maznunun tarlasındaki 
şerefi Menemenin Ulucak yolundan e Selvili Mescitte Abdill kw Bn çalılan temizlemek için ateş yaktıitını 
Sabri Karaya nasip olımı~tur. Mcleği bıçakla tehdit etmekten mazn~ ve bu esnada sıçrayan bir kıvılcımın, 

Gayretli müstahsil t.akdir ~diln:ıiş ve Hüsnünün muhakemesi dUn bitmiş ve a~açların yanmasına sebebiyet verdiğini 
bu arpalar beş kuruş fıatle Hüseyın Ta- beraetine karar verilmiştir. soylemlşlerdir. 
nık tarafından satın alınmıştır. iddia makamı. maznun Basanın ceza-

-·-- TEHDİT VE NASİHAT landmlmuıru talep etmiştir. 
MaMlen tefıaatlü ue Irgat pazarında BOhor kw K.adent Muhakeme başka bir gUne talik edil-
ınallye me,,.,,,...... evine giderek onu tehdit etmekten maz. miştir. 
~Gl olmalar:ındaıl, dolayı tekaütlük- nun Zinder Kazakoğlunun muhakeme- Bir sarbof teYldf. edlldl 

lerfni talep eden memurlar hakkında sine dün devam edilmiştir. ~~ilde fazla sarh~ olarak ötekine, be
ınahalli sıhhat heyetlerince tanzim edi- -~inl~en müdafaa şahi~:ri mazn~nun rikıne sarkıntılık: etmek ve gevrekçi 
len raporların 695 sayılı karann 13 üncü ınu~tckiyi tehdit ctmedı~, ~endisine Mehmet, Ramazan ve Hasan adlannda· 
maddesinde zlkrolwıduğu Uz.ere evvel nasihatte bulunduğunu söylenuşlerdir. ki phıslan arkalanndan bıçakla kovalı-
mlrde Sıhhat ve İçti.mat Muavenet vck:: Muhakeme başka bir güne bırakıl- yarak tehdit etmekten suçlu AU oğlu 
letincc tetkik ve tasdiki liznndır mıştır. Hasan dün mePıut suçlar mahkemesin· 

Bu itibarla Maliye memurları hak.kın- BİR MAHKOMiYBT ce ~erhal tevkif ~· . . . 
da da tanzim olunan bu gibi raporların Sarhoş olarak Bn. Hanım Akbasın ba ~em:'-~-~tlerm celbi ıçıu 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai el r ş gune 0&--..'"!l""• 
M gec eyin evine girmeğe teşebbüs et- Bir clna•et da asa 

uavenet \rekAletine gönderilmesi ve mekten suçlu Abdullah oğlu Hüseyin ti ~ 
raporlaı· Wdlk edilip te iade olunduğu K 'k Urlanın Yelki köyünden Mehmet 
takdirde bunların usulen raptı lhıın onanın ı i gün hapsine karar veril· ZeybeJrıi öldUrmekten maznun ayru köy-

mlştir. 5 

x..,x gelen talıslse müteallik diğer vesaikle BİR TEVKİF .,. & nan• den kahveci Rifat Kumaş hakkındaki 
Fraıuızca cTan• gazetesi, Almanların harbiyesi, mahsus Flandres sahiline yer- birlikte Maliye veklletine göııderiJmesi ~ duruşmaya ağır cezada devam edilmiş-

ve 
iatiyorlar 

Oanlmarka, Norveç, Hollanda ve Belçi- leımeyi ihmal etmiJ, ı Temmuz 1914 e alakadarlara bildirilmiştir. Keçecilerde esrar satarken yakalanan tir. Maznun tarafından kullanılan silılh 
kayı bti1l etmekle hangi hedefe eriş- kadar biuat Tripih'in maldmatı olma- -·-- sabıkalı Mustafa Barbarosun muhake- hakkında fen ve .sanatlar umum mildür-
mek i5tedikteri hakkında bir makale dığı Schlieffen plinının tatbikine her C8nb hayYanlar ınesine dün başlanmış ve tevkifine ka· lüğUnUn raporu tetkik edilmiş ve dava, 
neıretmiftir. Bu makalenin mühim kı- ıeyi feda etmişti. ihracat blrllll karulda ı·ar verilmiştir. müdafaa için talik olunmuştur. 
sımlarmı iktibas ediyoruz: Bu zat, İngiltereyi baflıca buun ola-

Harbin yeni bir safhası birdenbire rak görüyordu. Büyük bir enerji ile, ca.;;dhayvanlarheihracaht l~dcirleri dün 
aı-ılm••tır. Almanya her halde son ko- on An d'l ğ ecb d k saat e umwnl yet a ın e toplana-

11' .,. d ğu d ıani ı.~c e ~-cudaur e ~ ~- rak garbt Anadolu canlı hayvanlar ih-
Eunu oynıyor ve Umitslz bir teşebbüse ı ı en z sıuuıını vu getırm~tı. t b' ı·w· . . . 1 t"'l . 
atılıyor. Bu deniz sillhı, Heligolant körfezinin raca ır ışını tesıs e~ er, sta u en~i 

Bununla beraber muayyen bir man- çok dar olan üssünden hareket ederek ~bul ef:mişle~ ve .Y~ni ı~are heyetlen
tık ile hareket ettiği görUlüyor. Harbin faaliyete geçemezdi. Hafü deniz kuvvet- ~ı _seçınışlcrdir. ~U:lik, tıcaret Veklle
yUbelt idaresi başlıca iki hal sureti ara- lerine ve denizaltı gemilerine Belçika tının hemen tasdıkine arwlunacaktır. 
sında bir intihap yapabilirdi: Şarka v~ sahilinin daha ileri sığınakları llzımdı: D I --·--
ya garbe doğru bir tazyik. Yalnız bu so- Zira Bahriyeliler, ve bllhıwa geçen har- ev et Ornuudaft Ve 
nuncu hal sureti int ve kua netice ihti- bi umumideki Alman başvekili Beth- yabani zeytinlikler 
maileri arzediyor. Almanya bu ki§ çok mann - HoUweg gibi Alman politikacı- Zeytinciliğin .ıslihı ve yabani zeytin 

Altınordu ve Altay 
bu aabah gidiyor -·-Altınordu ve Altay takını.lan bu sa-

bah Bandırma yoliyle lstanbula hareket 
edeceklerdir. İzmir takımları yarın İs· 
tanbulda Fenerbahçe ve Galatasaray ta• 
kımlariyle birer maç yapacaklardır. 

Ddviz müaaadesi 
verilmiyecek -·-Sehrlmlzdekt al&kadarlara gelen ma· 

lOmata göre, {evkalAde ahvalin devamı 
mUddetlnce hiç bir suretle döviz müsa
adesi verilmlyecektlr. Bu hususta henUz 
resmt tebligatta bulunulmamıştır. --·--Memurlar ve Çocuk 

Fransa fibl İngiltere fibi dünyand 
tükenmek bilmiyen menabüne sahİPı 
zengin, kuvvetli ve kudretli iki inıpa· 
ratorluiu Alman savleti karşısında keo
dilerinJ tehlikede görürlerse, artık cliiel' 
küçük milletlerin bu kudunnuşcasııa" 
yapılan Alman saldınşmdan ne b&Ur 
endişe duyması lizım geldiğini takclit 
eylemek güç bir iş olmaz. 

Fransa ve İagiltcrenin mukaddentılll 
yukarHla da .kaydeyled1fimlz ve el_.. 
tekrar ettiğimiz gibi dünyanın mukad4 
deralı beşeriyeün hürriyet ve refalll 
bağlıdır. Müttefikleri namafier la~ 
için hürriyet ve adalet '4aJa nıilletlef 
uhdelerine düşen vaz.ifeleri yapmakı
ınükellertirler. 

Yalnız duacı olnıak, temenni etmd 
tehlikenin azameti önünde kafi bir .... 
rckot sayılamu. 

Bütün milletler aktllar.uaa koyınabdıl'
lar ki, Fransa mağlup olduiu takcJirdl 
Alman ordulan A vnıpanm diğer imdi" 
larına Balkanlara da ..W.nealdar4Jr .. 
Bu saldmşa fırsat bekJiyenlcr de bb
lacaktlr. 

Hakikatlerden ürkmek, onları göroıel' 
istememek bir müdafaa aiWu dejiWİ1'.· 

Bilikii tehlikeyi bütün azametile Dk· 
dir ederek ona göre hazırlanmak, kortı· 
nuşun, kurtuluşun en em.in ve eo ku•· 
vetli yoludur. 

Türkiye bu hakikati harp ~ 
milletlerin hepsinden evvel görmiif, tak· 
dir etmiş, müttefikle.re elini uzatmqGf• 

Maamafih buıün diğer Balkaa 4.fN• 
letleri de bu hakikati kavramaia ve .... 
zarlan.mağa koyulmuş buluna;)·orlar. 

Bu hazırlık hareketleri yalnız hi.ikii· 
metJcıria uhdesine buakılamu. 

Danimarka, Norveç, Lüksemb_, 
Hollantıla, Belçika ve i'nutNda cereJıll 
eden ve etmekte bulwıan hid~ 
verdiği dersler ordu dışındaki ferd)ere 
de büyük n&ifeler yüklemektedir. nev· 
letçe ve milletçe birbirini tamamlı)'lll' 
himıetlere dürt elle sarılmak ihtiy,.ct 
varilır. Hürriyet ve istildillerini kortı· 
naak istiyen milleüerin on altı yapncl_. 
c;ocuklarından altın~ beş ya~ındaki iJto 
tiyarlanna kadar kadın erkek bütiiJI 
fen:llerine dertte derece terettüp ecl
vuifcler \'ardır. Harp bilmeditimiz ~ 
şimdiye kadar cörmedijimiz usullerle 
cereyan ediyor. Yeni wıullere söre yecJ 
müdafaa teşkilatına sarıbnak uhdeleri· 
mizc diişcn şerefli \"Uİfelerin ~ 
gelir. Sarsılmaz bir iman, yorulmak bil• 
miyen hir aşkle bu \•azüeleri yerine ıe
tinnek naecbwiyetindeyiz. Tar~ 
çalışan ihtiyarlar, kadınlar, ~ 
mesailerine dört t:lle sanlmakla va..,a 
borcunu yerine getirmiş olacaklar4ır. 

Zencin ve fakir bütün aile lmlanıdl'I 
ve kadınlarımız hastanelerde ordUllld· 
zun ceri hizmetlerinde vazife almai• 
buarlanrnakla memleket miidaf__.. 
iştirak etmiş olacaklardır. 

Jı'abrikalarda, maden ocaklarında bet 
sahadaki işı;ilerimiz çalışma saa&Jerilll 
ve çalışma gayretlerini arttırmakla yur· 
dun ist.ikLil mücadelesine şerefli hiı· 
metler ilave eylemiş bUlunacaklardır. 

futa ıstırap çektiği için, mukadderatına Jarı, iktısadl sebeplerle ve ablokayı boz- ağaçlarının aşılarunasa hakkındaki ka
hiklm olan kimseler onu hemen gayri malt için Holl~~anın .h~taraflığın.a rla- uun mucibince devlet ormanlariyle ya
kabiU tahammül bir hayat prtları altın- yet .eylemek filcnnde adiler. bani zeytinliklerin sahasını ay.ınnak 
da ikinci bir 'kış geçirmele mahki'im et- . Geçen seferki cihan harbinde Anver- üzere Ziraat müdürü ve orman baş mU-
mek istemiyorlar. •ın Almanlarca zaphndan sonra amiral hendisi Tireye gitmiştir. 

Bu maçlar, İz.mirden ziyade İstanbul 
ve An'karada büyük bir alika uyandır
mıştır. Eğer takımlanmız 1stanbulda iyi 
netice alırlarsa Altayın mllU kümede
ki vaziyeti gayet iyi olacaktır. 

E•irgeme kurumu Her vatandq, menfi propagandala~ 
beşinci kol tahrikütına karşı vazifeli bil 

Mcmur1ar111 senede asgari elli kuruş zabıta memuru kadar hassasiyet göster· 
--·-- vermek suretiyle çocuk esirgeme kuru- melUe mükelleftir.. Hiilisa : Ce)abdeı 

muna aıa kaydedilmeleri Dahiliye veki- geride, şehirde, köyde tarlada bUtia P: 
Kin ile hareket eden Hitler, doğru ve- Von Schroder, Bruge.de yani Bruırea -·--

ya yanlış olarak, iki müttefikten tngil- <>.tende - Zeebrugge mü.elle.inin mer- Kuru me..,.,e 
tere, daha ziyade darbelere maruz kala- kez.inde oturdu. 1 S Tetrinilani 1914 de ti ..,. · 
bilecek bir vaziyette g(jr(inUyordu. iki fırkaya çıkarılan bu deniz kuvveti lbracatçllara 

Hltler, gayet kudretli olduğunu tasav- uhillerin müdafaa•ına nezaret eyle- İzmir kuru meyve ihracatçıları birli-
vur ettiği yeni bir silAha maliktir: Tay- m~k ve kara cephesinin himayeaini te• ii idare heyett dün sabah toplananlk 
yare. tngiliz adaları etrafına Trondh- mın vazife.iyle mükellef kdındı. bazı kararlar almıştır. 
jenn'den Pas de Calasi'ye kadar uzana- Fakat Fraıwz - Belçika ordularının -----·~-
cak bir yarım daire çizildiği takdirde, k~luamanca müdafaau Almanlara bü- Kontr plAklar 
tnıırilterenln, denizaltı gemilerinin ve tu.':' bu emdlerini tahakkuk ettinneie h-a.a..-da ....,_ .. __ 
bilhassa tayyarelerinin taarruzlarına he- musaade etmedi. Pas de Calaisye kadar CllftAaU uu- ...,.ar 
def olabilect"ği J?Örülür. ilerliyemediler: aynı şelcildc Anversi İktısat vekaletince tanzim edilen Türk 

Almanya, tngilterenin şark sahilinde- e.ncak İnşaat ve tamirat tersanesi olarak kontrpak nizamnamesinin bazı madde
ki limanlarının ve üslerinin, başlıca istimal edebildiler. leri değiştirilecek, 11 inci maddesi de 
mansapların, barajlarının cTaymise, Von Schroderin i.rarlarına rağmen, lağııedilecektir. Vekilfor heyetince ve-
Frith of Forth> mahvini ümit ediyor. Alman erki.nı harbiyesi açılc denizde, rilen karara göre bundan böyle kontr-

Deniz ve hava harekatı iki safha o?a- Pas de Calaisdelci kuvvetlere ve açık µlAktar en az üç ağaç tabakasından ve 
rak tesbit edilmişti. deniz lngiliz filolarına karşı mücadele· en az Uç ındimetre kalınlığında olacak-

DANtMARKA VE NORVEÇ ye giri,meyi ve Manche ile Tamişe üze- tır. Tabakalar elyafı birbirlerine amut 
Birinci safha Almanyanın ellerine rine ıaldırmayı kabul etmedi yalnız. ve yapıştırılmış olacaktır. 

Danimarka Ve' Norveç sahillerini hıra- Brugc.. tehlikeli bir Alman denizaltı yu- --·--
kacaktı. Bu hamle. Alman deniz ve ha- vası oldu. Zeebruggede Alman tayyare Bu sene yeni göcmen 
va kuvvetlerine ağır zayiat verdirme- filoları yerleştirildi. gelmlyeeek .. 
den tahakkuk C'ttirilemedi. Fakat veni HtTLERtN DOŞONCELERt Göcınenlere tevzi edilmek üzeı·e is-
bir vaziyete kadar, Almanlar mükem- işte bu hatıralardır ki l litlerin müşa- kan mUdUrlüğtince Sclçuktan 118 Ali-
me) iki limnnn ve cenubi Norveçin hava virlerinin dimağında dolaşmıştır. Harp ağa çiftliğinden 48 çift hayvaııı 'satın 
ve deniz tayyare meydanlarına ve saha- kıca olacağı için - zira Almanya bekli· alınmıştır. 
larına maliktir. db' 1 ' yemez - yarım te ır er mevzuu bah· Bu sene Izmir vilayetine yeniden göç~ 

HOLLANDA VE BELÇİKA sol.amaz. lfollandanın istiklaline riayet men gelmiyeceği ve bu çift hayvanları 
Sylt v Borkurn'un imlidadını teşkil edılemez Bu defa, esastan taarruza geç- r.ın geçen sene gelen göçmenlere tevzi 

ed n Hollanda ve BC'l<'ika sahili daha nıek \'e bi.ıtün Hollanda - Bdçika ııahili- c-dilcceği öğrenilmh-ıtir. 
ukın v kolay taarruzları miimkün kı- ne hakim olmak lazımdır. 1914 ile ı 9 18 

1 ır. arasında lng-ilıereyc karşı bir kaç denız-
GEÇEN BÜYÜK HARPTE altı filolnriylt' tayyarelr-rin yapmadığını 

Alman bahri ku nandanlı geÇt-n bü- şimdi çok mikdarda tayyareler başar-
k harpte ikinci Glyomun o mak U.tiyecektir Almanlar kendi beap-
ptıkları harekatın sad ce lanna göre Rhin ve E.:aut muınaıaQ&luııı.--

Mu•solini bu gün nu- ıetince muvafık görülmüş ve keyfiyet 1ışma1ara nrilecek istikamet birbirila! 
vilAyete bildirilmiştir. tanıaıalıyan bir varlık, vatan \'e istiklilı 

tuk söyliyecek mi? ----·-- korumak pycsine müteveccih bir ..,e\'• 
p • PARAŞ'~_ tw R' RE C'udiyet ifade eylemelidir. 

an.s 23 (Ö.R) - İsviçre gazeteleri- v & ~va.a Şimdi harbin dışında olmak bir 111aJll 
nln Berlin muhabirleri yarınki Cuma KARŞI TEDBİRLER ifade etmez. Bugünden hazırlanııuyaıı· 
gilnil B. Mussolininin bir nutuk irat Londra, 2 3 ( ö.R) - Paraıüt müf· lar için yarm, ıeç kalındığıw anlau-1• 
edeceği hakkında Alman mahfillerinde rezelerine kartı müdafaa gönüllü kolla- muktedirdir. 

rının te,ekkülüne dair olan emirname B ,., 
duyulan bir şayiayı kaydediyorlar. Fa- ia hütün varlıiuu meziyet ve ilt ... · 

imza edilmiıtir. Bu kollara mensup olan· ı·ı· ~ d d k b""' 
kat bu .,,yla aalt.Lı'yetll Alman mahfı"l- 1 L a ı ugrun a aima ortaya oymata • Y ır- wı ar as11;eri hizmetten iıti1na edilecek de-
leri tarafından teyit edilmem'ıştir. iildir. ıaq bir nesliD çoeuldanyıa. 

Yana, mubdder iM o neelia ~-
,,----------ilW-~:D-•tm-um ___ , lan obluiummu da is,.t eyle~ 

f 
BUGÜN MATİNELJo;RDEN İTİBAREN aıdi seri kalnuyacata. 

E L H A 
Buna emin olmakla beraber ....,an-

M R A S• den haarlanmanın da hir ururet .wıı-' meması tunu inkir edemeyiz. Çlrlldl yeni ...... 
usullerine intibak edebilmek içla .,_. 
diden harekete, hazırluunata ~ 
vardır. Sureti kat'iyede!.. ~enin en büyük Fransız filmini Sayın İZMİR halkına 

iftihar ve şerefle takdim eder" 
FRANSJZCA 

VAT ANSIZ KADIN 
L'E M İ G R E N T E 

YARATAN: ımviGE f<".EUİLLl-:RE 
Programa ita, e olarak 

ANKARADA Milli Şefimizin huzurunda 

1 
19 l\IAVIS Stadında yapılan muazzam GENÇLİK BAYRAMI 

TÜRKÇE SÖZLO BüTeN TEl<'ERRÜATİYL'E 
METRO JURNALDA : EN SON VE EN l\IÜHİJ\I HARP HABERLERi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SE~NSl..AK : Her giin : 2 - 4.30 - 1.00 - 9.38 DA .. 
C.-ıtesi ve Mal' 11.at da ve 

Türk kacluıları, Tilrk çocukları, .,... 
ıünden müdafaada vulfe almala ~· 
lanınız. Harbin dı•ında kalmak .,...~. 
yarb!ıw muhafaza edebilirsek hiç bil 
şey kaybetmiş olmayız. Fakat bu ~
maya iştirake mecbur edilirsek .,..,Un· 
den hazırlanmanın faydaları çok büytik 
olacaktır. 

HAKKI OCAKOOLll --·--
ilıl uwun•uz eti 
lıapatddı 
Zabı J(.dr~aqllMI-

hı.ıınıau.aaııuu ıı"''-• İiİİİİİİİi 
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ıncı kurultayı Hava Kurumu 

---·~--~~--~--~-

Dün Ankarada Başvekilin 
bir nutku ile açıldı 

Atatürk'ün kabirlerine celenk konuldt. 
Anka.ta, 2J (A.A) - Türk Hava ku

a·wnu yedinci kurultayı bugün saat on
da Hallı:evinde toplnnmıştır. İçtimada B. 
:M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda ile 
başvekil Dr. Refik S'lydn"', VelUilcr, 
Parti Genel sekı·eteri Fi.kr.i Tüzcr, P..u
tl umwn! idare heyeti ve meclis grubu 
'tdare heyeU azala;: ı. mebuslar, Yeldll~ 
l1er \'e müesseseler erkfuıı, ınatbuat m11-
n1essilleri hnz.ır bulunmakta idiler. 

Celse ııçılrundan önce yoklama yapıl
uuş ve bütün delegelerin !ulur bulun
dukları tesbit edildikten sonra b~wc
kil Dr. Refik Saydam alkışlar m-asmda 
kürsü)•e gelerek as~tdaki ncılış nutku
nu söylcu~lir : 

Sayın reisi, Sayın kurultay uwsı .. 
Tilrk hava kurumunun yedinci kurul

tayını nçıyorum. Kurultayın bu toplan
tmnın hııvacılığın bütün dünyada he
men her me3elenin ba.5mn alındığı bir 
zamanda te.sadUf etmesi her vakitten da
ha faz.la vntanda.,lnrı aU\knd:ır ~deccği· 
ne- şüphe yoktur. 15 inci çnlı ma yılını 
bitiren Türk han kurumu, havacı gene
lik yetlştim1 k ve Türk hnva oı-dtL-;un.a 
yedek kuvnt ha:urlamAk vnzifcsinde 
son biT ~neden beri daha verimli bir 
~eıldtdc çahsmaktad.ır. Bu çalışmayı ku· 
rult&yın yakından görettk takdir buyu
:raca~ına ve yurd ihtiyacına ilnha el ve
ı·~H bir ~1dld~ tan,.im edcc [iine ıtilphe 
eı.miyonım. 

Kargısındn bulundu~umuı: <li.inva va. 
ziyeti havacılık hususuna ne kadar 
ehemmiyet vennek lanm gc1d~inl bir 
kerre daha i.<tpat etti. Binaenal yh Ti.irk 
h:ıva 'kurumunun ça1ı~malnnnın d:ı o 
ııl!:ıbctte af,ır ve U:r.crin~ nldığı hi7.met
lerin de o dereee me~ull..,.etli oldu(.-ıınu 
gôz 6nUndt" tutarak kurultnv•n e ki mı-
saiyi tetkik ederken gcle~k senet~ 
~lcrlnl de dikkatte tesbit etmesi llb~ım 
geliyor. Bunu bilhassa tcbari.b: t-ttirm k 
i::terlm. 
HUkUnıct tayyı:::re piyangosunu milli 

piyango b.altnc çevirmek ve ha~ılii.tını 
gene tayyare :islerine tahsisini esas tut
muştur. Yer1i mnh.cıullerden ulınmakta 
o1ıın t.ayynre lancslnl kaldınnı~tır. 'Bun
dan mütevellit gelir noksanın;n Türk 
vntandasırun hava kurumuna uza va~ıl· 
mnsı sLi'retiyle telml cdilecer.:i hakkın
daki ilmidimiz gittikçe artmaktadır. Bu
~lln ~za adedinin yarım milyonu gecti
ğini iftihru·ln söyliyehilrim. Kurum'un 
çaltşmoJarından afınnn neticeler göri.il
rlük~.t.", kamplarda y<.'ti~"'n kabiliyeUi 

fletşvckil Dr. Refik Saydam 

gençler memleketin her tarafına yayıl
dıkça milletin yardımının da yüksclece-
ği muhakkaktır. 

Sayın arlcaclaşt.r: 

1935 kurultayında uiz milll Şefimizin 
bütün vatanda..,ıan ikaz eden işaretle-. 
:rinden bu~M' kadar geçen umanda 
diinya hftdi.<Jelerintn aldığı manura mil
ll havacılak me3elelerine verikn ehem
miyetin. ne kadar yerinde olduğumı ~ 
pat etrnL.crtir. Hava hiltimiyelinin yurd 
mild.aCaasında oynadığı roHln ne oldu
ğum.ı bugün hilm..iye.n kalmnmışt.Jr, ka
naatindeyim. BiT mUdnfanmn korunma
sı yahut bir taarruzun h~'lll.nlınası her 
~den evvel .hava Mkimiyetini ic<ıp 
etllriyoT', M m!elcetin dföıınnn tay\•al't'
lerinc karşı müdafaasında gene tayya
renin yer müdaiaasından zivad~ lt:'liri 
olchtı':ttnu son diinya vckt\vÜ isbat t>t
ıni~ bulunuror. Tııyyarecmğimi.7.c verdi
iimb: emek ve vermeğe çalıc;tığımız vl\
sat bu nnktatlnn çok ycrin<lcdir. TORI< 
b:n•a kurumunun elyevm sarfcttifü cıne
~in btlyük \'C verimli oldu[:unu ve bu
nu iftiharla göı·düğümür.ü huzurunuzda 
söylemekle cvinç duyaM'll. Kurumun 
yelistirdif i )•Uzlcrce r,cnç ve gürhüz. tay
ym·ect ve bunların yefüımcsi için mey
dana g<"tirdlw•! fonnl tl'Si<:!<.'r ve hnvn or
dumu7.a yaptır•ı yardımlar, bu iftihar 
ve sevincimi?ln blrcr nümun" <"Tidir. BU
tün bıınkır Ttirk havnc-ıhğına her gün 
biraz daha {azla yardım ctm~'k. bir:ız da
ha fazla kuvvC>t vermek ıiçin bl.7.i :tc-svik 
ediyor ve Türk milletini de bu c phe
den Jaha nl:'ıkalı g(;rmek i<:li,·orn,.. 

Aziz nrk'"' aslarım: 

Dünya milletleri arasında bu de ı;i>k:
lerimizi kanatsız bırakmamak için gU
cümüzUn yettiği bUtUn tedbirleri almak, 
bütün çarelere baş vunna\: mecburiye-
ündeyiz. Bu zarureti her vatan ferdine 
duyurma.le vazifemizdir veı bunu kurul
tayın ~ lıca m~gul olncağı bir mesele 
olarak görüyorum. Bu dUşUnceme siz-
lerin de i~tirak edeceğ-\nlı.~ kanaatim 
vnrdır. Binaenaleyh kuru.lt.Aym dört ~ 
n<."de bir kem d~l hr.r sene toplanarak 
vatanın her köşesinden gelen inlarlyle 
kurumun çahşınalnrını yakında.ıı görme
lerini ve tetkik et.molerlnl n.iz:uunaıne 
tadilinde cöz önUndc hulundunnanızı 
rica aleceğiın. Bu suretle bir sene :t.81'

iındaki çalışmayı ve teralckiyi vatruuıı 
her mraf ına ulaştırmak milmkiln ola
caktır zannederim.. Çalt.<:malaı·ınızda 
muvaffakıyet dileı• hepinizi "sevgi ite se
lüml:ırım. 

Ankara, 2J (Y .. •nı Asır) - Tüı·k h.ıava 
kurumunun )·edinci kurultayı bugün 
(D" .) Büyiik Millet Meclisi binasında 
b~ ·.kil B. Doktor Refik Saydn.ın.ın blr 
nutku ile açtlınışltr. Baş .. ·ekil bilhassa 
ha\•n kurumunun faaliyetini, hUyük 
hizmetlerini tebarüz ettirmiştir. 

Kurultay riya<;el.İ.nc Büyük Millet 
Meclisi r<"isl B. AbdUllıaJik Renda inti· 
hap edilıni.,q, muhtelif mevzuları tetkik 
etmek fu.cı-e encümen intihabatı yapıl
nuştır. Kurultay cumartesi günü tek. 
rar toplanacaktır. 

Kurultay naınma bir heyet Atatürkün 
oıuvakknt kabrlni ziyaret e~ v bir 
ç-.Jcnk koymuştur. 

Eski harp kon · tec · eri iş başında 
-*-

Bel.grada gelen Alman Mu-
zisyenl~ri pürsilib! 

Berlin filarmonik orkestrası Yugoslavyaya silah
lar sokmuş, bunlar huduttan çıkarılıyor 

-*-•• 
Universitede 
imtihanlar 

1stanbul 23 (Ycru .AJ;ır) - Onıvcrsi
tede imtUtnnluı·a. ~O M:ıyıst.a bnı;!ana
cnktll". 

1'1:g · ~~.renin ha,..p gay
~ti-ı:ee yardım 

Londra 2l (AA) - Şimc.li Rod"zya 
hu.kümoU ve hallu iıcyaratodu;!uu 
harp cay:retk.--rin yardım olmıı..k uz~re 
tngiliz 'hi:iküm"'tinc 200.0!)() lnpilız lui.1-
sı vermiştir. 

- *- • u se e r a~ıı.--
tinde buğday az 

Buenos Aires 23 (A.A) - öntunUz
cleki buğday rcltoltesinin 32 milyon k<'n
We baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 

Gecen sene 95 tnilyon kental idi. ....,....::;:_ 
lngiliz - Sovyet ticari 

müzak.~releri 
Londra, 23 (ö.R) ...._ Royter Ajan· 

ııına göre f ngilir • -Sovyet tieuet miiza.. 
kereleri unaamda verilen fngiliz nota• 
sana Sovyet hükümetinin cevabı Snryet 
sefiri B. Mai.ı<l tarafından dün akfam 
luniciye nezaretine tevdi edilmİ!'ltir. 
Cevap hillen tetlciktedir. 

---1.t·---
KızılorJunun yeni 
Baskumandanı Ti-, 

moçenko kimdir? 

Soı•y('tlcr ıı ı ııı ba§kumaııdana 
Mareşal Tinıoçcn1:o 

Bir kaç gün en el Sovyet Rusynda 
kızıl ordular başkumandnnlıihna geti
rilmiş olnn Timoçenko 22 Nisan 1916 
de Sovyct şeflerinin dikkat nazar} rını 
üzerine çrkmi~tir. ilk kızıl ordu muhafız 
kıtalnrı 1916 de bnzan beyıız Ruslarla. 
ba:r.nn Almanlarla muharebe etmekte 

---- * - idiler. Cenubi Rusyad Bataisk mınta-
P:ırı~. ?3. {<Üt) -. llıo·as Ajunsı lfol.~ı'.addan istihhnr edi- Arra~ın 'i'ransızlar t:ırafuıdan iı;tirdadı Bdgradda lrnye- kasında Atmanlnrın iki ıü .. ·nri fırkası ile 

) or : (ıç ı;ınden bert kon ... cr vermek ıçın Ild:ı-nda gelen canln ltat'Şllt'nmıştır. 1 nci Bavyera fırkası. kızıl muhafızların 
He.din filannonik orkestra..,ı, lıütiin mUzisycnleri Bet~ad~ ~.J\IAN l. RAU TflESI.•:Ri 3 i.incü ve b~ inci fırkalorını muhn ara 
~ldii:i h:ılt'I~ kon.'M'xini \'cm~cıni::tir. ~unun sebebi miizis- Paris, 23 (O.R) - isv-i~rcde ~ık:ın E:ı..J<.'r Nahribten gaı.e- etmişlerdi. 
~t.~1lcr. h.~rııSJ('nlcr, ga?-l'ic~ı.ıl;r \~ dığer ~y:ırctçilerden il-sinin :Budapt':?tt- muhnbirine giire Ahnnn1nnn ilk • yarab Bu fırkaların muvıı.kk t kum. ndan
ınurcluwp olanlk hl:ı; :. ü.ı kı~ılık hır grup hn!mde ~clen Al· ircnlerl Yıı~os1 tv hududu c:ivnnnda Stin·adıa beldenınclde- lan nraeında yalı ız Timoçenko, Çarlık 
~lann .~~pjlarmda ~ilahl~r bul.unmuş olnınsıdır. Hunun dir. Hu ,•ilfıydte büHin nu:ktt.plcr wtnn~ haline ifrağ edil- ordu~unda mülaiim bu1undui{undan as
unmc nıu:1.ıs) enlf'r .rcf~katl~rın<ll•kı e"ha!& derhal Yu~oslın-- mistir. Bu !ıa~rI:r Almanların Yugoslavyaya yakında t:ı· keri malumata ııahipti. l te bu muhaııa· 
yıu ı tr:rkc #1;.ı\•t:t t'dılmt":l<.'rdır. arruz etmek ıııyctıııdc olmndığını göstermesi ltihaıivle Bel- ra sırasındadır ki Timoç~nko şahııi gay• 

gradda ferahlık uyandırmıştır. · ret ve cesaretiyle ve iki kene yaralan-
ESKİ H \RP K01\IİTECll..F.RİNE VAZiFE ~.OMANYADA l't..'DBİRLJ<.:R dJı.:tan aonra lutalarınm Alman muhua-

Pari'>. !~ (Öll) - Kral Naibi ı•rons Pul ~ugosl~nyada Hükı·eto, 2.1 (0.R) - ncsuıen bildirildiğine göno Genel ramnı yar"rak Çar içinde bulunıın bv-
~ eni bir n ·keri tc ckkiil hakkındaki en•inumıeyi imza et- kunnay tara(andan dün verilen bir karar mucibince aSkeri vetlerinin kısmı lcüllisine ulaımıılannı 
ıniştir. Bu tesekkiil Sırp komitecilerindcn mürekkep olacak tedbirler ruınnuilta:. İbtiyntlann hizmete tağınlmast 30 gün· tcm~n eınıi,ti. Bugünkü So~et ~iden 
v'c 60 bin k~yi ihtivıı edecektir. Bunların vuzilesi billı.as.cıa Jüli hir deneye mıınhaı ırdır, Belgrad mahlillerinhı fikrinco St~lın. o zaman bu lttnlnrın sıyaııı ko-
bc iuci kolla uğrasm:lk ve di.isman kıtalnrı arkasında talıri- bu otwı giinliik dc\TC garp ccphc:;indcki yeni harp ttsul1eri mıserı bulunuyordu. .. 
hat yapmaktır. üzerine lüzuın gi>rülnıü., olan bir ihtiyat U-.dbiridir Timoc;enko. Kiyd mmtnkaııında clun·-----------------------------...:...---:... _ _:_~~=~~===:..· --- ynya gelmi~ bir Ukrayn:\lıdır. Evvelce ·----------------------------11 y muallim iken l !) 14 de si?:'ih altına alınan 

BU GÜ n 
alan haberler Timoçenko ikinci mül5.z.im rütbe ini ka· 

unmıştı. Rusyada bolııevizm ihtilali 

K 
H , . k --•-- ba~IRdığı ınrıılarda Timoçenko da Lenin 

'67 türpa r S1nemasında -l:A~I'ARtU'I 1 İnri SAYFADA- partisine intisap ctınİ$ ve Stalinin. Troç-
~ ki gibi rakipleri hertıırnf etmesinde hü-

BEY J.Z HEMŞİRE 
FLORElıfCE .R.İCE 

T•rafuıdatt ve dört ~zel kız refabtivle tcwsil edilmb. s-tNt der~«· ıuiİl'"· ir 
RtrvÜK AŞK \'E IIITİilAS Fil .Mİ ... 

SAHRA YILDJZI 
rap a sarkıJ::ırla sii leıııni~ \'c s:ıhrnnın hin hlr esrarını t"anlandmuı 
. BÜYÜK lllWECANl.t DllAM 
ILAVBTKN : PAKAMUNT JUBN U>A en son HARı• JlıııvadWeri .. 

ec!PUIM 41W..BUA7. : Z.ff - 5.58 - 9.ot DA ..• 
As ha.<ttanesı Cilt 't: .r.uu· 

Bdçıkahlar tuafından oldurüldüğü yiik bir rol ifa etmiştir. 
hakkında verilı•n haber Loııdra Belçika Rilahare kı:.r.ıl ordunun erkhnı harbi-
clçiliği tarafmd::ın 'kat'i surette tt-kzip ye mektebine de"·aın cclen Timoı;en\co 
edilmi tir lki na:r.ır dn sıhhattc•dır. mektebi birincilikle ikm. l etmİ!I ve bu - :'t-
ROMANYA DA 
Şenlilı ~apılmıyacalı 
Bii.kre , 23 (A.A) - Kral Karo!, dÜn 

akşam B . Tatarcskoya bir mektGp gön· 
dererek beynelmilel vuziyct dolayısiyic 
taht.a çıkmasının onuncu yıldijnümU mü
nasebetiyle 8 haziranda yapılacak olaıı 

ıı..ı-..ı 1 

tarihten Aoma daima Stalinin yıınmda 
kalmı"tır. Kcndiııi Stalinin en ziyade 
itimadını kazanan bir generalidir. 

1939 Eytwunda general Timoçcnko 
Polonyayı İtt;nl eden -ov.ret kuvvetle
rine kumanda cimi" ve bilahare işgal 
eclilıni!I olan mıntukal. rın idare iyle 
me ~ul olmuftur. 

Finlıındiya hareki.tını da :.on aylarda 
ı;cnrral Timoçenko idilre dmiı ve 1an
nerha m hattının dü•me ini İntac t"den 

Ih"tlkiira karşı 
Fiatlerin mürakabesi 

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

T icaret Vekilinin yeni beyanatı 
x•x:~------~----~--

Ankara ı3 (Yeni Asır) - Ticaret ve- hazırlanmıştır. Koordinasyon heye.-
kili B. Nozmi Topçuoğlu, LhUklra karşı tince tetkik edilmekte olan bu karat'
füıtlertn kontrolü hakkında bcr:ıMlla name çıktıktan sonra fuıtlerin mü. 
b •lunnrak demiştir ki.: raknbesi bir plan dahilin<le cereyu 

- Milli korunma k nunumı isti- edecektir. 
naden fiatl ... rin mürakabesi i ini teş- kilntlnndırmok üzere bir kararnnmo 

Arjantinde Amerikada, . 
yenı kararlar 

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

Donan _a 
kuvvetleri 

ve tayyare 
arttırılıyor 

---------.x*x:--------
Yabancılarla rnaltaclrler hatıııında te~alıJıaz 

x•~:-----------~~ 
\'aşincton, 23 (A.A) - Ay&n büt- öylemi~tir. 

çc encümeni bahriye bütçe.inin normal MUHACERET HAKKINDA 
ve fevkalade tahsisatı olaralt bir milyar BiR TALEP 
4~6. milyon dolarlık lc.rcdiyi ta vip et· Va~İngton, 23 (A.A) -- B. Runcl\ 
mı~tır. kongreye bir mesaj göndererek mull.a-

TF.SLIHAT SORATI..E cerek ve Amerikald~a kabul scrvisteri-
ARTI1RILACAK nin adliye nezaretine devrini talep cyfe-

Nevyork, 23 (A.A) - Ru.r."·eltin mİ$lİr. 
teslihat planlannın tatbikini tacil ve Bu suretle hükümct h:ıttJ harekeli 
tanzim etmek maksadiyle üç reia mua- umwni menafi için zararlı ıörtileo r .. 
vini tayin edece~i haber verilmutedir. baneıl:\ra kar~ı seri tedbirler alahil&-

Şimdi hbiliyetlerine nazaran tayya· cektir. 
re jmalithaneleri önümUzdek.l ene jçin- ARJANTJNDEKt Y ABANCJLAR 
de 18.000 tayyareden fazla imalltta Bueno• Aires. 23 (A.A) - Parli· 
bulunamıyacaJclardır. n1entoya verilen bir kanun projesine 

Amiral Starlı: parlamento bahriye ko· göre, haı:ı şüpheli yabancıların Arjan
mitesinde beyanatta bulunarak donan· tin tabiiyetine kııbu11eri halt.landa evvel• 
nuının daha fimdiden nıuhtdif tipte ce verilen lcararlnn nakzedcbilecelı: '" 
ta.)'Yareler intihap etmit olduğunu ve hareketlerinin kontrolU için Arjantia 
bunlar hakkında a kert e11rardan olması tabiiyetine kabul edilen yahımcılan9 
dolayııiyle malumat vercmiyeceğini husu i bir defteri tutulacaktır. 

İngiliz Mühimmat Nazırının beyanatı 
--------~~x*x---~-~----

Za fer için daha pekçok 
tank, daha pekçok silih! 

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

u~an2viyatunıız sağlam zafer ınulıalılıalıtırn 
x~x-------------

Londra. 23 (ö.R) - Mühimmat nıı- kalkan telakki edilebilir ve zaferimi:ıı:İll 
zın Moni on raporda söylediği nutukta garanti.si olacaktır. 
istihs:ılin ürııtle artması için y pılac k Mazideki hatalannuz ne olursa ol 
yegane ney n:ıami gn} retle çalı mnk ol- manc\-iyatımız ve manevi kaynftk) 
duğunu ve bu j!le derhal ba lamak icnp md ı:r. .r.1tsliıt_t,~k.enmedeziJ, dU~manın P.rop d 

•W• • .. • • a t e an-vıye r.n ınanevıyatın 
e.ttıgmı soylemı" 'e şunları ıli.lve et mi,. çok daha kuvvetlidir. 
tir: 

Harp tıu:yiki üzerımiz.de iken istih
sal fanliycti çoğ imalıdır. 

Pek dnha çok ubua., pek da.ha çok 
w.nk ve pek daha çok top! 'Bunfar as
kerlerinW.i mubafau. için bir oktur. 

Derin kaynaklarımız dü mnn t rafı 
d.m hiç bir suretle mııt edilemez. 
kudretimizi bugün yann nihai z fere k 
dar her an izhar ederim. Parulamız 
t k sözden ibarettir: f başına! Ve ha 
bin bizi ichnr ettiği l!Üratle çalısalım. 

Alrnanyada bedbinlik v 
fütur başladı mı? 
-----~-~----x*x:-------~-~ 

Harbin sonu ne olacakhr? 
-----~--x*x;--------

Zuri~h~ 23 (A;A) - Z~cıı Zc!~un~ dikçe müttefikler f;Clf ında bir çökün 
ga7.ctcsmın B<ırlin muhahırı, bugunkU den bahsctnieğc imkan olmadıt'lnı ·· 
Alman gazetelerinde daha nz bir ~vk termektedir. 
ve .heyecan m~ede. ve tesbit etmek- Paris, 23 (Ö.R) - Jurııala Diıalya g 
tcdır. Muhabir dıy~~. k1 : . .. . zctcsinde B. Virjini Gnyda şunlan y 
~o Alnum tebliı;~. harbın muttefik- zıyor : Realizm Garp cephesinde şlın 

lcrm şiddetli mukabıl taarnularile re- l:i nskerl \•nziyctin muhakemesinde 
re}r:m cttiğinl ve ftkibct taayyün etme- tiyatlı davranmnğı emreder. 

Sovyetlerin yeni Balkan siyaseti 

Balkan sla vlarını hima 
yeye başlıyorlar 

------x:.y.x·-------
Moakova - Roma - Berlin anla•ma•ı olmadı 

Balkanlar taarruzdan masu~ görünüyor 
- BA ''l'ARAl<'J .l İnd SAl'F.\OA

Kont Cianonun Amnvutlult siyaseti gİ· 
bi hadiseler Balkanlarda end~e uyan
dınnıth. 

Her laalde Hitlerin •mmut olduju üç 
tarafla Moakon • Beriin - Roma anlq· 
ma11D111 talaüluak etm'!diii sörülmekte
dir. Sovyetlerfo tekrar Balkanlarda Slav 
memleketlerinin binıtsi mevkiine geç· 
mesi Almanya ve halya.nm Balkanlara 
kartı bir bareketini önleyebll~ek ma-
1.iyettedir. 

MACAR!.AR MOSTERiH 

yanın aııkeri tedbirlerinden Macariata 
hiç endife c:ımediği ve ~imdiki Mı 

dahilinde bunların, bilhasaa Besaraby 
hududundaki Sovyet tah 'datı seheb" 
alelade bir ihtiyat tedbiri mahiyeti 
dığ.ını L:ııydcdiyorlar. Mııcaristıın bu y 

ziyt:lten endişede değildir. Esasen So 
yet Ru ) a ile ele dost miinıı!llebetlt"rİ 
duğundan iynseti şüphe ve tercdd' 
uyanclıramar.. Bu sebeple Be~rnbya 
kar~ı alımın Sovyet tedbirleri Mac 
mahafıllerini hiç Lir endi•f' telkin etm 
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Neden daha 
çok yaşarlar? 
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Milli Roman: 3 YAZAN: Adnan Bilget r. A. Q. 19.14 m.l!il95 Kes./ ZO Ww. 

12.30 Program ve memleket saat ayarı Dlinyanın hemen her tarafında ka-
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri .. dınlar erkeklerden duba çok yaşarlar. 

Sen sekiz yaşına gelinceye kadar bir 
y;in bile babamın beni okşadığını, hat
ır yanı başına oturttuğunu, tek cümle 
aıö~~d i ğini görmedim. Hatti, bu yat:a 
l?f'linceye kadar, evimiz içinde dola~an 
hu adamın kim olduğunu kendi ke-ndi
me otorar dururdum. 

llt-n sekiz yaşına gelince verem olan 
vr f"rİyen annem ölüm yatağına düştü. 
O ~aman babam eve bir alay doktorlar 
~e-Jbetti. Bu doktorlar arasında Numan 
be}·in de bulunduğunu ıöylerıem hay· 
7ef ctmeZl"İn tabii.. Meğer babam diğer 
doktorlardan hayır olmadığını anlayın· 
ca annemin doktor. Numanı ıevdiğine 
zahip olmu~. Son bir ümit olmak üzere 
l>n» .celbctmi.ş. Fak at kan kusan ve ölüm 
wltfai!ında derdinden başka bir şey dü
fi,inmeyen annem Dr. Numanın sesini 
j,şiti.n<'f" yatağından kalkabilmi1 ve ha· 
iJm'°' : 

- 48u evde ne arıyorsunuz. Yok!la 
yinr bir yanh,,lık mı yaptınız?> 

l•t• o zaman babam büyük hakikatı 
antanluı .. Ve dok.uz ıencden beri girme
diği bi~ kapıdan, annemin yatak odaaı 
kapıeından içeri ainni,. Bu defaıında 
vö2leri ya~lı imiı,.. Bu nedamet yatları
l')J ,ı:ören anneciğim, kan kustuğu ınrada 
b•l,. n~- c•ini muhafaza edebilmi,: 

- .-Buyrun bey>, demi,. 
Daham anneme sarılmak, ondan al 

dileınf'k İ<ıtemiş. Anneciğim: 
- «ı\vaklarına kapanırım bey, de

miş. Yanı~a gelme .. Bu mikroplar seni 
ele- f;ÜrÜtmiye 1'i.fi gelir.> 

J~te o zaman babam, her şeye rağ
men annemi kucalc:1amıt: 

- cKu~ura bakma karım, demi_,. 
B~n bir şüphenin Ve bir vehmin kurbanı 
olduktan ba,ka, seni de bu vehmin kur
banı ettim. Şu anda beni affetmeni ietİ· 
yorum .> 

Annem memnun gülmü~. gözlerinden 
dü~~n damlalar daha kurumadan hayata 
,:Ö7lr.rini yummuş .. 

Fikretci~im, babamı da bir müddet 
oonra kaybedince hayatta bu kadar yal
nr~ kaldım . Simdi hemen yatmıyıt gide-
bi1ir.i7 . 

NOTLAR 4 
inalı bu kadar içten tanıdıktan sonra 

OJl:l o kadar sempatim arlmı$, kendisini 
daha çok sev ilmiye lay ık bulmuştum. 
Hakikatte o, diğer arkadaşlarımdan da
Jıa knrekt bir in..ctandı . Daha samimi ko-
nuşuyor, görüp sezdiklerini daha büyük 
bir gönül açıklığiyle anlatıyordu. 

Ek•eri ak,..mlar gün batarken lisenin 
genic:: bahçesinde, sarmaşıkların örttüğ~ 
bir kö•ed•n denizde, gurubu seyredı
y<>rıluk. Şair ruhlu bir kız olan !nal, 
günün bu saatlerinde üzerine çöken 
d11rıtıınlui!u gurubu ~PVrPtme\:lr t!tdil 

fllerd i. 
inal bir ak~m bana damdan dlişer 

gibi, ırarin bulduğum bir •ual tPvcih et
ti: 

- Fikret, dedi. Ben aana her ş"yimi 
arılattun . Simdi beni ol<luğum gibi bili
yorsun. Halbuki sen bana k"ndinden 
bir şey rö•termedin. Sih·le bana. sen 
kinıi ~eviyorsun? 
r~hremin geolincik yaprakları gibi kı

rarilığ ) nJ f::rkediyor, utanıyor ve cevap 
ve.rr.ıemekten mütevellit bir sıkıntı için
dP tPrlivordum. tnal devam etti: 

- "Eifer söylernezsen üzülürüm doV'
roc.u ... $u li!".ede sevgilisi olm1yan trk 
kız hulamazııın ki . Her halde ""nin de .. 

- Benim sevgilim )'Ok İnal, hem bu 
ptk Prk•n bir şey değil mi? 

- Nedf'n öyle olsun .. Sevmek, sevil~ 
mek her !(ene kızın hakkı değil midir? 
Bunun kötü olan bir tarafını gösterir
.sf'n hfın bile bundan vaz geçmiye razı
yım. Böyle- ufak tefek asklar, her genç 
kmn hoyatında, zevkli birer ilk bahar 
ya'··nuru l(ibi ııclir ve geçer. 

- Ben hic kim~eyi tanımıyorum ki ... 
- Neden böyle ter< konuşuyorsun 

Fikrt"tC'ii'.!;iın .. Zavallı karde. im, .s~n ken
dinin bil<' farkında d"~il•in ki .. Şu Me
la.halin konuştuğu Turhan vok mu, o 
Sf'nin için bayılıyor. 

- Turhan mı, ben t.anın11yorum onu? 
- Fakat o seni iyice tanıyor. Hatta 

Cumartesi günü Kar~:ıyaka vapurunda 
:ıııenin yanında oturmuş, seni derinden 
derine tetkik etmiş. Elinde galiba •Du
dalctnn kalbe• romanı varmış. O kita
bın icinde d" bir mektup .. 

- O ... Bu pek meraklı bir şey ... Son
nı? 

- Sonrası yok. Bu mektubu sana 12.50 Müzik : Muhtelif şarkılar pi. 13.30 Bunun istisnasi pek adır ... Erkeklerin 
vermek için epeyce tereddüt etmiş.Kas- 14.00 Müzik : Karışık program pi. 18.00 maaşlı eşlerinden dul kaldıkları vakit, 
ten senin çantanı yere düşürmüş ve kal- Program ve memleket saat ayarı 18.05 üçer aylık alabilecekleri usulli henüz ye
dınnış. Tanı=ıya . konuşmıya vesile ol- Müzik : Senfonik müzik pi. 18.30 Müzik ni olduğundan , dul kadınların dul erkek
tun diye. Cazband pi. 19.10 Müzik ÇALANLAR : !erden daha çok sayıda olduğu - en sağ-

- Fakat 9en bunları nereden biliyor- Cevdet Çağla, Fahı·i Kopuz, İzzettin lam istatistikler demek olan _ maliye 
sun? Ökte. OKUYAN : Semahat Özdenses hesaplarile isbat etmek şimdilik mümkün 

- Bunu bana Faruk anlattı. Faruk, 1 - Mesut bey _ Hicazkar şarkı (Ey değilse de, doğru oldukla!'ını kabul et-
yani benim konu~tuğum çocuk. güli nükhetfezayi hüsnü An) 2 - Lemi mek zaruri olan nüfus istatistikleri bu 

- Garip, demek o çocuğun maksadı Hicazkar şarkı (Son aşkımı canlandıran kaideyi gösterirler. 
benimle konuşmakmış. 3 - Arif l:cy - Hicaz şarkı (Günden gü- Avrupada, halkı en uzun ömürlü diye 

- Hem de seni o kadar ıevmiş ki,. ne ebun oluyor) 4 - Civan ağa - Hicaz tanınmış olan Holan"darun (aman, nazar 
Onunla konu~mak istemez mWn Fikret- şarkı (Bozuldu Janesi) 5 - Sel. Pınar değmesin derneğe bu sıarada pek ilıit.i
çiğim. Hicaz şarkı (Anladım sevrniyeceksin .. ) yacı vardır) en yem nüfus istatistiğin

- Bilmem. bir defa babamın fikrini 19.35 Müzik : Türküler Okuyan a Mu- de de oradaki kadınların vasati ömrü 
alayım. zafi<'.r Fıratlı 19.45 Memleket saat aya- erkeklerden iki yıl fazla olduğu görlilü-

- Deli misin sen kız ... Hiç öyle §ey- rı, Ajans ve meteoroloji habeı•leri 2~.00 yor. 
ler ba~kalarına ve bilhassa evdekilerine Müzik ÇALANLAR : F. Fersan, Vecihe, İstatistiklerin kuru sayımlarını oku
anlatılır mı' Evlenecek değilsin ya Refik Fersan. Okuyan: N. Riza Ahıskan maktan ho~lanmazsınız, yahut bir ~ok-
onunla. · · 1 - Dellalzade - Şehnaz şarkı (Etme- ]arının dedikleri gibi onlardan her türlü 

- Peki, konuşmaktan maksat ne? din bir Jahza ihya) 2 - Dede - Şe~ mana çıkarmak mümkün olduğunu siz 
- Mak•at, bahann §U güzel günle- şarkı (Sana ey canımın canı efendim .. ) de kabul edersiniz, ilkbahar gelince bir 

rinde kırlarda gezinmek, beraberce oy- 3 - Selim Ill - Şehnaz şarkı (B_ir nev- gUn İstanbul yakınındaki Büyükadaya 
nayıp gülmek, yaz mevsiminde arada civana dil müptel_a~r) 4 - _Refik Fer- gidersiniz. Deı·li toplu bir yer olduğu 
sırada bulu'Jlll'lk, kışın sinemada bera- san : Tanbur taks_i;mi,.5 - Arıf J:ıeY - ~~- ic;in orası -ilk nüfus sayımının orada ya
berce film seyretmek. .. Bunlar öyle he- c~.z".r şarkı (Gül~u .. açıldı ym~ g~ pıldığından da anlasıldığı üzere - içti-
yecan verici şeyler ki .. · ywJu yar) 6 - L~!f':' bey - H~cazknr mai kaidelere pek müsaittir: Orada, pen-

- Peki nasıl tanısılır? ~r~. (Sana. ~l~u. gonül) 7 - Hi~ar cerelerinin önünde oturup evlerine ki· 
- tşte bu çok k~lay .. Bu hafta Cu- turku (İzmirın u;ıı_ıd!' vurdular benı .. ) racı beltliyen ak saçlı kokanaların kah-

martesi günü ben Farukla Bozyakada 20.30 Kamışına ("t.~U kahramanlık men- velerde pinekliyen harbalara nisbetle 
bir ge7.İnti yapacağım. Sen de bulunul'- kıbelerı) 20.45 Müzik ÇALANLAR haylice fazla olduwnu derhal hisseder-
san her şey olur gider. Vecihe, Refik Fersan, Fahire Fersan. si~.. ~ 

- Bir defa düşüneyim şu halde. OKUYAN : Mefharet Sağnak . Kadınların daha çok yaşadıklannı 
- Düşlin, fakat gecikme .. Ben Faru- 1 :--- Ar~aki Can - Kür'!i1i H._şarkı .. <Cı~: izah için türlü türli.I sebepler gösterirler 

ka hemen mektupla vaziyeti haber ve- mın gıbı) 2 --:- Tanburı C~mil - Kur<Ji!i Bir kere, erkeklerin cenge gitmeleri, 
ririm . Turhan da orada bulunur. ~· şarkı (Defi naleş eyi~) 3 .-U~ gitmezlerse de sulhta daima en ağır iş-

NOTLAR: 5 aga - Mahur şarkı (Duştün yıne b.':'" !eri gördükleri... Halbuki ayni günde 
Benim de bir sevgilim var. İçim içi- ~-hi site~~-) ·"' - Mahur şarkı_.(~°: doğan, biri erek biri kız iki çocuktan 

me sığmıyor. Artık ben de seviyorum. nül adlı bülbül~ var) 21.00 ~üzik · _ beş yaşına kadar yaşamak için -
Şu kfiğıtlar üzerine, şu finda hissettiğim Folklorumuzdan orneklcr (~a?J. Yaver birinci.sinin bire karşı 11, ikincisinin 21 
şeyleri doğru dürüst kaydetmiye cesa- Ataman)_ ~l.10 ~o~uşma (Bıbliografya) şansı vardır. o ya~larda cenge gitmenin 
ret edemiyorum. Beni de bir seven var. 21.30 Muzık : Kuc;uk orkestra Şef : En- yahut ağır iş görmenin te•iri olmadığı 
İnci ııibi bir çocuk. Bakarken, konuşur- ver Ka_pelman)_ şüphesizdir. Erkek çocuk daha yarmaz 
ken o kadar şuh bir şey ki .. Turhan, ne 1 - V_ilfred Kıaer : Serenad olur da düşer ve başı yarılırsa bu, içti-
güzel isim ... Ne ince bir çocuk .. O da 2 - !'.-ındemann_: Volga şarkısı mal bir sebep sayılamaz. 
beni çok •evdiğini hareketleriyle anlat- 3 - Italo Azwnı : Sa~ şarkısı Beş yaşından 14 yaşına kadar iki ço-
mak isliyor. 4 - V. Nıe'?'ann : Zen~ı dansı L"Uğun arasında yaşamak şansı müsavi 
Tanışmamız pek zor olmadı. İnalla 5 - Paul Lincke : Yenı Dan~ olur. Erkek çocuk pek yaramaz olsa da, 

birlikte Bozyakaya gittiğimiz zaman Fa- 22 .~0 ~femleket saat ay"":'•, aıans habeı· r
0

- yanlış spor yapsa da, 0 yaşlarda vasatı 
rukla Turhanı bir ağaç altında biz" in- lerı , zıraat, es~, tahvilat, .. ~"".'b Y • ömür erek çocuklarınkinden farklı de
ti?.ar eder vaziyette bulduk. İnal beni nukut borsa>~ (Fıat) 22.50 Müzik · Caz- ğildir. Bu da göstel"ir ki kadınlarla eı·
evv<.>Ja Faruka tanıttı. Sonra da Faruk band pi. 23.25 - 23.30 Yarınki program kekler arasında ömür uzunluğunun far
bize Turbanı takdim etti. Sanki arada ve kapanıs. . kına sebep içtimai değil tabii bir haldir. 
olup bitenden hiç haberi yokmuş gibi 1 ;::::::=======:::==:==~ıKız çocukta yaşamak şansı daha ziyade 
bir hali vardı. Yavaş yavaş konusmıya , lır B O R S A ı· olduğu halde, büluğdan önceki ve büluğ 
dere~~n tepeden bahsetmiye başladık devirlerinde vilcudunun sarfiyalı çoğal-
Sonr. .. ı.: hir ak<'c:v:ılıffın altında vl're dığmdan kızla erkek müsavi olur. 
çöm eldik · . Büluğ yaşından sonra kız çocuk buh-
Bulundu•ıumuz yerden ince bir d re ÜZÖM ran devrini gcçirmi~ olduğundan yirmi 

akıyordu. İnal, tecrübeli kız mt'vcudi- 69 Albayrak 8 25 8 25 yaşına kadar yaşamak sansı bire karşı 
yetiyle hemen orasını doldurmıya kMi 21 S. Paterson 10 25 10 25 277 olur, erkekde 0 y~ şans bire karşı 
eeliyonlu. Cidden glizel, neq•Ji dakika- 90 Yekiln 269 kalır .. Daha sonra yaş iJerledikçq 
!ar g•çiriyorduk. 555608 ! Eski yekWı kadınların çok yaşamak şansı gittikçe 

Aradan •aatler ~eçti. İnal bir aralık 555698 i Umumi yekun artar ve seksen ya~mda bir erkeğe kar-
Faruka anlıyamadığım bir işaret yaptı. No. 7 9 şılık üç kadın kalır. 
Bir mliddet sonra ikisi de kaybolmus- No 8 10 75 Kadınların daha çok· yaşamak şansı 
!ardı. Biz, Turbanla ben orada. akasya- No 9 12 50 teşekülün daha bıışlanğıcından gelir: 
lıır altındn yapayalnız kalmıştık. No 10 15 50 Anadan ve babadan gelen, birleşince ço-

Arada derin bir sessi,lik hftkimdi. Bu No 11 18 cuğun ilk hlicresini hasıl eden tohum-
""~-•izlii!i bozan Turban oldu. Bana: 7.AHİJIE !ardan baba tarafından gelen incecik, 

- •Fikret, dl'di. Siz., bir şey söyle- 5 çuval Arpa 5 5 ana tarafından gelen ona nisbetle ko-
rn•k istivorum. Fakat cesaretim yok caman ve yuvarlak birer hücereılir. Ha-
Çok korkuyorum ki, bu sözlerimden alı- İzmif' tf'antl1G]1 11e elelı• cim bakurundan ikincisi birincisinden 
nncahıruz. Ben karanlık bir insan de- d iki yüz bin defa büyüktür. Bu kadın 
jiiliı'l . Aeık konu.mak, daha doğrusu si- tf'ilı TiJl'Jı A. Şif'lıetin en hüceresi gıda olacak meddelerle tıklım 
ze kar<ı hi"-'İyatımı hemen anlatmak is- Kadro boşlukları doldurulmak ilzere tıklım doludur. 
terim. Size karşı, yakın bir zamandan- 16 - 20 ve 46 - 60 yaşları arasındaki güç- Niçin böyle olduğu da elbette tahmin 
beri hi"'ettiffeim de-rin ~afı, daha d~ru- lü erkeklerle 18 ila 40 yaşları arasındaki edersiniz. Nesli devam ettirecek kadın
•u alakayı anlatmak i.'<tiyorum. Si>.inle kadınlaı·dan aşağıdaki sanatlara !Uzu- dır. Onun için daha başlanğıcta kadın 
daima konuşmak isterim. Cünkii.. munda alınmak üzere şimdiden adresle- hücresi, çocuk doğduktan sonra ve in-

- Devam ediniz Turhaıl. rini bildirmek için hafta günleri saat sanın bütün hayatında kadın vücudu da-
- Çünkü sizi seviyorum. Çok ümit 11 den 12 ye kadar Bahribabadakl yazı- ima daha dolğun, daha çok gıdalıdır. 

ederim ki, bu al5kamız ileride... hanelerimize mliracaat etmeleri füln Kadın vücudu gıdasından az sarfeder, 
- Hakkınız var . .. Ben de .;,_; beğe- olunur. c;ok biriktirir ... Bir rivayete gare, kadın-

niyorum. Elektrikçiler !arın para biriktirmeyi daha iyi bibne-
- Te<ekkür ederim Fikret. Tesviyeciler leri bundan ileri gelir . 
tik aşk gliniimüzün hatırımda kalan Makinistler Her halde cok yaşamaları bundandır. 

tafsilatı bundan ibarettir. Tornacdar Vücudun sarfiyatı az olduğundan _ ba-
NOTLAR: 6 İhtısası olmıyan işçiler zı hastalıklara bundan dolayı tutulsa 

Çok iyi defterim. Artık sana hiç çe- Tramvay vatmanları da _ bir çok hastalıklara karşı koyar: 
kinmeden açılıyorum. Her gece yirmi Tramvay biletçileri Mesela verem hastalığına tutulan ka-
dört saatimin çizgilerini bütUn samimi- dınlar ereklerin yarısı kadardır. 
yetimle senin kağıtların üzerine kaydl!'- DOKTOR Kadırun nesli devam ettirmek i_<;i dur-
deceğim. Sana karşı o kadar açık ve sa- duktan sonra da tabiat ona gençliğinden 
mimi davranacağım ki, Turhandan son- Bchrct Uz beri verdiği imtiyazı devam etti-
ra sen, benim ikinci sevgilim olacaksın. "'ı' rerek erkeklen daha çok yaşamak için 
lı.mma sen de ketum olmıya çalışacak- ÇocB flastaJılıları adeta mükafat gösterir. 
sın. Ne bahasına olursa olsun, benden M-"'-L-- Bayanların kendileri tabiatin kendi-
öğrendiklerini başkalanna satmanuya U&Ul'~SISI !erine yapbğı bu iltiması bilmezler de 
çalışacaksın. Hastalannı her rün saat 11.30 danı gençlikte güzellik veren semizliği iste-

Ne o ... Cevap vermiyorsun defterim. 1 e kadar Beyler 010bğıncbı ~ mezler, sonbaharda saçlarına yağan he-
~~rin, böyle ketum olman pek hoŞtnna matbaası yıuıındalri hususi kılinltht- yaz kar parçalarını görünce meraklanır-
gidıyor. de kabul eder. Jar. Halbuki onların birincisi kadınlığın 

-BiTMEDi- kuvveti, ikincisi de mük:Mabclır. 

Cihan Hatun :::ııııııııııııı; - ııııııııııııııı::: 

= 
Piyade yolcular, ınekkariler ayak üze
rinde yürüyorlardı. İğne, ipliğe varınca
ya kadar her türlli levazımı seferiye is
likmal edilmişti. Her kes suyunu, yatak 
yorganını, yiyeceğini, mutbah alat ve 
edevatını, çadırını beraber götürüyordu. 
Geceleyin bekçilik etmek için mlitead
dit iri köpekler iıdeta bir mekkftri gibi 
hiç ayrılnuyarak kafileye refakat edi
yordu .. V elha,J kafile adamlarile, hay
vanlariyle, eşyas.iyle miiteharrik bir ~
hir gibi idi. Kafile fasıllara. ay ziya.<mın 
müsaade$ine göre gündüz bir kaç saat, 
gece bir kaç saat yürüdü. Kafileye refa
kat eden mekkariler çok yürümeğc, hiç 
yorulrnaınağa a1ı~mış, yolları, geçitleri, 
dağları, ovaları karış karış öğrenmiş, 
mürur ettikleri yerlerdeki ahaliyi tanı
mıs, hattll onlardan bir çoklarını dost 
!ttihaz etmi~ kuvvetli ve mfüellfilı. adam
lardan mliteıwkkil idiler. Tehlikeli yer
lerden geçtikleri zaman elde silfilı. harp 
vaziyetini alırlardı Bir yere kondukla
rında cadırlar kurulur, ateşler yakdır, 
koyun veya sı~ır ke-siJir, tencereler a'n
hr halk yemek, içmek ve yırtmak ile 

bir yolculuğu ne görmüş, ne de işi.imi~ 
idi. Bu seyahat onun için pek yorucu 
bir yolculuk idi. Fakat zavallı kız bu 
meı;akkatlere bliyük bir sabır ve meta
netle tahammül ediyordu. Onun fikri 
Aydoğdu ile meşgul idi. Onu düşündük:
c:e yorgunluğunu unutuyordu. 

-------
= -------

Türklerin nüfuz Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini büyük 

11P Tarihi 
gösteren 
Aşk romanı 

-----= -------
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{Ciha ) ~ .u{'Z a t ına binerek sanki bir 
ll':Ôt'vüh ~· e rin r veya bir yazlığa gidi
yorınus gibi koıwktan müfarekat eyled.i 
Kardeşi ve nılirehbiyesi de- birer ata bi· 
nıp kencH!=!ini takip ettiler. 

7...nva}lı kız ~l'hrin kapısından çıkar
~en rtrafo bakarak göz yaşları dökmek
~ kendini alamadı . Bütlin çocukluk 
'e gençlik hatıratını, babasının uzun 
;enell'r imtidadınca devaın eden say ve 
ıayrcti semeresi olan bunca servetini 
ıırnkıp gidiyordu . Onun yegiln,. düşün
rı;i (Aydoğdu) idi. Ona varmakla bü
Jn saaclotlerden d.Jıa ml'"Sut olaca ına 

!?Üphe etmiyordu. 

Refakatine iilihnk ettikleri kafile ıt
riyat, baharat v~ mensucat yüklü ola
rak Hindistandan gelip Horasana gidi
yordu. Yüklerim kafileye ilAve eyledi
ler. Cihan bu işlerde karde~ine itimat 
ediyordu. Kafile o gün hareket etti. 

Uzun seferlere mahsus olan bu kafi
lenin ne olduj!un u zikretmek faideden 
hali değildir. Kafilr deve, at, katır ve 
merkeplerden mürekkep olarak bir sil
sile gibi birbiri arka."ında uzun i~I ıu. ... 
tnrdan ıniitesekkil idi. Hayvanlann bl.r 
los ı v" 

olw'<lu. 

Kızcağızın bu yolculuk esnasında yor
gunluktan, hazan Fusuzluk ve erzaksız
lıktan rektiği azap "" ıstırabı, korkunç 
:verlerde kafile ile beraber geçirdiği teh
likeleri mufa" alen yazmak istsek bahis 
pek uzun sliı·er. Velhasıl kafile Rie va
sıl olunca Saman heın iresine kafilenin 
pek yavaş kat'ı mesafe etmekte oldu
ğundan. simale doğru gideceğinden, Ira
ka kadar kendilerine refakat etıniyece
ğinden bahisle ondan ayrılıp seyahate 
yalnız olarak de,am etmeleri llizurnu
nu gösterdi. Cihan kardeşinin fikrini 
mii>ıru.ip gördli. Yükleriyle, hayvanlari
le kafileden ayrıldılar. O akşam yalnız 
olaı·ak 1olculuk ederken Hemdandan 
uzak bir yerdt' bir kaç süvarinin hücu
muna uğradılar. Cihan kendini bir 
kr k gibi roüdafa& etti. Sam<>n da 

Pal'i Suvar ga;ıet.esine gelen haberle
•• aöre, dıı görünütüyle bir Alman hao
tane gemisi hissini veren Vilhelm Güst
lof isimli Alman gemisinin lıveç kara
aulanna girip ilerlemesi iıveç torpido, 
denizaltı ve hava k.uvvet1erinin müda
hale.ini mueip olmU§tur. 

Almanyanın bugünlerde lıveçc taar
J'UZ etmesını beklemek her ne 1'adar 
doiru olmazsa da İsveç umulmadık bir 
zamanda yapılacak olan bir harekete 
karııı koymak üzere bilhassa 11&hiJlerinin 
müdafaasına azdmi ehemmiyet vermek
tedir. 

Almanların Norveç - lsveç hududun
da tahşidalla buhmduklan da bildiril
mektedir. 

Oslo ve civarında ve bilhassa leveç 
hududuna pek yakın bulunan Röıosun 
cenup m:ıntakalarında külliyetli Alman 
lutaları mevcuttur. Bunlar Norveç ha
rekaıı Almanlar lehine tecelli ettikten 
!onra bUTa1ara yığılmJŞlaıdır. 

Almanlar Danimarkaya da büyük 
mile.darda asker yığmışlaıdır. Danimar
kadaki Alman kıtaları görünüıte on 
fırkadır. Bunlar tekmil Danimarkaya 
ve bilhaaaa laveçe en yakın mee.afede 
bulunan küçük Helıingör limanına tah
fİt edilmişlerdir. 

loveç mahafilleri, Almanyanın bu ha
reketinin bir taaıruz hazırlığı mı, yok.
sa yeni bir Alman talebine hazırlanmak 
için bir tehdit mi olduğunu soruyorlar. 

Almanlann bu hareketlerinden gaye
leri is'YeÇ, Sovyet iktrsadi yakınlaşma
aına mani olmak mıdır, yoksa hakiki 
bir hareht hazırlığı mı yapmaktadır} 

Sa!B.hiyettar mahafil, Almanların bir 
tehdit manevrası yaphklarını ve bunun 
aebeplerinin yakında meydana çıkaca
ğını eöy)üyorlar. 

Fakat laveç, Alman ümitlerini cesa
retlendirecek vaziyette değildir. lsve
çin her an artan müdafaa hazırlıkla:ıı 
bu bJoflara lcarşt en mükemmel bir ce
'!aptır. 

tZMiR BELEDtYESINDEN: 
1 - T erruzlik iı<leri kamyonlaı için 

1 O adet 32 x 6, 6 adet 600 " 2 O lik dı• 
ve iç listik sabn ahnmatı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksilhneye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1950 lira muvakkat teminatı 146 
lira 25 kuruştur. Talipleıin teminatı iş 
bankasına yatırarak m.akbuzlaTiyle ihale 
tarihi olan l 0/6/ 940 Pazarteıi günü 
ıaat 16 da encümene müracaatları. 

2 - Otobüılerin kanepe kılıflarının 
8Cnelik yıkama ve ütüleme işi, yazı ~leri 
müdürlüğündeki şartnamesi mucibince 
açık ekıiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli l 314 lira muvakkat temi
natı 99 liradır. Talip1erin teminatı iş 
bankas•na yatırarak makbuz.lariyle ihale 
tarihi olan 10/6/ 940 Pazarteoi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

3 - Çocuk yuvasına oenelik J. l ka
lem muhtelif erzak ıatın alınma11, yazı 
itleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 4460 lira 50 kuruı muvak
kat teminatı 3 3 7 liradır. Tal iplerin te
minab ;, bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan l O/fı/940 Pa
zartesi günü eaat 16 da encümene mü· 
racaatları - 24, 30, 4. 9 1875 (1033) ................... ~ ... 
Kadın hastalıkları ve 
Dopm Mtitahass•sı 
Doktor Operatör 

Nure~~in 
AD.ISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

2
*1zMiR ASlfYE iKiNCi HUKUK 

HAKIMUCINDEN: 
lzmirde Karantina askeri haBtanesin

de ç~ırcı Salih kızı Adile tarafından 
Basmancde 68 aay1h kömür hanında 
marangoz Hasan oğlu iamail •leyhjne 
mahkemeden ııadır olan 30 / 4 /940 ta
rih ve 940/764 eıa• ve 613 karar •a
yılı hükme kaışı yaphğı temyjzi Javaya 
mütedair temyiz arzuhal ıureti müddei· 
aleyhin ikametgahının meçhul bulunma
aına ve mahkeme safhalarında iıliınen 
tebliğ edilmi§ olmasına naz.aran i§bu ar
zuhal euretinin tebliğ makamına kaim 
olmak üzere mahkeme dj-\lanhanaine 
talik kılındığı ilin olunur. 

rebbiyesini tulup iple bağladılar. Saman 
Aydoğduya haber vermek iddiaslle fi
rar eyledi. 

Cihan kendini bu halde görünce yüz
leri kapalı olan süvarilerin reisine bıı
ğırarak dedi ki : 

- Bizi niçin böyle esir ediyorsunuz? 
Malımızı istiyorsanız işte büllin malla
nmız önlinüzdedir. Alınız, bizi bırakı
nız. Sizden bir şe~ dava etmiyeceğimize 
dair size söz veririz. 

Birinci defa sesini işilti(.ri süvari ce
vap verdi : 

- Hanımefendi! Biz haydut değiliz .. 
:Mala ihtiyacunız yoktur. Fergane güze
lim dlinyanın en büyük: adamına götür
meğe memuruz. Hanımefendi onu ihti
yar ile kabul etmemiş ise belki zorla 
kabul eder. 

-43-
ESARETI'E 

Cihan reisin sö,Jerini işitince kendi 
kendine geldi. Kendi ı;ahsı için kurulan 
bir tuza~"' dli!<tüğünü anladı. Muhacim
lerin mal arar haydut nevinden olınola
nru kendi şahsını anııan takımdan b -

BERGAMA lıCRA ME!IWllLUGUN-
DAN: 940/987-988 
.~SA YR1 MENKUL MALLARIN AÇJJ!I 

ARITIRMA il.ANI) 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paıaya 

çevrilmesine karar verilen Bergamanın 
ibni Mürsel mahallesinde eıki atpazaıı 
yeni istik.lal meydanında yemuu mu.
kaJdema gaz.ino halen belediye ak.aıı: 
Yeıari pqa zade Mustafa hanı, ar1caai 
18hibi ıenet bahçeıi iken halen beledi
ye bahçesi, cepheıi yol ve sahibi senet 
kahvehanesi ile çevrili ve ( l 20) met
re murabbaı kadar avluyu h.aYi blı bap 
yedi oda maa müştemilat ( l 200) lira 
muhammen değe11i hanın tamamı ile 
yine aynı mahalde mukaddema hane cl
yevm yıldız bahçesi namile maruf 
(300) metre murabbaı mikdarındaki 
(2000) lira muhammen değerli ve de
ıununda iki oda ve bir küçük mutbahı 
havj çatmadan İnşa edilmiş tavanh ' 'e 
döoemcli hane ile bir kahve ocağı ve 
etrafı erbaası sekizer metre tulündo 
harçlı duvarla çevrili ve ortasında kü
çük bir havuzu havi bahçenin naafı açık 
arthrma ile paraya çevrilecektir. 

1 - Satış peşindir. Reımi dellaliye 
müşteriye aittir. Vcıgi ve tanzifat ve 
tenvirat satı~ bedelinden verilecek.tir. 

2 - Arttırmanın yapılacağı yer. Ber .. 
gama icra dairesindedir. 

3 - Birinci arttırma11, 5/7/ 940 ta
rihine rastlıyan Cuma günü saat 1 O dan 
1 2 ye kadardır. 

4 - ikinci arllırma11, 20/7 / 940 ta
rihine rastlıyan Cumartesi günü aynı 
aaattedir. 

5 - ltbu gilyri menkullerin artllıma 
şartnamesi l 5 / 6 / 940 tarihinden itiba
ıen herkesin göımeai için açıktır . ilin· 
da yazıh olanlardan fazla malUmat al .. 
mak istcyen)cı icra dairesinin 9-40/988, 
96 7 18yılı dosyalarına başvurmalıdır. 

Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı 
kıymetin yüzde 7, 5 nisbctjnde pey vey~ 
bir bankanın teminat mektubu tevda 
edilecektir. ( 124) 

ipotek ıahibi alacakldarla di~er ~1~
kadarların ve irtifak. hakkı sahıp1crının 
gayri menkul üzerindeki ~akların.1 ~u
ıusiy]e faiz ve masrafa daır olan ıddıa· 
laıını işbu if&n tarihinden itibaıen 20 
gün içinde evıakı müabiteleıiyle biılikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Abi halde hakları tapu sicilliyle .ahit 
olmadıkça satı$ bedelinin paylaşmas1n· 
dan hariç kalırlar. . . 

Göeterilen günde arthrmaya ıştıralt 
edenler arttırma şartnameıinin okumuş 
ve lüzumlu malUmat almış ve bunlaıı 
kabul etmiş ad ve itibar o]ıınurlar. 

Tayin edil'en zamanda gayri menkul 
üç defa bağrıldıktan sonra en çok aTt
tırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin yüıde yetmi• 
beşini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına TÜçhanı olan diğer alacaklılar bu ... 
lunupta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklaTının mecmu
undan fazlaya çıkmana en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on bc~in· 
ci günü aynı sa~tte ya~ılacak ~rthrF?.a" 
da, bedeli satış uıteyenın alacagına ruç: 
hanı olan diğer alacaklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmiş alacaklaıa 
mecmuun<lan fazlaya çıkmak ~ıtiyle, 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmeıse ihale yapılmaı ve 
satış talebi dü~er. 

Gayri menkul kend~ine ihale olunan 
kimse derhal veya veıi1en mühlet için
de paıayı vermezse ihale kararı ~~~ho
lunarak kendisinden evvel en yukBek 
teklifte bulunan kimse arz etmiş oldu~u 
bedelle almağa ıazı olursa ona razı o) .. 
maz veya bu1unmazea hemen on beş 
gün müddet1e arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttır ana ihale edilir:. UU ihale •.~•
ıında1'i fark ve geçen gunler ıçın yuz
dc 5 den he!ap olunarak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hac~t kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tah!il olunur. 
madde ( l 33) 

Han ve nJSıf area yukarıda göıterllen 
5 / 7 /940 tarihinde Bergama icra me
murluğu odsında işbu ilin ve göıteriıle ... n 
arttırma ~rtname•İ dairee.inde eattlacagı 
ilan olunur. (1036) 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıklan 

Müt.!hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Gözlepe tramvay Cad. No. 884 
Telefon: 3668 

S: 4 1-lll 

Z AYI 
~inde Askerlik terhis tezlı:erem yUlh 

815115 nunıarah nüfus dbdıuumı zayi 
ettim.. Yenisini ~ıkaraeaimıdan eskisi
nin hükmü olmadı'1nt ilin ederim. 

İzmir İkind Dolaplıkuyu mahal
lesi 1Z2 sayılı evde kayıtlı 133% 

doğumlu Mercan oğlu 
tBKAHİM özışJKÇILAR 

(1034) 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Buı:iln fe, kalade bir program 

İKİF~I 

CIKMAZ SOKAK 
Biı "ienç kmn he\ es ve neCisler~e 
kapılarak yapmış olduğu hatanın el 
ıstırabını ve nezih bir a~k ile kani 
ve <ocıık muhabbetini <anlandıran 
~ok kuvvetli bir mcvzua malik eoı-

1.<iz bir !ilimdir. Biitiin ailelere v 
en( kızlara harnretle tavsiy': e<!~i 
Oynıyan Giinahkar kızlar filmınııı 

unutulmaz sanatkirlan 

YILDIRIM SOV~ 

• 



MllAYIS CUllA 1940 
sa 

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Muhammen fiatı Çift teneke 

Adet 
500 

262.5 

Cinsi Muvakkat teminat 
mikdan 
Lira 

En Son Sıtma llAeı 
Kuruı 

621 
705 

Petrol 233 
Benzin 1'42 

YEKON: 375 
Ziraat vekaleti namına utın alanacak olan yukanda 1nikdan ve sairesi yazı

lı petrol ve benzin l 3 Mayıı 940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çıkarJ
mııtır. ihalesi 31 Mayu 940 tarihine müsadif Cuma günü saat l O da ziraat 
müdürlüiünde toplanacak komiayonda icra edilecektir. 

F ORT OKiN 
T allplerin ıeraiti anlamalc lizere ziraat müdürlüğüne müracaatları ve ihale 

ııünü teminat makbuzlariyle birlikte komiıyona gelmeleri ilan olunur. 

Bütün dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi de (SITMA) dır. Bu hastalık fennt blr şekilde te
davl edihniyecek olursa az bir zamanda insanı kuvvetten dUşürUı, iştihasını kesip kanın cevherini bozar, vahim 
akibetler de bunu takip etmekte gecikmez .. 

Bununla beraber mezktr petrol ve benzinin evvelce münakasaya çıkarıldı
ima Ye 2 7 Maytt 940 tarih.inde ihalesine müteallik olan illnın hükilmaüı: bulun-
cluiu ltildlrilir. 1 7 20 24 29 17S 7 (9S 7) 

Sıhhat ve İçtlınat Muavenet Vekaletinin resmi ruhsatnamesini hliıt lruwetli bir kinin mU.tahurı olan (l'OaTO· 
KİN) istimali sayesinde sıtmanın biltün şekilleri tam bir muvaffakıyetle tedavi olunmaktadır. FORTOKİN ayni 
zamanda l§tihayı tenblh ederek vücudun çabucak gelişimine yardım eder .. 'F O R T O K t N bü«ln ecunelerde 
bulunur .. 

Bergama Tütüncüler koope
ratifinin fevkalade içtimaına 

ait ruznamedir 
1 - 939 aeneai heyeti umumiye içtimaında bet aene müddetle müaavi tak

aiden bailannut olan ortak borçlannın hiue aenetleriyle taku ve mahwp yapıl
mua ve bu aurede taku muameleainin balii olacaiı mikdann 1ermayeden ten
kW bakkanda heyeti idare aporu. 

Beraama t\idin müataluilleri kooperatifi 1/7 /940 Pu:arteei günü aaat 1 S. de 
ılı:ket merkezinde yapacaiı fevkallde içtimaa ait ruzname yukanda (lfÖıderil· 
mit olmakla ortaklarımızın asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 1878 (1030) 

BERGAMA 1CRA MEMURLUôUN- . BERGAMA lCRA MEMURLUc."HJN· 

Birinei s...ı MUtaı..- rl 
Ur. Demir Ali 

KAJf~IOOLll 
Cilt ve T enuül hutalıldan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Blrinri Beyler Sobiı Ne. 5L. 
lznıir - Elhamn s ....... atkMılMllı 
Sabahtan alqama bdar hutalaruu 
bbul eder_ TELEFON: 3471 

DAN: 940-271 DAN: O . .No. 938-401 ,. •nvo 
(GAYRt MENKUL MALLARIN AÇIK (GAYR1 MENKUL MALLARIN AÇIK D 0 g T 0 R & 

ARTIRMA tLAN) ARTIRMA lLAN) 
Bir borçtan dolay.ı mahcuz ve paraya Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya H • t u o ~ 

~lmesine karar verilen Bergamamn çevrilmesine karar verilen Bergamanın UŞ u s ay 
Kınık nahiyesinin lfıklar köyü civarın- zeytindağ nahiyesinin tekke dere köyil 
da doğusu mukaddema değirmenci Ni- civarında tamamına (400) lira kıymet 
kola kirernithanesi iken halen köy ph- takdir edilen yedi h ektar, 352 metre 
siyeti maneviyesine geçen kiremithane murabbaı ve derununda ( 65 ) 
arsası, batısı yol, poyrazı boz haU yani ağaç irili ufaklı zeytln eşearı lle (20) ASKERi HASTAllE 
k6y mer'ası, gUneyl taşlık ve kısmen ağaç . kadar armut eşcarını havi zeytin- Dahlllye mtitel'l8SSISI 
kay meraslyle çevrili (1200) lira mu- liğin 192 sehim itibarile (172) sehmi açık Hastalannı her gün öğleden sonra 
haınmen değerli ve derununda kUçUk artırma ile paraya çevrilecektir. saat üçten itibaten İkinci Beyler 
hlr oda ve bir bacayı havi su ile mUte- l - Satış peşindir. Resmi deUAliye sokağı 45 No. da kabul eder. 
harrik bir ta§h bir bap un değirmeni alıcıya aittir. Vergi ve diğer masarifi sa- TELEFON No: a806 
açık artırma ile paraya çevrilecektir. ire satış bedelinden verilecektir. •ııiiiiiıiııııiEiııiıiıiiiliiıi'ıiİlm•••••• 

1 -- Satış peşindir. Rüsum\,! deilali- 2 - Artım1anın yapılacağı yer: Ber~ 
ye mtişteriye aittir. Vergi ve sair mas- gama icra dairesidir. 
raflar .satış bedelinden alınacaktır. Ta- 3 - Birinci artırması 4-7-940 tarihine 
pu harcı alıcıya aittLr. rastlayan Perşembe gUnU saat 10 dan 

2 - Al'tınnanın yapılacağı yer: Kı- 12 ye kadar. 
nık Yaya kebir köyünde muhtarlık dal- 4 - !kinci artırması 19-7-940 tarihine 
resinde.. rastlıyan Cumartesl günil ayni saatte .. 

3 - Birinci artırması : 3-7-940 tarihi- 5 - İşbu gayri menkul §llrtnamesi 
ne rutlıyan Çarpmba gUnO saat 14- 12-6-940 tarihinden itibaren her kesin 
16 ya kadar... görmesi lçin açıktır. 111nda yazılı olan-

4 - tklncl artırma.•ıı : l8-5-94ö tarihi- lardan fazla malOmat almak i!teyenler 
ne l'Mtlıyan Perşembe gilnü aynı saat icra dairesinin 938-401 sayılı dosyasına 
ve aynı yerde.. baş vurmalıdır. 

5 - İşbu gayri menkulün artırma Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı 
şartnameıi 15-;6-940 tarihinden itibaren kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey veya 
her kesin görm .. ı için açıktır. tllnda milli bir bankanın teminat mektubu 
yaz.ılı olanlardan fula malumat almak tevdi edilecektir. (124) 
irtiyen.ler icra dairesinin 940-271 No.lu İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala-
dosyasına baı vurmalıdır. kadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
Artırmaya iftiralı: için yukarıda yasılı .-Yri menkul i&zerindeld ba1daNU ho

kıyıııetln )'i~dc 7,5 nisbetinde pey veya susiyle faiz ve masrafa dair olan iddfa. 
m.lllt bir bankanın teminat mektubu larmı işbu ilin tarihinden iübareıı ylr
tevdi . edllecektir. (124) ı mi gUn içinde evrakı mUsbitelerile bir-

ipotek sahibi alacaklılarla . diğer alA- likte memuriyetimi:ıe bildirmeleri icap 
kadarların ve ·irtifak hakkı sahiplerinin ed~. Aksi halde hakları ta~u sicilli ile 
gayri menkul üıerindekl haklarını hu- sabıt olmadıkça satış bedelınin paylat
sUJlle fait ve masrafa dalr olan iddiala- rnMUldan hl\rlr kalırlar. 
rını işbu HA.n tarihinden itibaren yirmi ~len günde artırmaya i§tir•k 
gUn içinde evrakı mUsbitelerlle birJlkte edenler artll'ma şartnamesini okumUf 
memuriyeti.mi~ blldirmelerl ieap eder. ve lUzumlu malG.mat alımı ve bunları 
Aksi halde tapu sicmı ile sabit olmadık- tamamen 'kabul etmis ad ve itibar olu
ça satı bedelinin n:tv]ıı oım~'lından hariç nuTrlar .• 
kalırlar ayin edilen zamanda gayri menkul 
Göst~ilen gUndl' artırmaya iştirak üç defa bağırıl~ıktan sonra en çok artı

edenler artırma şartnamesini okumuş lrana ihale edllır. Ancak aıtınna bedeli 
ve lüzumlu malumat almış ve bunları hıuhaınmen kıymetin yüzde yetmiş be
tamamen kabul etmiş ad ve ltibal' olu· şln[ bulmaz veya satış istiyenin alacağı
mırlar... na rilchanı olan diğer alacaklılar bulu-

DOKTOR 

Sala~e~~in · 
Tekand 

Çocuk Hastahklan Mtltahassm 
BDLIN " KÖLN ()NİVD

sl'l'Esl SADIK ASIS1ANI 
Buıalannı bdnct Be1ler Nwnan 

llltle sokak 5 No. da her riiD snt 
birden IOll1'a kalHll eder. 
TELEFON: 34~ 

. BVt: • 3451 

DABILI VI: soaaavı llAlft'A
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her rfln ... t U tea ltlltarea-
lklnei Konlon (Alman ~

wl bqllmü) - ftUiDal'Ma ....... 
nıu kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

ft1.EFON:M58 

1 Diş Tabibi 

Hatice Azra 
DemireUi 

Tayin edilen zamanda gayri menkul ?up ta bede~ hunla'tln o gayri menkul 
üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı· ıle temin edılmlş alaceklannın rnecmu
rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli undan fazlaya çıkmaua en çok artıranın 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul· teahh~dO baki kalmak füere artırma on 
maz veya satış isliyenin alacağına rüç. beş giln daha temdit ve on beşinci gUnU 
ham olan diğer alacaklılaı· bulunup ta aynı saatta yapılacak artırmada bedeli 
bedel bunların o aayri menkul ile temin ~~tış istiyenln alacağına .rUcharu olen 
edilmiş alaeaklarının mecmuundan faz- dığer alacaklıların o gayri menkul ile 
laya çıkmaz.c;a en çok artıranın taahhü· temin edilmi§ alacakları mecmuundan 
dU baki kalmak üzere artırma on beş !atlaya çıkma~ ~rtl!e ert ~k attfrana 
gUn daha temdit ve on befinci gUnU ay- ihale edilir. Böyle hır bedel elde edfl .. 
nl saatte yapılacak artırmada bedeli sa- metse ihale hapılmaz. Ve sab!J talebi ikinci kordon (Cümhuriyet Mer· 
tış istiyenin alacağına rüçhanı qlan di- dil,?er. m blllba ai'bsmn) 88 o uwwwra· 
Aer fll1Jcalililıı.rın ,o gayri menkul ile te- Gayri menkul kendWııe ihale olunan .. hasasf muayeııehmteslntle hasta· 
mln edilrnij alacakları 111ecmuundan faz- kimse derhal veya verilen mühlet için- Jarmı (t.tft gftn1eri Jıarlr) her ıftn 
laya çıkmak şartiyle en çok artırana de parayı verme%.9e ihale kararı fesholu- saat ondan !! ye, 8(ten altı)ra kadar 
lhalc edilir. Bö~·le bir b!?d~ elde edil· naliftrakbke

1
ndl!lndkc;n evvel en ~bele tek- b1nll ed•" 

'1leı.se ihale yapılmaz. 2280 sayllı kanun e u unan ırme arz etrnış oldı.tğU ftL!FoN : 3!81 
hilkınUne göre beı sene mü(ldetle tecil bedelle almaia rau olursa ona, razı ol- 1:::::::::::~== 
edilir ve satıs -talebi dil.ter maz veya bulunmazsa hemen on bet lı 

Gayri menkul kendisine. ihale olunan gün müddeti~ artırm~~a ~ıkarılıp . en 
kimse derhal veya verjlen mühlet için- çok; artırana ıhale edılll'. 1k.i ihale ara. 
de parayı vermer.se ihale karan fesbo- ~ınddaki fark ve geçen günler için yüzde 
lunarak kendisinden evvel en yüksek en hesap olunacak faiz ve diğer ta• 
teklifte bulunan kimse arz etmiş oldu· rarlar ayrıca hilkme hacet kalmaksızın 
lu bedelle almala razı olursa ona razı memurfyetimlıce alıcıdan tahsll olunur. 
ol • Madde (133) 

maz veya •bulunmaz.sa hemen on beş G 1 k 1 1 __ _ da · 

l'am lalıiJltainJen c(iplomtılı 
Diı tabibi 

Nesip Dolunay ilin mUddetle artırmaya çıkanlıp en ayr m.en u YUIUU'I gösterilen 
çok artırana ihale edilir tki ihale ara- ~-~~4od0 tarındhinde Bergama icra memur· jLı"ncı' Beyler Numan zade •?Jıwc• 
•ındaki fark ve aeçen gU

0

nler için yüzde Usu ası a l4bu ilin ve. gi,)sterilen ~ .. 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer za- artırma şartnameklnde satılacağı itln No. 36 Sut dokuzdan itı"bare 
:rarlar ayl'ıca hükme hacet kalmaksızın olunur. (1040) hutalannı kabul eder. 
rnemuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. :................................. .......... 1 - 13 ( 31 O) 

Madde (133) .. ! . ·D ı K KAT -======= Gayri menkul 'yukarıda gösteriJen 3- : m 
7-940 tarihinde Yaya kebir ltöyil muh. S Buz deposu bir de Şap) suyu de
tarlık dairesinde işbu ilin ve gösterilen :posiyle §C.rbetçt dilkklnına ait teqth 
artırma şartnamesi dairesinde satılaC8ğı Sve hUtUn teferruatı acele satılıktır. 
lltn olunur. (1039) : Taliplilerin tklçeşmelik caddeshıde 

ijİiiiiiİİİİİİiİİİİiiİİİİİji;iiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİ :Asmalı Mescitte 140 numaralı dttk-
: kAoa mUracaatları . (1037) 

IDl•RATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

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

i o. O K TOR JI ÇORUH 
1 s 1 ~ s ' çocaıı luutaldılal'I al OnaJ =~ U Muayene IMln9i : Bmnn BeJler 

tobk No. a_ 

•• 
Odemiş Cümhuriyet müddeiu· 
mumiliğindenı 
Ödemiş ceza evinin MO mali yılı için bir aanelik ekmek ihtiyaca kapah aarf 

usuliyle 1-5-940 tarihinden itibaren on beş gün müddeUe eksiltmeye konul
muşsa da ihale tarihi olan 1~5-940 Pe~rnbe günU 1aat 15 e kadar talip çık
madığı yeniJen eksiltnı~ye vaz edilmcy~rek pazarlık suretiyle blr ay içinde 
ihale eidlme_sine karar verilmiştir. Beheri 900 gram olmak üzere günde ikinci 
neviden 2!i7-280 adet ekmei< verilecektir. 

İsteklilur her gün mesai saatlerinde ~rtnameyi müddeiumumilik ve ceza 
evi ~in:ıı ırtüracaath göreblllrleı 

Muvakkat teminat mildan (663) lira olup teshit edilen 960 gramlık ekme
ğin rayici 8 kuruş 64 santimdir. 

İlt•klilmn gösterilen miktar üzerinden bir aenelik ekınek taahhüdünü ifa 
edelblecek:edne dair ticaret odasından vesika ibraz edeceklerdir. 

İhale udhi 27~940 Pazartesi günü saat 15 olup isteklilerin o gilDil vaktin
qen evvel Ö2~ı.ni.ş Adijyesi Cümhuıiyet müddeiumumllik dairesi önünde ha-
zır bulunn•olan ilAn oh.&nur. 21-2~24-25 1806 (1004) 

iZ M I R 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim .Şirk11ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : l%mirde HaUcapınardadır. 
Yerli Pamul\inclan At, Tayyare, K~, Dwiinom, Geflk 

ve Leylak rnarkalannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanın ayni tip menaucaüna faiktir ... 

TelefonNo. 2211 3079 
~raf adresi : 

Izmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Seneliği 
IJra Kr. Cinsi EmlAk No. Mevk•i G. Men. No. 
18 Dükkln ~ Eşrefpaşa caddesi 18 

250 Dilkkln 434 Ali ~ caddesi 55 
60 oukkan 39 Osman zade 961 sokak 89 
48 Dükkln 41 Osman zade 961 sokak 90 
36 DUkkAn 43 Osman ude 961 Sokak 91 
3G DUkkAn 41 Osman zade 961 Sokıilt 92 

120 DUkkAn t5 Hiaat Meydaru 135 
~93 '75 'Ev 3 Toraman mahaJlesi Kefeli sokak ısı 
38 kahve ocaİm 11 ~laı:da 155 

200 DUkklan M Yol Bedesteninde lect 
300 Fırın :. 174 Asmalı M~it 118 
90 Kahve 11,4 Tar.nqalı.k. 191 
96 DUkkfuı 58 Halim ağa çarşısı 302 
36 Dükkan 2 Pazaryeri. cami altında 317 
36 DUkldın 6 Pazar yeri camı altında 318 
30 Depo 2 Çorakkapı 1272 sokak 331 

250 DUkkAn 384 Oaziler caddesi 334 
60 DUkkfin 593 Keçeciler cadde9i Ml 
84 Dilkk!ln 621 Keçecl1er caddesi 351 

138 Ev 7 Abdullah cf. Mahallesi Revnak S. 358 
84 Ev 3 Ali ağa mahal. Balaban çıkmazında 379 
96 Ev 5 • • • 381 
42 Ev 56 Namazgah 550 sokak 3M 
48 Dükkan 3 Kemeraltı Salepçi hanı içinde 185/ 3 
3G Dilkkin 4 • • • • 185/ 4 
36 DUWn 6 • • • • 185/ 6 

300 Depo 20 • • • • • 181/20 
60 Depo 22 • • • • 185/22 
48 DUkkan 25 . . • • • • 185125 
72 Ev 18 İkiçeşmelik Tuzcu sokak 461 

960 Yahudihane 58 :l.üklil Mahal. K.iüp çelebi 1tOkak 477 
24 Baraka 117 Halil IUfat paşa r.addesl 501 
24 DUltkian 28 Değirmen dağı 509 
36 Ev 17 Servili me.sçit karakapı cad. 516 
84 Ev 40 SerViU mesçit 1057 .llOkak 51T 
36 Ev 178 Servili meectt 954 aokak 518 
Yukarıda yaı.ılı vakıf gayri menkuller teslim tarihinden itibaren 941 senesi 

mayıs gakine kadat ldraı'• ~lımttll'. İhalesi 3/ 61940 pazartesi «UDU aut 
ondadır. eklilerin yüzde yedi buQUk teminat parası yatırmalan \1!! ihale saa· 
tinde Vakıflar idaresinde bulunmalan .. 24 - 27-30 1874 (1032) 

ı'T~şkilitlandırma Baş Kontro
lörlü~den: 

Garp vilayetleri canlı hayvan ihracatç ı1arı Birliği kurulacağından ihracat ruh
~ htiz bulunan tüamriann bqüakü 2415/ 940 ~uma akpmı saat 5 te 
1'caret •e Sanayi od•mna tepifteri rica olunur. (1831) 

T. iş Bankası 
Kaçalı cari heHplar 1940 ilırami Y• pldnı 
DftD&•JUI : 1 1•1'al, l llQIS, 1 Al•.._, 
1 llllllcl ....- talthlel'lllde ,..pdaalda' 

-1940 ikramiyeleri:---.. 
J Adet 
J Adet 

' Adet J3 Adet 
40 Adet 
75 Adef 

2JO Adet ---
J4'1 

2000 IJralılı 2000 UN 
JOOO LINlılr J000 Lira 
5oo lbGldı JOOO UN 
258 LlraJılı 3000 Lira 
ıoo lbaldı 4000 l.IPCI 
50 Uralılı J'J 50 Lira 
2J Urcddı JJJO Lira ....... 

, ................................. , 

SPERCO VAPUR 
ACBH'J'Aal 
~ LANGANO vapuru 
~ 21 - 5 - 940 tarihinde 

·4eı~ r:~:~~~=k!-
nnı ATJ( cd=~ico va~~ru 
u~IAI . 21 .. s. "°tarihin

de beklenınekt. olup 
Wl1tnı4 İskenderiye limanına 

hareket edecektir. 
:ıı:. MORANDI vapuru 21/5/ 940 tari

hinde gelerek yUkUnU çıkaracaktır. 
Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 22-5-940 ta

rihinde beklenmekte olup İataobul, Pi
re, Napoli, Cenova limanlarına hareket 
edecektir. 
ctı.ıctA motörii 2U940 tarlhlnde 

beklenmekte olup Cenova ve Rlvlera U
manlanna hareket ed~ktlr. 
QUİRİNALE vapuru 3-&.MO tarihin

de beklenmekte olup Venedik. ~ 
Ancona limanlarına hareket ~lctir. 

CAlJTEA vapuru WG/940 tarihinde 
beklenmekte olup İstanbul, Pire, Napo
li, Cenova limanlattna hareket edecek
tl.r. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimalt ve cenubi Ame
rilra limanlarına ru..a .. ket eden lTALtA 
ANONİM MYJiMfain 4irketinin ve Afıi
ka ve Hlndistarıa hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrbefain "1'- , 
keti vapurlarına te.dUf edetler. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyJe navlun ft 

b.,_lcet tarlhlertnln bt1 olıDlda.lafu va 
bwılann bl9 bir ihbara lUaum olmalm· 
zın d~Ulr olduiwıu ve bu husustan 
dnlayı acenteye bir rnesuliyet terettop 
etmiyeoellnl muhterem )'Ukleyicllerin 
kavıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsillt için Ctlmhurlyet 
caddesinde FRATELLI SPEl\CO ~ 
acentesine tttOrtcut edilmesi .. 

ftLEJ'ON : 2004 • 8005 

--····· ······~························ · ··· .. 
OIJYIE8 YB 

SllRBRASJ LTD. 
VAPUR ACZlftill 

A'l'ATORK CADDESi Rees bllWı 
Tıt.J.:roN:2443 

Londra vt Llvetpôl bıtlatı tQID 
piyasanın thtlfllCtnt g&,. vapurla
rınuı seM' yapacaklıtdır. 

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

W. I'. BeDl7 V.n del' See 
Y• ..... Asl - * .... --

AMD&CAN IXP0&1' LlNEI bCC. 
NEVYORK tÇlN 
EXPR&SS vap. 24 Mayısa doğru bek· 

leniyor. 
P!XtRtA vapuru 5 nıayısta bekleni

yat .. 
D.T.8.T.-BUUAPll:ST 

BUDAPJ"..CrlT tçtN 
BUDAPEST mot. 18 Mayısa dojru 

bekleniyor. 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru bek

kmiyor. 
DUNA vapuru 15 mayısa doğru bek· 

lf:niyor. ' 
SZEGED vopuru Hnziran ortalannda 

bekleniyor. 
SERViCE MAaiTtME &OUMAİN 

BUCAll!!S'f 
GALAS VE KÖS'l'ENCE İÇİN 

CAVARNA mot. 24 Mayısa doğru 
bekleniJOr. 
~OCiEft COMMEltciALB BULGA· 
RE D& NA \'IGA'l1oN A V APEUR 
BULGARİA vapunı 6 mayısta bek

leniyor. Burgas ve Vama için yük ala
t'aktır. 

V apuılann isim \'e t.rlhleri baklanda 
hl( .. tullhlt ......... 

Vapurlal'ID hareket tarihleriyle flH• 

funlardakt delifikliklerden acenta m .. 
IUÜ)'el kabul ...... 

Daha ful. taWllt için ATA TlJRg 
caddesi 148 No.da W. r. Henry Van Der 
Zff ve Ş.. V• pur .aentabtımı m6rac11· 
·. , ed.ilımll rica olunur. 

m ... rnN ı 1111/Jltl 

VMDAL -·-UMUM1 DENiZ ACINTAIJOI LTb. 
ZZl'SKA PLOVIDllA A. O. Karo& 
LOVCEN vapuru 30 nisanda K&ten· 

ce ve Varna için htn·eket edecektir. 
Yöfou ve yUk kabul edecekttr. 
LOVCEN vapuru 8 rna~ Kösten· 

c eden plip 9 Mayısta saat 12 de Hayfa, 
Ptre, Duraı1.0 ve Ttlyeste I~ hare
ket edecektir. Yoteu ve yük kabul d
Ct·ktlr. 
OOULANDldS ltlt()'l'ftEBS (llellM) 

L'm.PhtA~ 
•NEA llEl.LAS· 

Lüks transatlantik vapuru Pire . 
Nevyork hattı : Pireden hareket tarihi: 

11 MA Yl:S 1940 
Yolcu ve yUk kabul etmektroir. 
GeTek vaputlann mu-nsaltl W'thJerl, 

gerek vapur tsimltri ve nıvluıılan hat· 
kında acenta bir teahhUt altına ciremez. 
Oaha fazla ı.f~ almak için Birind 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deott Aefırltahtı l.Ad. mUtac.'Ut 

edilmesi rlca olunur. 
Telefon : 4072 MUdilriyet 
Telefon : !111 AC'ellta 

FIRSAT 
Sahibinin askere gideceğinden acele 

devren satılık gazino ve kahvehane fiat TELEFOM : mt 
r..-ııılll..Jılıliiılıllli..•_..•mllLiıll-•-..._ ______ __,_-=-.:....,_-~Uj~k müsaittir. Müracaat saat 10 dan 



~ENIASIR ~MAYIS CUMA 1941 

Ingllierede ievkllai 
Bir meb' us ve faşistlerin reisi tevkif 

edildi, mühim vesikalar bulundu. 
Paraşütçülere karşı tedbirler 

-· Londra 23 (ö.R) - Avam kamarası reisi bu sabah kama- mühim vesikalar ele geçinni§tir. Parti memurlarından bazı-
rada mebus Velsey'in tevkif edildiğiııi bildirmi.5'lir. Dahiliye ları karakola celbedilerek isticvap olunmuştur. 
nazırı Sir Con Henderson bu tevküin 1939 milli müdafaa tŞÇlLER MEMNUN 
kanununa tevfikan emredildiğini haber vermiştir. lngiliz Londra 23 (Ö.R) - Deyli Herald gazetesi bütün vatnn-
avam kamarası sabotaj ve casusluk cürümleri için idaIJl ce- daşların mal, can ve çalışmalarını hükümetin kontrolü altı
z.alarmı tesis etm~Ur. na koyan yeni kanunun i§çiler tarafından hükümetin bir 

Londra 23 (Ö.R) - İngiliz f8§ist partisi reisi Sir Osvald zeka eseri olarak selamhndığını ve bütün sınıf halka aynı 
Masley ve bu partinin diğer mühim bir azası bu sabah tev- fodakflrlıklan tahmil ederek imtiyazlı vaziyetlere imkan bı
]df edilmi§tir. Polis parti binasında araştırmalar J aparak rakmıyacağını yazmaktadır. 

Matbuat heyetimiz Londra radyosunda 

8. Hüseyin Cahit Türkiyeye hitap 
ederek çok mühim sözler söyledi 

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

Müttef ilılerimiz, mağlup edilmesi imlılinsız olan bir çelilı lıaledir •• -
Müttefilılerfmlzi zafere yürümelıfen rnenedecelı lıic bir lıuvvet yolıtur •• 
Bizim vazifemiz de onlar gilJi azim He ~alışmalı, her ihtimale Jıarfı 

hazır IJuJumnalı, emniyet ve itimatla neticeyi llelılemelıtir 
-.-.----~~~----·---~~~ 

Londra 23 (ö.R) - Bir haftadanberi gezdik. Müttefiklerin harp hazırlıkları
lngillerede bulunmakta olan Türk ga- nı gözlerimiz.le görüyoruz. Müşahedele
:zelecilerinden mürekkep mümtaz heyet rimiz kanaatlerimizi kuvvetlen<liriyor. 
Britis Brat Kasting radyo merkezini bu Müttefiklerimiz, mağlup edilmesi 
aksam ziyaret etmiştir. Türkiye büyük imkinsız olan r,.)ik bir kaledir. Al-
elçisi ekselans Tevfik Rüştü Aras ken- r-
eilerine refakat eylemiştir. Heyet baş- manya içine düttüğü ümitsizlikle 
kanı Hüseyin Cahit Yalçın radyoda ve çılgınca bir hareket yaparak hü
Türkiyeye hitap ederek ezcümle demiş- cuma ahlmaktan bqka bir çare gö-
tir ki: rememiftir. 

«- Muhakkak olarak biliyoruz ki Alman1arın yalnız küçük devletler 
Alman radyosunun zehir saçan propa- ilezrinde kaz.andıkları zafer nncak saf
ganda ve yalan haberleri kalplerinizi 
rencidc ediyor. Şurasını iyi bilmemiz dillerin gözlerini kamaştıracak sahte bir 
lazımdır ki Almanların en mühim sila- zaferdir. Bu zaferin kendilerine tcmin 
hı propagandadır. Almanlar, biltün ci- edeceği istifade de sahtedir. Almanya 
handa bir Alman korkusu yaratmak is- sahte et, sahte yağ, sahte pamuk ve sah
tiyorlar. tc yün yaptığı gibi böyle sahte bir zafer 

Binlerce senedenberi korku nedir pesinde de koşmaktadır. 
bilmiyen ve büyük kahramanlıklarla Üçüncü Rayş Danimarka, Hol
tarihi aüsliyen Türk milleti üzerinde landa ve Belçikayı istila etmekle 
bu korkunun hiç bir tesir yapamıya- Hollanda müstemlekelerinden aldığı 
cağına kanaatimiz vanlır. Bu kana- kıymetli maddelerden kendisini 

mahrum etmİf ve bu suretle bindi-
atle buradan size hitap ediyoruz. 
Tek bir kütle haline gelmiı olan İn- ği dalı kesmİ§tir. Alman yanın işgali 

·ı· F d 1 ti · b k rlru alhna aldığı memleketler kendisine 
gı ız ve ransız ev e erı u o - .. k 1 k Al d ı kı 

h-L•-k kald ki f yu o aca hr. man or u an f-
yu mu aJUU1 ıraca ar ve za e- t I f k ak .. "d" I 
• utlak k cakl--..ı B f an evve za er azanm umı ıy e n m azana aruır. u za er h .. • ler bazı • 
hakkın, adaletin ve idealin zaferi ucuma geçmıtw ve genı§ sa-
la aktır halara yayılmaga muvaffak olmuı-

o B:. ııaftadanberi burada bulunuyo- lardır. İstilaya uğnyan topraklarda
ruz. lngilterenin askeri sanayüni, mü- ki Alman vahtetini, yavrularının 
esseselerini, bahri inşaat tezgahlarını kafalanm havada uçarken gönnüt 

gözleri yatla dolu analardan bizzat 
dinliyoruz. 

Acıklı anaların matemli hikayelerini 
kulaklarımızla dinliyoruz. Alman sav
letlerine karşı müttefiklerin aksülameli 
gecikmedi. Müttefikler çarçabuk kendi
lerini topladılar ve bunun ilk muvaffa
kıyetli semerelerini elde etmeğe başla
dılar. 

Alman hava kuvvetleri adetçe 
faik olduğu halde İngiliz tayyareleri 
göklerin hikimi gibi hareket etmek
te ve muvaffakıyetli faaliyetler gös
termektedirler. 

İngiliz parlamentosunun yeni kabul 
ettiği kanun vatandaşların mal ve canla
rını devletin emrine tabi kılmaktadır. 
Hilkümet vatan müdafaası için halkı 
idare hususunda en yüksek salnhiyetle 
mücehhezdir. Burada o kadar sarsılmaz 
bir azim ve karar müşahede ediyoruz 
ki zaferin istihsali ugrunda hiç bir fo. 
dakii.rlık fozln görülmiyor. 

Müttefiklerimizi zafere yürümek
ten menedecek hiç bir kuvvet yok
tur. Bizim vazifemiz de onlar gibi 
azim ile çalıtmak, her ihtimale karşı 
hazır bulunmak, emniyet ve itimat
la neticeyi beklemektir.» 

Bay Hüseyin Cahit Yalçının hitabe
sini müteakip radyo istiklal marşını çal
mış ve heyet marşa ağızla iştirak etmİ:Ş
tir. 

''Amerika harbe hazırlanmalıdır,, 
----~--------------._.__ . ..,.,,, ..... --------~~--~~-

"Gafil avlanmamak • 
ıçın 
• 

başka çare yoktur,, 
--~~~~--~~--~-.----~----~--~~----~ 

uŞayeı JnglJlz donanması teslim olursa Bitler Amerilıanın önüne mu~z
zam ve Amerilıanınlıine fallı IJlr donanma IJe gelir ••• » 

Nevyork, 23 (A.A) - Senato aza
sından Jamcs Byrnes radyo ile şu beya
natta bulunmuştur: 

Ne albay Lindberg ve ne de her han
gi başka bir tayyareci Birleşik Amerika
nın harici siyaseti hakkında söz söyli
yecek sıfatı haiz değildir. 

Bu beyanat Pazar günü Lindberg ta
rafından radyo ile yapılan ve hükümet
çe ittihaz edilen müdafaa tedbirlerini 
tenkit eden konuşmaya hükümetin ce
vabını teşkil etmektedir. 

B. Byrnes şunları ilave etmiştir: 
Beşinci kolon Arnerikada da hare

kete geçmiştir. Bilerek veya bilmiyere,k 
Amerikanın müdafaa tedabirini gecik
tirenler beşinci kolonun en iyi istinatga-

Harp ve Portekizin 
vaziyeti 

-· hını ve en iyi tezgahlarını teşkil etmek-
tedir. 

Lindberg, bize tecavüz etmeği kimse 
düşünüyor dediği zaman Hitlerin veya 
Cöringin namına söz söylemeğe mezun 
mudur} 

Son hadisatın irşadatından sonra bu 
genç bayın temin ettiği gibi, biz harbi 

Farznnahal olarak ,ayet bir gün in
ıiliz donanması teslim olmağa mecbur 
olaa Hitler Amerikanın önüne BirtC§ik 
donanmasına faile bir donanma ile çı
kar. 

B. Bymeı devam ederek ıöyle demİf
tir: 

Amerikalılar, Almanlann Japonlarla 

Almanlann itirafı: Düşman çok kuvvetlidir ._. 
Fransızlar Kambre ve Amyens 

istirdat ettiler • . cıvarını 
~-• ..,.,,,tı11-~~~~~~~~~~ 

Abvil ve Bolonyada şiddetli muharebeler oluyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

karşı hayati noktalara müdafaa için ted
birler abnmıştır. 

Fran.sada \'C Bclçiknda hava kuvvet
lerimiz büyük bir !aaliyet göstermişler
dir. Bir çok Alman bombardıman ve ke
şif tayyareleri dafi bataryalanmızın ha
fif otomatik silahlar tarafından düşürül
müştür. 

ALMANLARIN DENİZE VARMASI 
MÜHi:M IUİ? •. 
Paris, 23· (Ö.R) - Pikardiya harp 

sahne:;indeki vaziyet hakkında meşhur 
Fransız askeri ıniinekkidi Hanri Bidun 
•Entransijan , gazetesinde şu mütalnatı 
yüriıtü)or: 

Bir memleketin askeri sahilleri coğ
rnfi sahillerine tamamen uymaz. Askeri 
bakımdan deniz civarı Pormer - Bolon
ya - Etabl - Abvil hattıdır. 

Garp cephesindeki 
ALINAN ESiRLER 

Fransız meı·:ilcri1ıdC1ı biri 

1!.l18 senesi martında da Amyans şeh
rj müttefik İngiliz ve Fransız orduları 
t<mıfından beş ay müdafaa edilirken bu 
noktada denizle münakalat münkati ol
rnuş gibiydi.. Ve deniz münakalatı Pua 
Grandvil tarikiyle yapılıyordu .. Ta ki 
miittefıklerin taarruza geçmesiyle vazi
yet dei,ıişti.. Bu defa da onun ayni ola
cağı çok muhtemeldir. 

Hatta Amyensi mildafaa eden Alman 
kuvvetleri o kadar az ve Fransızlar şeh
re o kadar yakındır ki burasının istir
dat edildiği bile dün rivayet edilmişti.. 
Som nehri üzerinde köprülerin uçurul
ması düşman kumandanlığının burada 
tedafüi hir ''aziyet almak istediğine de
lildir. 

Som nehri bir kilometre genişliğinde 
ve derin bir mliniadır. Ancak sürprizle 
~e<;ilmesi mümkündür. 
ING1LiZLERİN HAVA HÜCUMLARI 

Londra, 23 (Ö.R) - Milttefik hava 
kuvvetlC'ri Almnnlnrın münakale hatla
rı i.izerinde faaliyetlerine şiddetle devam 
etmişlerdir. Nnmür - Dinan ve Eks La 
$apel arasında Alman kıtalarının başlı
ca münakale yollarına büyük mikyasta 
bombalar atılınıs, köprüler tahrip edil
miv, depolar imha olunmuş, velhasıl 
müteaddit hnsarat ika edilmiştir. 

Londra, 23 (ö.R) Salahiyetli 
kaynaklardan bildirildiğine göre dün 
Arras mıntakasındaki mukabil bir taar
ruz neticesinde İngilizler düşmandan 
400 esir almışlar 'e 300 Alman askerini 
telef etmişlerdir. Bir çok Alman tanklan 
tahrip olunmuştur. 

Paris, 23 (ö.R) - Fransız harbiye 
nezareti namına söze salahiyetli bir zat 
demiştir ki: 

- Müttdik kuvvetleı Kampre varoş· 
!arına kadar olan araziyi İşgal etmişler
dir. Vnlansiyen ile Kambre arasında 
muhareb~ şiddetle devam etmekte olup 
düşman ağır zayiata duçar olmuştur. 
Pihardi vilayetinde motörize kuvvetle· 
Tin baskınları devam etmektedir. Müt
tefikler bütiin Sam hattını ellerinde tut
tukları gibi En nehri boyunca da Frnn
ııız me-vzileri ciddi bir tahşide maruz 
değildir. 

Londra, 23 (A.A) - Salahiyettar 
Londra mahafiilerinden askeri vaziyet 
hakkında Roytere öğleden sonra aşağı
daki malümat verilmiştir: 

Londrnya, gelen haberler, Fran~ada 
müttefik ordular arasındaki gedii?in ha
la mevcut olduğunu ~östermektedir. 
Maamafih vaziyet çok karanlık bulun-

Tarih bir tekerriirclcıı ibarettir: Geçen umumi harpte Alman bombardıma
nındmı harap olan Fransı::lann Niyoport kasabası 

FRANSIZ RESMi 
'J'EBLİGLERİ 
Londra 23 (Ö.R) - Fransız baş'kuı 

mandanlığının bu sabahki tebliği: Şi
malde mücadele en şiddetli bir şekilde 
dC'Vanı etmiştir. Fransız kuvvetleriniıı 
Kambre varoşlarına kadar ilerlediklellf:ı 
teyit edilmektedir. Cephenin muhte 
noktalarında ve ezcümle Atinyi, Longu .. 
yon mıntakalarında muharebeler cert?4 
yan etmektedir. 

Paris 2:~ (Ö.R) - Akşam tebliği: şı~ 
mal mıntakasında cephenin muhtelif kı .. 
sımlarındtı miiterddit muharebeler v\l• 
ku bulmuştur. 

Ordumuzun ileri unsurları Arıı· 
yens şehrinin varotlanna varmı§l~· 
dır. Sedanın cenubunda tiddetli bıt 
topçu hazırlığım!an sonra yapılan 
dü§man taarruzu akinı kalmıttır. 

Longuyon ile Mozel arasında toPÇ'1 
mücadelesi cercyruı etmektedir. Gece 
ve gündüz bombardıman tayyarelerirnlJ 
geniş bir faaliyet sarfetmişlerdir. 22 
Mayıs akşamı avcı tayyarelerimiz her 
biri 20 tayyareden mürekkep dört dilş• 
man bombardıman filotillasına hücUJ1\ 
etmiştir. Bu hava muharebesinde d~· 
ınanın en az sekiz tayyaresi düşürül• 
müştür. Bizim bütün tayyarelerimiz sa .. 
limen dönmüşlerdir. 
Almanların Esko nehri şimalinde Bel

çika ve lngilizler tarafından tutulan 
hatlar.ı hücumları son derece şiddetli 
olmuştur. Ogennrd mıntakası müstesna 
bütün bu hücumlar püskürtülmüştUrı 
Keza Som hnttında da muharebeler çolc 
şiddetli olmustur. Valansiyen ve .JCanı .. 
bre arasındaki mıntakada Almanlat 
ilerlemcgc teşebbiıs etmişlerdir. Som ile 
Arras arasında utişman şimal istikam~ 
tindeki gayrctlcrine devam etmiştir. 
Zırhlı ve motörlü kuvvetler denize doğ .. 
ru kendilerine yol açmağa çalışıyorlar. 
Bu hareket müttefik tayyareleri tarafın .. 
dan işkfıl edilmek1edir. Bunlar muaı.· 
zam miktarda bombalnr atmışlardır. Al
manlar Retel'in şarkında Atinyi istika· 
metinde şiddetli bir hücuma geçmişler• 
dir. Bu mıntakada iki topçu arasında 
geçen şiddetli bir mücadele vuku b\ll• 
muştur. 

Diğer tay,are fırkaları da Ren bölge- maktadır. Ve saatten saate olup biteni 
sinde düşman için hayati ehemmiyeti kat'i surette öğrenmek maddeten im- Alman resmi telJliği 
haiz .olan noktalara baskınlar yapmışlar- kansızdır. Vaziyet vahim olmakta de· Berlin, 23 (Ö.R) - Alman başkll' 
dır. Ingiliz tayyareleri uzak1aşırken pek vam ediyor. Mi.ittefikler arasındaki ir- mandanlığının resmi tebliği : Flandr• 
müthiş 'angınlar gönnüşlerdir. Gündüz tibat hala tehlike halinde sanılmakta- cephesinde düşmanın şiddetli mukave
vc gece haıekfıtından beş tayyare geri dır. Alman motörlii kuvvetleri gedik- metine rağmen Alınan kıtaları tedricen 
dönmemiştir. ten geçmekte, telefon hatlarını kesmek- ilerlemektedir. V .:ılansiyende harp hala 

Londra, 2 3 ( ö.H) _ lngiliz hava te, merkezi noktaları tahrip etmektedir. devam ediyor. Cenubu şarki istikameti• 
kuvvetleri Belçika ve Fransa sahiJlerin- Çarpışma mıntaknlarını terkeden büyük ne kaçan Fransız kıtaatının iltica ettiği 
deki. hareka~ta müttefikleri himaye için n~ikdarda .. mah~cirler d~ vaziyet.i . da~a Murınan ormanı di.işmandan temizleJl• 
devrıye vazıfesini görmüşlerdir. Muhte· :zıyade gııçleştırrnektedır. lngılızlerın miştir. Diin de diişınan zırhlı kıtaatınııı 
lif çarpışmalarda 24 Alman tayyaresi dün yaptıkları mukabil tar.nuz netice- Kambrc civarında cepheyi yarma teşe~ 
tahrip edilmiş ve 8 İngiliz avcı tayyare- ııinde elde edilen ilk muvaffakıyet se- büsünü piyade kuvvetleı-imiz tarafın• 
si kaybolmuştur. bebiyle fa7la nikbinlikte bulunmak doğ· dan ağır zayiatle akamete mahkfun edil .. 

ingiliz bava nezareti tebliğ ediyor: ru değildir. Şu cihet tebarüz ettirilmek- miştir. Artuvazın garbinde kıtaatırnı.J 
Dün ingiliz harp tayyareleri Mant li- tedir ki, bu, umumi tablonun küçük bir Galeş .istikametinde şimale doğru iler~e: 
manlanna doğru ıirmeğe çal1§4n Alman kısmıdır. Maamafih İngilizler çok mü- mişlerclir. Som nehri ve Man.ş deniZ' 
kuvvetlerini müteaddit defalar desi dal- kemmel harp etmektedir. Şimdiye ka- arasında harekatımız tekenunül etmiştir• 
galar halinde bombardıman edilmİftİr. dar burnya gelen haberlere göre, lngi- Cenup cephesinde kıtaatımız müdafaa 

Bombardıman edilen kollar büyük )izler 400 Alman esir almışlar ve 300 halindedir. 
bir keşmekeş manzarası arzediyordu. Alman öldürmüşlerdir. Bundan başka Liyejin ikinci modem istihkamı da 
Ekseriya bu kargaşalık 0 kadar büyük- lngilizler bir çok da tank tahrip etmiş- sukut etmiştir. Bu kalede 20 zabit ve 
tü ki tayyareler düşanı tanımak için !erdir. 600 nefer esir edilmiştir. 
bombardımanı kesmiyorlardı. Alman Alman motörlü cüzütamlarının var- Namür istihkamlarının küçük bir kıS-
a!kerleri yol üzerinde çok defa milliyet· dığı noktalar hakkında sarih tafsilat mı henüz düşman elindedir. Hava JnıV .. 
çilere karışmakta idi. Yeşile boyanmış vermek imkansızdır. Bunlar bir şehre vetleri düşman cephesinin arkasında 
40 - 50 düşman tankı milliyetci araba- girmekte, bu şehri almış olduklarını bil- murnsnle ve ricat hatlarına karşı hare-
lan ve seyyar hasta arabaları ;rasına 0 dirmekte fakat bir az sonra bu ~ehri ketlerde bulunınu~lardır. Keşif tayyare-
kadar karışmı,tı ki Jngiliz tavyareleri terkeylemektedir. !erimiz. Hollanda ve Belçika sahillerin: 
300 metreye indikleri halde dahi on- Londrnya gelen haberler biiyük mik· de 20 bin tonluk üç nakliye gemisiJıl 
lara taarruuı cesaret edememişlerd;r. yasta hir mııkabil taarruza daha geçil- bat•nnış ve bir düsman muhribini ağır 
Fakat daha ileride beş kilometre uzun- memiş olduğunu bildirmektedir. Maa- hasara uğratmıştır. Donkerk ve Duvr ll
luğunda bir zırhlı araba koluna ş:ddetli mafih bu büyük mukabil taarruz her da· manları mi.ic.ssir 7·kildc boınbardıırtliJl 
taarruzlar yapılmış ve müteaddit araba- kika başlıyabilir. cdilmistir. 
lar yanmıştır. Abevil yolunda düsmanın Manf limanlarının ağır bir bombardı- Donanmamız.ı mensup müsellah se!1 

Lizbon, 23 (A A) - •Havas• VOZ 
gazetesinin direktörü Alınan lehtarlığı 
meselesine bir makale tahsis etmiştir .. 
Makalede bu lehtarlığın milli menfaat 
ve U7.ak görür yurdseverlik ile telif edi
lemiyeceği bildirilmektedir. 

zırhlı aTabalanndan ve motosikle't lrnv- mana tabi oldukları muhakkaktır. Maa- deniz motörlerj Dc:inkcrk önünde bit 
vetlerinden mürekkep kolu bombardı- mafih bu 1imanlar istimal edilemiyecck di.işınan muhribini torpilliyerek batır .. 
man edilmiştir. Hafif zırhlı arabalar ve hale gelmiş değildir. mıştır. Havanın 1.ıdemi müsaadesi se~ 
diğeT kuvvetler Abevil civarmd'l or- Alm:ın rnd.> osu genemi Cnml .. nin in- biyk tayyal"C faaliyeti iki tarafta~ ; 
manda gizlenmeğe c:;alışırken İnrtiliz tihar ettiği hakkında bazı haberler yay- ınahdut olmuş, 9 dilşman tayyaresıyle 
tayyareleri tarafından yakalanmış' ve mıştır. Londradaki salahiyettar Fran· Alman tayyaresi diişmüştür. 

Son sistem Amenkan tayyareleri bunların üzerine 150 ağır bomba atıl- sız mahafiUeri bu haberin tamamiyle Narvik önünde bir düşman saffı harP 
istemezsek harpte bize gelmez kaziye- ittifak ettiğini biliyorsunuz. Fakat ne ıe- mıştır. asılsız olduğunu söylemektedir. gemisi ve bir nakliye vapuru ağır ha• 

Bu Portekizli gazeteci Porlekiz siya
setinin başlıca dir!:ktiflerini hatırlatarak 
bunun esaslarını saymaktadır. Bitaraf
lık, İngiliz - Portekiz ittifakına sadakat 
ve İspanya ile karşılıklı iş beraberligi 
ruhu dairesinde dostluk .. -x-
MüseUAh bir balıkçı 
gemisi battı.. 

sini Amerikan milleti kabul edebilir raitle olduguw nu bilmiyo-unu ... Alman- Lo d 23 (ÖR) H o·w t ft • ·ı· k ti · b t w t l 10 t 15 ırta• ... ... n ra, . - ava nezareti ıger aTa an ıngı ız uvve en aş- sara a ugra ı mıştır. mayıs an 
mD yanm deniz kuvvetleri Japonyanın de- bildiriyor: lngiliz bombardıman tayya- kumandanı general Gortun lngiltereye yısa kadar yalnız bataryalarımız tar~ .. 

Bir istila felaketine uğrayacağız diye niz kuvvetlerine iltihak edene muh.-e- releri Fransanın şimalinde düşman kol- dönmüş olduğu haberi de yalanlanmak- fmdan iskat edilen düşman tayyarelerı .. 
titremenin isterik bir hal olduğunu B. benin Birle~ik Amerikaya o gelmiyec:e. larını yıpratmağ devm etmişlerdir. in- tadır. nin yekı'.'ınu 350 ye baliğ olmuştur. 
1 .indberg istediği kadar bize söylesin. ğini temin eden Lindbergin sözlerine gili:z vcı tyyreleri bir çok hv muhare- Al } ı F d 1000 
Hayvani kuvvet ve hudutsuz hırslar ta- güvenebilirsiniL rebelerine girişmişlerdir . Gece Sedan man ar ya DiZ ransa 8 
rafından tehdit edilen bir dünyada bu- lngiltere ve F ransanın yapmış oldulc- mıntakasında ve Belçikada düşman 
gün mevcut olan tehlikelerden Ameri- ları tecrübeden istifade etmeliyiz. Ya- m.. k 1 h tl b b d d 1 k b •1 una Be a arı Om ar ıman e i mİş tayyare ay etti er kanın hiç olmazsa haberdar edildiğin- lancı bir emniyet havası ile uyuşmuşlar- ve Almanyada harp mahalarına giden 
den dolayı ve müdafaası için son had- ken istila kurbanlarına yardım etmenin askeri trenler bombalanmıştır. 
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