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1 rockinın evı basıldı 
' 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mlidürU: 

.... ,./' HAKKI OCAKOö.LU 

ı,, A B O N E Ş E R A 1 T_I ___ • 
DEV A.M MUDDE'll Türkiye için Haı·ıç ıçin 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ...•.. 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. L TELEFON:2697 

han münderecatındcı11 gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cüm1nıriydin. 1'e Cümhuriyet eıcrift"' bekfift, ıabahl.n rtk~r Mycrd ~ı~eclifo 

Faris, 25 (Ö.R) - Meksiko şehrinden bildiri-
Jiyor : Troçkinin Viyana caddesinde diğer bina
i:ırdan uzak olan evine saat dörtte yirmi kadar 
şahıs cebren girmi$ir. Troçki bunlardan birinin 
polis iın!f ormasını i<'1Şldığıııı iddia etmektedir .. 
'l'roçkinin muhabzlariylc mütearrizlH arasında 
bir müs.ıdeme olmuş, k:itibi kaçırı~tır. Müsa
rlr.mede Troçkinin torunu ayağından yaralan
mış, TrGçkinin ele çehresi berelenmiştir. Troçki 
bu :teşebbüsü Gepeonun bir ımikasdı telakki et- ı 
mektedlı . ................................... ~ 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Sedanın cenubunda durduruldulaı 
Sovyet siyaseti 
henüz mü.phem 

Müttefikler cephedeki 20 millik gediği kapamağa çalışıyor 

Fransanın şimalinde çok çetin muharebeler 
oluyor, Almanlar Bolonyadan çıkarıldılar -· 

Bir lngiliz delegesi iktısadi ve siyasi Alman zayiatı çok büyük 
müşavirlerle Moskovaya gitti ~-------~--~*--w---------------

-~---------------*~--~~------------~ 
Müttefikler Som nehrinin sol sahilini temizli

Almanya Garpte harple meşgulken Sovyetler yorlar. Almanlar bir kısım Müttefik 
kendi menfaatlerini tahkim ediyorlar kuvvetlerini muhasara ettiklerini iddia eyliyorlaı 

SON DAKİKA 
• • • • • • • • • • 8i -

Japon ya icabında Ha .. 
beşistana erzak, mal. 
zeme gönderecekmiş -·-Roma, 25 (ö.R) - Korycra Delte-

~İno gazetesine göre l talya ve japonya 
tırasında ticaret müzakereleri neticelen· 
llıistir. 

halya ile Habeşistan arar.ında
ki münakalat inkıtaa uğradığı 
takdirde japonya Habe~istana er. 
lak ve malzeme göndermeği te
ahhüt etmektedir. 
Cenubi Alrikada 
~iman maynleri 

b Londra, 25 (ö.R) - lngiliz istih-
atut nez1ueti. cenubi Afrikn "Sl\hille

ritıdc Alman maynleri yüzünden sekiz 
Vapurun ve iki mayn taramasının bat
lıRı haberlerini tekzip etmiştir. Düşman 
hıaynleri dolaytsiyl~ hiç bir hasar yok
lıır. 

Görünüşe 
Aldanmamak 
lazımdır --·--Mücadele tahminlerin 
~olı üstünde çetin 
oıacaiı ve muhtelif 
safhalar arzedecelıtir -·-HAK.Kl OCA.KOCLU 

Alman ordularının on bcı: giin içinde 
llollandn, Belçika \'e şimali l<~rausa top
!ııklannda elde ettiği mu\'affakıyetli 
ılerfome hareketleri lıir çok kafalarda 
lı suallerin vcralnrnsına sebcbivct ver-

illi tir. ~ · 
- ingilterc ,.c Fransa gibi rnrlıkları 

\e kuv\'t~tleri ölçii knlıul etmi~·cn kos
ltoca iki imparatorluk nasıl oluyor da 
lllütecnviz orduları tevkif edemiyor ve 
lllııknbil taarruzlarla bunları hezimete 
lığratamıyorlar? A<'aha bu memleketler 
İnıdiye lmdar uyumuşlar, haıırlanma

ll\ıslar, Alman hazırlıklannı sezmemiş
lcr midir? 

lladiselerin süratli inkişafına bakılır
•a halk arasında be1iren ve işi yalnız za
ltiri bakımdan miitaliia eyliyen insan
ların kafalarında ,·cralan bu sualleri 
l>ek te yersiz ve h~lunz bulmamak icap 
"der. Hele hadiselere ilaveten İngiltere 
\e Fransa devlet adamlarının hiç bir 
f°1itika endi~esine kapılmadan hakikat
Cti 54;ylemekten çekinmemeleri bilakis 
tehlikenin azametini bütün rıplaklığiyle 
~ehariiz ettirmeğe gayret göstermeleri 

1• sualleri soranları biraz daha haklı bir 
dııruma sokmaktadır. 

takin mesele inceden inceye tetkik. 
~akın ve uzak mazinin tecrübeleri göz 

Üne getirilerek miitalea edilirse ,·azi
et derhal değişir. 
ller ~yden cV\'el kabul eylemek ta
tndır ki müttefikler hakikaten yenil

z kunetlerc ve harbin devam ettiril-
si i1;in tiikenmez ıncnııbie sahiptirler .. 

• Uttefiklerin sahip bulunduğu para, si
~ \'e insan kuvvetleri, mukayese edi
\"ıııiy·ecek kadar Almanyaya iistiindür .. 

lfarp kazanmanın en mühim vasıta· 
.~· da bunlardır. Denizlere bakim olan, 
~llYanın en büyük altın stoklarına sa-
ısı huhınaıı sanayii kuvetli nüfusu bol 
~\·}etlerin mağltip edilebilmelerine im· 
il tasavvur edilemez. 
Bunun aksini düşünmek ıçın şuur

lbahrum olmak lizım pllr. 
balde Almayanın elde ettili bu 

Paris, 25 (ö.R) - Sovyet hüküme
tinin siyaseti hakkında henüz vazih ma-
1 umat yoktur. Mo~kova Avrupa mese
lelerinde kendi oyununu oynamaktadır. 
Bazı haberlere göre Almanya garp mey
dan muharebeleriyle meşgul iken Sov
yet Rusya Balkanlardaki diplomatik fa. 
aliyetini arttırmaktadır. 

-----~--.....--- ~--· Londra 25 (ö.R) - Bajram ~ 

Sovyet sefirinin tam bu sırada müza
kereler hakkmda on gün evvel lngiltere 
tarafından verilen notaya hükümetinin 
<.:evabını bildinnesi Mosk'Jvanın hiç ~1-
mazsa §İmdilik Almanya yanL'lda sert 
bir müdahale fikrinde olmadığını gös
termektedir. 

TiCARi MOZAKERELER 

Londra, 25 ( ö.R) - Sovyet .:firi 
B. Mııiski ticari meseleler müzakeresi 
ha'kkıncla Sovyet hiikümetinin cevabını 
hariciye nezaretine tevdi etm~tir. 

Bir lngiliz delegesi iktısadi ve siyasi 
miifavirletle Moskovaya gİtmİ§tİr. Ger
çe bu sadece bir tahkikat seyahati isede 
doğrudan doğruya temas faidesini arz 
cblıektejlir. lnSı1terenin vaziyeti earilltir. 
Sovyet Rusya ile ticari müzakerelere 
hazır buluİımaktadır. Y eterki Sovyet 
Rusya harp §artlarını nazan itibara ala
ak İngiltereCf en ithal edebileceği mad

deleri düşmana yanyacak ~elc:ilde isti
mal etmesin. 

Som nehri arasında müttefik ordd 
larda hasıl olan aralığı kapamak iç 
muharebe ,iddetle devam ederkeı 
Fransanın §imalinde de hu mıntaka 
ya geçen motörlü kıtaatla çetin çaı 
pıf malar olmaktadır. 

Bulonya limanında vaziyet ka 
ranlıktır. Paristen gelen gayri resm 
haberlerde şehrin başlıca kısımlan 
dan düşmanın püskürtüldüğü ve f 
hir haricine atıldığı beyan edilme 
tedir. 

Askeri vaziyet §Öyledir: Arra• 
Kambre ve Valansien civarınd• 
müttefikler !arktan gelen Alman t 
arruzlarına mukavemet etmektedir: 
Bu mıntakada şiddetli muhare.,. 
elan devam ediyor. 

Bapom'un cenubunda 
. geniıliğinc:le olan aralık timald 
müttefik kuvvetlerini Som nehri 
yunca mevzi alan esas Fransız kuv 
vetlerinden ayırmaktadır. Bu aralı 
kapatıldığı takdirde sahil mıntaka 
sında bulunan Almanların münaka 

Lmı<lnırlcıki Soııyet sPfiıi Maiski - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Man§ sahillerini miidllfaa eclen Fransız askerleri - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

lngiltere mühim tedbirler alıyor 
~* 

Paraşütçülere ve casuslara 
aman verilmiyecek 

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

Bütün şüpheliler ve Faşistler aranıyor. iki mühim tevkif 
~~--~-----~-~*-.-..~---------------

Londra, 25(A.A)- Düşmanın muh
temel paraşütçülerine ve dahildeki t~
kilatına karşı mücadele tertibatı ıürat
le devam etmektedir. Londra nakliyat 
ofisi m_,azzam münakale şebekelerinin 
en mühim noktalarında sabotajlara ma
ni olmak Üezere 79,000 işçiyi seferber 
etmektedir. 

YORKŞA YRDE ALMAN 
TA YYARELERl 

Londra, 25 (ö.R) - Bir tayyare bu 
sabah lngilterenin şimal şarkisinde uç
muş ve bombalar atmıştır. Jngiliz tay
yareleri derhal mukabele edert-k düş~ 
manı tardetmişlerdir. Y orkşayrde de 
bombalar atılmış ve sekiz sivil yaralan
mıştır. Bazı maddi hasarlar kaydedil
miştir. Bir zirai işletmeye de bombalar 
atılmışsa da ha ar yoktur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanların 
rraiısada yeni 

hileleri 
m--

Paris, 25 ( ö.R) - Fransız hüküme
ti bir tebliğ neırederek Alman ajan-= 
lannın desiselerine k&J'fı halkı teyak-E 
kuza davet ediyor. Bunlar cephe bat-: 
lannın gerilerinde ve hatta ileri hatlar-E 
da karıtıklık husule getirmek idn sala-: 
biyetli Fransız makamatmın, bafvekilE 
ve milli müdafaa nazırının İmzasını ta-: 
şıyan beyannameler ve telefon emirleriE 
ile matbu talimat dağıtmaktadırlar. E 

Hükümet Ve salahiyetli makamların: 
hiç bir emri ahaliye matbu beyanname-: 
lerle iblağ edilmediği ve hüviyeti meç-: 
hul kimselerin telefonla verecekleri: 
emirlerden de' sakınmak icap ettiiini: • 

İKİ MOCRIM 1UTULDU 
Londra, 25 (Ö.R) - lngilterenin 

şimali şarki sahilinde bir şehre Alman 
tayyareleri taarruz etmiştir. Birisi ağır 
olmak üzere on bir yaralı vardır. 

KOMUNiST METtNGi 
MENEDiLDt 

Londra, 25 (ö.R) - Hükümet ko· 
munist partisinin Pazar günü yapmak 
istediği metingi milli korunma kanunu 
mucibince men etmiştir. 

Londra, 25 (ö.R) - Devlet emni
yetini müdafaa kanununa muhalif ağır 
bir suç işlemekten maznun Stephen 
Hald isimli bir kimse Dublin askeri 
mahkemesine verilmiştir. 

hlandalı bir ) üzbaşı olan Heldin 
evinde verici bir telsiz cihazı. askeri 
ehemmiyeti haiz evrak, bir para§Üt, kül
liyetli mikdarda Amerikan dolan, Al
man hava ordusuna ait müteaddit ni
şan ve madalya ve bir miğfer bulunmuş-

tur. 
, 

Ele geçirilen evrak ezcümle limanla
ra, yollara, lrlanda köprülerine, müda
faa kuvvetlerinin vaziyetine dair mallı

- so~u 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Japonya Fele
menk Hindistanı 
na dokunmıyor 

Camberra ( A vuaturalya ) 25 
(A.A) - Hariciye nazın beyanat· 
ta bulunarak, harbin Felemenk Hin
diatanının statükosuna tesir etmiye
ceği hakkında A vusturalya ile Ja· 
ponyanm karşılıklı olarak teminat 
verdiklerini bildirmqtir. 

· Almanların emeli 
~------~~~-x.x:-------~----

Bütün milletleri imha etmek ve 
esaret altına almaktır 

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

Paris. 25 (ö.R) -- Deha gazetesi İngiltere Kralının nutku münasebetiyltı 
diyor ki: 

cBu hitabe harbin manasını sarih olarak tavzih etmektedir. Mesele bir mü
cadele, bir hayat memat meselesidir. Almanya mahdut müttefikler peşinde 
olmayup bizim garp alemimizin imhasını arzu ediyor. Medeni milletler bu mü
cadelede hayatlarını ve bütün hayat sebeplerini müdafaa ediyorlar. Alman
ların dünyaya tahakküm emeli inanılmıyacak bir hayal görülebilir. Fakat 
mevcuttur. Bundan en çok şüphe edenler bile artık bu h~kikatı inkar edemez
ler. Diğer bütün milletleri imha etmek ve esaret altına almak için asırlardan 

bütün bunu h~ bu· 

ltalya şimdilik harbe girmiyecekmiş 
~------------x~x:------------

Abloka ve ltalyanın 
meselesi ticareti 

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

J ngi/ tere ve Fransa, /talyaya zarar vermi
y~cek bir fekil bulacaklarını vadettile.,. 

... ~ 

ltalyaıı kralı ı•e Mussolini bir merasim esnasında 
Paris 25 (Ö.R) - Abloka mese- mat verilmiştir. İtalya bUtUn kuv 
• - le ihtllMın cenubu fark! Avnıpaya 

lesı hakkında Fransa ve İtalya ara- ru tcvessüilnU 8nlemek arzusundadı1 
smda cereyan etmekte olan müzake- Belgratta çıkan Vreme 1~ 
relerin iyi bir mecrada okluğu temin _ SONU 3 ONcO SAHiFEDE _ 
ediliyor. Gerek lngiltere, gerek 
Fransa kontrol formalitelerinin İtal
yan ithalat ve ihracat ticaretine za
rar venniyecek ~kilde hasitlettirile
ceğini ve aadelettirileceğini heyan 
etmişlerdir. 

Bu bakımdan vaziyette hir keıa
yİ§ vardır. 

1TALYA VE BALKANLAR 
Romada salahiyetli bir kaynaktan çı

\kan ve Belgratta neşredilen bir habere 
göre İtalyanın Balkan memleketlerinde
ki elçilerine, Balkanlarda kt>ndisine atf-

Altay ve Albn
ordu mağlôp 

1 tanbul, 25 (Hususi) - Milli küme 
maçlarına bugün devam edilmiıtlr. 
Maçların neticesi şudur: 

Fenerbahçe: 9, Altay: 2, Galataıa
ray: 3, Altıordu sıfır. 

ANKARADAKt MAÇLAR 
Ankara, 25 (Hususi) ,...._ BuiÜn ku

pa maçlarına devam edilmiş ve maça 



SAHIFa:a 26MA.Y-IS l'AZAK e -
Malılıemelerde 

• 

B~Y~~--Hasibenin 430 
lir asını nasıl almış? 

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

İddiaya göre sana aeuz ev alayım demi$, lakat 
paraları ahnca bir daha görünmemiı! •• 

Orman memur
lannın yeni ma-

ihtikara karfı ciddi tedbirlef" 
------x.,:x 

Her gün satıcı ve müş
terilerle temiıs edilecek 

Lazımdır -·-Mücadele tahrnınıerln 
~ıı üstünde ~etin 
oıacalı ve rnıılıtelll 

------x4x 
Hatuniye mahallesinde oturan bayan gün geçti, görünmiyordu: gittim. tapuya 

Hasibeye ev alacağını söyllyerek 430 li- sordum.. Tapuda kendı resmı vardı .. 
rasuu dolandımulktan maznun ayni ma- Bağırmağa baŞladım.. Ben paramı iste
halleden Redif oğlu Osman Kortonun rim, demiştir. 

aş ve kadroları --·--
Macqları çoğ~an 
11e azalanlar -·- ~~~--~---x.,x~--------~~~ 

saf haJar arzedeeektll' -·-- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFAD.4 -

ki meşhur hir clarbı meseli hatuıa--k 
icap eder: "' mUhakemesine dün asliye ceza hakimli- Bundan sonra bazı şahitler dinlenmiş, 

ğinde başlanmıştır. onlar da bayan Hasibenin ev almak için 3818 sayılı kanunla memuriyet unvan 
ve maaşları değişmi:r olanlardan İzmir 
Orman kntibi B. Mustafa Kaftan 20 li
ra maaşlı katipliğ~. BB. R~şat Evin, Mu
zaffer Kırat, Şaban Kalkan, Hakkı Ak
man Cevdet Ali Baba ve Khım Özdep 
on be.şer lira maaşlı katipliklere terfi 
ettirilmişlerdir. 

Fiat mürakabe komisyonu kurulmak üzere - Baskın basanmdır .. 

Dinlenen Bn. Hasibe : Osınana 430 lira teslim ettiğini söyle-
- Bana bir giln geldi, Evkafta ucuz . 

1 
rd' 

'-'- al dedi mış e ır. 
ev satılıyor, sana uu- tane ayım. · · Mahk h ik' tarafın da gösterd.i-
Ben de kocamın H senelik arlmdaşı ol- eme,. er. ~ .. 
duğu için kendisine itimat etüm ve f,-i diğ~r şalutle-?,- dinlemek ıçm muha 
mevcut 430 lirayı \•erdim. Aradan -~emeyı başka gune bırakmıştır. 

Kacırıldı mı, kendisi Şirince belediyesindeki 
mi kaçb?.. saüstimaı. ~ddiası. . . 
Kemalpaşanın Armutlu köyünde Be- Kuşadasının Şırınce beledıye reısh· 

kir kızı Fatmayı z.orla kaçırmaktan maz· ğinde bulunduğu sırada belediyenin, 
nun ayni köyden Halil oğlu Osman Bi- bahçe, köprü vesaireye ait inşaat ve_ ta
niç ile Osmana yardım etmekten maz- miratıru _köy halkı.na ime_ce suı:etıyle 
nun Cennet Zeynep ve Latife hAkta- yaptırdıgı halde, hır çok kimselenn ha
rındaki muhakemeye dün devam edil- ber ve malüınatı olmadan bunlar namı
miştlr. na ~netle~ yaparak ~~'>raf göstermek 

Şahit Yusuf o"ilu Emin adındaki ço- suretıyle zımmet ve ihtilastan maznun 
cuk Mdiseyi şöyle anlatmıştır : ve mevkuf İsmail Fethi ile gayri me~-

- O gUn mektebe gidiyordum, yolda kuf ~tip Halil ~d~~ muhakemelerı
Fatmayı gördüm .. Bana; (Git Ostnana ne dün devam edılmıştır. 
haber ver, ben suya gideceğim, geçer- Şahit olarak dinlenen istihkak sahip
ken beni alsın) dedi.. Ben de gittim. Bu- leri, mezkOr köyde çalıştıklan halde 
nu Osmana söyledim.. Bundan başka para almadıklarını ve mevcut senetler
bildiğim ve gördüğüm yoktur. deki imza ve mühürlerin de kendilerine 

Diğer şahit Hüseyin oğlu Mehmet ait olmadığını müttefikan söylemişler-
te şöyle deml$tir : dir. 

- Hldlse giinil jandarmalarla bera- Mahkeme heyeti, senetler üzerindeki 
ber Osınanın evine gittim.. İçeriye gi- imza ve mühürlerin şahitlere ait olup 
rincıe Fatmayı gördük oturuyor, hiç se- olmadığının ehli vukuf heyetince tetki
sin.l çıkarmıyordu_ Hatta Fatmanıo. kine karar vermiş ve duruşmayı başka 
kardeşleri de yanımttda olduğu halde bir güne talik etmiştir. 
Fabna kard~ine bile hiç bir söz söy-
lemiyor ve bağırmıyordu .. Kanaatimce İki hırsız mabkam oldu.. 
kız, Osmana kendi rizasiyle kaçmıştır. 

Bundan sonra mahkeme heyeti. di
vacı tarafından gösterilen baza şahitle
rin celbine karar vererek muhakeme,>i 
başka bir güne bırakmıştır. 

Sermayeleri öldürenler 
Kemerde Sürmeli sokağında İhsan 

Zehranm genel evinde sennaye Ayşe 
Münevverle Necmiyeyi yaralayıp öldür. 
ınekten suçlu ve mevkuf Osman P?lal 
ile gayri mevkuf Neşetin muhakemele
rine dUn devtun edilmiştir. 

Osmruun akıl hastalığına müptela bu· 
lunup bulunmad~ hakkında rapor 
gönderilmesi için İstanbul adil tıp mü
dUrlUğUne yazılan yazıya henüz cevap 
gelmediğinden muhakeme .talik edil
ınlştir. 

Bir beraet kararı 
Şehir- gazinosu arkasında yapılmakta 

olan in.,oıaat malzemesinden su borulan· 
nı çaldığı iddiasiyle yakalanan Mclunet 
meşhut suçlar mahkemesinde beraet et
miştir. 

Tepecikte Alınan kulesi mevklinde 
Bn. Mürüvvetin evinden bazı eşya çal
maktan suçlu Yalrup oğlu İsmail ile Sa
lih oğlu Mehmedin muhakemeleri sona 
ermiştir. 

Mehmet üç ay on beş gün, İsmail de 
bir ay hapis cezasına mahkUnı olmuşlar
dır. 

İki mahkiimiyet 
Bozyaka civarındaki bahçelerin bi

rinde dut toplamak yüzünden çıkan bir 
kavgada Mustafa adında bir şahsı ta
banca çekerek tehdit etmekten suçlu 
Hasan dün yakalanmış ve meşhut suç
lar kanununa göl'"! sekiz gün hapsine 
knrar verilmiştir. 

e Bayraklı belediye mezbahasında 
B. Hasan ile arkadaşı diğer Hasanın ce
binden 61 lira 41 kuruşu. yankesicilik 
suretiyle aşıran sabıkalı Mustafamn 
dün meşhut suçlar mahkemesinoe sekiz 
ay hapsine karar verilmiştir. 

Hudutta bir mülikat 
~--------------------~x~x------------'-------~-

No rvecteki Alman orduları Başkumandanı • 
ile lsoeç Baı kumandanı görüştüler 

Kemalpaşa, Bergama, Seferihisar, Ti
re, Bayındır, Onnan katiplerinin maaş
ları on beşer liraya çıkarılmıştır. Bun
ların 1/11/ 939 tarihinden itibaren maaş 
farklarının tesviye ettirilmesi Orman 
umum müdürlüğünden bildirihniştir. 
İzmir Orman me!.aha memuru Hamdi 

Balcı, Bayram Şarban, İbrahim E!rsa
yın, Urla mesaha memuru Cevdet Özel, 
Çeşme mesaha memuru Hasan Tumba, 
Dikili memuru Hulusi Kılıç, Seferihi
sar memuru Mehmet Günenç, Tire me
muru Zi.ra Bescn ve Torbala memuru 
Cemil Ertenin evvelce 16 lira olan ma
asları kanun mucibince on beş liraya 
intibak ettirilmiştir. Eski ve yeni ma
aşlaı· arasındaki farklar, kanunun mu
vakkat madde i mucibince tesviye edi
lecektir. --·-Resmi otomolJUfer 
lıanunıı tatbilı edUiYor 
Resmt ot.omobiller kanunu villyete 

tebliğ edilmiştir. Haziranın ilk gilnUn
den itibaren yalnız vilayet ve kuman
danlık otomobilleri kalacak, diğer resrnt 
otomobiller kaldınlarak tasarruf edile
cektir. 

Resmi otomobiller hususi işlerde kul
lanılamıyacaktır. -·--Yeni göçmen euıerı 
Sıhhat vekaleti Di.kili, Urla ve Ber

gama kazalarında 251 göçmen evi inşa 
cttirmeğe karar vermiştir. 

İnşaat yakında eksiltmeye ~ıkarıla
caktır. Evlerin bir kısmı tek, hır kısmı 
çift katlı olacaktır. 

Bu hafta mtibayaa edilen 172 çift hay
vanı, göçmenlere tevzi edilmiştir. 

Orta tedriıatta zam 
gören öğretmenler 

Ceçcn yıl orta tedrisat müesse~elerin
de maaşları zam gören öğretİnenlerin 
30 linıdan yulcan olan zamları bütçe 
darlığı dolayısiy)e tevzi edilemcmifti. 
Maarif velı:illiği bu durumu nazarı dik
kate alaralc meclise bir kanun layihası 
vermi~tir. Layiha mecli:ı tarafından ka· 
bul edilmiştir. Maarif vekilliği ayrılan 
tahsisatla orta tedrisat öğretmenlerine 
geçen yıl gördükleri zamlarını bir ha
zirandan itibaren vermeye başlayacak-
tır. . 

-------~x.x·----------
Bilhassa Haziran ayında artacağı. tah- aanayıcı ilaveten komisyonu takviye 

min edilen ihtiklrı önlemek için hükil4 edecektir, 
metçe ciddi tedbirler alaodığı ,elırimiz- Yeni te§kilit, piyasayı da.imi .-ette 
deki alakadarlara geıen malUınattan lıı:ontrol albnda bubmcluraeait için ge
anla,almıotır. Başlıca vilayetlerimizde nİf bir memur bel.rotu bulandun.dacak
fiat murakabe komisyonları kurulmast tır. 
hillındaki kararname vekiller heyetin- Bu memurların vazifesi her türlü 
den çıkmııtır. Kararname tebliğ edilince maddeler aatqiyle iftipl eden müeue
valinin riyasetinde ticaret müdürünün aeleri her sün gezerek miifterİ ve ati
de iştirakiyle hemen fiat murakabe ko- cdarla temu etmek olacaldw. 
misyonu faaliyete geçecek ve piyasada Her hangi bir ihtikar tesbit edilince 
ihtikara karşı her türlü ciddi tedbirleri hemen komisyon karariyle müddeiumu
alacaktır. Halen mevcut olan ihtikar miliğe verilecektir. 
komisyonunun adı fiat murakabe ko- • • • 
misyonu olaca1t. ve ihtikar komisyonu
nun ıimdilci kadrosu muhafaza edilmek· 
le beraber karar ve çaltımaları daha 
hızlı olacaktır. Yalnız bir tüccar ve bir 

Son gilnlerde piyasada kalay fiatleri
nin sarfı sebebiyle yükseltildiği iddia 
edilmiıtir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Ticaret ve klering anlaşmamız 
bulunmıyan memleketlerle 

alış veriş edilebilecek 
~----~-----x-~ 

Hülıümetfn yeni ue rnüldm lllP fıarGPnaınesi 
------x.,.x 

Hükümet. aramızda ticaret ve klering limited tirltetlerine müracaat edeeekler 
anlaomast bulurunıyan ve ihracatımıza ve ıetirec~erl m~'? bangi ~emldtet
karoı serbest döviz de verm.iyen memle- ten geleceğin.( bildareeeklerdir. Ta.kas 
ketlerle ticari temaslar yapılmasını te- limited bu talepnameyl tetkik edecek, 
nün etmek üzere mühim hir kararname mukabilinde mal ihraç edilmek ib:ere 
çakarmıttır. Bu aayede, yukarıda yazılı mezldu tilccann hariçten gel~o. malanı 
sebeplerden ticari münasebetlerimiz he- memlekete itltal etmeslnt gümrüklere 
men tamamen lı:esilmit olan Almanya, bildirecelttir. Tacirler yalnız merkez 
ispanya, İran. Danimarka ve diğer banlcaıına getirdikleri mal~ bedeti~i 
memleketlerden mal getirtmek mümkün yatıracaklardır. Karamamenın en mu
olacağı gibi buralara mal ihraç etmek te hlm hususiyeti, bütün bu muamelenin 
temin edilmiş olacaktır. Anlı:araya aksetmeden mahalli dairelcr-

Mevzuu bahis memleketlerden mal de derhal ııörülebilmeaidir. 
getirecek olan tacirler mukabilinde ar- Bu tek taraflı kararname ala~ad.ar 
nı memlekete mal ihraç edeceklerdır. devletler tarafından da kabul edılrnıt
Tacirler illıc önce bir talepname ile taku tir. 

Bergama ker
mesi başladı 

Be~arnanın her sene 
tarlht kermes şenlikleri 
Bergama kazası büyük 
merkezi olmuştur. 

tekrar edilen 
diln başlamış, 
bir faaliyetin 

Vali dün akşam kermes şenliklerini 
açmak ü1.ere Bergarnaya gitmlştir .. Bu
giln saat on dörtte Bergamawn Şeytan 
Kırı mevkiindeki spor sahasında bir 
nutukla kermes şenlikleri resmen açı
lacaktır. Bunu spor, atlı ve diğer mü
sabakalarla 35 elenin millt oyunlan ta
kip edecektir. 

Türkiye - Yunanistan 
lıayoan ticareti 

Garp villyetleri canlı hayvanlar ih
racatçılan birliği resmen teşekkUl etmiş, 
statUsU kabul edilmiı$, idare heyeti se
çllmlştir. 

İdare heyetine BB. Alp Karadavut, 
Hakkı Ferhat, Mustafa Bawıakl ve Ga
lip Hanaylı intihap olunmuştur. 

Birlik, TUrklye - Yunanistan ara.:>ın
da hayvan ticaret islerini ni7.am altına 
alacaktır. 

-·~-HEYBELİA.DADA 
MUALLİM KAMPI 

Almanyanın Hollanda ve ~· 
yaptığı taarruz, bir baskından ~<ika bit 
şey detildir. Nasyoııal SGsyalizmİD ~ 
lardan beri kullandığı tehdit silihı ~; · 
dırım harbidir. Bütün kun·etferini ~ 
cephe üzerine tek.sif etmek, handan ' 
karadan modem silihlar, zırhh ve ıno
tiirlii kıtalarla ~ri baskınlar ya~ 
etrafa korku salarak zafer yaratın~~ 

Bu kabil baskınlar arazisi dar kfiçll 
milletler üzerinde müessir olabilir. .f'li~ 
tekim öyle de olmu~tur. 

Fakat geniş top;aklara, milyo~~· 
ordulara sahip de,·letler üzerinde bö)' " 
baskıalarm tesiratı nihayet bir ~ 
arazinin işgal altına alınmasından : 
adım ileri geçemez. Bir veya bir 1'I 
meydan muharebesiııi kazanmak ı.ar 
kazanmak manasına gelemez. 

Evet Almanya mühlnace bir ilerltırt" 
hareketi kaydetmekle muvaffak o~~: 
tur. Likin lngi.IU n Fransa kuvayı -: .. 
liyesiyle henüz temasa da gelmemişu:-· 

Henüz ateş hattına girmem~ mUt c
filderin milyonlarca.kuvveti vardır.!':; 
ha verilecek meydan muharebelertıı 
sayısı pek çoktur. · . 
Şurası muhakbktu ki istikbalde ce, 

reyan edecek muhıırebelere Atın.an1:. 
yıpranmCi, mlitte(ikler de yepyeni kıl ~ 
vetler n yepyeni membala.rla işdt' 
deceklerdir. 

İn&rilterede kabul edilen salihiyet ~ 
DUDUDUD nzanıetini fÖ7.ÖnÜfte fCtidt 
insana ürperme \'erir. 

Göklerinde gÜncş 'batmıyan, dün~ 
en zengin devleti, bütün imparator f.ıll• 
~ menkul, gayri meııkal mallanDI 
paratorluğun bütün insanlarını b~ 
ve şartsız 7,af ecin temio.i için hiilı:ibJ' 
tin eline \'e emrine \'erniliJtir. bit 
Dünyanın en demokrat memleketi 

dakika i~inde meclislerin, sendikal:: 
bütiin demokrasi müesseselerinin 'ter 
bir muvafakati ile en sert bir tot~~
devlet haline c-etirihni.ştir. Deıno~ 
mevcudiyetini korumak için ana Prı:. 
siplerini muvakkaten harp uğrunds 
daya katlantıu!)tır. . • . 

Ne demokra-;i \'e ne de lngiliz ~ 
ratorluğu tarihi · diye kadar böy~ 
hiidiscyi kaydeylememiF. Ba ti· 
müttefiklerin aı:iın '\'e irıtde kuv,·etlt 
nin tims&li sayılmağa liyıkt.ir.. , , • ·• 

Bir ha kında mu\'8Ualayct_ dlio~. 
hakim olmak içi.q kafi bir kuvvc:t ,~~. 
maş olsa daha bir çok millciler di~ 
rane harekeU~rle bu hikİm.İ)'eÜ el'P__d 
ne geçirebilirlerdi, ve dünya hüklııt!~:; 
zor elde edilen bir kıymet oloaP
uzak kalırdı. ·,61 

Geçen gün l.ondrada bulunan .~ •. 
heyeti hao;kanınııı radyoda siiyled~ıt ~ 
hi sahte zafer ancak ba7.ı safdıtl 
gÜ'llerini kam sbrabili.r. . fı;ı• 

-----------X4X 

Stokholm 25 (A.A) - Norveçteki Al- San Fran.sisko 25 {AA) - Be~gende-
man kuvvetlerinin kumandanı general ki Alman makamları Mac Connıck va
Falkenhorstun salı günü lsveç • Norveç purunu müsadere etmiş ve kumpanya. 
hududunda Isveç ordusu baş kumanda- ya vapuru tahliye ettikten sonra Ame
na general Thoernell ile bir mülakat rikaya iade edeceklerini bildirmişler
yaptığı dUn akşam bildirilmiştir. Bu mü- dir. 

Bu yıl orta tedrisat müesseselerinde 
zam görecek öğretmenlerin teftiı1eri ta
mamlanmıştır. Bu hususta umum mü
fettişler rapodarını bir kaç cüne ltadar 
vekilliğe vereceklerdir. Zam görenlf'..rin 
adları temmuzun ilk haftasında ilan edi
lecek ve eylülden itibaren de bu yeni 
zamlar ödenmeye ba~lanacaktır. 

Bir hafta devam edecek olan Kermes 
şenliklerine İz.mirden bir çok kimseler 
iştirak etm:iştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene de İs
tanbulda Heybeli adada blr muallim 
kampı açılacaktır. 10 temmuzda açıla
cak olan kamp bir ay devam edecektir. 

Likin hadiseleri, nıantık'ı hfıkilll ~
tarak mütalaa ed"n, neticeleri besa bir 
ra istinat ettiren insanlar asla böyle 
aldamşa diişemezler. ~ot 1 

En basit bir mühllaa ile A erto-
elde ettiği muvakkat neticeler \'e il bit 
meler, eğer müttefikleri sarsacak 

1
,.. 

kıymet 1a muş bulunsaydı, Al_.slteb, 
dan e\'\'el müttc:fildere kartı harp rC' 
ditleri sa\·uran ltalyarun çoktan fı1t --·--Jakat esnasında pratik cihetlere ait ba7.ı · Kumpanya ganaiın mahkemesine mü- Altın yülıseliYor 

mesail görüşiilmUşttir. racaat etmiştir. Altın !intlerinin yükselmesi, altından 
yapılan bi.ilün e.şya Uzerinde fiat yilk
sekliği yaptığı halde Hilal eczanesinin 
(Altın Rüya) kolonyasında fiat farkı 
göslenneınL-:. cezası Kemal KAınil Akbı
şın bu şirin kokusu bilakis nefaset ve 
letafetinde bir kat daha yükseklik yap
mı~tır. Altın Rüya kolonyası Hilal ecza· 
nesinin olduğu kadar İzmirin de malı 
olmuştur. takdir ederiz. 

Çin, İbnissauda 
selir gönderdL. 
Beyrut, 25 (A.A> - Çinin İbnissuut 

Arabistanı nezdine mümessil tayin et
tiği zat kral namına şehir valisi tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Cin ilk defa olarak bu memleket nez
dinde temsil edilmektedir. ..,.. 
Fransız ve Belçika 
Mültecileri meselesi 
Vaşington, 25 (Ö.R) - Fransa büyük 

elçisi Fransız ve Belçika mültecileri 
hakkında hariciye nazın B. Koı-del Hull 
ile görüşmüştür. İyi hnber alan mahfil
ler bu hususta Amerikan Kwlhaç ~ 
kilitı ile el birliği çarelerini tetkik et
mekte olduğunu beyan ediyorlar. 

YENİ ZELANDADA 
Milli Birlik 
Londra, 25 (Ö.R) - Yeni Zeland 

parlamentosunda muhalefet şefi Sir Ha
milton bir milli birlik kabinesinin teş
kilini teklif etm4;tir. 

Gazetecilerimiz 
lngiltereden geliyor 

Londra, 25 {A.A) - Mebus ve ga
zetecilerden mürekhp 16 kifilik Türk 
beyeti, Türkiyeye avdet etmek Üzere 
bugün f ngiltereden hareket etmi~crdir. 

fngilterede ikametleri 9 gÜn süren ga
zeteciler aııkeri ve bahri ü.leri, muhte
lif silah fahrihlannı ve bahri tezgah
lan ziyaret etrnitferdir. 

-·--EŞREF~AŞADA 
KANALiZASYON 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa

bah yukar:ı mahallAtı teftiş etmiştir. Eş
rcfpaşa semtine kadar çıkan belediye 
reisi burada yapılucak kanalizasyon iş
leı-iyle meşgul olmuştur. Kanalizasyona 
eit plan ve keşifler hazırlanmıştır. Ha
ziranda faaliyete geçilecektir. 

DEMiR MASKE 
rıcısı büyük generalimiz Vil!or bile h~ 
zimetin acılarını tatmıştır! .. Hem senin 
şikayete ne hakkın var!.. Göz diktiğin 
dUdadeni işte yanına almış, götürtiyor
sun! 

Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

Sonra, arabanın camına doğru eğile
rek tavrını değiştirdi: 

- Fakat şehirden çıkmış, tarlalar ara
sından gidiyor... Acaba arabacın beni 
nereye götürüyor böyle? .• 
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tvonun alaylariyle bir kat daha tah
rik edilmi~ olan can sıkıntısı ve hiddet, 
ilk önce Cliceyi aptallaştırmış. kinini 
ku.sınak imkanından bile mahl'Um ede
cek dereceae takatsiz bırakmıştı. Fik-- ölmr~ mü! 'Fakat zaval_lı asilzadem 

bü1•üklük, servet, asalet seni sersem et
miş! Oğlum çok iyi bir mubafa1..a altın
da ve emniyetli bir yerdedir. Ve henüz 
Paristen müfarakat etmemeğe beni mel'
bur eden bir kaç küçük işimi bitirdik
ten sonra gidip ona mülaki olacağım. 

dinleyinc~ işi anlamış Plı.ıyordu. rinde şimdidPn filizlenen tehdit ve in-
- Faribol, Mistufle ve cehennemde tikam hikyelerini anlatmağa muvaffak 

senin yerine göndenneği umduğun ih- olamamıştı. Fakat fovkalbeser bir gny
tiyar kimyakere .?elince, bµ gece meh- ret sarfederek kendini topİadı, sinirle
tapta dolaşmak uzere benden ayrılmış rine hUkim oldu ve mürai kurnazlıkla
olduklarını sana maalesef bildirmeğe ' riyle, soğuk zulüm ve vahşetiyle en 
mecburum. korkunç bir mahluk olan insan suratlı 

Gniafonun çehresi o kadar ıstıraplı canavar tekrar sırıtmağa haşladı. 

;-------------~--ml!'.:imElımll~ ... ----·-
' EL HnA MRJ\ ıım~:eması 

Sureti kafiyede!.. Seaenin en büyük Fran.'IU filmini Sayın iZMiR halkına 
lltihar ve şerefle takdinı eder .. 

FRANSIZCA 

VAT ANSIZ KADIN 
L'E M İ G R E N T E 

YARATAN : EDVİGE FEUİLLERE 
Programa ilave olarak 

ANKARADA Milli Şefimizin huzurunda 
19 MAYIS Stad.uıda yapdan muazzam GENÇLİK BAYRAMI 

TO'RKÇE SÖZLtt B'ÖTÜN TEFERR'ÖA'l1YLE 
METRO JURNALDA : EN SON VF. EN MÜHİM HARP HABEBLERi 

SEANSLAR: Her gün: 2 - 4.30 - 7.00 - 9.30 DA .. 
Cumart~ i ve Puar 11.30 da ve hafta arasında her ıüıı ı de UCUZ HALK 

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

Seansları vardır .. 

Aşıkane mülakata daim~ sanıyor da, bu 
millt\hauısı doğru olm~ olsaydı benim 
çok kısa bulacağım yolu size bir kat da
ha uzatmnğa çalışıyor! 

lvon muhatabını baştan aşağı süzdil 
ve Cücenin fikrinde hasıl olan tebeddU
lün sebebini derhal çaktı. Bu, şen bir 
tavırla cevap vermesine mani olmadı: 

- Fakat aziz asilzadem, onu haklı 
çıkarmaktan sizi kim menediyor ki? 

Gniafon zahiren alil.kasız ve tamaıniy
le hayasız. davranmağı kararlaştırdığı 
hnldc titremekten kendini alamadı.Ken
di kendine: 

- Ayol. kadın delirdi ıni acaba? di
ye düşiindü. 

İvon şu sözleri ilave etti: 
- Meğer ki, gittiğimiz yert> artık pek 

yaklaşmış olalım ... 
Cüce, şiipheli bir bakışla ona haka

l'ak: 
- Versnya gidiyoruz, dedi. 

tvon ellerini çırparak: 

Gniafon baridane sözünü kesti: 
- Sizi götürdüğüm yer pek le ora.;;ı 

değil. ..,1 

- Peki ne,resi öyle ise? Aman çabuk 
sö,vle . .• 

- Ormanuı tam ortasında küçlik bir 
garsonycrlm var .•.. Oldukça iyi bir yer
dir, bilhassa şimdiki vaziyette! Çünkü, 
ormanın şftirane süklineti içinde, kuşla· 
rın cıvıltıları, yaprakların hafif hışırtı
ları, yüksek çınarların gölgelikleri, de
releri tallı fısıltıları içinde lişıkane bir 
rahavetle gE'zinmek ve bizzat teklif et
tiğiniz karşılıklı muhabbet ahclini 1a
ınaınlamak nefis bir ·zevk olmaz mı? .. 

Fakat bugün, bi.itiin alçaklıkları gibi 
istihza da Cniafona yaraınıyacak bir si
lahtı. Zira, melunun müdahalesine mey
dan bile Vt'rml"den İvon anj bir hareket
le arabanın camını indirmiş ve usağa şu 
emri vemıişti: Gniafon siddetle 'rkildi. Ağzı süratli 

biı· ismizaz ile büzüldü. lvonun şivesi 
~mimi idi ve şüpheye iınknn bırakmı
~ ordu. Esasen, ı.i.ıphcsi kalmış bile ol
saydı, Dorfôyün ne şekilde Ekzilinin 

bir sekilde takallus etti ki bu cirkin · Çehresindeki hatların gerginliği bir 
man~ara karşısında 1von gülmekten anda zail oldu. Şeytani V(' iğrenç tavrı
.kendini tutaınadı· ili tekrar takındı Vl' İvona adeU\ neşeli 

- Ne ) apalım, zavallı 

- Versaya mı' Oh ne il.la etmi~iın de 
arabacına \'erdiğim emri bozmaınışım! 
Çünkü bu saray' ziyaret ~tmeğj daima 

- Versay sarayına! 
Ve aynı süratle tekrar camı kaldır

mıştı. 

kete gelınc.11oi icap ederdi. ııifı" 
Alman taarru7.u müttefiklerin ed 

zaferi elde edeceklerine dair f>eSlell 
itimadı asli sarsmış değildi.r. ~· 
Şu halde müttefikler acaba bu ,, 

mı karşı da müteyakkız bulun~ stl' 
tedbirler alamazlar ıwydı? Diye bit 
al de batıra gelebilir. 1Jirİ1" 

Evet bu belki de mümkündü. IJİ 
ci dere(·ede Belçika ve Hollandanııt ~· 
taraflık haya~ine kapılmaları bu "' tle" 
ru. \'ermedi. lkioci derecede de ııı" ~· 
.tiklerin harp düşlinceleı-i ile A~,,.r~ 
arruz tekniği arasında büyük bır 
son lıarekitta göze çarptı. pı'' 

Fransa erkanı.b.arbiyesi motöriZC. IJİi ' 
\etlere fazla kıymet vermemişlerdi- te
l ük mü.itahkem nıe,·kilede mü~ 
mini mümkün olacağına kani id~~İ el· 

Abnanlar hareket harbini ink~P ~ 
tirince miittefik ordular da buna "1 (,Ö).JI 
Hizumunu duydular. 1914 te d~ ı 
bir cörü~ hatası mevcuttu. ':ıl ~·-·~· 
hata I•'ransayı ıuağli'ıbiyete sürü~,, 
ye kafi gelmemişse bugünkü fUIUl r)t• 
yine mütteliklerin yenilmesini inta~. 
tek bir ağulıfl ~iz bulunmamak IJÜ" 

Son dürt günden beri de,·anı ed;:r&Jlııı 
yük muharebelerde Almaıı ordıı b tJi· 
daha cnelce elde ettiklerinin oıı lıı'" 
rini i:.tih!>ale mu,·afiak o~n~'°: e)'" 
mlitteliklcri hareket harbine ıuüba. ol'' 
leınekte bulunmalarmın bir ifnde51 
rak kabul edilebilir. taa"'tl' 

Askeri muharrirler de .AJ.ınaP.. teıJi• 
zunun ne kadar cüretkarane ,e ·.nclJ 
kdi bir oyun teşkil eylediiini be> ıı· 
müttefiktirler. Çetin ve dünyıuıu~.~e· 
kadderatı iiıerinde müessir bir nı~ed'' 
lenin daha ~ok miihim saf?.alar 1~ _,. 
ceği muhakkaktır. Görünwje n • 
mak la7.ımdır. ıJ 

HAKKI OCAICOGL --·--
Emirtilemde lıız 
lıaçıranlar . . de 1e 
Menemenin Eınıraleın nahıye 11 
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re ticareti · 

Yugoslavyanın mühim bir kararı Yeni ~cqma ttuvip 
edildi- lsuiçre • Al· 
manya ticareti.. 

Tunada münakalitı dur
durmağa karar verdi 

Beılil\, 25 (A.A) - l!lviçre ile Al-. 
rııcınya arasında 30.6 tarihinde rnun-: 
ka.zi olacalt olan ldaring anla~masının: 
yerine yenisinin ikamesi için ı.telccek: 
hafta basında Bcrfind,, müzakereler: 
bMlıyacaktır. : 

lıviçre fed eral konseyi Mayıs bida-: 
yetinde Tür'k.iyed eki lıviçre beyeti t~! 
rafından parafe edilen ticaret anlatma-: 
ıanı taıvap eylaniflir. Anlatma 1.6 ta-: 
rihinde meriyete girecell ve h ir sene: 
m uteber olacaktır. : 

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

Paı·i ... 2a (u.R) - Bdgı'ndda çıkan No\•osti gazetesinin 
bildird•ğ•ne göre Yugoslavya yarından itibaren Tunanın 
kendi ntm~i~indcn geçen kısmında Yıugoslav şehir mUnaka
lAtuu kateıJ!?cckUr. Bclgrnd - Buciapc le hattı ilga hına

muhahiriıue ~öre At.nan mahrillcri lll·rlin filimaouik or
kestrasının Bel~d ve Za~cplc vcrc«.ği konserlerle, ınü
zisyenleriıı baiajbrmd~ı silah buhııuluğu dlıctle tehir cdil
dilini tekzip etmektedir. Ru konserler niima:ri~lerc · cbap 
ol..ınal''"'' İf,;İll ilg:ı C."dilmi~lir .. c;iinkii Alınan~· .. Balkan nıcm
lckctJcriylc ıniinascbet1erindt• ~ii ııhe tt:'\ mıılı r:ır:ık ht•r lıarc
okettt•n mfü: tcniplir .. 

Anlaşma. iki memleket arasında tc-= 
. diyelcrin milnhasıran kl~ring esasına : 
: <İayanncnğını hildirmelı:tedir : ......................... ...... ; .......... : 

caktır .. 
ALM.4Nl !UU1' BİR 7EKZÜlİ 
Paris, 2a (Ö.lt) - Baslcr Nahrihku ~autesüıiu l&erün lngiltere mühim 

tedbirler alıyor Sovyet siyaseti f 

henüz müphem ! 
-BAŞTARAt'J 1 lnd SAl.'FADA
SoV}'et Ru.ya buna 'Verdiği ccnpta 

diğer hükümetJerJe ticari münasebetle
Tİnİn mevzuu bahia olmaıwu kabul ede
miyec:ğini. fakat ingiltt':redcn alacai;':ı 
hiç. Lir fe,>İn, lngi!tcrenin düşmanları 
lehinde kullanılmamMı için teminat v~
ıreceğini bildirrnİ§tİr. 

lngiltere Sovyet Husyaye< k,ıut"uk ve 
lıılny "ererek bunun mukrıbilindc ke· 
reste,, petrol ve bellı:i gıda maddeleri 
alabilir. Mo.kuvıu-a teönderilen murah
ha11n bir sol cenah partisi mebusu ol· 
rna.ı dikkate şayandır. Zira Alman is
tihdadma kartı zaiu kazanmak hueıı
aunda milletin umumi idaresini temsil 
~den htikiimet namına har~ket f'tmekte
dir. 

lstanbulda Cinayet - BAŞTAftAf'I 1 iNCİ SAIDFEDt: -
mutı ihtiva etme,ktt'dir. 

Diğer taraftan yü.rbaşı Frank· Riten-

b• ı• bı•r len ismind" bir Atman tebeası da tevkif lr p0 IS memuru, edilmiştir. Ritenlen tamamivlc naziler Sivil 
b•• •• •• 

0 
•• Jdu··rdu•• nleyhinde cörünmekt·· idi. Bu sebeple oto uscuyu harpten sonra karargfıhlarma gönderi-

len Almanların haricinde kalmıştı. 
x:ı,x Londra, ır, (ö.R) - Ulster ve iın-

btanbul 25 (Yeni Asırl - Btı o:abah l'C't'k<'n Hı:ıyn ılc kı:ır;:ılaşınUilır. Hayri paratorlu_ğun muhtelif kısımlarında za-
snat ' da, Tarla başında knclıı:t .~·iİ7iin- ne nrnrlıf:ını sorunc<ı Halil «kiralık ~·er bıta fnşist hareketlerinin taraftarları, lr
den h!r cinayC't işlenmiştir. arıyoı·um~ cc\•abını vermiş, bu yuzclc.n Jand_nlı Aktivistler ve şüpheli ecnebiler 

Dündenbcti ıncnın bulunan Galalıı- aralt~rıncla kavga \'E' bo,!!u~ıııa haşlaııw•- arnsıncla tıuanMlar yapmaktadır. 
snı-ay ı><ılis merkezi sivil mcmudarınrl~n tır . .NcUccclc !Hayri, tabancasını l'Ck~rek Londra, 25 ( A .A ) - E s1'i Lord 
Necaşi nıımilc ıııanıf Arap Hayri. <li.irt llalili (il<li.irınü,.. cimdııt!» djyc ba~mın Sansölye Sankey Londrada verilen b ir 
otobü~ sahibi C\lan lfalili l'ldürmi.i,;;tiir. • .... J • f t" d ·· alar k ı· --:h Duht~r adıncfaki Jcı:ı:ı da varalarnışlır. o g e :ııya e ın e so:z a • 11g.1.nere, 

Cinayet, Halnin s.a'hip olclu~u Tada ·. . 1tkoç ve G a ile• !.admlarını memleket 
basındaki evde vuku bulmustuı·. Bura- Cımı~•eti 11\iitcakıp polıse l"'~mı cılan, .. aneviyatuun mubafa%asma d avet t-
ela Nebahat adında biı• kadın oturmak- Hayri, nefsini müdafaa mak~tlılc Ilalili m i, ve ltac:lanlan de vlet emniyeti h~:z
tadır. · öldürdüğtinü <iylcmiı;;tİı' . Ha:.·ri adliyl"ye1 metleri için seferber etmek umanıntn 

Halil ~bahlc;·in N~hahatiu l!\'İnc gi- ıcslun edilmiştir. a~ldiğiRİ ilave eylemiftir. 

Almanların taaTTU.Z baaamağı Kale y i dahilden lethetm~k uaulü! 
~~~~~-~-~x.x 

Ziğfrid hattı ne zaman 
ve nasıl yapıımıştı? . 

l nfaat için yüz binlerce amele kutJanıLmış, 
600 milyon ton çimento, 3 milyon 
kangal dilıenli tel sarfedilmifti .. .. 

llollandu ve Bclçikanın ~galinden 
ı.oı\ra Almanların meşhur Zigfrit hattı
nın yalnız bir müdafaa vasıta.~t değil, 
ayni nınanda bir taarruz ba'8mağı ol
du!u anla.:ıılmı.,.ırtır. B u ıniinacıcb~t1e Zig
Erit hattı hakkında h:ızı •nnlüımıt '"nne
gi tnUnncıil' :ıclclcttik 

ZtGFIU'f HA'f91'1 
NASIL YAPILDI? 
7.igfrit hı:ıttının yupıltna ı ıcin ı;oo nıiJ

l•on ton çimento, :l ınil~·orı kangal diken
li tel snıfcdilmis, hcı· gün sC>kiz bin va
.{on, on bcs bin ~kamyun ve otomobil bir 
o kadar da araha bu malzcm<'yi hududa 
'kaclnı· tacımmrtıı·. 
Hollandadan "tsvlçreye kadar u1.atılını"
tı. Tekmil hat boyunca ccman 2~.000 ku
l<' ıneveut olduı';u ikri ürUlüyorclu. 

Hatlııı ilcris.inde tanklara km·:.ı hk 
pa if 111tidı:ı.foa tertibatı \·tı.rdır. Bu hnt 
u şekildedir: Evwlz bir clm·ar, bir hıc 
w.ı b~ton \'C demirli çıkıntılnr ve niha

yet cll•mirclcn bir pnrm;ıklık 
Bu hat gcri~indc blokh.·wc:;lnr sC'rpiııti s~ 

bn!)lamaktadır. ilk plfıııdnkilrr tank clafı 
foplarilc miicchhez hlokh:-1\·s!ardır. lkin
c' hntlardnki fonk dafi blokhm•shırı isP 
t ·hl! teli ınıntaknlnrı korunrnktndır. Fn
k.ıt ikinci hı:ıllıı hıılunaıı Llokh;\\'sl~r 
uı,ıumh·e11 • lopçu all'"i ıcin kull lcl'oC'n 
v~·ynhut piyade ıçin ikı ntı. mihvl'rint> 
malik uvrajlnrdan ibarettir. l.Hitti•ı lıu 
m·rajlai· birhirle-rinl' ba<!hdır. 'Bu sckil
<lc yapı1mıs o1:ın blr hattm ,:ı •ı inıı:r.ı 1ıir 
'.· kiloııw t re .ır:-· -.ıııdndır. 

7.ı.,.frit hnttının km·veti, kııl<' 'l' 11\'-

r. jlarınm, ı·:ıkip 1'm·vctlerin ııhc:mı kıı
!ayen tıın1im Ptnıc ıni irnkan.c:ı7. k•bcak 
1.aclnr dngmıl" vr kücük olusundanchr. 

ıigfrlt lı'l.ltı hatıla ii7 dndc iıc · t<:ma 
a\•ı ılıııı tıı·: 

j ı ~iın:ıld t· 11t!c:ik.ı ,.,. l.ük-eıı ıl.ı11rk 
<hı ·u1ıg-ı iiıliincll' tızıın .. n ıniist:ıhkeııı lı:ıl 
E.>'fc.1 ıniiı;t,ıhk, ııı ınınt:-kn.-ıı ic;mi \•eri
]ı·n b11 kıo;ım Kcılonrn \"e Bon ıılıntnka-
1,w nı \; 1 •ııııınkt.1dır. 

2) 1\Ir-rkndc> :\Io1cld ·ıı Rene kadar 
uz nan Pnlııtinat n•UstnlıkNn nııntakn
J.ıncw. Al nanlAruı Mavcm. "f'diği tesmi
' e l'tti',..Icri kısını <kııpntmak jçln Zi~fr;t 
ı.~ ttı bir kn · sııa olamk jn n cdil·n~tir. 
Ç<ık mUbim olan bu mıntakrıda bilhassa 
Magıd.ıki <liirt yol t.unaıucn miidafaa 
l"dilmistir: 

::\) Nt~el cenupt.a Z ig{rit haltııııo 

i.içüncü kısınuıı teşkil eden yukarı Ren 
mü.'JtahkC'i'l1 mevkii Karlruhe uehrini ta
kil.en Bal'e kadar uzanır. 

Bu i.iç mıntaka ayrı ay1·1 kuınanclan
lıkla ra bağlıdır. Fakat sayanı dikkat 
olan bir hu!lus varsa o da Zigfrit hallı
nın sadl'Ce bir ıniidnf::ıa lıattı dc~il.a~·ni 
z;ımnnclA Almanfaı· için miikl'i11mel hir 
tn.ırrtı~ h<.ısnmai!ı oluımdm Nitt>kiın 
Ilollanda ,.e Belçika h~rhı bunu "iındi 
bhat Plmiş bulunuyor. 

tLK KARARLAR 
7,igfrit hattının yaııılıııaı;ı hakkında 

ilk kararhıl' 1 !l:m .scne~İ ni::-nnında Vl'ril
di. A,vni sene niha,rctinde taarruz ihti
maline cıı ziyade açık olan yolları ke
... en ~ 18 mania inşa edilmi;;ti. Buııclan 
sonra da uvrajlnrdnn mi.ite ekkil nıil<la
faa hnttırıııı yapılmasına karar verileli. 
-Hl::?- St'nc..:i sonunda Lunlar<lnn be~ ylıt 
lnne"i ikmn1 nl11nınus1u. 

l!l:1R senesi mayıs~nda Çekoslovakya 
nıc ele.si ba göstereli. Almanya bu dhct
tc mc~~ul nlalıilıııek ic:in garp ccphl-sini 
c-nıniyet nltına almak lüzumunu hissclli. 
Bunun ~r.wrinl· 1~arp ccphl':;;ine ~·üz bin 
ld ~i evkcdcrek ınnıuaları Vf' 85.000 uv
raJı yrıptırclı. Dundan maada islihktını 
tnburl.ırının yı:ırdunım l{Önm tam bir fır
ka .ıı·azlnin hazırlanması iı·iıı manc\•ra 
kndrofotile çalı~ıyordu. Eyİi'ılde ins.ıat 
bir hayli ilerlcmLcı olduğundan Alman
ya StidM ısiıw tc<:ehhüs C'tı)H~klen ce
kin nc·cli 

RIR .\L~1AN 
Gfl:.~\'ImALlNIN iZAHATI 
Alınan generallc·ıinrl-On Sp<-yk. Zi~frit 

ı'lıiic:tuhkcın mc\•kiinin pı·cn.~ipi hal<kın
Cla s; i)•lc ya-zıyor: 

« l~v,·clcı• .ehirler elrafıııa daiı'l·vi si
ı,eı·h-r k1tzılınaktn idi. Faka1 1914 h:ubi 
;.snasıııcla \'<' hunu takip t"rll'n znnı::rn
larcla clii'iiinii'-ıt'l' mii'itahkPın nıınhıl,a
lnrn cloı~ru inkisnr etti. 

Zı·~frit hntiı fc\'krılr.dc l'ir <:iir:ıtle- i11-
sR cdilıııistir. Yiiz bin ki~i He işe hnşlan
nusken hu miktar a7. .sonra 200 hine çık
ntl<;, bu yckCınn 2() trmmuz 1~3R el~ 35 
hin isçi il!h·c rdilmi<ı. bunlnrn ela ::;1 .Ağu.c:;.. 
tn lifi bin ve on 1eşrini evveldi.' de ~ •2 
bin ki~i ilfıvc olunınu~tur. 

1 x•• 

Paraşütçüler ve Beşinci 
kol nasıl çalışıyo_r? 

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

Papas kıyafetli parafütçü nasıl yakalanmıı? 
Alman seyyah ve tacirlerinin rolü 

X4Y~-~~-~~~ 

Fransı.ı.ca l'ansuvac gezetuinin Hol- ka labalığı >ardı.. Kcndisiııt: bir ge\•eze 
lnnda Belçika hududundaki muhahlrJ ,rakıl dı: 
) azl.vor : - ParMÜ9'çÜ böyle rahip kıy,.fetitte 

l lollandaııın i~galinde büvük bir rol gİrmi~ ise ne dcrainiz. 
oyoaıım olan para~ütçülere - l lollan<la nu bÜilcr her l esi ~iı1dürüı·keıı bir-
ve Belçika halkı el ntihara namzet~ de· <len bire tebcssiimler dudaklarda don· 
mekteclirler. Hollanda '\C Bdçih Al- du. Çiinkü rnhio bu sözleri işitir ~it
man taarruzuna takaddüm eden gün- mı..-z dcf'.hal yeriııdcn farlıyarak hızla gi
lt"rd~ befİnt"İ kolun faaliyetini imkansız elen bir tramvaya ntlaımştı. 
kılacak tedbirler alm ı lard ı. Buna rağ- l"akal zabıta daha açıkgfü. davranarak 
ınen bu hainler parasütçülere yardım hemen hir motosiklet hareket etıirdi ve 
etmek ve mt"mleketi içten ft"thı-tmek im- lkıhtc rahip :trnrnvayda yakalandı.. Bu 
ldinlarrnı b uldular. Alhum paraşütçüsii .-.:ahte :rahip ~ 

Amsterdam, Laht"v ve Roterdıtm - llitleı- l~niııı Allnhımdır, Hey 
üzerinde ilk dü,man t~yyareleri uçmaya Hitl<.'r ... 
ba lndıKI 11ıralarda telefon merkt"zlerine. Diyordu .. V;:ı .sonra ~unları ılave etti: 
betinci kol ,di Müseıin adanılan olan - Biz hayatıımu Fiihrcrimiz uğruna 
ıeyyahlar ve tacirler tarafından taarruz {ed;.ı elmiş olan ~ iı mi bin paraşütçii
rdilcli. Bunlar gece .varı~• gizli 1.ir emir ·· ) uz .. 
almıslıudı . Güzel Amsterdam ~arının Alınan ıuyyaı-clcrinin Kaıııpiıı yolları 
karşı::;ındn hulunaıı Viktoria oteli bir kaç üzcriııclc yakalad1klı:ırı sivilleri lxıınb~lı
şaat için<ic l l<>llnndadaki be .. inci kol yarnk ı1~itı-alyiiz atc!'inc tutup öldürdilk
ıneıısuplaımın erkanı hnrbive ınt-rkczi !erini gi.inliinı .. 
oluvermişti. Bir hava ınevdanı Alman Kaınpin yollarıııclaıı ilcrliycıı·duk . Bu 
tayyareleri tarafından bombardıman cdi- .} olhmn ctrnfı cki!i idi. Hiç bir askeri 
lirken beşinc.i kol kuv,·ctleri de iki tarar- lıcrll"f yoktu. Bu nıtinasebctlc gayetle 
tan me) daırn l<larruz. cdivorlardı Gök- ı ahat scyrılıut cden·f~mw tahmin c(lt
yÜLünden Lir çok para!'iitçiiler y~~ıyor- yorduk .. Ec:a sen yol üzcrindt• 1ki üç p<•S
du. Bunların h("psinin üzerinde l lolfanda t:ı aı-abas ı \'(' ışlcdııclcn <lfml' ll iiç hisik
askeri elbiseleri vardı . .Şasıran muhafu - Jetli işçiden h:ışka kimseler )\oktu. Em-
1ar keneli ıtrkad11şlarını tlllll\'amıvorlardı. ııiyctlc yohımuz.:ı c!evaın ederken bir
Mu erin adnnıları kara gön.;lt>kl;r gİymis ıleıı bire hasınmmı üı..crindc bil' t.11yya
olduklan hnlde di~leriııe kadar ,-ilahtan- ı ı..•ıun ıımdcni ı-.esini duyduk. Bu .~ir Al
mı vaziyelle sabah kar:.ınlıi:ına kad, r mrın Mc~scrc:ınit tayyaresi idi.. Uç yiız 
caddelerde dola tılaı. ınctrccleıı uçuyordu T<ıyyare geldi, üs-

l<an"ıklık yaratan Alınanların mikda- tüınüzcleıı gc~ti, taarruz l'tmecliginc 
rı otuz Lin kadardı. Fakat bunların bii- nwmnur olıııusluk Pakaı az sonra dön
yıik bir L.ısıın itluf edilmi .. , diğerleri !'ak- cW ve )lcnidl•n Ü7.N·iınize geldi .. Derhal 
lanınak ınecburiyetinde lrnlmı!!lardı. yolun kcnM·mclaki çukw·lııra yı:ıltık .• 

Gökten ya~rnur gibi para;ütçü y~ğı- 'l'ayyare l>irdeıl hirl' alçaları:ık ınitrnlv<>z 
yordu. Ben de ah.an bir çok parafiitçü- ntc. i ~q,ı .. 
lrrin iniflcriııe şııhit oldmrı. ilk İACll pa• Tayyare uwklaslıga z:aman ]l('ııdcklı•ı·
rHiitc;ii kurşunla d elik de,.i~k oldw ;Bir den ı;ıktık. posta arabaları nıitraJy<ız 
miiddr.t !lonra bir kilometre kadar ötede ;ıtc:<iyle delik dc~ik ohııu:;;, aı·kaımzcla 
hafif Alınan ıuıkerleri µara,.ii tlc inmeye biı· inilti i~iWk, cli.indiik; çukurlar.ı yal~ 
ba"lad ılpr . .Sivillerin de i~tirak t'ttiği hir ıııak gibi iµtidni bir tedbir almamı~ olaıı 
ttnıp paruşiitçü l crle mücadeleye başla<lı . ii ı,; oisikl(•lli işc.:i kmılar içinde ~·cr<le .ra
Bir para§Üt<;İi derhal-öldiirüldli. Bir flii':"· tıyodudı . Bunlardan biri başından \ 'U

,j ağır İte kendi ltendine teslim o ldu. ı ulaıak ölmiiştli... Bir \ 4~cri iki saal 
Derhal dikkat naHrıma çarpan, bu pa- soııı-a can vcı·di.. Bir k<ıdm do cok ;ıüıı· 
ra!liitçiiniin fevkalilde ~t"n<: oluşu i<li. O vcıralanuustı .. 
kndar ki hu bir 1een bile değil, yalmz • Bu s ivil halk rı niçin taarı·uz olunu· 
knc;ük bir çocuktu, her hald" on yedi ~ oı-. bunl.ır ııiçin <ildiirüfüyordu? Bu
YA"ından biiyi.ik de&ildi. Kendisine :ııo- ra bos yl•ı·e lıir cevHp aradık .. 
rulan -bütün suııllcre: «Ben Almanım> - -·--
diye ccvıı.p \'ı>rİyordu . Alt ı• t• 

Layp:ıiltdeki bir sanat nwkırlunde ID Ja 1 

SON HABER·: 
, . . - ·~; .. 

~ . .. ,MJiıP 

Mareşal Çaklnak geldi 
--~~~~~~~~~x.x~~~-~-~~--

General Asım Gündüz 'ün riyaaet i altında 
bulunan bir heyet Suri ye ye gitti 

x ... x-------
Istanbul 2S (Ye11i Asır) - Genci Kurmay b s'kanı Mal'C al <;tıkmak Beruthn 

avdet ctm~lir. 
Genel kurmay ikınci ba.kanı Orgcn~ral Asım Gw1düı Beruta &itmiştir. 
Orgcnera!a haricıye umuml katip mua\"İnı Cc\•at Acıkalm, harici:.'e mcmul'

larından Turgut Mencmencı ile askeri hır heyet refeknt c-tınektedir. 
Orgeneral bir kaç gün Sunyecfo kalacaktır. 

Norveçte haro vaziyeti 
- --------x:. . . 

Bir Norveç fırkası ce-
nuba doğru ilerliyor 

x•x-----..._-
Alman hava üsleri ve depoları bombalandı 
Londra, 25 (ö.R) - Stokholmden vas Ajansına bildiri,-or : Cuma günü ln

bildiriliyor: ~orveç ccplıcsinde 1ngiliz giliz harp gemileri Rambas fi}·orduna 
deniz kuvvetleri dü~mamn hava üslerini girerek d~manın hava üssünü ve depe>
vc depolarını bombardıman etmHerclir. lannı bombardıman ve tahrip ctm~er
Altınca Norveç fırkası cenuba doğıu dir. Bir çok deniz tayyareleri imha olun
ilerlcmektedir. Bu mmtal.:ada h11reköt muıtur. Rambas fiyordunda karaya çı-
400 - 800 metre :ır»§ıncla cereyan <--1· lmrılrnı~ olnn Almanlar ingiliz ve No .. 
mektr.dir 

1 

veç kU\·vetlt'ri tarafından gnlmı.-tır. 
Bunlırnn milcdarı 100 kadar tahmin edi .. 

Paris. 25 (ö.R) - Trom:soedcn ha- liyor. 

General Franko /spanya•ı ve lngiltere 
~~~~~~~~~-x··x-~-~-~-~-~ 

iyi münasebetlere büyük 
ehemmiyet veriliyor 

Londra, 25 ( ö.R) - Sir Samud 
Hor fevkalade elç~ olarak Madride cön· 
dcrilmesine Taimen avam kamaruında
ki mebusluk ııfatını muhafaza edecektir. 

Londıa, 25 (Ö.I{) - Sir Sanıuelin 
Madrit eficliiine tayiai logtlU: hükümc· 
tinin general Franko lspanyasiyle müna· 
aebetle"re ne kadar ehemmiyet verdiğini 
isbat etmektedir. Bu mütalaa}'& yiiriiten 

Taymis gazete:" ~unu da ilave ediyoırt 
Ştmdi pek iyi anlaıılmaktadır ki ingilt• 
renin ispanyaya karşı ananevi takcfiiıf 
rejlmin şekline bağlı değildir. ispany.-. 
büyüle bir Alcdeni-.c devletid ir. Ve onu~ 
la iyi ıniinaııebetl cr idame etm~ini ar
zu ederiz. lııpanyanm istiklaline baiJı 
memle1cet olması da takdirimi7.İn hir 96!' 

bebidir . .Sir Samuel Hor hu vazireyi ifa 
İçin tamamiyle alihiycltardır. 

Amerikan hava kuvvetleri için 1 Mil yar 
152 Milyon dolar daha •arfeclilecek 

~~~~~~~~~~ .• x---~~--~~-
Va in1.'1on, 25 (A.A) - Medi~. Amerıka hava kuvYetlerinin tevsii i~n~ 

İştenen bir mi1yar 152 mlh on dolar tahıi .. atı 1 reye karşı 391 reyle kabUH 
~tmi tir. 

Oaha evvel Ruult matbuata yaptığı hev natta 0.000 pilot yetiMirmek m
yetinde <tlduğunu bildinn~ti. 

Almanlann iddiası: Meğer Bel-
çika sun'i bir devletmiş! 

~~~~-~-~~:x.-x~-~~~-~~~~ 

Pııri,, 25 (ö.R) - Almanlar Avuı turya, Çelı:oslovaltya ve Polcmya hıtlt
kmda kullandıkları 6ir tabiri iimdi Bel çikaya da tatbik ederek bu memleketin 
sun"i ve yasamak kudrerinden malınım bir devlet olduğunu heyan edi)·orbr. 
AlmanlAr bu maksadla f C) 1 • • l <> 18 harbindeki propaganda dosyalarım tek
rar meydana çıkarrna,lardır. Bu iddia ne kadar gülünç olarsa oı ..... bir çOk 
bitaraf mcmlcketleri9 nazarı dikkatini celbetmesi icap edeceği ~üphesizdir 
Çünkii ırk ve lian unaurlanrun vahdetini temin -.azife9ini deruhte etrait olan bu 
de\•leılerin de yarın Atmanlar tarafından 11un"i ve hayat kabiliyeti nelen mah
rum olarak gösterilemi)•eceği ne malumdur. 

INGiLTEREBE 
Silih altına çağırılan 
yeni gönüllü sınıflar 

I...cındrn 2:> (Ö.R) - Ing•ltcrcde 2i ya-
ında olanlarm da askerlik ubclcrinc 
°cayıllarıım bugiin ba,.lanmı...ı;;tı;·, Bunlnr
ı .. beraber ~i111diyc kı:ıdar lngıltcredc sl
.U\h altında hulunnn askcrleı-in yekunu 
2 milyona baliı.; ofacaktır. Ayrıcıı 18-Hl 
bLH:ıık yıısıncln <11:ınl,ır da ~\;ntillii hiz
nwle dfwct edılmistiı, 

Dı~l'r taraftan ln ·iltcredc para utçu 
akınların,ı ınanı olmak i.izer~ meınlckcı
tin büti.in tm'atcjtk noktalarına mulıa~~ 
f17.lar ve ınitralyozlcr ~ erlcştirilmiştır 

lnı:;ili.r. tayyareleri bugiin Rotcrdaııı.dı 
benzin dcpolaı•tı\ı hoıııhardırnan ctmış

l(•ı , . ., bir l:<•k y.m~mlar ~ıkaı•mı lardıt ' 

/tal ya simdilik harbe gir mi yecekmi~ . 
~~~~~-~-~x~x:-~-~--~~---~ 

J;ı\S1'AHAF'I l iud .S YFAOA - ayinler 
ain Alman ve ltalyan kaynakların
dan atarak Jle!rettiği haberler, ltal
yanın Almanya lehinde müdahale
•İnin la lik edildiğini göstermekte-
dir. 

Diğer taraftan Polılika gaıctcsınm 
Bertin muhabiri de su ınalumntı veri-

yapılmıtt&r. 
l\101111\1 Kı\R.\RLAR 

n) Muıwl, b) Nah ve Glan. d Lanrls
uhl. - Kıti~cr.s1olen. ı·) Ren vadi-;i. 

Her gtin hes hin rıtoknr ile 186 bin iş~i 
ta..ı..:ııım~ktn idi. Alımıl\lnr hu gayr('tlc.'ri 
sa~·l.·,.,iııcle-clir ki ;}O kilometre ıfoı·inliğin
cleki lıntl:ırınd:ı 22 hin uvrcıj nwydann 
~ lirehilmish•rdir. 

kendiaiyle birlikte o~uınakta olan otuz 
arkadaşmın da ı;öniillii paraşiitçü ya7ıl

htanbul 2;; (Yeni A!<ır) - Ahın fiatı ycır: Almanya Balkanlarda ltalya ve 
2:!i0 kuru a inmi~tir. So\'yN Rusyayı kendi scrikleri olnruk 

Roma 25 (A.A) - SMJ scfcrbıırİi\: 
haı-p zcımaıııııd.ı "·aianda~arm tnli.ıııu 
fıakkındakı ycnı kanun mucibince b\ı
tun v.ıtanda lar \'l' re nıi ve h\l u i (r
if"1<külll"'r s !ı•r'ber t.-dilebilccekı; <.'l'mıt• 
>. c •ı-e \'(' ihtiyatlara el kcuıulabilccell 
,.e vh·ccek icccek maddeleri vc..~ka u!IU
lun· ·tfthı tutulnbUccck ihraca Vl" ıtha
lfıl tahdit veva menedilcbücoe'k v~ Sft"o 

ll\ot\'Cnin lıildirihıe~i için emirler v i. 
l~hilcccktir. 

,l,Lyeıı<: iizı•riııde hirlescıı bu tabii ge
clı kh"t' girrnc~i ıı>eneden hi.iyiik ic;tinııt 
noktnlara Sal'bl'iik , 1 >iiinıı Pi!'lıHı <:ı>nc; vr 
I .:mdmlur. 

i\T :ıjiııo hnttı il!' 7.igfrit nrasındnki frırk 
~ıınuııcunu11 <bha kii<'ii k \ ı' d:ıh~ l'tık 
k ulPl e rclC'n miit,.sckkil , c.l:ııa:;ıdır.> , ________________________________ , 

~ 

1 
llic- lıir tnf't.,:ıda ı:örrnıiye<'ci:iniz ~'eni llı\ H P 

LALE 
1 l:ı herlt·rini \' alıııT 

TAN ve 
~İNR:\1ALAKINDA < ;üRtmi 1 .İ R.SİNİZ 

ı - -lltittt- B U G tJ H 
.. lf'rin \'C Sark ordularınuı Karada. l lavad1a ,.~ clen i:ilerdeki 

% HARP HAZlllUKLARI 

cl ıklarına sÖ} ledi. 
Bu gencin saklad...:ı. fakat bilihare 

nıe\ damı rıkim cliier bir hakikat da hu 
ciı;tihar nı.ıın:ıctlerinİn ), «para-.iit dev
rİ\'t•leri ıekiımiil mektehi• "ekline solcul
~us olan eski Spartforumda di;rı a}· 
miicidetle teknik Ve pratik talim ,,e ter· 
bi},. ı.:önnii* olclukbmdır. 

Belçikadııki bliyii\c 'ehirlerden birinin 
taııı ortasında bir evin iistiine hir para
Ütçünün di.iştii~ü göriilclii . Derhal ma-

1 halle sarıl.ırrık lıu diişınaıı arannuya ba -
landı. 

ı ·aL:at 

"' Uınıınaktadır. Du sebeple Balkanlarda 
Orf i idare kanunu ÜC' cıcvletin 111cnrrwt s.ıhı·ları tahdit ecın

ıııisıir. ller i.iç devlel te Balkanlarda c:ııl-
bugÜn neşredildi huıı mulı:ıfaza. 1111 c\1'7.U Nnıektedir. 

,\nkora 25 (Telefonla) _ Öl'ri jJ,ıre Mıuımııfih bu 1cıııiı\Clt Yugoslavyada-
kamtntı bugi.in rC'smi razek!de ne.şredil- ki <"ndişelcıi i1.al(• etıui~ olınayıp ihtiyat 

tedbirlednin alınmn<:ınn d<"vaın l'dıl-ıniştir. • • 

Ri voseticümhur unıu- N~~tvışLER KEStLo t 

ml"' k At ·b · J t b / Roma 25 ( A A) italyanm a ı ı s an u a .. tt f~'-le . · L _ _ __ _J A 

ı.-;,, . ... mu e m nn yamlJ&!ın<11a umumı 

gidi yor' · harbe girdifinin yıl dönümü süku· 
Aükara ~(TeWonlt; _ Cüııahw-re-' .netle ve müttefikler için ne lehte ne 

· de ale ille tesalaGnl 7..,.._el.•wn 

44 \'a!öındnn \'\ık»n askedık hızmeUflfl! 
eh•criı:ıli olını~ ;ın kim clel'le kadınfor ,,. 
N>L"Ukiar cıskcı1 inzibat al tında Ml .,~ 
;.if<>ler kin seferoor edilel>il tektir 

Kanun fN~ıHk ilan C'dilıııedcn ''""'"" 
rivett> konulahlleet•ktir. ,., 

. C'IANONUN ~•~YAH 11 
Ronın :!5 (Ö.R} - Kont Ci:ıno vt" H 

Bo oınl\'ı hôıı ıl hulunan Garıb:ıldi kt1_1-
v zliru. Drtı(''tan Kotto EcHva ı;elmi"tJ' 
Na2'ır harp ~emi ındP'l l'lk.ırak bir ırata 
~çrııi,., v~ Y ıtkor<' 1f kanalına cl~rtı ~ 
alını tar B ır da K rn C°;mo ıu l"Olo,ılc 

• 
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• N erglz ................................... . 
.............................. Kokulu Kız· 

Milli Roman: 5 YAZAN: Adnan Bilget 
- Fikret. diyor, neden eve gelme

din'? 
- Derslerim çok baba .. 1mtihan gün

kri bir halyJı yakı'nfaştı. Bugün Fiziğe 
çalı~cağım da ondan '? 

-Bravo Fikret, demek yalan ıöyle
ıı_İnİ de öğrenmiye ba~ladın. Dikkat edi
yor musun kızım bütün söylediklerim 
9Aııyor. 

IJir müddet sonra babamın olomobi
liMle ve yolunu tutmuştuk. Babam ko
ıwtmuyordu. Ben de lcendisine söz aöy
~Mİye, daha doğnısu açılmıya ceııaret 
•*miyordum. Yine sükutu \tozan ba
Mm oldu: 

- cBilirim ben kızım, her şeyi anla
JJm. Nihayet bir gün kızımın bana yalan 
tıiyleyec;eğini ve aşkını benden gizleyc
«dini tahmin ediyordum. Çünkü yalan 
eiyldir bu menhus i ler. Öyle deifil mi 
}ıgfm'? 

- Hakkın var baba:> 
- Sonra, beni yanlı anlamanı i tc-

mem doğrusu.. Ben korkulacak, körü 
•eıiinc mutaassıp babalardan değilim. 
Eninde '!onunda eninle tekrar barı -
:marn icap edecek. Bunu da hesaba kata
:nm. Kızım istcrmisin ııimdi '!eninle hir 
.ıestluk mukavelesi yapalım. Bir biri
mize yalan söylemiyeceğimize ve hi !e
rimizi gizlemiyeceğimize and İçelim. 

- Kabul babacıyım 

NOTLAR:9 
Artık Turhan yblıi, yalan yok, a k 

yelt, {!!Önlüm eskiden olduğu kadar, hat
ia &ndnn hir a:r dnha fazla boşluk için
.:k.. T urhana bir kaç · münasip cümle 
ile kendisiyle konuşamıyacnğımı söy
l~dii:>im zaman· gözlerinde hassas bir 
laç damlanın toplandığını fark etmiş
tim. Fnkat bunları görmek hesabıma 
r,dmediği için kendisine: 

mcnize dahi ruı değilim.> 
Ve .. Çekilip onu yalnız bırakhm. 

Şimdi mektebimde. yatakhanede ve 
yalnızım . Y .,.)nızlığım, artık kafamda 
Turbanın hayalinin dolaşmamasmdan 
ileri geliyor. Onu kafamda öyle bir •İ
lişJc sildim ki .. 

Baş ucumdaki pencereden ter teml2 
bir hava salonu dolduruyor. size kafam
da dola~an meşgaleleri sayayım. 

1 - Yarın Fizik yoklamamız var. 
Bu gece epeyce hazırlandığım için iyi 
numara alacağımı sanıyorum. 

2 - Babama bir melr.tup yazdım. 
Verdiğim kararlann tatbikatını bildir
dim. Bu mektubu sabah saat onda ya~
hanesinde eline almış ve okumuş bu
lunacak. cMeğcr benim rıe melek lu
zım varmı ,> diyecek. 

3 - Riyuiyec:i benden uki bir riya
ziye kitabı istemişti. Bunu da babama 
yazdım. Hemen göndereceğini tahmin 
,.,diyorum. 

4 - inala bir oya örüyorum. Bu, 
yazlık bir süveyterdir. Tatilde Çe~meye 
gittiği :.r.aman, denizden c;ılcınca uka~ı
na alsın ve beni hatırla:"" diye .. 

Ne fenn ki beni hatırlayınca Turhan 
da hatırına gelecek. Bittabi bu hatırla
)'l"ı esnaııında yanında onun Faruku da 
bulunncak. Halbuki benim yanımda an
neciğim ve babnm .. 

A ... ben Turhanı artık düşünmiyecek 
~e ağzıma almıyacaktım. Tövbeler ol
sun, b ir daha onun ndını .... 

Ankara Radyosu 
----..ıl~M---

BUG'CIN 
-+

DAı.GA VZVlfl.VOll 
tat m. 183 Kca./120 Ww 

't. A. Q. 11.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Seneliği 
Lirn Kr. Cinsi Em)li( No. Mevkii G. Men. No. 

78 Dükkan 626 Eşrefpaşa caddesi 18 
250 Dükkan 434 Ali paşa caddesi 55 
60 DUkkAn 89 Osman zade 961 sokak S9 
48 Dükkfin ·U Osman zade 961 sokak 90 
36 Dükkan 43 Osman zade 961 Sokak 91 
36 Dükkan 47 Osman zade 961 Sokak 92 

120 DUkUn 15 Hisar Meydanı 135 
193 75 Ev 3 Toraman mahallesi Kt•feli 50kak 151 
36 Kahve ocş,ğı 11 Sandıkçılarda 155 

200 1lükk5n 34 Yol Berle~eninde 160 
300 Fırın 174 Asmalı Mesçit 166 

90 Kahve 114 Tamasnlık 191 
96 Dükkan 58 Halim ağa çarşısı 302 
:l6 Dükkan 2 Pazaryeri cami altında 317 
36 Dükkan 6 Pazar yeri camı altında 318 
30 De~ 2 Çorakkapı 1272 sokak 331 

250 · DükUn 384 Gaziler caddesi 334 
60 Dükk5n 593 Ke(eciler caddesi 341 
M Dükkan G21 K~ciler caddesi 351 

13S Ev 7 Abdullah ef. Mahallesi Revnak S. 358 
84 Ev 3 Ali ağa mahal. Balaban çıkmazında 379 
96 Ev 5 • • • • • 383 
42 Ev 56 Namazgfıh 550 5<>kak 386 
4R Diikk.an 3 Kemeraltı Sale~i hanı içinde 185/3 
36 ·Dükkan 4 • • • • • 185/4 
36 DükkSn 6 • • • • • 185/6 

300 Depo 20 • • • • • 185/2.0 
60 . Depo 22 • • • 185/22 
48 Dükkan 25 • • • • ,. 185/25 
72 Ev 18 ikiçeşmelik Tuzcu sokak 461 

ft60 Yahudihanc 58 İ~üklal MahaJ. K5tip çelebi sckak -477 
24 Baraka 117 Halil Ri!at paşa caddesi 5()1 
24 Dükkfüın 28 Değirmen dağı 509 
3f) F.v 17 Servili mesçit karakapı cad. 516 
M Ev 40 Servi1i ınesçit 1057 sokak 517 
36 Ev 178 Servili mesçi.t 954 50kak 518 
Yukarıda yazılı \•akıf gayri menkuJler teslim tarihinden itibaren 941 senesi 

mayıs gayesine kadar kiraya ~ıkanlıruştır. İhalesi 3/ 6/ 940 pazartesi günü saat 
ondadır. isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat par4ıs1 yatırmaları ve ihale saa
tinde Vakıflar idarC'sindc bulunmaları.. 24 - 27 - 30 1874 (1032) - --
Turgutlu Belediyesinden: 
2225 lira bedeli sabıklı Urganlı ı1ıcaJarının icarı müzayedeye konul

muştur. ihalesi 31-5-940 tarihine müsadif Cuma gÜnü saat 14 tc Tur
gutlu belediye dairesinde mütc~ekkil belediye daimi encümeninde ya-
pılacaktır. 25-27-29-30 J 886 ( 1045) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

SPERCO V APU8 
ACENTASJ 
~ CİLİCİA Vapuru 
~ mayıs sonlarına doA:nı 

A
• r}J!A~ r:~~:=t~i~=:!f 
U._ edecektir. 
~~,ATI( CALİTEA vapuru u" lf: 4 / 6 / 940 tarihinde 
• beklenmekte olup İs-
•lHlllA 1anbul, Pire, Napoli, 

Cenova limanlarına hareket edecektir. 
QUİRİNALE vapuru 7-6-940 tarihin

de beklenmekte olup Venedik, Triyeste 
Ancona limanlarına · hareket edecektir. 

NOT - BUtiln bu vapurlar Triynte 
veya Cenovada ŞimaH ve cenubt Ame
rika limanlarına hCÜ·eket eden !TALİA: 
ANONİM seyı·isef aln şirketinin ve Afri
ka ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrilefain flJloo 
keti vapurlarına teYdUf ederJeJ', 

N O 'f: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun " 

hareket tarihlerinin katı olmadıtım " 
bunların hiç bir ihbara }Uzum olmabt
nn değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir m~iyet terettOJ.t 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicilffia 
kayıt ve isaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tahi.JAt için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO .. .,,.,_. 
acentesine mUracaat edilmesi.. 

TELEFON: 2004 • 2005 
:··········································: • • : oı.ıvıER VE : 
E ŞVREKASJLrD.i 

• 
VAPUR .ACENTASI ! • • 

ATATÜRK CADDESi Rees binam • 
' TELEFON: 2"3 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına g8re vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

........................................... 
W. F. Henry Van der zee 

VeşürekAsı 
AMERİCAN EXPORT LIN~ lNC. 
NEVYORK İÇİN 
EXPRESS vap. 24 Mnyısa doğru bek· 

leniyor. 
EXİRİA vapuru 5 mayısta beltlenı. 

•Ben sizin bildiğiniz kızlardan dejti
Jim. Turhan bey, dedim, Aşk yapan 
lıızlarla hndimi şöyle bir mukayese f'.'t
tiiim zaman tamamen yanıldığımı ,.f'.' 
halı.iki hüviyetimden bir çok uzakta 
ltaldığımı anladım. Bu itibarla b ir daha 
~i:ıinle görüşmiycccğim. Liseyi bitirme
.ıcm lı:afamı böyle manası az işlerle meş
ılll etmiyeceğim. Kararım kat'i oldu
iu için hu mevzu üzerinde cevap vn-

Ne diyordum. Şu inal da ne iyi kız
dır. Fnkaı onu düşünmek mecburiye
tindeyim. Ne de olsa anaı;ı, babası yok. 
Tatili yalnız başına, bin bir tehlike için
de geçirecclc. Halbuki benim bir annem 
ve himaye edecek babnm var. Farukla 
-görüştükten gonra artık tnnle inanım 
azaldı. Bu çocuk pek macera düşkünü 
bir §ey ... Doğrusu §Öyle böyle ama be
nim Turhan böyle değildi. 

Tövbe, yine Turhandan bahsettim. 
Canım bu raa11suba ne lüzum var. 

12,30 Proııram ve mem1eket ııaat 
ayan 12,35 Ajana ve meteoroloji ha
berleri 12,50 müzik seçilmi~ eserler ça
lanlar Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, 
Şerif içli, izzettin ökte. okuyan: Nuri 
Halil Poyr.z 13, 15 müzik halk türkü
leri Azize Tözem ve Sarı Recep 
13,30, 14,30 müzik küçük or!..eı.tra 
(şef: Necip Aşkın) 1 - Demersscnia
nın Araniuez de bir bayram 2 - Becce 
rüya (lı:.eman jçin) 3 - Micheli Çard~ş 
No. 1 4 - Hamchmann Andalusıa 
(lspanyo] '\'alsı) 5 - ioaeph Strauss 
köyün kırlangıçları (vals) 6 - Rehi
koff Nobel ağacı valsı 7 - Van de Vel
de Ruhumun fark ısı (Serenat) 6 -
Ryming Enteımezzo 9 - Ed. Künncke 
mavi elbiac)i hem,ireler operetinden 
marş, arya, ve final 18,00 program .ve 
memleket saat ayarı 18,0S müzik karı
şık program (Pi.) 16,50 müzik radyo 
caz orke~tta!lı (şef lbrahim Özgür) 
Sopıano Bedriye Tüzünün İştirakiyle 
19,25 konu~ma 19,45 memleket aaat 
ayarı, A;ana ve meteoroloji haberleri 
20,00 müzi1ı:. çalanlar Kemal N. Seyhun 
Çağla, Şerif çli, izzettin Ok:te, 1 - oku
yan Azize Tözem f - uşak peşrevi 
2 - Ahmet Rasim uşak şarkı (Bir ba
har ister gönül) 3 - Yesari A~ım u"alc 
şarkı (Bu "yaz geçen günlerimiz) 4 Ye
sari Asım uşak şarkı (Salıp sevdalnra) 
5 - Mu!tafa c;avuş uşak şarkı (Yavru
cağım güze!lendi) 6 - Mustafa çavuş 
uşak türkü (Menekşe kokulu yarim) 
2 - Okuyan Mahmut Karındaş 1 -
Lemi isfahan şarkı (Narı aşkınla kül 
oldum) 2 - Rahmi i~~ahım ~rlu (Et· 
me beyhude figan) 3 - Rahmi türkü 
(Karam) 4 - ıürkü (Bahçeye .indim 
ki gülleri derem) 5 - Rahmi türkü 
(Ekin c:ktim çöllere) 20,45 konu .. ma 
(tarihten sat-ıifeler) 2 1, 00 müzik çalan
lar: Cndet Çağla, Kemal N. Seyhun, 
izzettin Okte, Şerif içli okuyan Radife 
Erten 1 - Kemal Niyazi Seyhun Ke
mençe tak!limi 2 - Osman Nihat ni
havent ,arkı (Yine bu yıl ada içime 
senai:ı) 3 - Faik Kapancı nihnvent 
şarkı (Gel güzelim Çamlıcaya) 4 -
Osman Nihat nihavent şarkı (Körfez
deki dalgın suya bak) 5 - S. Kaynak 
hüseyni türkü (Cöresinmi geldi) 6 -
S. Kaynak hüseyni türkü (Aynlık yıl 
dönümü) 7 - S. Kaynak: hüseyni tür
lı.ü (Kara bulutları kaldır aradan) 6 -
saz semaisi 21, 35 müzik Kavalcı izzet 
Akbaş 21,45 müzik istanbul konser
vatuarı profesörlerinden Ali Se7jn tnrn• 
fından keman resitali 22,30 memleket 
saat ayan ve Ajans haberleri 22,45 
Ajans spor servisi 23,00 mÜ7.İk cazbant 
(Pi.) 23,25,23,30 yarınki program ve 
kapanış . 

1 - 940 mali yılı fukara doğum1ariylc 
hastalara verilecek ilaçların satın alın
ması, yazı işleri mildürlüğUndeki şart
namesi veçh.ilc açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 312 lira 20 
kı.ıruş muvakkat teminatı 24 liradır. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuz.lariJe ihafo tarihi olan 3-6-940 
Çarşamba günü sant 16 da t>ncümene 
mürııcaatları. 

nosu yıkılacağına nazaran bahçe kısmı
nın, keşifnamesi mucibince yeniden ya
pılacak 500 liralık tesisat milstecirine 
ait olmak şartile bir sene müddetle ki
raya verilmesi, :razı işleri müdürlüğün- yor .. 
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık D. T. R. T. - BUDAPEST 

Madamki onunla görüşmiyeceğim, ha
tırlamnk ta bir kabnth deRilya.. Ben 
kendi kendime cı!!br edip duruyorum . 

-BiTMEDi-

Balya Betedıye Reisliğinden: 

arttırmaya konulmuştur. Muhammen BUDA.PE.')TF İÇİN 
bedeli icarı, 500 liralık tesisat. masrafı BUDAP:EST mot. 18 Mayısa doğru 
ve 250 Jira icar bedeli ki ceınan 750 li- bekleniyor. 
ra muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruş- KASSA Mot. S Hazh-ana doğru bek~ 
tur. Taliplerin teminatı tş Bankasına leniyor. 
yatırarak ihale tarihi olan 31. 5. 940 J?UNA vapuru 15 mayısa doğru bek-
Cuma günü saat 16 da encümene mUra- knıyor. 
caatleri. 17 22 26 30 l 760 (956) SZE~ED vopuru Hoziran ortaluında 

- İnönü caddesinin 187 sayılı sokak beklenıyor. . ............. . 

Balya Büyük hayvan panayırı 2 7 /Mayıs/940 ~ünü açılncalt 29 /Mayıs/940 

2 - 940 yılı tephir i1aç1arı satın alın
ması, yazı işleri müôürlüğündeoki şart.
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Mulıammcn bedeli 1327 lira 
50 kuruş muvakkat teminatı 100 lira
dır. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olnn 
3 ... 6-940 Çarşamba günü nat 16J da en
cilme11e müracaatları. 

ağ:.r.ından 2 18 sayılı sokak ağzına kadar SERVİCE MARlTİME ROv!DAJJ't 
uzayan 10600 metre murabbaı C:löşeme BU~!'-~EST 
kısmı sökülerek 8600 metre murabbaı GALAS VE KÖS.rENCE İÇİN allşamına kadar devam edecektir. " ' ' 

Evsaf\ Yüksek Ziraat Vekaletince takdir f!dılen mc~hur boz ırk k.ara sığır 
hayvanlarını bumdan tedarik edebilirsiniz. Oiğcr hayvanat ve emtea alım satımı 
.la yapilır. Panayıra gelecek zevatın her rürlü istirahatleri için tertibat alın-

kıı<mı yeni granit taşlariyle ,.e 2000 CAVARNA mot. 24 Mayısa doğru 
metre murabbaı kısmı bu yoldan çıka- bekl~niyor. . 

mıştır. ıo 15 21 26 1635 (907) 

• ızMiR SiCiLt TiCARET MEMUP
LUC.UNDAN: 

iz.mir sicili ticaıet meıriurluğu 
rel!mİ mühür ve F. Tcnik imzası 

1 : Beyannome. 

)erinde hesabı cari §eklinin tatbik edile
reıi f°'izler her altı ayda bir re' 1ıülmale 
lı:alp edilecektir. 

Madde 6 - Bankamızca ikraz edile
Ct'k mebaliKİn poı<tıı ,·eya banka havale 
ücretlen borçlulardan alınacaktır. 

12-19-26-2 1682 (924) 
3 - Barbaros maha1lesi 345 nci so

kakta Türk ibahçesi kanalizasyonuna 
ba y•lanmak üzere l 75 Jrn?tre boyda ka~ 
nali:znsyon yaptırılması, fen işleri mii
dürlül,t\.indeki keşü ve ~artnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 783 lira 45 kuruş muvakkat 
1~minatı 59 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatıruak makbuzlari1e 
i11alc tarihi olnn 27-5-940 Paıartesi gü
nü "atıt 16 da encümene mÜTacaatları. 

cak paket taşlariyle esaslı tamir ve yine SOCIETE COMMERCIALE BULGA· 
aynı yoldan çıkacak kesme ta!lların iş- RE DE NAVİGATtON A VAPEUR 
letilerek Hatay caddesiyle 13 7 aayılı BULGARİA \'apuru 6 mayısta bek· 
sokak c:Jö.,emcsinin tamiri, fen işleri mü- lEniyor. Burgas ve Varna için yük ala
dür)üğünden yüz yirmi beş kuruş muka- ('aktır. 
bilinde tedarik edilecek keşif ve şartna- Vapurların isim ve tarihleri bakla ... SAYI 2749 

Tescil edilmiş olan (Emlak ve eyti)m 
'Nnltası lzmir şubesi) nin 2 728 numaro
·.ı. kayıtlı 7 /5/940 tarihli ödünç parn 
ieleıiyle uğraşacağına mütedair beyan
:aameye ek olarak bu kene verdiği be
yaamımc 2279. ve 33!}9 numaralı lcn
..anlar hültmüne göre sicilin 2 7-49 nu
marasma lc:ayıt ve tl"scil ,.,fiJdiği ilan 
•hmur. 

22 79 numaralı kanunun ikinei mad
def:İ mucibince tanzim edilen ve 
12/ 5 / 9.CO tarihli Yeni Asır ga2eteain
dc ne ıedilen ödünç para verme beyan
namemize ekdir: 

mesi veçhile kapalı zarflı eltsihmeye hiç bir taahhüt alanma1. 

Madde 2 - Borçlu hesabı carilerde 
faiz, ticaret kanunun ahkamı dauesin
de her üç ayda bir ve gayıi menkul ipo
teği mukabilinde ödünç para verme iş-

izmir Defterdarlıkuıdan: 

Madde 7 - ipotekli ikraz muamele
lerinde vadelerinden evvel kısmen veya 
tamamen ödenen paralar üzerinden mu
kavelede yazılı erait daire .. inde tazmi
nat almacaktır. 

Emlall ve eytam bankası lzmir 
.-u~ai i:zma okunamamıştır. 

H)l)9 (1047) 
12-16-21-26 1683 (925) 

Yamlmakta olan Şehir ott>linin gazi-

konulmuştur. lhaleııi 7 / 6/940 Cuma Vapurların hareket tarihleriyle na.,.. 
günü saat 17 df'dir. Ke~if bedeli 49, l 00 lunlardald dellJikliltlerden ae9nta me
lira muvakkat teminatı 3662 lir~ 50 ku- sullyet kabul etmez. 
~ş.tur. 2490 "'ayılı kanun.un tarıfatı da- Daha fazla tafsillt l ln ATATORlt 
hılınde hazırlanmı~ teklıf mektupları ~ 
ihale günü azami saat 16 ya kadar encü- caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Dn 
men riyuetine verilir. Zff ff Şaı. Vapur acentabjuıa mnnı.. 

22. 26. 31, 4 1856 ( 1O14) at edtlme.ı rica oluaur. 

TELD'ON ı Ht1/ltM 

UND.AL 
S . No: T;:ırh No: M\.okelldır. Wo. Mat.r41h 

Ura K. 
KaZ<\nÇ Hava K. Misil "1 10 ceza Y e-k.Cın 

Lira K. Lira K. 

UMUMi DENİZ ACENTAUGI L'l'D.. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO& 
LOVCEN vapuru 30 nisanda K8Ma

ce ve Varna için h:ıreket edecektir • 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 mayısta K&tea

~eden gelip 9 Mayı.sta saat 12 de Bayt., 

1 
2 
3 
-4 
5 ., 
'1 
~ 

'9 
10 
n 
12 

3 
:M 
15 

Adı ve soy adı Sanatı Lira K. Lira K . Lira K. Müddeti 

.?..& Sıdıka Hizmetçi 1nönU C. ..'lf> 57 CiO O 00 l 15 e 00 O 11 1 26 1-8-938-24-12-938 1 ci ihbarname 
:\2 Lun;ı Hizmetçi > 522 33 84 · O 00 O 68 O 00 O 07 O 75 1-8-938 - 24-2-939 > 

:100 Roza. . > > 512/1 10 00 e 00 O 20 O 00 O 02 O 22 1-1-939 - 1-2-939 > 
87 H:}<ıan .Aşçı > '18 100 00 7 00 7 39 2 00 O 00 1 64 18 03 1-12-938 - 10-3-939 > 

129 CPJla ffjrunetçi > • ti« · 123 30 .,, 00 5 47 O 80 O 25 2 72 l-C-938 - 10-4-939 > 
1~ &lana > > '93 -15 29 ·o oo o 30 o 00 o 03 o 33 1-12-938 - 27-1-939 > 
93 Kjry.a1d > > 722 85 00 oG 00 1 30 O 00 t 13 1 43 1-12-938 - 10-4-939 > 
92 Hti~~yin :AJÇı > 782 :M 00 5 60 l 60 O 00 O 72 7 92 1-11-938 - 1-3-939 > 

- 86 A,,~ . ~ > 798 2'13 63 l'l 15 1' 40 l 00 2 S6 27 91 1-1-937 - 11-4-939 > 
123. 7...ehra Hiametçi > 931 35 00 O 00 O '10 G 00 O 07 O 77 1-12-938 - lS-3-939 > 
W1 Ha&k:e 1) > 974 45 00 t eo t 90 O 00 o 89 o 99 1-11-938 - 15-3-939 . > 
.a~ i'edttiye . . Aşçı , 974 -42 eo 2 94 • 86 • 00 • 38 " 18 1-12-938 - 15.-3-939 > 

~10 Goya Hımıet~i > 960 50 50 1 · &1 t eo t 00 t 10 1 ll 1-1-939_- 11-4-939 > 
12G· Nttı-i~t> > > 1136 53 33 t 00 1 07 t 00 t l1 l 18 1-10-938 - 10-3-939 > 
105 Saro > > 1062 33 '3 t to t 67 t 00 O 07 O ·7( l-1-939. - 11-4-939 > 
ıta - Ha&ice > > 1054 e3 30 t ect l 26 e to t 13 1 39 1-10-938 - 11-4-939 > 
124 · M~ > ,, lOM .f3 33 t to t 87 O 00 O 09 O 96 1-10-938 - 10-2-938 > 
9B E_ınine > ~ 1032 -46 · '16 t et t 93 t 00 t e9 1 02 1-'l-938 ll-C-939 > 

4 · Ft'1hi)le· > > leo.8 '18·80 t to 1 5' t 00 t 1G 1 72 1-'1-938 - 24-2-939 . > 
11 Alı~' > > 933 96 2'1 • oo ı 93 • ee e ıt 2 12 1-4-938 - 19-1-939 > 

127 Na~miye > > 917 33 63 t 90 O G1 t 00 t t'1 O 74 1-1-939 - ll-C-939 > r 

129 Luisa > > MO ıe oo t oo t 2t • to t e2 o 22 1-1-939 • 1-2-939 > 
168 F;\t.nı~ > • 850 '3 '3 t oe l 2'l t to t 13 1 40 1-10-938 - 11-4-939 > 

00 . lrec-in.'l > > 910 -16 2'1 • 00 o 32 • • to • 03 • 35 1-1-939 - 19-2-939 > 
93 &<),~ .Aşç> > 808 5G 00 ) 1'0 ı to • 00 • 45 4 95 l-1-939 - 15-3-939 > 

113 • l.ı·i~ ffjvnetçi > 820 '° eo • 00 1 2t • eo • 12 1 32 1-9-938 - 1-3-939 > 
lll Dwllu > > 832 23 13 O to t 4'1 t 90 t 05 O 52 1-2-939 • 11-4-939 > 
M Buena ı> • > M0 243 33 4 87 t to O -49 5 36 ·1-4-937 • 11-4-939 > 

175 Eroine .A~J > * · H 86 4 67 1 89 t eo t M 9 42 1--6-938 • 2'-5-939 > 
176 Fatma Hjune~i >............ 340 9G OG O 00 l 92 O 00 t 19 2 ıı l~-937 - 31-5-938 > 
l'ffl > , > 340 94 e6 e 00 1 89 ·O 00 t 19 2 08 1-6--938 • 25-5-939 > 
17'1 Mu~1afa Miqfir > &14 6 00 , O 00 t 12 O eo O Ol O 13 KAnunu ani 939 > 
180 Ayşe Hizmdçi > 338 .]90. '6 . eo f)O 3 81 1 to O 38 .( 19 l-6-937 - 25-5-939 > 
1AA 1stelya > > • 87/9 3' 00 t ete t '12 O 60 t 07 O 79 1-9-938 • 31-12-938 > 
183 Ay e A~ı Hl S. · '3 lJO 00 'l '10 2 20 O 00 t 99 10 89 1-5-938 - 31-3-939 :t 

181 Meri Hizmetçi 100nü C. 362 118 25 t 00 2 3& 1 tO t 2.f 2 60 1-6-938 • 25-5-939 > 
Jti8 Yiktorya Uizmetçi > 802 1-tı 40 t 00 2 97 O 00 O 00 2 97 1-4-938 - 11-5-939 > 
:ıs- Bf>yna ~ > 840 l~ 96 t 00 3 'ıs t to 9 00 3 78 1-1-936 - 24-2-939 » 
49 Hatice • > lMO/l :l?'I 92 t 00 7 5' O 00 t 00 7 56 1-1-936 - 24-2-939 > 
5" Gülter > > 59'1 Tamamen teı-Jrin 1-1-936 _ 24-2-939 > 
41 Si.inbiil > > .f02 189 00 t 00 3 78 O 00 t 00 3 78 l-1-936 _ 24-2-939 > 
55 Ay§t> ~ > 52e lll 7fl O 00 2 23 t 00 t 40 2 63 1.....(....937 - 10-2-939 :u 

138 Despin.'l > 902 153 63 t 0C 3 07 t 00 t 00 3 07 1-1-938 - 11-4-939 , 
15') Jbrahim Aıcrı -•r . > 818 -40 40 O O 81 O 611 t AA A 0 1 l 2 939 11 4 93" 
UiO Ml~ ... ir... Hi~~etci .. 1"30 " 123 .:o-> "' t - 2 .. ., "" ""' " 

0 
- - - - -. " > ... .. .. v u..> vv .. • flC) • 00 2 47 1-4-938 - 11-4-939 > 

22 Ategra ~ >- 767 27 51 e CH> t !55 1 410 O 00 O 55 l-8-93R _ 27-2-939 , 
7fı Ml'hmet A~ı > ~2 315 50 3S 08 10 31 O Of) t 00 46 ~9 1-6-93~ _ 11-4-939 > 
~ Co~,'a Hizm('ltci > U!'i 103 12 0 00 2 00 O CH) t 20 2 26 1-2-938 • 27-2-939 

Yuk:ırıcla ~ im ve ıınvanlarilc 11c:rr('tr rıh aort· leri ya:ıılı mükelll-flcr namına muhie1if yıJlar i~n tarholunan vergHer isllnleri ~ ~erllmlfdr. Bu mükellt>fJerin terki ticaret 
len neredP buluncluklım tcsbit Nlile mf"'fnio; nlması hnsebiy}e ilan 1arihini takip eden sUnd.n itibaren me&k6r ver ilere 30 
n~ i tin:Hlen tPblilı makamına k .. im olmak üzere ilin elunur 

Pire, Durazzo · ve Triyeste için hare
ket edecektir. Yo1cu ve yilk kabul._ 
c.ktir. 
GOULANDaiS BROTllF..M (....._) 

L'l1>. PIRAEUS 
··NEA HELLAS• 

Lüks tran....atlantilc vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket ~ 

11 MAYIS 1940 
Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
O.nk vapurların mu ... ıtt tarthlett. 

prek vapm ı.lmleri •• ••lunlan hıak
Jonct. aeenta bir teahh.Ut altına ......._ 
o.Na tuıa tafsilat almak 1çtn BbW 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi dewm Ac.ntal•tı Ltd. mtlrMMI 
..ıllJllftl riea olun1H'. 

Telefon : 4072 MüdU.riJ' .. 
T•Mfoe: sın A<'eftta 

·ınaR sıcıu TiCARET MEMUR
WCUNDAN: 

SAYI 2752 
T eecil edilnı'4 olan (Banka Komerf;;.. 

yale ltaliyana lz.mtr ııubesi) nin ödü~ 
para verme işleriyle uğra~ğına Jn6. 
tedair beyannamesi 2279 No. 3399 
numaralı kanunlar hükmüne cöre eicilin 
2752 numarasına kayıt ve tf'sc:il edildiii 
ilan olunur. 

fzmir •idti ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. Ten ile imza91 

1 : Beyanname. 
h:mir valiliği yüksek huzuruna Jam;, 
Bankamızın lzmir şubeıi ödün<; par• 

verme j,.Jeri hakkındaki 22 79 ve 3.39" 
sayılı kanun hükümlerinin göaterdiii.a · 
:.cuma t.tinaden tubemizin yapiıi.ı~ 
ve iskonto işlerinde boıçlulardılindeki 
iı faiz haddinin açık kredi n diğeı 
iltrazattan azimi (yüzde J.~i (yü:ıde 
.ikıazat muamelelerinde~:\diğini aı:ı ,,e 
( % 8, i) olarak tea'bi• .: :._ . 

suna·-
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Şubesi 

Yeni$. 
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lzmir Defterdarlığından : 
Cilt varak 

4/1 
4 5 . 
4 6 
4 7 
4 3 
4 19 
4 43 
ı 1 

1 2 
1 5 
1 6 
1 7 
1 .(6 

1 8 
2 1 
2 2 

2 3 

2 ' 
2 T 
2 g 
2 lt 
2 15 
2 16 
2 17 
2 •lt 
2 22 
2 30 
2 31 
2 33 
2 34 
2 38 
2 41 
2 u 
2 « 
2 45 
2 .(6 

2 47 
2 48 
2 49 
2 50 
3 1 
3 3 
3 4 
3 11 

3 14 
3 19 
3 20 
3 21 
3 25 

3 26 
3 27 

Ticaret mUddeti 

Tarh No. Mükellefin adı Sanatı Mahalle veya sokağı ltapı No. 

400 
424 
472 
495 
507 
748 

59 
256 

256 
390 
390 
390 
390 
445 
211 
221 

İsmail Yaygaracı 
Niyazi Kaynak 
Ali O. Hüseyin 
Gençe Genç 
Sükrli Kaya 
İsmail Ör.dural 
Mustafa · ~ 
Ahmet Ürgen 

Ahmet Ü rgen 
Mehmet Nuri Kavun 
:Mehmet Nuri Kavun 
Mehmet Nuri Kavun 
Mehmet Nuri Kavun 
Osman Muslu 
·Abidin O. Hüseyin 
Klğıtçı ude Rlfat 

Teni 
Kaynakçı 
Marangoz 

Eski kereste 
Tiltün bayü 

Bakkal 
·Kahveci 

Terzi 

Terzi 
Elbiseci 
Elbiseci 
Elbised 
Elbiseci 

Elbise· tamircisi 
. Lokanta 

Avukat 

222 Kağıtçı zade ·ruf.at Avukat 
181 Madam H. ıBiller ~ 
242 M. Şefkati Avukat 
243 M. $efkati Avukat 
392 Sadık: O. Ahmet Mozayikçi 
557 Abdullah O. İhsan Peynir ve ekmek 
583 Abdullah O. Mustafa Kahveci 
582 Abdullah O. Mustafa Kahveci 
495 Osman O. Hüseyin Kahveci 
2« Halit Uz Garaj 
227 Mustafa NecaU Tüccar teni 
240 Rlıa O. Arif Marangoz 
268 Ali oğ. Osman Eski elbiseci 
277 Hüseyin O. Zekii Es.ki eşya 
352 Ahmet O. Mirza Enkazcı 
368 Cafer O. Münir Kahvehane 
371 Osman O. Mustafa Eski elbiseci 
374 Tunuslu Mehmet Marangoz 
377 Kadri Alemdar Tamirci ve terzi 
381 Hasan Fehmi Eski elbise 
462 İhsan Zahire de!)O 
120 Hakkı ve Ali Terzi 
121 Osman Zeki 7etti 
245 Manisalt Mehmet Pirinç depo 
245 Manisalı Mehmet Pirinç det><) 
473 Ali oğlu M. İsmail ~ 
48' Andon Leonadaki Döküm.hane 
503 Hasan Yumut Kömür depo 

oto tamircisi 
533 
557 
557 
557 
588 

Alunet ve Hasan 
Ali Meftun 
Ali Meftun 
Ali Meftun 
Necati Eneybek 

Marangoz 
Nikeli) 
Nikellj 
Nikelaj 

Karyola ima
lat ve tamircisi 

K. Hasan hoca İsmet paşa 
İsmet paşa Kemal paşa 
İsmet paşa Özdil So . 
İsmet paşa Fevzi paşa bulvarı 
İsmetpaşa Fe~ipaşa bulvarı 
İtfaiye binası içinde 
, K. Hız.ır 1 ci kordon 
K. Hasan Hoca müzayede l>e~ 
desteni 1360 cı sokak 

• • il 'IJ 

K. H. İsmetpaşa bulvarı . 
K. H. İsmetpaşa bulvarı . , 
K . H. İsmetpaşa bulvan 

23, 10/ 1/ 938 - 1/ 2/ 938 
22 1511/938 - 31/ 3/ 938 
18 16/ 5/ 938 - 6/ 9/ 938 
22' 1/1/ 938 - 31/7/ 938 

bila 1/ 1/ 938 - 1111 ' 938 
bila .9/ 10/ 935 _ 31/ 12/ 936 
136 .1/ 1/ 937 - 28/ 2/ 937 

23 
23 
2 
2, 
2 

K. H. İsmetpaşa bulvan : . 
K. H. Hoca Kemalpaşa bulvarı 

l.f.. 
15 
17 

1/1/938 - 15/1/938 
1511/ 938 - 2/ 4/ 938 
l / 1/ 938 - 14/6/ 938 
14/ 6/ 938 - 31/12/938 
1/ 1/ 939 - 22/ 3/939 
9/ 91937 - 31/12/ 937 
10/ 1/ 939 - 14 14/ 939 
936 ikmalen Mimar Kemalettin c. • · · 

Bahariye C. • . · 

Bahariye C. ' 
Mimar Kemalettin caddesi .·: 
1 inci Kordon Rıhtım ban ' . 
1 inci Kordon Rıhtun han .. 
Bahariye C. · · 
İkinci Kordon - ·. 4 

2 inci Kordon Cümhuriyet. M. 
2 inCi Kordon Cümhuriyet.M. 
1 inei Kordon · · • 1 ' 

2 inci kordon • : · · 1 

K. Hasan Hoca Necati bey' G, 
K. ltasan Hoca Nabi sokak' 
Müzaı-rede bedesteni 
Milzayede bedesteni 
'Fev·~i paşa bulvarı 
1smetpaşa bulvan 

' 1sniet paşa bulvan 
iSnıet paşa bulvan 
ismet piı.şa bulvan 
İsmet pa.$lı ·bulvarı 
K. Hızır Sahiliy'e 
Gazi bulvan 
Gazi bulvan 
K. Hasan Hoca 3 - 1 Sö. 
K. Hasan Hoca 3 - 1 So. 
Kasap Hızır Yalı 
Kasap hızır Rc!aneski 
Kı Hasan Hoca büyük 

tuhafiyeciler 
B. Tuhafiyeciler 
Büyük Tuliarıyeciler 
Büyük Tuhafiyeciler 
Büyiik Tuhafiyeciler 
Büy!ik Tuhafiyeciler 

1/ 3 1/1/937 - 26 / 3/ 937 

1/4 . 1/ 1/ 937 - 26/ 3/ 937 
3/ 1 · : 1/ 1/ 935 - 31/ 12/ 35 

2/4-9 1/l/ 936 - 1/7/ 936 
2/4-10 1/1/936 - 117/936 

1011 ıı5i936 - 311121936 
90 1/ 1/ 935 - 31/ 12/935 

Bila 1/ 1/935 - 31/ 12/ 935 
Bila l / 1/ 936 - 30/ 6/ 936 

158/ 1 l /!/937 - 1/5/ 937 
111 Ulı938 - 8/ 10/ 938 
4/ 6 1/ 1/ 935 - 31/12/ 935 

5 25/ 1/ 937 - 18/6/937 
4/ 1 1/ 1/ 936 - 10/ 6/936 
11 14/ 1/ 936 - 24/3/ 936 
9 1/1/936 - 1/ 4/936 
1 1/ 1/ 937 - 1/ 10/ 937 
4 13/ 3/ 937 - 9/6/937 
7 1/21937 - 31/12 - 937 

10 . 1/6/ 937 - 31/ 12/ 937 
14 • 31/ 3/ 936 - 31/ 12/ 936 
40 iılll/936 - 1/2/937 

26-7 1/1/936 - 1/10/936 
26-8 1/1/936 - 1/10/936 

11 1/1/936 - 31/121936 
11 1/1/ 937 - 1/ 3/931 

9/ 1 1/1/936 - l/10/936 
3 / 1/ 936 - 1/6/ 936 

46 
69 
89 
89 
89 

110/ 1 

1/ 1/ 935 - 7 / 3/ 935 
1/ 1/ 937 - 1/5/937 
1/1/935 - 31/ 12/935 
1/1/ 936 - 31/12/ 936 
1/1/937 - 8/ 5/ 937 
1/ 2/ 937 - 1517/937 

676 Halil O. Aşır Eski elbise Müzayede bedesteni 27 lil/937 - 7 / 6/ 937 
701 Sem.si Konkor ve Ş. ticareti K. Hasan Hoca 3 - 1 So. &-10 1/ 1 / 937 - l / 3/ 937 

Mat:r:ah.ı Kazanç Buhran 
Lira K. Ura K. Lira K. 

80 00 
80 00 

180 00 
75 82 
30 00 
50 00 

150 00 

72 00 
36 00 
50 00 
20 00 
20 00 

. 65 00 
• 60 00 
700 00 
ıso oo 

Mak 
100 00 
400 00 
50 00 
70 1)0 . 

20 00 
ıo oo · 
50 00 
50 00 

420 00 
128 00 
450 00 
100 00 

72 00 
80 00 
8t 00 

150 00 
120 00 
75 00 
80 00 
60 00 

120 00 
125 00 
125 00 
500 00 
500 00 
60 00 

220 00 

125 00 
260 00 
32 00 
32 00 
32 00 

120 00 

22 5S 
3 29 

16 57 
13 21 
6 25 

15 38 
8 34 

o 89 
2 25 
9 04 
4 38 
1 75 
8 12 
3 09 

18 59 
17 2ô 
6 .90 

11 50 
180 00 
17 3i 
11 ıs 
4 00 
2 so 

17 so 
8 52 

48 00 
19 G4 

20:? 50 
11 83 
9 47 
5 39 
5 92 

39 27 
3 68 

20 S9 
14 OT 
13 56 
1 56 

32 72 
32 72 

212 05 
36 37 
11 79 
36 41 

4 45 
25 ~ 
H 40 
14 40 
14 40 
22 '86 

15 00 . 1 93 
150 00 10 91 

4 51 
o f'6 
3 31 
2 64 
1 25 
~ 08 
1 67 

o 18 
o 45 
1 81 
o 88 
o 35 
1 62 
o 62 
3 12 
4 83 

2 30 
36 00 
3 47 
3 47 
o 80 
o 50 
3 50 
1 7:? 
9 61 
3 93 

40 so 
2 :n 
1 89 
1 ~ 
1 18 
7 85 
1 74 
4 12 
2 t\l 
2 71 
1 51 
6 54 
6 54 

42 41 
7 27 
2 36 
7 28 

89 
5 13 
2 83 
2 88 
2 88 
.. 49 

o 37 
2 18 

Misil ve zam ce. Ye1r:On 
Lira K. Lira K. 

4 06 
o 50 

2 38 

2 77 
1 50 

4 35 

2 07 
32 40 
3 12 
3 .12 

1 54 
8 70 
3 54 

2U 
1 70 

1 06 

1 58 
3 71 
2 53 
2 44 
1 36 
5 89 
5 89 

38 17 
6 55 

6 58 

80 
4 62 

4 10 

OM 
1 96 

31 12 
4 54 

19 88 
18 23 

7 50 
21 13 
11 51 

1 07 
2 70 

10 85 
5 26 
2 10 
g 74 
3 71 

.22 31 
33 34 

15 87 
24349 
23 95 
23 94 
4 80 
3 00 

21 00 
11 7S 
66 70 
27 11 

243 OG 
16 33 
13 OG 
6 47 
s 16 

47 12 
11 98 
28 42 
19 41 
18 71 
1G 43 
4S 15 
45 15 

292 63 
50 19 
14 15 
so 24 

6 14 
35 39 
17 28 
17 28 
17 21 
31 45 

2 G4 
15 05 

1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbamame 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

ı inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

· 1 inci ihbarn.aıne 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
l inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 
1 inci ihbarname 

1 inci ihbama.ıne 
1 inci ihbarname 

• 

I' 

- i 

.. 

· Malama umumiye . , 
Yukarıda isim ve unvanları ile ticarcgah adresleri yaz.ılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarhol~an vergiler isimleri hizalarında gösterilmiştir, .Bu mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları tesbit edile-

memiş olması hasebiyle ilAn tarihini takip eden günden itibaren mezk:W- vergilere 30 gün içinde itiraz haklan olduğu ~692 sayılı kanunun 5 inci maddesine istinaden tebliğ ınakam.uıa blm. olmak ilzere ilan olunur.. 1905 (1050) 

Şubesi 

' -

~mir De~erdarlığından: 
M ükellefin adı 

ve soyadı 
Sanal \ ' C ve mesleği Ticaret adresi Verginin matrahı 

Lira K . 

.,., 

Kazanç Buhran 
Lira K. · Lira K . _ ........ 

Misil · ve zam eer.a 
Li.ra K. 

.. ' 

· Yeküri · 
Lira K . 

Verginin 
Senesi 

Verginin Tarh No. İhba.rn:une 
Nevi Cilt Varak No. 

6asrııahane s. Ahmet ·Altınoluk Eskici 2 inci Gaziler Kemer C. 77· 100 00 1 62 00 32 29 ·oo 2 23 937 ~nç 22 5/ 24 1 inci ihbarname 
~&hane s. İbrılhim O. Mehmet Marangoz Kestelli Başturak J29 150 00 26 26 5 25 4 73 36 ?4 · 1931 Kazanç 61 8/ 19 1 inci ihbamaı'ntf 
Ba.sı:nahıine Ş. Ali Keleni Aşçı T~peci.k Arslanlal' S r,o ~ 1 97 -O 39 . :$5 2 77 1937 Kazanç 86 8116 1 inci ihbamaıri~ 
Sa'.sıiıaJ;iane Ş. Ali 'I'ürlCözü Bakkal B. Kuzu Abbas ağa 6 60 00 ' 8 92 1 78 1 60 ",12 30.' 1937 Kazanç 12 8114 1 inci ihbarname 
Bilsrtıabane ş. Hüseyin· O. ·Ali Şenbak Bakkal depo B . Kuzu Abbas ağa 8 

1

. ::6 -00 ' 8 70 l :74 1 57 · · 12 Ol 19~7 Kazanç 13 8/13 1 inci ih~e 
Bac;mahane ş. Ahmet kızı Fatma Terzi H . Hoca 4. K. Osman 20 48 100 · 1 22 O .24 , 22 · · '·ı 68 1937 Kazanç 192 8/ 24 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. Eınitı ve İsmail Temiz Mauav Gaziler Kemer. 80 · 84 00 .. 8 46 1 G9 1 52 · 1 ~·1 G7 1931 Kauınç 126 S/ 3 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. Fevzi O. Cemal Börekçi Gaziler Kemer 136/l : 80 00 • •· 14 07 2. 81 i9 '4f 1937 ' K~ç 251 8/ 10 1 inci ihbarname 
Basmahane ş, Bekir O. Hasan Kömürcü · 5 ci Ermeni Değin:nen 1/1· lR 00 2. 41 O 48 43 3 32 1937 Kazanç 54 6131 1 inci ihbarname 
Basmahane $. MıgU"diç kızı Hid~yct Endahtçı · Hatuniye Tilkilik · · ::oo 00 22 09 4 42 26 51 1937 Kazanç 90 6/ 34 1 inci ihbarname 
Basmahane ş, Davut ~ran Kunduracı Tepecik kağıthanc 108 ' 36 00 · •· • 8 96 l. 79 1 61 12 36 '1933 • Kazaııç 68 9110 1 inci ihbarname 
Baı;mahane ş. İbrahim O. Yakup Tahmis Tepecik kfiğı.thane 94/ 1 60 00 2 Ol O 40 :m 2 TI 1937 Kazanç 3 7/ 50 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. ~fehmet O. Hasan F..skici H. Hoca 3. K Osınan 22 :lO 00 2 48 O 50 45 3 45 1937 Kazanç 177 8125 l inci ihbarname 
Basmahane ş. İbrahim O. Hilmi Manav Tepecik kAğıth~ne 94/1 GO 00 • 2 38 O 48 43 3 2t 1937 Kazanç 8 9113 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. Mehmet GenÇ Eskici Tepecik kiğıthanc 67 60- 00 ·· · 10 00 2 00 1 80 · 13 80 1938 Kazanç 31 5/ 38 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. KAmil O. Ahmet Boncr Pi,.c:irici fırın Gaziler Çolak 27 150 00 ı . , 17 4:! . . 3 48 3 13 24 03 1.938 Kazanç 41 6/ 11 1 inci ihbamaine 
Basmahane Ş. Hasan O. Şerif Yılgın Kahveci 2 inci Gaziler Kemer C. 191/l 2S 00 1 34 O 27 (} 24 1 65 1933 Kazanç 59 5/ 28 l inci ihbarname 
Basmahane Ş. Hüsnü Keskin Kömürcü Hntuniye Kabasoğan 35/l 80 00 18 45 3 C9 3 32 25 46 19l8 Kazanç 213 4/9 1 inci ihbarname 
Basmahane s. M. Ali Kıranel Meyhane Fettah Basmahane 11/1 100 00 86 30 17 26 103 56 1937 Kaunç 150 6/ 49 1 inci ihbarname 
Basmahane ş. Hüseyin O. Recep Manav G. Yurd Türk pazan 92 80 00 9 9:! 1 98 1 78 13 68 1918 1 • • Kazariç 26b ' 7/ 31 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. Abduıtah kızı Düriye Manav Kahramanlar Sepetçi 51 .. ~·~ .00

00
. :t M O 25 22 1 71 1937 Kazanç 73 6 / 4{; l inci ihbarname 

Basniahane Ş. Abdullah O. Cevat Kwıduracı G. Yurd İnkılap 16/3 ._ ·· İ. 03 : Q 22: · ' 19 ·· ·r· 1 49 1931 Kazanç 346 7/ 33 l inci ihbarname 
Bamıahane ş, AÜ Çıldır Kunduracı G: Yurd İnkılip 10 10lf ÔO " • 2 46 ·. .. O 49 •' · ·44 ·"' 3 39 19l7 Kazanç 340 7/ 32 l inci ihbarname 
Basmahane ş. · Ramiz O. Mahu l,{.4~dur,~cı Ç. KaP,1 Kepekli 24.24 36 00 6 26 1 25 1 13 8 G4 1937 Kazanç 211 5/ 47 t inci ihbarname 
Basmahane$. · Mehmet O. ·Mehmet Kunduracı . 1 Gaziler .Tahir '1/4 2® 00 , , 

1 
88 Ol ... 17 60 ·15 St 121 34.;· 1936 "• . Ka7.anQ ' . 22 5/ 46 1 inci ihbarname 

Basmahane Ş. ·Hasan O. Yusuf GaU.ler Kemer. cad. 189-191 75l 00 .!I 
1 

300 00 · • 
1
60 00 · · 1 

·: 3GO 00 ·• 193& Kazanç ' 1& 28177 1 inci ihbanıam'e 
Basmahane Ş. Seilim Bi~cl Marangoz Fettah Tilk.ilik' 193 · f20 00 .

1 11 
36 00 " : 7 27 •. ı tl 43 .ı• 49 6&~ ' 1~37 Kazanç 22 5/ 42 1 inci ihbarn.amıt 

Basmahane Ş. Ömeı• -O.: Osman Saman kepek . .. Gaziler. Kemer ıss · isp 00 23 97 ' ' 4, 79 ıı ':n ' ' : ı • 33 O'f • 1937 Kar.an~ · ·. 4& 6149 1 inci ihbarname· 
Basmahane Ş; ·. ; ,Mustafa 

1
. Kömürcü .H. Hoca ~uYu,m.cu J,8 140 00 "'' · ; 9 97 "! . 1 99 r 't '19 ., ...... 1 13 75 ·:'· · 19l7 Kaumç" ··' ;· 213 8/21 ·ı inci ihbarname 

Basmahane Ş. Mehmet O. Ali Kunduracı . · H. Hoca K. Osman ~ 7i> 00 : : 
1 

' 
1 

8 68 ·:· ·· ' l 74 T'5G i.. 11 9&t' ~ 1936 Kazanç 19' 8f 2! · l inci ilibarnam~· 
Basmahane",$: · · •• Osman···· .: Saraç 2 inci G~.Kemer 62/6 · 3~ 00 

1 11 · ı 5 80 ,. · i 116 · .. ~·Ot ;: 'ı '•; 8 00' ' 1937 Kazanç llS '6/2. • 1 inci ihbarnanie 
Basmahane'?). Kulahı O. Ali Şerbetçi ·(ı .ı. TepeCik,.Sürmelf 1~ : . 60 00 :~.r. . '.ı : 11 2ı "J<:. · 2 2-t •'. 9 02 ~·· ı':: 15 48 't 1931 l<azarn(· · 126 · 8/30 1 inci ih'barnam'e· 
Basmahane S: · · ~· Hasan O. Melunet Demirci .TepeCik Alıqan, kulesi 4.8 , 1 ıp 00 , 1 •• 00 08 ;: 1

· ; O 02 r P,'01 .. : · · .: ~ 00 ı\· .: 1933 Kazanç 27G 9/'1 · 1 inci ilibarnamc' 
B8sinahane .Ş; · ... ~ Kitapçı .Abdnllah Kahveci . . Gaziler . K~er W/,1 ,• ~p 00 .r1 : 14 U 2 83 

1 
: 2 55 19 52 · 1937 Kazanç·: .... ~ 59 8/ tS · 1 inci ihbarnamt> 

···BaSmahane S . · · ·· : HUan O.·Ahmet Manav • Tepecik.Zeytiilli te. ~ -~ 8;t 00 .11 , , 10 9:! 
1 

• 
1 

2 18 
11 l !lG : '. ~·~ 15 OG'' ·< 1937 Kaza.ne; 142 7/ 49 · 1 inci fubarnaıı!..: 

Basmahane' $'. ' · · - Emin Öz.vardar Köfteci Tepecik .µğı.'1ıafi~ ~ 1;.ı~ 00 fı. rı 7 Z6 -~ ·: :: 1 45 :·: l 31 10 o?· ' 1936 Kazanç /:. 44 7/ 41. 1 inci ihbanıanie 
Basmahane$. . . ···Hasan- O. Halil Şerbetçi . Tepecik. .Kağıthane 48 · 1,lQP 00 " . 

1 
1 7' .•u 1 55 " . ·ı 39 ' · ı 10 68 ~·.• 19'>..6 Kaı.ruıÇ .,. •.:. · 42 7/4"1 ~ 1 inci ihbanıaın_· 

·BaSmahane S ; · : Yusuf. Ya7.ar Fınnca . . Tepecik ıbmain ~9 .. 2?!' 00 1 , • 38 14 7 63 · · t 87 52 Gi' ' · 1938 Kazanç 7 7145 l inci ihbarname 
Basmahane ş. ,, . . . Hüse.yin 0.-Ali Bakkal B. !Çvm :~bbas 16 . ı 3P 00 , . . 5 97 · : ' ı 09 '.''. 07 ~. : · .. 2 ıs· ·· ıı 1938 Kazanç H 5/ 33 ı inci ih'öamame 
.B.~hB;lle Ş. , . ~mal ~ Kahveci Gaziler Sinekli 4 .. JQO 00 , 1 1 23 39 .'.; 1 4 66 .. 19 · : 32 ı~ · " 1938 Kazanç 51 5/45 1 inci ihbarname 
Basmahane Ş. Fehmi Kumsallılc Aşçı Tepecik- ]Kağıtliane 35 :125 00 ı ·: 1 28 51 5 12 34 31 .. i: 1938 Kazanç 16 5/ 37 l inci ihbarname 
aa.5mahiliıe Ş. ·Ziver Taşd~r Kunduracı ;Kestelli Şa,.'itiırak 147 100 00 . ı 1 81 : . ~ O 36 ·: 

1 ·133 '· > 2 50· ı · 1938 Kazanç 6!t 5{40' ı inci ihbamame 
Bamııihane Ş. İbrahim Ziku Köfteci . Fettah .Fevzi paşa 10 . . 84 00 · , .1 17 49 .. 1 , 3 50 ': ' 15 . ı ·ı . ·!': 24 ııi·~ 11 1938 Kazanç 154 · 6/.50' ı. inci ihbarname 

· Ba$İnahano $ .. .Nihat Böke TütUn vesaire Fe.ttah Fevzipaşa 't0/2 ,120 00 • 'ı , 4 8$ O 97 ··•· · 87 · ·ı. v• 6 69'-' 1931 Kazanç l4G G/ 48 1 inci ihbarname 
Basmahane $. , Hamit O. Abınet Eskici KahramanTu.r 2 ci 23/1 ., U 06 ı.ı \t 1 24 '1"; :: O 25 1 

' 'd 2:? "; . ·. l 71
1 

: 1937 Kazanç 7G 6145 1 inci ihbarname 
Basmahane $. ,. ~~,Taşar Fırıncı Kahramanlar seı>Ct 27 .". SO 00 , 1 ., 7 4ıl , .• 1 1 '9 '·

1 
' "

1 
' " 8 gf": 1937 Kazanç 8 6/41 1 inci ihbarname 

Basmahane Ş. Mecit ve Isınail Taşar Fırıncı ~hr~maiılar .Sepei. ~ .1 r\O 00 • , ı ! 15 00 ,• :ı 3 00 '.: \: .,, .-. : 18 oo"r: 1937 Kazanç g 6/40 1 inci ihbamaai.e 
Basmahane$. ' Mecit ve İsmail Taşar Fırıncı Kahramanlar Sepet 57 50 00 I' 1 7 « , . . 1 49 1 • • " •.. 8 93 :ı : ııt:n Kaı.anç 3 6/ 39 l inci ihbarname 
~asmahane $. Mecit ve İsmail Taşar Fırıncı Kahramanla; Sepet 57 50 00 ... . 15 00 3 00 .. . " - ' 18 O~ :~ 1937 Kazanç . ' 3 6138 1 inci ihbama.aie 

-Basmafıane Ş. Şevk~(' D~ğay Kunduracı Hatuniye Tilkilik 71 80 00 .. · .' 4 H .. 1 o 8l ~: 9 75 . : _., . 5 n. I . 1938 Kazanç" .. . 162 3/ 42 1 inci ihbarname 
Basmahane $. , Şevket ı'.>ağay Kunduracı . Hatuniye_.TiUtllik 71 •. SQ 00 . . . 24 00 .· , 4 80 · 28 30 _ 1939 Kazanç 203 42/ 21 1 inci ihbaman,e 

Yukarıda isim Vt: unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükeUefler namına !"uhtel~ ;Yıllar için tarholun!ffi \·ergilcr isimleri hizasında ~~rilnı4tir. Bu !'Pükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları tesbit edileme-
miş olması hasebiyle ilA~ tarihini ~'iip eden ~ünden itibaren m~k4r vergiler(; 30 gün ıc;mde i~iraz lıakları ~fdµğu 3692 ~ıijnaralı kanun4 . ~ i?ci maddesine )Ş.\inaden tebliğ maknmuıa kaim olma~-~~-~ ilan olunur. · !915 1052) ' 

-
tzMlll SiCtLt TiCARET MEMUR-

LUt;UNDAN: 
SAYI 2750 

' . 
T cacil edilmiı olan ( E.mlalt ve eytam 

bankası İzmir ıubeıi) nin · 22 / 5/940 
tarihiyle tasdikli sirküleri ticaret kanu
nu hiikümlerine ~öre sicilin 2 7SO numa
nsma kayıt ve tescil edildiği ilan: olu
nur. 

hmir sicili ticaret meınutluğu 
rcami mühür ve F. T enik im.z:a!ıİ 

1 : Sirküler. 
Emlak ve eytam bankası Türk aıio· 

oim şirlc:eti lzmir şubesi. 
Birinci derecede imzalar: 
B. Sedat Dikmen müdür imzası. 
B. Cavit Ankay muamdat fefİ imzası 
B. Abidin A taç muhuebe şef v~lcili 

B. Kenan Onat emlak Şefi itnzası. · sİnöııi saldı 22·fS/940 tuih ve: · 15623 
B. Ahmet fogö;en veznedar. lııWısi. ıiayıflt Aslına 't1ygun olduğutı\1 ·tasdik 

Genel sayı 15623 özel sayı 22/13· ederim. Bin d'o\:<lz yüz lmk seildi Ma-
lsbu sirkülerin ) 3 Üncü' ...;e 14 ü~di yı; ayının yinrti 'dordüncil cuma günü. 

sahifelerinde ~evzu imzaların' şahıs ve 24/ S/940. :· : 1 

hüviyetleri marufum olup emlak ve ey- lzmir üçünc\.t noteri resmi mühür ve 
tam bankası "tzmir şubesi namına liu Süre)rya Olcay imza11 190&: (1049) 
ııirkülerin 2 İnci ııahifeıinde · yazılı sala- ...:...= _ •;.__ ___ .,_. ____ ...;..., __ _ 

hiyetler dair~inde müştereken imzayl\ tZMtR SiCıLI TiCARET MEMUR-
izinli oldukları bildirilen me'zkur b~nka [UôUNDAN! . :2751 
lzmir ' şubesi mudürü Sed~t Dikmen. " . . 
muamelat şefi Cavit Ankay. muhaııebe 'lzmirde ikinci: kordonda ithalat ve 
şef vekili Abidin Antaç, emlak şefi Ke- illraca.t ticareıiİe ·iştigal eden ·l~fohtar 
nan Onat ve veznedar Ahme( İşgörenin Ataman ve Bıihıl Ennan] Şirlcetinin 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz müddeti hitam· bulduğu 7-4-940 tari
kırk yılı Mayıs ayının yirmi ikinci Ça~: hi~den iıibare~ 'be~ sene daha t~indidine 
şamba giinü 22 / 5/ 940 mütedair beyanname ticaret :l-iükümle-

T. C. lzmir üçüncü noteri Süreyya rine göre slcilid 2 75 1 · iiurnarasına ICayıt 
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Almanlar Kale limanına varmışlar! 
Ingilıe enin harp azmi 

Alman iddiaları gülünçtür, Fransa 
yalnız başına bırakılacak değildir, 

Zafere kadar harbedilecektir 
Londra, 2" (A.:\.) - Alınan propagandası, Fransa .şiına

lindeki Alman muvaffakıyetini tabiatiyle istismara çalış
maktadır. Dün sabah Frankfur radyosu Fransızca neşriya
tında, .\lınanlann Bolonyaya girişleri büyük Britanyada 
umumi bir panik yaptığını iddia ve İngilteredeki ilk aksüla
me1in Fransa ile ittifakı terketmek olduğunu ilave ediyordu. 

diseler karşı_.,mda gösterdiği yegane aksülamel, müşterek 
düşmanla rrıücadele hususunda kuvvetli bir azimdir. Bun
dan başka İngiliz milleti harp malzemesi istihsalatım teksi
fe, beşind kol ile mücadeleye, insan ve malzeme membala
rını tamamen seferber etmeğc karar vermiştir. 

Siyasi müşahitler, Londrada ikamet eden bitaraf kimse
lerin İngiliz milletirıin muhafaza ettiği mutlak sükUnete şa
hadet edec1.ığini söylemektedirler. İngiliz milletinin son ha-

Büyük Britanyanm Fransa ile ittifaktan aynlmağı düşün
düğü hakkmdaki Alınan iddiaları sadece gülüne; telakki 
edilmektedir. 

Rumenler Almanlara fazla petrol 
verip mukabilinde silah alacaklar 

- * 

Almanya cephede hergün 
20 bin ton petrol sarf ediyor 

-*MıOw----------~ 
Paris, 25 ( ö.R) - Bükreşten bildiriliyor: 30 Hazirana kadar Almanyaya petrol teslimatı tezyid edilecektir. 

Bu hususta Rumen İstihsal firmalarına talimat verilmiştir. Bu tedbirlerin sehe bi Romanyanın silah ihtiyacıdır. Al
manya, Romanyaya petrol ve diğer mad deler mukabilinde silah vermektedir. Bu sahada bir seneden heri Almanya 
Romanyayı tazyik etmektedir. Mayıs ayı zarfındaki petrol ihracatı 90 bin ton olacak ve Almanlar tarafından tayin 
edilmiş olan haddi ilk defa olarak dol duracaktır. Maamafih Almanların Fransa harbinde bir günlük petrol sarfiyatı 
20 bin tondur. Bu sebeple hariçten getirdikleri petrolün ve mevcut stoklann ne kadar zaman dayanacağı malum 
değildir. 

Almanya Garp cephesinde 
son kozunu oynıyor 

Bunu bizzat kendileri de itiraf ediyor 
Müttefikler zaferden • 

emın _ * _ __________ _ 

Hitlerin doğrudan doğruya lngiltereye hücumu bekleniyor __ * _ __________ _ 
Bem, 25 (AA) - Berlinde bulunan 

bitaraf memleketler gazete muhabirle
rine nazaran, Almanyanın bugün garp 
cephesinde bütün kozlarını oynamakta 
olduğunu, Alman resmi makamatı ka· 
bul etmektedir. 

Bu makamat harbin bitmesinin belki 
de bugünkü harekatı harbiyenin alacağı 
şekle bağlı bulunduğunu idrak etmek
tedir. Bunun için bu harekatı harbiyeyi 
idare edenler motörize malzeme ihti· 
yatlarının hepsini harp sahnesine dök
mektedir. 

Fransanın şimalinde ve Belçikadaki 
harekatın Hitlerin hareket planının ilk 
safhasını teşkil ettiği zannolunmakta
dır. 

Maamafih burada Almanlar bekle
mediklni mukavemetlere maruz kal
maktadır. 

Hitler planının ikinci safhasının da 
doğrudan doğruya İngiltereye yapılacak 
bir hücum olduğu zannediliyor. 

iNGiL TEREDE lTIMA T HAV ASI 
Londra, 25 (A.A) - Londradan 

salahiyettar mahafili askeri vaziyetin 
ciddiyet ve müphemiyetini muhafaza 
ettiğini ve fakat itimadı selbedecek hiç 
bir !lebep mevcut olmadığını beyan et
mektedir. Garp cephesinde cereyan et
mekte olan muharebelerde muvaffakı
yet elde etmek için en mühim unsurlar
dan birinin harekat hakkında kat'i bir 
sükut muhafazası mecburiyeti katiyesi 
olduğu ilave edilmektedir. Bu sükut 
bir müddet muhafaza edilmelidir. Lond· 
rada Boulogne ve Calais bölgelerindeki 
harekat hakkında verilebilecek malu
mat mevcut değildir. 

Paris, 25 (AA) - «Matbuat hüla
aası, 

Bütün gazeteler a!lkeri vaziyeti bed-

bin görünmeksizin, fakat tam objektif 
bir tarzda tefsir ediyorlar. Cazeteler 
mütlefiklerin Alman usullerine karşı 
mukavemetin her gün daha iyi organize 
edilmekte olduğunu ve ezcümle Alman· 
ların ilk muvaffakıyetlerindeki inkişaf 
durduğu için bundan böyle dostlarımız 
lngiliz ve Belçikalıların yardımiyle hiç 
bir zaafa uğramadan sonuna kadar da
yanacak olduğumuz Flandre muharebe· 
sinin nihai neticesinde artık hiç bir şiip
he mevcut olmadığını kaydetmektedir
ler. 

ZAFER VEYGANDINDIR 
Petit Parisien gazetesinde Charles 

Morice diyor ki: 
Düşmanın maksat ve tasavvurları 

varsa bizim kumandanlığımızın da mak
sat ve tasavvurları vardır. Kimin muzaf· 
fer olacağını bilmek mevzuu bahistir. 
Suali sormak cevabını vermek demek
tir. General Veygand ordu şeflerinin 
müzaharetiyle buna muvaffak olacak-
tır. 

MOHiM OLAN ŞEY 
Le journal gazetesinde general Du

val, kendilerini sevkülceyş mütehassısı 
kumandan zannedenlere Napolyonun 
şu sözünü hatırlatmaktadır: 

Harp bir tatbik sanatıdır. Harita üze
rinde manevralar idaresi herkesin yapa
bileceği bir iştir. Yegane zorluk onu tat
bik etmektedir. 

Populaire gazetesi, harp hakkındaki 
fikirlerimizin tadilini istemekte ve mü
him olan şeyin kazanılan veya kaybedi
len arazide değil hasmı bitkin hale ge
tirerek mağlup etmek olduğunu bildir
mektedir. 

Oeuvre gazetesinde Bayan T abouis 
j,e meseleyi diğer veçhesind en, yani 
Romanya petrol kuyuları evvelemirde 

Romada ehemn~iyet Ve
rilen nıülikatlar oluyor 

İşgal edilmemiş olduğuna göre benzin 
cephesinden mütalaa etmektedir. 

ALMAN BENZiN iHTlY ACI 
Almanyanın bir taraftan sun'i ben

zin istihsaline aynı tempo ile devam et· 
mesi, bilhassa i talya yoliyle yapılan ben
zin ithalatının idame edilmesi ve ben
zinin lamamen ordu ihtiyacına tahsis 
için devamlı istihlakin tamamen tahdi
di lazımdır. 

NtHAI ZAFERE iTiMAT 
Eksclsiyor, Petit Jurnal, Ordre ve Ma

tin gazeteleri muharebenin bugünkü ve 
muhtemel inkişafları hakkında uzun ya
zılar neşretmekte ve hepsi de justice ga
zetesi gibi itimatla bekliyelim neticesi
ne varmaktadırlar. 

ff ALYA VE SOVYETLERtN 
VAZiYETi 

Ordre gazetesinde Pertinax ve Oeuv
re gazetesinde de T abouis, İtalya ile 
Sovyetler birliğinin vaziyetlerini tetkik 
ve bu vaziyeti harp dıı;;ı veyahut harp 
yakın: olarak tasvip etmektedirler. 

Ordre gazetesinde Bure, Sovyetler 
birliğinin her şeyden evvel Almanların 
safında harbetmekten çekindiğini ve 
Tabouis de tekzip edilmiş olmakla be
raber Almanya Budapeşteye bir askeri 
anlaşma empoze ettiği ve Sovyetler de 
müttefiklerin vaziyetinden İstifade ede
rek Romanya tarafından avantajlar te
min eylediği takdirde İtalyanın Tuna 
Avrupasından bertaraf edilmiş vaziyet
te kalacağını bildiriyorlar. 

Buna binaen Romanyanın menfaati 
kendisinin de hayati menfaatler iddia
sında olduğu bölgede statükonun mu
hafazasındadır. 

BLUMUN FiKtRLERi 
Populaire gazetesinde Leon Blum, 

silahlanma gayretini takdirle yadetmek
te ve hayranlığa değer İngiliz kalkın· 
masını tetkik ed erek bunu bilhassa işçi 
partisinin hükümete girmesine atfeyle
mektedir. _ ,,.._ 
Slovakyadaki yahu

diler hakkında 
Paris, 25 (ö.R) - Macar hududun

Ruzve/fİ n Vatikandaki mümessilinin Papayı dan bildiriliyor: Yabancılara karşı Slo-
vakyada gece bir emirname nesredil-

zİ yoret/er İ ve görüşülen meseleler miştir. Bu emirname yahudilerin muh· 
x .:,.x telif mesleklere İştirakini 194 1 senesi-

nin sonundan evvel onda bir derecesine 
Roma, 25 (AA) - Ruzveltin Vatikandaki hususi mümessili Myron Tay- indirecektir. Bu nisbet umum nüfus için-

Jor Papa tarafından kabul edilmiştir. de yahudi ahalinin nisbetine muadildir. 
Roma, 25 (AA) - «Havas:t Emirname bazı yahudi sanatkarlarının 
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Alman zayiatı çok büyük 
~* .......... ---------~-

Müttefikler Som nehrinin sol sahilini temizli-
yorlar. Almanlar bir kısım Müttefik 

kuvvetlerini muhasara ettiklerini iddia eyliyorlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lab kesilecektir. Sedanın cenubunda 
Almanlar durdurulmut ve FranS12-
lann son bir kaç gÜn zarfında kay
bettikleri bazı mevkileri geri alabil
mişlerdir. 

Askeri harekat ve çarpışmalar 
hakkında şimdilik tafsilat verilmi
yeceği bildirilmiştir. Haber bekle
mekle halle askeri harekatın muvaf
fakıyetine büyük bir yardım yapmış 
olacaktır. 

ALMAN ZA YtA Ti BOYOK 

~ 

Paris 25 (ö.R) - Flandr'de mu
harebeler gittikçe vüsat peyda et
mektedir. Harp son derece çetin ve 
anudanedir. Alman zayiatı §İmdi
den müthiş görünüyor. Maamafih 
harp sahnesinde mahsüs hiç bir te
beddül yoktur. En anudane muha
rebe Kambre etrafında ve bu şehrin 
şimal ve garp istikametinde cereyan 
etmektedir. 

Motörlii Belçika askerleri yiirüyüş halinde 

Almanlar Pikardidc Abbvil ve Bulon
ya istikametine doğru zırhlı kıtalarını 
ileri sürmi..işlerdir. Bu sabah vaziyet he
ni.iz vuzuhsuzdur. Sağ cenahta düşman 
Sentomer üzerine setir müfrezeleri sev
keimişse de şiddetli bir çarpışmadan 
sonra Fransız kıtaatı bu hareketi dur
durmuştur. 

Som hattında nehrin son sahili
nin tathirine devam ecliliyor. F ran
sızlar, Almanlardan bir kaç yüz esir 
almışlardır. Sedanın cenubunda ve 
garbi Argon'da Alman hücumları 
durdurulmu§tur. 

1NGtLlZ HA VA HÜCUMLARI 
Faris 25 (Ö.R} - İngiliz hava nezare

ti bildiriyor: Anas ve Burgonyada düş
man kollarına kar~ı tn~z hava kuv
ve~erinin hücumları hakkında şu izahat 
verilmektedir: 
Fransanın simali şarkisinde. orta Bel

çikada ve Re.n mıntakasında hava kuv
vetleri dü.,manın muvasala hatlarına 
hücumlarda bulunmuşlardır. Şimali 
Fransada askeri hedeflere isabetli en
dahtlar vaki olmuştur. Nöfşatel demir
yolu iltisak noktasına isabetler temin 
edilmiş ve ciddi tahribat yapılmıştır. 
Keza Şarlöruvada bombardımanı mü
teakip infilak1"r olmuştur. Altı tayya
rerniz avdet etmemiştir. 
Dü$üRüLEN ALMAN 
TAYYARELER! 

Bugüne kadar verilen raporlara na
zaran son iki gün zarfında İngiliz tay-

mm bildiriliyor. Bunların 31 i alevler 
içinde düşmüş ve 9 u şiddetli mitralyöz 
ateşinden sonra yere inmeğe mecbur 
edilmiştir. Britanya tayyare bölüklerin
den birisinin ha!?ına 18 ve diğeri 13 Al
man tayyart>Si düşürmüştür. tngiliz ha
va zayiatı düşmana nisbeten dörtle bir
den daha azdır. Yukarıda bahsedilen 40 
tayyare yalnız Britanya hava kuvvetle
ri tarafından dü<jürülenler olup düşına
nın kayıpları bundan daha mühimdir. 
Çünkü. Alman üslerinde imha edilen 
tayyarelerle dafi bataryalarının ve 
Fransız avcı tayyarelerinin düşürdük
leri miktarı meçhul düşman tayyareleri 
bu y<'kfına dahil değildir. 

tNGtLtZ DONANMASININ 
YARDIMI 

Londra 25 ( ö.R) - İngiliz do
nanmasının beı.· vasıta ile ve ezcüm
le şimali Fransad:!ki limanlan yan
dan kurtarmağa çalışarak hareki.ta 
yardım ettiği bildirilmektedir. 

İngiliz yaralılariyle dolu üç has
tane gemisi Fransadan cenubi tn
gHterede bir )imar.:' vasıl olmuştur. 

UMUMl TAARRUZ 
BEKLENIYOR 

Londra 25 (ö.R) - Bugün saat 19 ile 
22 arasındaki umumi vaziyet: 

A lman ve Fransızların yukında 
umumi bir taarruza geçm~leri h.2r an 
beklenmektedir. 

Alman kuvvetlerinin sağ cenahının 
takviyesi için daha büyük müfrezeler 
sevkedildiği söylenmektedir. 

Kaleye kar§ı hiç bir Alman taar
ruzu kaydedilmemiştir. 

bir göriiniiş 
Bir kaç yüz esir alınmıştır. 

Alman ordusundan 
yareleri asgari 80 Alman tayyaresini dü
şürmüş ve hasara uğratmıstır. On İn
giliz tayyare~i avdet etmemişse de bazı 
pilotların avdet ihtimali daima mevcut
tur. 

Yukarı Ardenne ile Sedanın cenu
bunda taarruzun bidayette Almanların 
ilerlemeğe muvaffak oldukları mıntaka
lar Fransızlar tarafından istirdat edil
m~tir. Son hafta zarfında Fransa ve Belçika

da Almanlar asgari be~ yüz tayyare kay
betmişlerdir. Hollandanın istilasmdan
beri Almanların zayi ettikleri tayyare 
miktarı 1000 e baliğ olmuştur. 

MANŞ SAHlLLERiNDE 
Londra 25 (ö.R) - İngiliz hava ne

zaretinin tebliğidir: Dün üsleri sahilde
kj harp gemilerinde bulunan deniz tay-
yareleriyle Britanya hava bombardıman 
tayyareleri Manş sahilinde düsmanın 
askeri temerküz noktalarını bo~bardı
man elmislerdir. Zırhlı bir kol üzerine 
yapılan bir salvo'da üc tank tamamiyle 
yakılmış ve bir kaçı kullanılmaz hale 
~ogulmustur. 

PETROL DEPOLARI YAKILDI 
İngiliz sahil devriye tayyareleri bu 

sabah la Roterdam petrol depolarına hU
rum ederek mühim hasarat ika etmis
ler ve diiı-manın motörlü bir tomilobo
t unu Hollanda sahilleri acıklarında 
bowbalıyarak b:ıtırmışlardır. Ağır bom
bardıman tayyareleri dün hütün gece 
faaliyetlerinı:> devanı etmişle1·dir. Avcı 

tHTtYATLARINI DA 
KULLANACAKLAR 
Londra 25 (ö .R ) - Almanların 

bu yaz bir netice alabilmek için ihti
yat kuvc-etlerini tehlikeye maruz bı
rakmaktan çekinmiyecek' i anla
şilmaktadır. 

Harp nııntakalanndan gelen yaralı 
trenleri Alman milleti üzerinde büyük 
tesirler bırakmaktadır. 

HAVA AKINLARI VE 
ALMAN MtLLETi 
Almanyanın garp ~ahası üzerinde her 

gece Ingilizler tarafından yapılan hava 
akını Alman halkının nazarı dikkatini 
celbediyor. Çünkü Alman milletine, Al
man hava kuvvetlerinin müttefik hava 
kuvvetlerine faik olduğu ve Almanyaya 
düsman tayyarelerinin gelemiyeceği söy
lenilmişti. 

Fransız Resmi rebliği 
Paris 25 A.A - Har t ··1 · 

atı şimdiden mi.ithiş gibi görünmektedir, 
lVIaamafih harp sahnesinde mahsus hl~ 
bir tebeddül müşahede edilmemektedir, 
Muharebelerin en anudane olduğu mm .. 
taka Cambrainin etrafı ve şehrin şimal 
ve garbid.ir. Picardi dahilinde Abeville 
ve Boulogne istihkamatına doğru Al· 
manlar zırhlı kıtalar ileri sürmüşlerdir, 
Bu bölgede bu sabah vaziyet vuzuhsuz .. 
dur. Sağ cenah üzerine Omer istikame .. 
tinde Almanlar setiı· müfrezeleri gön .. 
dermişlerse de çarpışmalardan sonra kı .. 
taatımız motörize müfrezelerini durdur• 
muştur. 

Somme<le sol sahilin tathir ameliyesi 
devam ediyor. Ve Fransızlar bir kaç yüz 
esir almıslardll". 
Sedanı~ cenubunda ve üst Argonnede 

Alman hücumları durdurulmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 25 (Ö.R) - Alman baş kuman

danlığının resmi tebliği: 
Belçika ordularının, Fransanın bir, 

altı ve dokuzuncu ordularının bir kısmı 
ve IngiJterenin Fransaya sevketmiş ol
duğu sefeı· ordularını ihaia eden çenber, 
diin kiHliyetli Alman kuvvetlerile takvl• 
ye edilmiş olan Alman kıtaatı tarafın
clan tamamen kapatılmıştır. 

Gant ve Kurtre şehirleri zaptedilerek 
Lis nehri geçilmiştir. Turne ve Valansi
yen arasında Alman kıtaatı Fransız hu
dut istihkamlarına devamlı hücum ve 
taarruzlarda bulunmuşlardır. Valansl
yen ile Vimi arasında bir di.işman taar
ruzu tardedilmiştir. Alman kıtaatı şimal 
garbi istikametinde ilerlemektedir. 

Vimi tepeleri zaptedilmiştir. Di.işma
nın kara ve deniz kollarına karşı şiddetli 
bir muharebeden sonra Kale limanı mu
hasara edilmiştir. 

Vimi ve Gravlin arasındaki mürtefi 
arazi btaatımmn eline geçmiştir. Alı .. 
nan esirler, eslil1a ve mühimmat mli.te
madiyen artmaktadır. 
Alınan hava kuvvetleri Belçika ve şt• 

mali Fransada asker! karargahları. yü· 
rüyü~ halindeki kolları, batarya mev• 
zilerini ve tayyare karargahlarını mu .. 
vaffakıyetle bombardıman etmişlerdir. 

Mecmuu 20 bin tonluk yedi ticare! 
ve nakliye gemisile bir dü;nan muhribi 
kısmen batırılmış ve kısmen hasarata 
uğratılmı~hr. Diğer bir muhrip sahil ba
taryaları tarafından batırılmıştır. 

Cephenin cenup kısmında düşmanın 
bir kaç hi.icum hareketi akim bırakıİ· 
mıştır. 

Sedanın cenubunda bir tepe şiddetll 
bir muharebeyi mütcakıp zaptolunarak 
düşmanın şiddPtli mukabil taarru7.Una 
rağmen kuvvetlerimiz elinde kalmıştır. 
Düşmanın dünkü hava zayiatı yekunu 

84 <lir. 27 tayyare hava muharebelerin· 
· de, 14 ü c1afi bataryaları tarafından ve 
diğerleti toprakta tahrip ve imha edil
miştir. Zayiatlmız yeklınu yedi tayya
reden ibar.:ıttir. 

Narvikte Alman hava kuvvetleri düş· 
manın deniz kuvvetlerini muvaffakıyet
le bombardıman etmişlerdi ı·. 22 Mayısta 
Narvik al"ıklarında iki kruvazör batırıl
mış, bir h'afif kruvazör, bir kruvazör, bi. 
muhrip ağır zayiata düçar edilmiştir. 
Dünkü hücumda ağır hasara uğrayan 
saffı harp gemisine üç bamba daha isa
bet etmesi sebebile büsbi.itün hareketsi~ 
ve mukavemetsiz bir hale gelmistir. 

Bir tayyare gemisi tamamile - tahriq 
edi1nıi~. bfr kruvazör ağır hasara uğrM 
tılmış, bir nakliye ve iki tic~ret gemisi 
batırılmış, iki ticaret vapuru hasara uğ .. 
ratılmış büyük bir petrol gemlsi karaya 
oturtulmuştur. 

Narvikte harp eden müfrezeleri tak• 
viye için paraşütle dağ kıtaatı indiril .. 
miştir. 

- - Jl..- -

l av e ç t e Alman tay_ya· 
releri ve yıldırım 

Stokholm, 25 (ö.R ) - Perıembe 
Cuma gecesi Alman tayyareleri hudu• 
civarında Verboles şehri üzerinde al
çaktan uçmuşlarsa da d afl bataryalan 
tarafından tardedilmiştir. 

Diğer taraftan İsveçin merkezinde 


