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lnıtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

B~uharrir ve umumi neşriyat mlidilrU: 

HAKKIOCAKOöLU 
-~-------------~--
- ABONE ŞERAiTi 
DEV A:M MODDE'I1 Türkiye için Hariç için 
S~Zik ....... 1400 2900 
Altı aylık ••....• 150 1650 

t GUnu geçmiş nUshalar ( 25 ) kuruştur. 
_ T E L E F O N : 2697 -~ tnUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez ..... ~ 

No. 10418 Kırk Beşinci Yd FJArı ( 5) Kl1R11Ş1'11R 

il 

Cüm1ıuri11etin ve Cümhuri11d tıerinin bekçili, sal>cı1ıfcrı çıka~ ıi114ri gcudeclil' 

Londra, 16 ( Ö. R} - Prağda 15 Mart 
gecesi yapılan Nazi şenlikleri esnasında 
birdenbire ışıklar söndürülmüştür. Prag ve 

Brno radyoları 20 dakika neşriyat yapma
mışlardır. Ceçid resminde de Prag halkın-
dan kimse bulunmamıştır. ---' 

~i ASIR matbaasında basılmıştır 

F'in parlamentosunda tarihi sözler 

Ba§vckilimiz Dr. RcJık Sayda n 

r .... Jioor inı syon ...... 
l Iieyeti dün Başvekilin 
1 riyasetinde toplandı 
: x*x-,--,-------
:f·~~nlcara 16 (Hususi) - Koordinasyon heyeti hatvekil Dr. Re-. 
~I Saydamın riyasetinde bu~n toplanarak ruznameıindeki me-~ 
: eler Üzerinde müzakerelerde hulunmuttur. : 
~ - SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE - : 
.. ····· . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finler sulh için Sovyetlere daha evvel de müra
c;:. ~t etmişler, fakat Sovyetler kabul etmemişler 

"Bizi kurtaracak yardımcı kuvvetin 
gelmesine lsveç, Norveç mini oldu,_, 
Bunu Fin mebusları na Fin parlamentosu • • re ısı resmen haber verıvor 

Helsinki 16 (ö.R) - Finlandiya Diyet 
meclisi üç reye karşı 145 reyle Fin • 
Sovyet sulh muahedesini tasdik etmiş
tir. Meclisin 52 f17.as1 askerde oldukla
rından içtimaa iştirak edememişlerdir. 

Finlandiya başvekili, Sovyet Rusya 
·ıe ihtilafın bir tarihçesini yaptıktan 
·onra Helsinki hükümetinin müteaddit 
:lefalar sulh yapmak için teşebbüslerde 
bulunduğunu ve her defasında bu teşeb
büslerin red ile muamele gördüğünü, 
Sovyetlerin yalnız Kusinen hükümetini 
tanıdıklarını beyan ettiklerini söylemiş 
ve şunları ilave etmiştir: . 

Ordumuz muvnffakıyetle mukavemet 
edince daha müsait şartlarla bir sulh 
ümidi hasıl olmuştur. 6 Martta müza
kerelere girişmek iizere Moskovaya bir 
heyet gönderdik. Müzakerelerin netice
si şimdi önünüzdedir. 

c:Muha!Eamatın başlaması akabinde te
şekkül eden hükiimctin başlıca va:dfesi 
sulhu tesis etmekti. Milletin bütiin ener
jileri harp içinde milli müdafaaya hasre
dilmiştir. Bu muahede kabul edilmese 
idi harbın devamı 15.zımdı. Finlandiya 

- SONU 6 iNCi SAHlFEDE -

SovuctlerP tef' .. •dilen Viborg, Kızıllar tarafından yakılmazdan evvelki hali -------·------

1' eşkilatlı. 
Disiplinli 
1' .. k. 

Şimal paktı 
Yerli ve ya hancı 2İ;~~dl 
ihtiyatın yoklamaları 

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

ur ıye .• -·--ŞEVKET BİLGİN • 
mı 

~------------x*x;----------.,.-..--~ 

İzmir Aslıerıııı Şubesi Baflıanlığ~n~a'!: ~ 
1 - Tarihi ilanından itibaren 939 da Izmir adreslı hır knğıda yazılmış 

(irncği .. 
B) Askerlik terhis wsikası .. 
C) Terhis ve!>ikası olm~yıp ta arı-

za raponı alanlar raporlarını.. N 

Almanyanın menfaatine 
yapılmak isteniyor? 

~ ~'1! beynelmilel ticari münasebet
~llııç ~tinde tahripkar tesirlerini kor
~l ır Şekilde arttırmı~ olması bitaraf 
~I eketıeri pek haklı olarak ciddi enS :re düşürmü~tür. Bu karışıklığın 
~il/. \'cya kaç sene .süreceği malfun 
''~ 1~: Salahiycttarlann mmımi kana
te, ik.tore Avrupada -;u)h tckarrür edin-

-~~~---x*x 

N senesi ihtiyat yoklamalannı şubemiz
de yaptırmış 311 dahil ila 331 dahile 
kadar dqğumlu yabancı erat a~cığıda 

' dercedilen günler zarfında ~ubeyc 
müracaatleriylc 940 ihtiyat yoklama
larını y::ıptıracaklardır. 

D) Mulıacir veya mülteci olmasın
dan dolayı ihtiyata nakletmış olanla
rın buruı dair vcsaikini.. 

lııa1t §~di vaziyet derhal salah bul· 
'~d 0Yle dursun, daha feci bir manzara 
~~v:ıccktir. Bundan dolayıdır ki B. 
\ıt :İlt{ t harp sonrası dünyasuıda yeni 
~ •sadi nizamın esaslarını şimdiden 
lttt~kıak ınaksadiyle bir •çok bi1!traf 
:~ etlerle temasa geldiği gibi B. 
:t~sı: Ve~les tarafından bu hususta 
ı~~ l\ırı \·~ Ingiliz hiikümetlerine Birle-
•t "ı~rıkanın görii !erini ihti\'a eden 

t'ııı tıe hr~ da \'erilmiştir. Bu temasla
~-- n lletıce \"erccel"•ini yarınki niza
~f)l1lı. e biçim bir niZ:m ~bcağını bihni
~~ler l'alıuz şuna k:ıniiz ki hiitiin gay
~ca:tarş~k bir politika aleyhinde top
~cleıe ! •nıllctler ara. ında serbest mii-

Yı istihdaf cdefektir. 

•ıa.. . 
~tı~1: 1ktısadiyah günden güne daha 
\~ltı dış Problemler arzetmektedir. Har
b~~er · krıdaki milletler de harp eden mil
~ adar \'e bazı ah\'alde onlardan 
~rı .. ı.~~kıntı çekmektedirler. Nakliyat 
~· -lilr f 1l-etini ·~ ıearct si teınlerinde harp \·a-
'tıJaŞtn ~ •hdas ettiği deği ikJikJer, eski 
«tlııı,/ .ardan çoğunun yürümez hale 
't dis:p~~tı~di cephede fo-.kilatlanınak 
~detJe ~~lı hareket etmek llizumunu 
~bllt d 1SScttirmi tir. Yann nereden 
~ l'şı 1:d cceği belli olmıyan tehlükeler 
\ .}~ trı'a muka\'etnetsiz kalmak iste
~~akt •~&etler fe\'knliide. tedbirlere baş 
lıq •lısali a ırlar. Rn tedbirlerin başında 
"'ddi 8 nrt!'?Tiak, istihlaki ihtiyacın 

il ı:a~·sı;:arıs.ınc indirmek için sarfedi-
b. ,, tctlcrın ld ~ .... 
Q'~in ycra ıgını goruyoruz. 

~ ,.lilli 1• d: takip ettiğimiz yol budur. 
.ı tıv,eıı ıs~~al <"cphesini her bakımdan 
tıı~Vaııu~\~rm~k istiyoruı. Milli istihsal 
) ~la bı'ı dıç hır zam:ın milli miidafaa-
llti b· ercce &ıkı \'e bu derece ha-

.\rt ır ka 
~·ı· •it şü h Yna .mn halinde olmamıştır. 
•
1 ıtıj 11 P c edılcmcz ki Türk müstah-
a... Cll b"' "'k ~~•tıdak· uyu \'aıifcsi \'atan müda-
lihsa)j 1 

l enilmez azmmı snrfederek 
llll b arttınnaktır. . 
~.~~mdan hedefimiz çizilmiştir: 

8()~~ fazla dÖ\'İZ idhalini temin 
4
"V Z lNCt SAH1FEDE -

Roma. 1 6 ( Ö. R) - Popolo di" ltal-
ya .9ovyetler birliğinin Skandinavya 
devletleri arasında tedafüi bir ittifak 
fikrine muhalefet etmiyeceği hakkında
ki haberlere inanmıyor ve böyle bir şe
vin Moskova muahede.si hiikümforine 
~ugayir düşeceği mütaleasında bulunu
yor. 
Alman siya!!İ mahfillerinde, Almanya

nın böyle bir ittifaka karşı vaziyet alma
sı için hiç bir sebeb görülmemektedir. 

Norveç hariciye nazırı Koht 

······································ı··~ . 
• 

Beş tayyareye a 
- .. -

Ad konma merasi
nıi yapılacak 

- *-Izmir halkının tebcrrüatiyle satın 
alınan 22 tayyareden sonra satın 
alınan beş tayyarenin ad konma tö
reni Nisan ayı ortalarında yapıla
caktır. O gün yapılacak merasime, 
.satın alınan Ikiçeşmelik, Güzelyalı, 
Alsancak, örnekköy ve Çiğli tayya-

:·eleri iştirak ederek halktan istiyen
: 1eri uçuracaklardır. 

' 

• . . . • • 

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

Almanlara göıe Skandinav memle
ketleri bu hususta karar vermekte tama
men hür olmalıdırlar. 

Paris, 16 ( ö. R) - Lö Tan gazete
si, şimal memleketleri arasında bir İt· 
tifak akdi fikrini tedkik eden yazısında 
diyor ki: 

B. Faik Öztrak 

Finlandiya mağlup olmadan teelimİ· 
yete mecbur edildikten sonra üç memle
lcetin tdafüi ittifakı şimal mffmleketle
rini teslimiyetten evvel o kadar bahset
tikleri kat'i bitaraflıkla nasıl telif edile
cel,. Norveç, lsveç, Finlandiya arasında 
bir tedafüi ittifak Moskova muahedesi 
ile nasıl uygun düşecek, Sovyet Rusya 
ancak 12 Mart muahedesinin ruhuna 
tevafık eden bir ittifaka itiraz etmiyebi
lir. Halbuki şimal memleketlerinin itti
fakı ancak bir Sovyet taarruzuna kar
şıdır. Böyle değilse manası ve mevzuu 
nedir) 

Dahiliye 
Vekili --·-istanbulda tetlıilılerine 

Almanya, bu ittifakı himaye ettiği 
hissini vererek şimal memleketlerini 
kendisine çekmek istiyor. Her halde it
tifak projesinin ortaya koyduğu proble
mi garp demokrasisi büyük teyakkuz-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

~evam ediyor 
Istanhul, 16 (Hususi) - Dnhiliye ve

kili B. Faik Öztrak burada tetkiklerine 
devam ediyor. Bugün sular idaı·esine 
giderek İstanbulun su ihtiyacı üzerinde 
izahat almıştır. Vekilin l"arın Akşam 
Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

Sumner Yeis 
ltalya kralı, Ciano ve 

Mussolini ile görıiftü 

Y esrtn da Papanın 
ziyaretine gidecek 

Roma, 16 (Ö.R) - Amerika hariciye müste
şarı Suınner Vels bugün saat 9 da Kirinal sara
yında kral tarafından kabul edilmiştir ve burada 
45 dakika kalmıştır. 10 da Kont Ciano ile gö
rüşnüştür. Öğleden sonra Vencdik sarayında B. 
Mussolini tarafından kabul edilmiştir.. . Görüş
meler etrafında sıkı bir ketumiyet muhn
Jaza edilmektedir. Sumner Vels Pazartesi -sa 
bnlu Papa tarafından kabul edilecek ve ba
dehu Amcrikaya dönecektir. Vels bugün akşam 
yemeğini Kont Cianonun misafiri olarak bera
ber yemiştir. 

L<>ndr::ı, 16 (Ö.R) - İngiliz gazeteleriniı:ı Ro
ma muhabirlerine göre Sumner Velsin Italyan 
kralını ve Papayı ziyaretleri bazı Alman ınah-

2 - Birlitke getirecekleri vesaik 
şunlar olac::ıktır : 

A) Nüfus cüzdanı ve aynca altın
&& 1 ne !f1.0f"AI 

Petrol 

3 - Y::ıbancı olup 939 yoklamala
- SONU 2 iNCi SAHİFEDE :__ 
s zz•ı:•"I•~,.,., :r, .:.;.-~ 

Davası 
~----~~x~x------

Yine alevlenmek 
Paris, 16 (Ö.R) - Bal

kanlar ve Romanya cihe
tinde Alman tazyiki yeni 
den kendini göstennektc
d ir. Almanya, İtalya nez
dinde bir teşebbüste bu
lunarak Romanya ile ti
cari müzakerelerde pet
rol ve iptidai madde mü
bayaatııu haddi asgariye 
indirmesini temine çalış
maktadır. Almanya bu su
retle Rumen petrollerinin 
yüzde otuzunu Romanya
nın hububat ve madcni
yatınin yüzde ellisini ken
disine temin etmeğe çalıs 
maktadır. 
Eğer Romanya bunu ka

bul ederse Almanyaya 
petrol sevkıyatı ayda 180 
bin tona çıkması laum 
gelecektir. Halbuki Al
manya geçen kanunusa
nide 42 bin ve şubatta 52 
bin tondan fazla Rumen 
pe>trolü alamamıştır. Al
man makamntı Bükl'eştt 
İtalyan - Rumen ticaret 
müzakereleri neticesinden 
lıdeta endişe duymakta
dır .. 

Paris, 16 (Ö.R) - Ha
vasın Bükreş muhabiri 
bildiriyor : 

Finlandiyaya zorla ka
bul edilen sulh Roman
yada son derecede elim 

•• uzere 



SAHIF•2 ---
... HiR HABERLERİ. 

Bayındırda Milli Küme maçları --·--

TeŞkilô.tlı 
Disiplinli 
Türkiye .• 

1 efrika: 19 YAZAN: Şahin Akduman Tayyare cemiyetinin 
yeni binaSJ törenle 
açılacaktır 

G. Saray, Fener Nisanın 
başında lzmire geliyorlar 

-·ŞEVKET sttGn-___ ._.......-_,,, •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sadrazam, etrafında dağlar gibi müş- Bayındırda inşa edilen yeni Tayyare 
cemiyeti binasının açılma töreni önü
müzdeki cuma günü saat 14 te Vali B. 
Ethem Aykutun huzuriyle yapılacak
tır .. Ayni gün Bayındır hUkümet kona
ğiyle askerlik şubesi binasının da temel 
P.tma törenlerinin yapılması mukarrer
dir. 

- BAŞTARAFI l İNCİ AHİ~~ 
edecek ihracat maddelerimizin ~ 
lini ço~altm:ığa, buna mukrıbil . ıt' 
ketten döviz çıkmasını icap eUV.-' 
tiblak maddelerinin slll"fiyatmda ,,-

külat yığınları olduğunu görüyordu ---------------------~x.x 

~~---------------~.x*x-----------~------ Romanya ile Milli futbol maçı, Mısırla ıni imsAk ve tasarrufla harekete t1 

Büyük Reşid paşaların, Ali ve 
Fuad paşalar gibi sayılı diplomatla
rın senelerce uğraşıp da bir türlü 
çözemedikleri siyasi bir kör düğü
m ün Ü, Mahmud Nedim, daha ilk 
hamlede açmağa muvaffak olmuş-
tu ... 

Aşkolsun Mahmud Nedimdeki 
diplomathğa 1... lşte ne yapmış yap· 
mış, timdiye kadar Babıaliye zıd bir 
politika takib eden Çar ikinci Alck
sandnn lstanbuklaki elçisi Unadi
yefi yola yatırmak çaresini bul

muştu ... 
Çarlar hükumetinden Osmanlı 

devleti, geçmi zamanda bu kadar 
ziyaretler görmüştü ... 

Asırlardanberi iki devlet arasın

da çarpı ma, devam edip durmak
ta idi .. Ve bunun meş'um bir neti
cesi olarak, Türle ının Porot ırma
ğı kenarından, ta Tuna kıyılarına 
kadar gerilemiş bulunuyordu ... 

Çarlar devletile uyuşup ta bu 
tehlikeden korunmak o kadar güç 
mü idi sanki) .. 

Mahmud Nedim keskin zekasile 
bunu daha ilk hamlede temin etme
ğe muvaffak olmuştu ... 

işte Babıali ile ifnadiyefin ara
sından artık su sızmıyordu ... 

Mahmud Nedim sık sık Çann se
farethanesine gidiyor, devlet işleri
ni elçi ile ba başa verip kararlaşttrı
yorlardı ... 

Ve bu sayede dahili, harici bü
tün pürüzlü meseleler artık tama
mile halledilmiş bulunuyordu. 

1 fnadiyeften yardım görmek su
re tile Çar hükumetile çalışma bir
Jiği teminine muvaffak olan Mah
mud Nedim, bir aralık gayet mü
him ve zor bir işi halletmeğe gi
rişti ... 

Tarihte konsoliyetler meselesi 
diye anılan bu çapraşık isin iç yüzü 
şu idi: 

Bir taraftan hünkarın kesesjni, 
öte taraftan da kendi ceplerini dol
durmağa bakan Mahmud Nedim 
Kalata bangerlerile Avrupalı bazı 
kapitalistleri kandırdı... Onlardan 
kredi temin ederek meydana bir kaç 
milyon lira kıymetinde kağıd para 
çıkarmıştı ... 

Bangerlerin yaptıkları bu kredi
ye mukabil glıya onlara senevi yüz
de on faiz temin edilecekti ... 

Mahmud Nedim bu sayede ele 
geçirdiği paranın mühim bir kısmı
nı Sultan Azizle anası pertevniyal 
kadına yutturdu ... 

Artan öteki parçayı da cebine 
indirmekte hiç tereddüd etmedi ... 

Hünkarla anası ve becerikli sad
razam böyle mühim bir vurgun fır
satı ele geçirdikleri için sevine dur
sunlar... Bir senelik zamanın ne 
ehemmiyeti olur? ... 

Günler çarçabuk geçip, banger
lere faiz ödeme vakti birdenbire ge
lip çatmışb ... 

Halbuki Maliye hazinesi tam ta
kır... Para bulmanın imkanı yok ... 

Memurlara bir kaç aydanberi 
maaş verilemiyordu ... 

Etrafında dağlar gibi müşkilat yı
ğınları peyda olduğunu gören sad
razam d~ündü .. Taşındı .. 

Bu tehlikeli vaziyetten kendisini 
kurtarmak için akıl hocasına danıt
maktan başka bir çare bulamadı ... 

güref ve atletizm müsabakaları yapılacaktır 
bın~ ' 1 

Bu davada herşeydcn en·el ~ 
milel mübadele ıüçlüklerini göz.'! .-.ıııl 
tutmalıy3. Normal zamanlardaki~ 
suz sarfi7atb bir hayat tanmm f j 

-x- Iki hafta sonra Altay - Altınordu ara- 31 Mart tarihinde Imılrde Altay - Al-

Hemen sefarethaneye koşup dev· 
Jetin mali kriz halini elçiye baştan 
başa anlattı ... 

K • sında yapılacak maçla başlıyacak olan tınordu karşılaşacak, ertesi hafta Istan-
U r u nı c y ve c 1 er milli küme deplasman maçlarının fiks- !hulun Galatasaray ve Fenerbahçe ta

türü Ankarada beden terbiyesi umum kımlan Izmire gelecektir. 6 Nisan Cu- mez bir hata olacajnu anlamal.,O. •"' 
nıx muharip memleketlenle deli). __ ~...ı 

lfnadiyef o dakikada sıkıntısın
dan ter döken sadrazama: 

HUSUSİ tipler hakkında müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. martesi günü Galatasaray Altmordu ile, 
karar verecek Tam fikstür bu hafta içinde Izmir mın- Fenerbahçe Altayla Jtarıılaşacaktır. 7 

1. . k ·ı ... · heyeti takasına tebliğ olunacaktır. Nisan Pazar günü Galata..cıaray Altayla 

nisbetle çok daha zenıiıı oln ~ 
memleketlerde bile istihsal " ttd' 
r.ıkı kontrol altına alan revkaJille cır 
birlere müracaat edili.-ken emni,.e tıP' 
vumda bütün ıafJJetJenlen ..... ~ 
sas ftlan Türld1enin ayru ·~~ 
mk ve tedbirli bir 'yaset takfp ~-

- Hele düşündüğün şeye bak ... 
zmır . u:,u .. m.~~::t er uınumı t 17 30 · Milli küme maçlarının idare şekli bu Fenerbahçe Altınordu ile karşılaşacak

paz~te.sı gunu og . en sonral saa d i,· sene tamamen değişiktir. Maçların ida- tır. 
Dedi... Ekselans... Böyle adi bir 
kriz seni bu kadar dü ündürürse., 
yarın daha vahim bir buhran çıktığı 
vakit ne yapacaksın? ... 

Faiz mi istiyorlar? Vermezsiniz ... 
Ve iflas ilan edersiniz ... iş olur bi
ter ... 

Mahmud Nedim sefirden bu ce
vabı alınca, hayretinden birdenbire 
küçük dilini yutacağı gehni~ti ... 

Elçideki bu keskin ferasete gel 
sen ol da şaşma L 

Fakat yazıklar olsun ona!.. İfna
diyefe müracaat etmeden evvel, bu 
kadarcık bir şeyi aklına getireme
mişti ... 

Oraya giderken boram boram sı
kıntı terleri döken Mahmud Nedim, 
şimdi sefarethaneden çıktığı sırada, 
artık gönlündeki bütün üzüntüleri 
dağılmış, kendisini neşeli ve ferah 
bir vaziyette buluverdi. 

Hele şükür... Ne iyi etmişti de 
buraya gelmişti ... Yoksa taş çatlasa, 
f fnadiyefin bulduğu bir çare, onun 
aklına gclmiyecekti vesselam ... 

Yarından tezi yok osmanlı mali
yesinin iflasını hemen ilan edecek
ti ... 

Zaten bu işte ucu Avrupalılara 
dokunur bir cihet yoktu ... 

Konsoliyetler hep dahilde, mil
letin elinde bulunmakta idi ... 

Bir çok fakir aileler bangerlerin 
garantisine ve faiz almak hülyasına 
bağlayıp ellerindeki beş on kuruşla 
hep konsoliyet satın· almış idiler ... 

Milletin malı, canı, parası devle
tin demek değil mi idi? ... 

Buna Avrupalıların ne derneğe 
hakkı olur? ... 

Bangerlere gelince; onlar da 
bangerlere tevdi ettikleri kefalet ak
çesini çekip alırlardı vesselam ... 

-BiTMEDi-

da Tıcaret ve sanayı odası sa onun a ır . l"'k da ki k ı ·· b.. salahiyetli 
toplantı yapacaklardır. Bu toplantıda resı,ahlıa aasla r dse z .. u ukkun ·b. k i 
Standard tipler haricinde kalan hususi mur ann an mu.re :p ır om -
.. ·· ti ı · hakkınd· ·· kerat cere- teye bırakılmıştır. Milli kwneye dahil 
uzumd Perk 

1
b . h kakmudza b. karar üç mıntakanın kulüpleri ikişer ikişer 

yan e ere u ış a ın a ır h 1 · · k d kl di M 11 
ı kt seya at ere ıstıra e ece er r. ese 

a ınaca ır. Ankaranın iki kulübü birden Izmire -*Türk vatanda$hğuıa 
kabul edilmek 
istiyenler 
Seyahat vizesiyle yabancı memleket

lerden gelerek Vatandaşlığımıza alın
malarını istiyen Türk 1rkına mensup 
kimselerden bazılarının kendilerini be
kar gösterdikleri ve bu şekilde vatan
ca.şlığa girme muamelesine tevessül et
tikleri dahiliye vek!ıletinin tetkiklerin
den anlaşılmaktadır. 

Bu şekilde kendilerinin bekar olduk
larını söyliyerek vatandaşlığım.ıza gir
mek istiyen kimselerin evveleınirde vi
ze veren konsolosluktan bekar veya ev
li olup olmadığının posta ücreti iş sahi
bine ait olmak üzere bilmtihabere tes
bit edilerek vekalete gönderilecek ev
rakta bu cihetin de yazılması bildiril
miştir. -*-Germeyan köyünde 

zeytincilik kursu 
Çeşmenin Germeyan köyünde martın 

birinden on beşine kadar devam eden 
bir zeytincilik kursu açılmış ve kursa 
köylünün büyük bir kısmı alaka göster
miştir. Geceleri nazari ders ve gündüz
leri ameli bilgi şeklinde devam eden 
kurslardan Gerıneyan köylüleri büyük 
istifadeler temin etmişlerdir.. -*-Odun kömürü satıp 

Bir Bulgnr firması şehrim(zdeki ala
kadarlara müracaatle beş milyon. kil<> 
Bulgar odun kömürü satmak istediğini 
bildirmiştir. Bu teklif tetkik edilmekte
dir .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler~ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın mebusu B. Nuri Göktepe .. Sö

keclen, Manisa mebusu B. Yaşar Ozey 
Manisadan, Ziraat vekaleti Bahçeler 
mütahasslsı B. Salih Vasfi Ankaradan 
geldiler. 

elecek, Cumartesi ve Pazar gün1eri 
karşılaşacaklardır. Seyahat eden takım
ların yalnız yol yorgunluğu yerli ku
lüpler için bir avantaj sebebi olabile
cektir. 

Maçlar üç ay devam edecek ve Hazi
ran ayı sonunda ikmal edilecektir. Milli 
küme şampiyonluğunu kazanacak takım 
Temmuz ayının ilk Pazarında Ankara
da yedi milli küme takımı muhtelitiyle 
bir şeref müsabakası yapacaktır. Bitta
bi bu müsabakanın milli küme maçla
riyle alakası yoktur. Sırf şampiyon ola
cak takımın kudretini meydana çıkar
ması bakımından bir ehemmiyet taşıya
cak ve maçların muhtemel hasılat nok
sanını kapatacaktır. Takımlara I:unir
Istanbul ve Izmlr - Ankara seyahatle
rinde karşılıklı olarak 650 ~r lira, Is
tan bul - Ankara seyahatlerinde 550 şer 
lira verilecektir. Mahalli takımlar ara
sındaki maçlarda temin edilecek hasılat 
alakadar iki kulüp arasında taksim edi
lecektir. 

MEKTEPLERDE 
Musiki dersleri 
Maarif Vekaleti, mekteplerde musiki 

tedrisatını idnre edecek olan muallim
lerin, ayni zamanda bir musiki aletini 
de iyi bir şekilde çalmalarını mecburi 
tutmuştur. Şimdiye kadar yapılan tet
kiklerde orta mekteplerdeki muallimle
rin bu vasıfları hfıiz 0Iduklar1, bwıa mu,4 

kabil ilk mektep muallimlerinden ekse
risinin musiki aleti çalmasını bilmedik
leri anlaşılmıştır. Bu gibi muallimlerin 
yetiştirilmesi için Halkevlerinde kurslar 
ı:ıçılacaktır. Vekalet, ayrıca bir de (şar
kı külliyatı) hazırlıyacaktır. -*-B. LÜTFÜ BURCU 

İzmir haşkomiserliğinde çok muvaf
fak olan B. Lütfü Burcu Bilecik emni
yet müdürlüğü ba:?komiserliğine naklen 
tayin edilmiştir. Yakında yeni vazife 
yerine hareket edecektir. 

DiKKAT 
Sesli Sinl"nıanın icadından bugüne kadar yapılnuş en muazzam ve muhteşem l\IÜZİK - AŞK 

A $ SkENiJKnüzEumSse s i 
ŞAIIESlillLERİN ŞAHESERİNDE . .. .. 

DÜ~A SlNEMACILJÔININ EN TATLI SESI..I BULBULÜ 

JEANETTE MAC DONALD 
Ve Amerika sanat aleminin en büyük ve kudretli J ddaı 

LE VV AY RE S 
BUGVH 

EL H A~ M R A Siııemasında 
B°""1e kndar ciiriilmemiş bir İHTİŞAM harikuladeJ.iiiyle İzmirimizin bü Hin müzik - Gençlik ve Gii:ıellik aşık

lannı son.suz hayranlıklar içinde bırakacaklardıı ... 
SEANSLAR Heı gün : 2 - 4.311 - 7. - 9.30.. Cumartesi, pazar 11.30 da ve hafta arası saat 2 de ucuz halk seansı 

fink atar-

MISIRLILARLA TEMAS 
Mısır federasyonu, beden terbiyesi 

umum müdürlüğüne mUracaatle kardeş 
Mı.sır ve Türk atlet, gllreşçt ve futbol
cularının Mısırda milli mahiyette temas
lar yapmalarını istemistir. Beden terbi
yesi umum müdürlüğü bu mUracaatı 
~tkike başlamıştır. Haber aldığımıza 
göre milli küme maçları mtinasebetiyle 
futbolcularımızın Mısıra gitmeleri meş.
köktur. Ancak atlet ve gilreşçilcrimizin 
Mısıra giderek kardeşçe bir temas yap
maları mlimkün görülmektedir. 

925 yılında başlıyan Mısır - Türkiye 
futbol temasları iki sene devam ederek 
iyi neticeler vermiş ve bu arada MıSJr
<lan Tilrkiyeye iki takım gelmiş ve Tür· 
kiyeden de Mısıra Galatasaray - Fener. 
bahçe muhteliti gitmişti. 

ROMANYA tLE TEMASIMIZ 
Romanya milli takımı ile bu ay içinde 

Ankarada mukarrer milll futbol tema
sı, Rumenlerin hazırlıklı olmayışından 
dolayı Nisan ayına tehir edilmlştlr. 14 
Nisan tarihinde Bükreşte Macar milli 
takımı Romanya milli (A) takımiyle 
karşılaşacaktır. Aynı gün Tilrkiye (B) 
rnil11 takımı da Rumen (B) milli takı
miyle karşılaşacaktır. 

TENZİLATLI 
FUAR BİLETLERİ 
Fuar gün1erinde 15 günli.ik Halk ticn

ret biletleı·inden yilLde elli nisbetinde 
tenzilat yapılmasına Devlet Dcmiryolla
rı umum mürlüı·lüğünce karar verilmiş
tir. Ayrıca 940 fuarı icin posta hatıra 
pulları çıkanlacak ve İnhisarlar idare
since Fuar hatua sigaralan jıaurfona
caktır. -x-

KOYUNCULARA 
Avans veriliyor ... 
Hükümet tarafından verilen bir emir 

Uzerine Ziraat Bankası koyun sahiple
rine koyun başına birer lira mikdarmda 
avans vermeğe başlamıştır. Bütün ının
takalardaki bnnka .şubeleri bu şekilde 
tev11ata başlamışlardır. 

A\•anslar, nğustos ~yı sonunda öden
mek üzere verilmektedir. 

Böylelikle koyun sahiplerinin yün is
tihsalatı Inzlalaştmlacaktır. 

ne hayret edilemez. _ ~ 
Ba satırlan yamaktan ~ 

ban İtalyan ve Macar ~;ıô' 
milli korunma kanunanun d~ ,,; 
ii iktısadi fcrberlik ca~ ,cil' 
nam bir ~kilde tefıdr edihne5kl~· ..t1t 

li korunma kanunu milli istihsali~ 
racak tedbirleri ittihaz etmek h ~ 
da hükümete genq salihiyetler • (ı 
tir. Kömür hav.zasmdaki i nı~if 
)'eti bu salıllıiyet.ltt.in bir n~,ıt 
batta bix daha ileri giderek diF""""~ 
ki hülriimet bu tedbiri kömür ha'~ 
lıas:retmckle kahmyımak, ihtiy~.,u;~ 
diğer istihsaJ !\alarmda dahi wr-~d 
ve disiplinli biı- kuvvet ol~ ..-;, 
edettktir. Yani · ferbttlifiniP 

dutları gen$jv~~r BiLGi; 
---------z:...----

Gömrtikte taylaleJ! . ~ 
İzınU: gümrük başmüdür mu~~ınl ıı? 

Azmi Özaras ve ihracat gümrü~ ıtf 
dürü bay Şerif Levent 30 sene~ ı~ 
ınuriyet hayatlarını doldurdukfar1 
tekaüde sevkedilmi.şJerdir. ıJ. 
Başmüdür muavinliği kadros~ ~ııılt 

ciınlmı.ş, ihracat gümrüğü mu:~ 
kndrosu GO liradan 40 liraya in f. 
tir. İhracat gümrüğü müdürlüğüne Ji-1 
nel mi.idürlUk şube amirlerinden 
Fehmi tayin edilmiştir. W. 

İz.mir gUmrük kiınyagerliğin~ 60 eif 
asli maaşla Bn. M~duhe taynı 
miştfr. 

-*-Yardımcı aza 
kayıt muamelesi . dl 
Türle: hava kurwnu İzmir şu~ 

(Yardımcı aza) kaydına devanı 
mektedir. ~ 

Kurum bu sene İzmirde ta~ıf 
bin aza kaydı için hazırlıklarını ~ 'f tıl' 
lamıştır. Kaydedilecek azadan cUt: 
aidat alınacaktır. 

Yamanlar 
1

Çeşmeıetir"' 
Belediye Karşıyakada KahramnrJtı ~I' 
Donanmacı mahallelP.rinde birer~ 
manlar suyu umumi ceşınesi ynP cJ&' 
tır. Bu çeşmelerden halk istifade 
tektir. / 

-----------------------------------------------·-----~--------------------~---__..,.,~ 

Yerli ve ya b-;.-;~2f~ını1 
ihtiyatın yoklamaları 

------------x*x---------------------
İzmir Aslıerlilı Şubesi Ba.şlıanJığından : . "' 
BA.ŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE . ş~ resmi hususi büt~n. devait~ 

rıru şubemizde yaptınnıyanlar aynı rnuesseselerde çalışan ihtıyat ya • il' 
veçhile şubeye müracaatle yapbra- erlere de şümulü olduğundan aftl1 ~ 
caklardır. rihlerde müracaatleri lazı~dır· ıııO· 

4 - Yabancı olup yaşı bu doğum- miyenlerle bunlan göudermıY:; pı<J' 
lar dahilinde olup ta hiç bir nüfusta esse;e amirleri whakkın~ ~~nu veti" 
kayıt yaptırmamış nüfus mektuıne amele yapılacagından ışe onenl 

olanlarla şimdiye kadar n~~us ciizda- melidir.. . . . ~ıP' 
nı almadığından şubeye muracaat et- 9 - Tayın olunan mihiller ~t 
me~ bulunanlar da müracaatleri da şubeye yoklamalar.mı ya )e f" 
menfaatleri icabıdır yanlar hakkında kanuru muaınC 

5 - Şubeye bu maksat için müra- pı~a~tır ilan o~unur. . ştJI" 
caat günleri şunlardır : ~Zl\UR YERLi ASKERUı< 

DoôUMLULAR: SiNDEN : OC 
A) - 331 21-22 Mart saat H te Her sene yapıldığı gibi bu ~1"' 
B) - 330 25-26-27 Mart saat 14 te İzmir nüfusunda mukayyet ye~ 'f" 
C) - 329 2~29 Mart saat 14 te tın yoklamaları tarihleri aşağı ~ 
O) - 328 1- 2 Nisan saat 14 te zıh günlerde yapılacaktır. Bu d ı.ıbrl' 
E) - 327 3-4-5 Nisan saat 14 te lu eratın gösterilen günlerde ş 

Arkadaşımın 
....... , Vakıa Selami ile ilk yalnız kaldığı

mız zaman, onun cüretli te~ebbüsü kar
şısında kendimi mukavemet edememiş
tim.. Selaminin kucaklama ve öpmele
rine kendimi kaybederek mukabele hile 
etmiştim. Fakat o kadar .. Ne yalan söy
liyeyim o da bu hududu tecaviiz etme
mişti. Ancak aramızdaki rabıtanın . ık
Uışması ve içimizdeki hislerin gittikçe 
alevlenmesi bu namus lekesine doğru 
ikimizi de büyük bir kuvvetle itmekte 
olduğunu anlıyorduk. Öyle bir zaman 
gelecekti ki ikimiz de içtinap edemiye
cektik. Vt> o zaman ben kendi hesabı

dıın. 

I~te yatağın içinde gözüme uyku gir
meden bunları düşünüyor, yarın Sela
mi il~ adamakıllı anlaştıktan sonra işi 
Nejada nasıl açacağımı tasarlıyordum. 

F) - 326 8-9-10 Nisan saat 14 te müracaatleri ilan ohmur. ~ ~ 
J ) - 325 11-12-15 Nisan .saat 14 te 19 mart 9f0 salı, 20 mart ıU111t" 
K) - 324 16-17-18 Nisan saat H te şaınba, 21 mart 940 perşembe .. 
L) - 323 19-22-23 Nisan saat 1( te 311 - 312 - 313 doğumlu ~~1~.f ;r 

- Kocasını sevdim 
Yazan: Üc Yıldız 

' 67 -
diler. Zavallı kadın üç gündür dişsiz kal
dı. Dişleri yaptım amma ... Yerlerine tak
ması kaldı .. Erken gidersem pnlan yapa· 
nm, Y ann öğleye kadar vereceğimi söy
ledim. Yarın akşam onlarda Zekeriya 
sofrası varmış .. Bari bol bol fındı1' kıra
bilip fl!!tık yiyebilsin de bol bol dua et· 
ain. •• 

Hep gülüşerek ayağa kalktlk. ... 
O gece Nejad hakikaten atelyesinde 

geç vakte kadar çalıştı. Geç vakte ka
dar diyorum, çünkü o aşağıda kaldığı 

• müddetçe ben yukarıda. yatağımda 

Kocam hakikaten çalışıyor mu idi? ma, kendimi alelade bir fahişe mevkiin
Bunu gönnediğim için bilıniyonım. Fa- de görecektim. Şimdi bir mazeretim 
kat ben yatakta onu düşünüyordum.. vardı. Bütün kabahati aşka yükletiyor
Hem onu hem de Selamiyi.. dum. Fakat aşk insanı ancak temiz bir 
Yarın StYlami ile açıkça konuşacak hayata atar, diyordum. ~kı basamak 

"·e bir karar verecektik. Bu hayatı böy- yapnrak kocasını aldattın, ona boynuT. 
le çekmek hiç te iyi bir netice vermi- taktıran bir kadın mevkiine asla .. ~ Asla 
yecekti. Ben vakıa kocamın üzerine bir düşmek istemiyordum. Bunun için de
başkasını sevmekle ona ihanet ve kendi ğil midir ki Nejada ıstırap vereceğimi 
ahlakıma da suikasd yapmıştım. Fakat bildiğim halde ondan aynlmağı tercih 
bu ihanetin hududu henüz akılsızlık, ediyordum. Eğer böyle düşünmese 
namussuzluk denilen hadde vam1amış- idim, hiç üzülmez, gerek kocamın bana 
tı. Yani kocama bilfiil ihanet etmiş, na- ve gerek karısının Sclamiyt• olan büyiik 

Acaba, diyordum, ona bu işi sertlikle, 
kavga ile mi açsam yoksa gevezelikle 
mi? Seı11ik, yani kavga şekJini beğen· 
mediın. Esasen ona üzüntü verecektim. 
Uı-tclik bir de kavga mı edeyim .. Hem 
kavga edecek olursam o da hiddetlene
cek, bana kızacak ve sonra benim hak
kıında hiç te iyi düşünmiyecek .. Bilakis 
tatlılıkla, boynuna sarılarak, dizine otu
rarak ve yalvararak i~i açacak olursam 
hele bir parça da ağlar.tam muhakkak 
beni hem affedecek, hem boşıyacak 
hem de bana acıyacak bunun için de 
yarın Selami ili" ııçıkça konuşup karar 
virdikten sonra ve hemen yarın gece 
kocama bir rakı masası hazırlarım .. 
Ben de onunla beraber bir kadeh içerim 
ve o zaman söylerim. Nt'jat ara~;ıra içer. 
Ben ise kırk yılda bir.. hem belki bir 
kadeh rakı hıma büsbütiin cesaret ve-
rir .. 

M) ......- 322 24-25-26 Nisan saıtt 14 te 25 Mart 940 pazartesi günu 
N) - 321 29-30-1 Mayıs saat 14 te ğumlu eratlar.. f40 !~ 
T) - 32& 2-3-6 Mayıs saat 14 te 26 Mart 940 ı.-.ılı, 27 mart f!JP.JP' 
$) - 319 7-8-9 Mayı.s saat 14 te şamha, 28 Mart 940 Perşembe tıııt·· 
Ş) - 318 10-13-14 Mayıs saat 14 te 315 - :ns - 317 doğumlu ~';ıı dl' 
O) - 317 15-1&.l 7 Mayıs .ı;aat H te 1 Nisan 940 pazartesi günü 
Ö) - 316 20-21-22 Mayıs saat 14 te ğumlu eratlar.. 9'0 C":: 
R) - 315 23-24-27 Mayıs saat 14 te 2 Nisan 94 .~alı, 3 Nisan gfıfl_Jtf' 
U) - 314 28-29-30 Mayıs saat 14 te şamba, 4 Nisan 940 perşernbe ttat· 
V) -313 1-4-5 Haziran saat 14 te 319 - 320 - 321 doğurn~u ~r;ı: ~U' 
G) -312 6-7-8 Haz.iran saat H te 8 Nisan 941) pazartesi gunlı 
I ) - 311 11-12-13 Ha1.iran saat 14 te ğumlu eratlar.. • 940 c:;;: 

6 - İhtiyat yoklaması başladığı 9 Nisan 940 salı, 10 Nı.san be gi1. 
günden itibaren 336 doğumlu yaban- şamba, 18 nisan 940 perşen1 er:ıtl"J;. 
cı erat yoklamaları öğleden evvel ri 323 - 324 - :J25 doğumlu_ n•f 

· •· 0ıı ,)#' devam edecektir. 15 Nisan 940 pazartesı gu t' 
7 - Yabancı 311 ve 3.11 doğumlu- ğumlu eratlar.. . g40 Çjr 

lar dahilinde askerlik yapıp ta \•esi- 16 Nisan 940 salı, 17 Nısan be ~ <· 
kaları cüzdanlarınıı geçirilmemiş şamba, 18 Nisan 940 f)f!t:::r cr'~..t' 
olanlar için muayyen hir müddet ri m - 3?8 - 329 do~ t1 94' V' .J 

yoktur .. Her gün öğleden e\·vel mü- 23 Nisan !MO ııalı, 24 Nısa';,e ~ 
racaat edebilirler. şamba, 25 Nisan 940 perşerrı 

1 .,, •• ' , • t:..... - l iıı 1 m~nı.1m:rvn :uyaae &lak d r fı:~·ır . "k ld . .. ~ "d' . v 0 

\ar! :ışacn• ız.. r almz sızc ıkı munım tav- geceler temennı ettı ten sonra ayn ı- sevenı gormege gı ınız.. e 
n • c~lit'ttere, ıİlliilll• 



Ingiliz tayyareleri 
))~~ yine Polony~-ve Çekoslovakya 
ij~,~zerinde keşif uçuşları yaptılar 
~illi!! d f (Ö.R) - Ingiliz. ta:ryarele- bir lngHi1. bombardıman tayyaresi ile dakat tezahüründen halk yeni bir mu
t~ "illrdı~ a solarak Polonya Ur.erinde d~manın bir bombardıman tayyaresi kavemet ku\•veti kaLRnm~tır. İngiliz 
~ l}·~eler g~ . on _24 saat zarfında bu arasında muharebe olmuştur. tayyarelerinin bütün hırıltılan ıninnet
ıı:'t"-t PoJ nış nukyas~ keşif uçusları Bombardıman tayyaresine bir Alınan lnrlıkla kurşılanmLŞ ve attıkları beyan
lıı>.r .. ~ler<t?nyaya kadar geceleyin tayyaresi taarruz etmiş ise de ağır su- namelerle kart döviz.itler se,·inçle top
~rı.n1 

7 
ır. Pol~n;·~ üzerinde ilk rette sakatlanan bu tayyare gözden kny- lnnmıstır. 

0~ r endUs ~a~t~ yapmışlar ve Leh bo\muştur. ~ .. . Bu uçuşlar Alınanlar arasında bilakis 
tin :Poıııa.n .~risı!'1n büyük merkezi Slovak hududu, 1G (0.R) - lngiliz rahatsızlığl ınucip olmuştur. Prngda pa-
~ beYann· Uterınde uçarak şehir üze- tayyarelerinin Bohemya ve Prag ÜT.erin- sif müdafoa ve ışıkları karartma tccrii-

ltt J~dra ıs"'nclcı· atınl'ilardı. deki uçuşları Çek nıilleli üzeriııdc derin heleri takdir edilmiştir. Prag et.rafında-
itı.ırı Poloniaö·!t> :-- lngiliz tayyare- bir tesir yapımştır. Çekoslovak ajan.sına ki tayyare karargahları hoşalttlmış ve 

U7.erındcki uçuşlannda nazaran, müttefiklerin bu kudret ve .sa- tayyareler gizlenmiştir. 

16Mart 
b ihtifali 

~6 ~huı 16 
ı~la: .CHusus'i) - İstanbulun 

tıf 11 ~Yüptlfgalı . .scnci devriyesi olan bu
~ ili Yapıt e şchıtler mezarlığında bir ih
~lllı.Itr ı:ııştır. İhtilalde asker ve mek
t~tıılş, Şen~t bulunm~. nutuklar söy-

Koordinasyon 
Heyeti dün Başvekilin 
riyasetinde toplandı 

- BASTAJtAJ.'I ı ind SAYFADA - eden direktifleri vermiş bulunmaktadıı·. 
innUtePe ile ticaretimiz Çumrada vekili ziyaret eden muhtelif -+ :1 köylülerin mümessilleri, Cüınhuriyet 

li kk 
Ankara, 16 (Husw;i) - 'l'icaı·ct Ve- idaresi sayesinde seneden seneye refah-

a 
A • kiilctinden bilcfüildiğine göre İngiltet·e larınm arttığını ve su ~bekesinden her 

!'nttştuı· ler!n meulrlarına çelenkler 

V. ... 
arı ile yeni ticaret ve tediye arilaşması mu- yıl daha geniş bir suı·etle Lcıtifade ettik-

' 

cibince, hususi takas yolu ile yapılacak terini söylemi;Jlerdlr .. Ve bundan dola-
I ay t ... ilıracaL mukabilinde memleketimize ya- )'l lıUkUmete teşekkür etmişlerdir. 

e Um U ffi l lJılacak iLhaüat nisbcti yüxde altnuştan Nafıa vekili bugün Beyşehire gid~ 
hı. 

1
• yüzde seksene iblfığ edilmqlir. İngiliz rek sulama ebekesh1in esası olan Bev-

~~ iSİ toplandı ::;::,:;_rü•.dc 70 .ı. .. yüul• 50 ,., indiril- tcMr gulünfi vr ı..rai• tetkik •• ,.,..,.;,_ 

~~ ~,1~ <Hususi) - vilayet Nafıa uelıiJI Konyada liAmiral Moren 
ı~ ı ~~~· umumi toplantısına dün Kon>·•· ıt (Hususi) - Nafıa Vekili A-.. arada 
l'uı..-~lanı~ I<oloğlunun açıl~ nutku Ali Fuat CebesoJ ,•e maiyetindeki u- RH•• 
)'~lı: tne ştır. SUyük milletimizin nt Konyadan Çumra) a :iderek sular Ankara, lG (Hususi) - ft'ran;;ou ~e-
l(.''1.ılrrıclı: bfaatleri \ığrunda ittifakla \'e idaresinin tesisatını tefti." ettikten son- lıirlerinin Pasif müdafaasını hull'ls)·an 
ıb{~ Şef 

1
ldlmeden gidileceğinin ba~ta ra Konyaya dönmU'!lerdir. Naha vekili Kontr Amiral Moren. başvekil Dr. Be-

"t-:ı kıtb 0
1 
uğu halde büyüklerimize Parti~·i, Belediyeyi, Ordu müfctti.~iini lik Saycbmın clavl"ti üı:erine bu~tt An-

u edilmiı;lir, :r.i)·arel ctn•İ~ , ,e a~m fNlrtinin zi~·afc- karaya cclmi~tir. 
it •• - " -+-- lİRft bulunmustur. AmiraJ. bir ınüddt.>t Ankara•a kala-
~ zehirli Konyn, 16 (A-'\) - Dün civardaki e•k. miiteakiben İstanbul ve i..ı<e gi-
J.t..~ ulama tesisatını tetkik eden .Nafıa ve- derek bu şehiderin pasif miidafaasIAa 

~~kar· rı kili Ali Fuat Cebcsoy sulaına te!>kilatı- ait raı>orunu başvekile vereceldit. Ami-
~) !toru~' il6 (Husu.si) - ZChirli gaz- nın büyütülmesi ve isllfade sahasının nl Moren bu~in Rasvekili ziyaret ~
~e\'arn ~ kurumunun karan ile iki genişletilmesi için nllkadarlara icap mi~tir. 
dh~;~ ecek 7.ehirli gaz kursları---------------..,---------------
~ \:; :a.temur ve halklan 200 \·atan-

A 'tslara dtwama ba.,c;lam~tır. 

<'ld -·-anad;ı Atatürk 

>ı .\t1at\" gün Ü 
.\~~1 • i~ . <Hususi) - AlalÜrkün 
·~i;"• gençuıyareti olan 15 mart günü 
llıtıı batır il _tarafından Ebed! Şefin 
tUı- 1llsın;ı ~ın~ tnzlz için bir tören ya
llı ~ I>cı.rt:. csıle olmustur. Gençler Ata
\ıl\~t'dır 1~~a içten te7.ahüratta bulun
trı· rı ~ lllkevind~ AtatUrke ait ha-

l\, bir c k ndıran bir filim gö!>'teril-
Q. 0 hitabcler yapılmıştır. 

~sum:A-
"' r;ırt>su lk DIRACATI 
~Cinınrı, 1? (A.A) - Vali Muhtar 

t 1 ~\ı i ı·eısliğinde toplanan Fındık 
~Ll'lıuıtarcrn komitı.:si Almanyaya ihra-

"ı f rer b' ·ı ı· k · ~, •tıdı" ır mı yon ıra ıymetın-
~<ır ~\'-<.fi ·:n knlitc ve mıntakalara gö
\>ıı ~Ulerc~ c . taksim şekilleri ctrafmda 
l,~ret ıeap eden kararları almış 

lıııtur. Veki\letindcn isfü.aıncla bu-

~ ·-·-' ıı,\s etrol davası 
b 'rt\f~AFI l im·i SAYFADA -
l t t 
liU h; ir lı 
~1.:ıılı e tanJırını._,tır. Efkfırıumumiye 

b--~~ıltıl' gi7~·rşısındn rluyduğu tiksintiyi 
~t ,lnda • ıyebiliyı.ır. Is,·cç ve Norveç 
;ı~dılıı.nın<ıgır hükümler veriliyor. Fin

' 4ı il. Hnıı. sulhu kabul ı>tıncsi Alman-
14~;<lrı \ e~~~~~ da daha Inz1::ı tazyik iın

ıt~ 1\ l'e~l' bcı knııanti vnrdır. Alman
t--· \ı.ı~iz 1 ır tazyik yapmak için bu 

1~-0. ediliy suUı~;:m istifade e<leceği tah-
ı·~lU.tı10l'. Sıynsi mahfiller taarruz 
1"1' hir d ~lC!Şt·u metodlu tedlıiderc 
"ıı ll.uıne e a galebe çaldığını söyliyor
l·ııı r<ıfünen ınahfilleri soi?tıkkanlılıkları
~ t<ıtıın a I va~ycttcn endişelidirler .. 
it 1.Ytnctlio :cvık aleyhtarı tcsaniidiin'i! lınekıe:ı~ müzaheret bulacağını 
cı~ lrıt-ktc A ır \•e harbi Balkanlara 
~<ı ~ . lrnanya icin foyda olamı-

Fransız iyanında veri
len kararın minası 

Paris, 16 {Ö. R) - Diplomatik vaziyet hakkında Havas Ajanın 
şu malumatı veriyor: 

Bazı hükumet merkezlerinde yeni bir sulh teşebbüsü şayiaları do-
laşa dursun, Frımsız Ayan mecHsi reye iştirak eden. 240 azanın itti
fakile hükumete itimadım bildirmi~tir. Bu itimad reyi büyük bir mu
amma taşımaktadır. Kabul edilen takririn metni şudur: 

cMec:lis kahraman Fin milletine hayranlığını ve mukadderatına 
inanını bildirir. Bütün milletlerin hürriyetini temin edecek tam za
fere kadar müttefiklerile birlikte harbin sevk ve idaresi için hükume
te itimadını beyan eder.~ 

Bu karar sureti Müttefiklerin harp gayelerini bir kere daha hüla
sa ediyor. Mevzuu bahsolan milletlerin hürriyetidir. Demek oluyor 
ki Ayan meclisinin Daladiye hükumetine itimadı, emperyalizm tehli
kesini bertaraf edecek bir sulhün tasdikinden ba,ka biı.; şey değildir. 
Bunun için ihtiraslarından ve bu ihtirasları tatmin için kullandığı 
metodlardan vazgeçmiyen düşmanla hiç hir miitareke ve sulh mev-

zuu bahsolamaz. 
Fransız Ayan meclisi hükumete böylece itimadını beyan ettikten 

bir kaç saat sonra Finlandiya milli meclisi de Fin hükumetine itima
dını bildirmiştir. Moskova anlaşması böylece tatbik mevkiine gir-

mi~tir. 

lngiltere· 600 hin kişiyi 
silah altına çağırıyor 

Lonclra Hi (Ö.R) - Diln ak am bildirildiğine göre 25 ve 26 yaşında olan 
gençler 6 ve :a Nicanda askerlik defterlerine kaydedilmeğe davet edilmiş
lerdir. BöylcCE" flOO hin k~inin ~iltıha çağırılmı~ <ılacağı tahmin ediliyor. Ge
çen Hazirundanhcri ka.vd<>dilenlcr 1 mılyon 250 bin kişidir. Yeni kayıtlarla 
birlikte yekun 1 milyon 800 bin olacaktu·. Şimdiden kara, deni~, ha\'il ordu
lannda hizmet görenler bu yekunda dahil değildir. Bu senenin nihayetinden 
evvel Ingiltcrl'dc sil.'\h altında 3 buçuk milyon asker buluna~kfir. 

Amasyada zelzeleler 
Amasya, 16 (Hususi) - Oldukça ~id-ı 

detli bir zelzele oldu. Aydoğdu k"oylin
de de şiddetle hissedilen bu yer sarsın
t:sından bir samanlık yıkıldı .. 

Elen 
Mecleni kanunu 

FİKİR 
KIRINrJLAaJ 
--·-··-····· 

Sinir 
--*--

Dr. Leuid Fdınıi Ytırdoğlu 

- Sinirli)·im.. 
Bu asırda en rok İ!!İtilen kelime bu

dur ... Genç sinirlidir, ihtiyar sinirlidir .• 
O sene mantosu yapıtamıyan 'bayana 
her a'k.~ sinir nöbetleri celir .. C'.elinly
le ıeçiucmiyen bUyUk haftrmı mütema
diyen hafakanlar buAr .. 

Bir giin yolda ıiderktm sinema yıl•ı· 
7.ı biçimindeki kUçUk hanurun yanına 
spor üstadı delikanlı yanaşır, bir kitap 
verir. Yollarda ilim ntübadek~i diye ı>e
' inmeyin ... Kitap içindeki mt:ktubu ın
lemt"ğr. ,·~iledir .. Kü~iik hanım se,·gili
sinin sitemli l'azılarını okur .. Yarım sa
Rt geçer, bir fenalık, bir kendini )·crl~
re afınA, bir ağlama.. Tdiş içind<'dir .. 
Sonradan öğrenilir ki siniri tutmus .. 

Trann nydn gidiyorsunuz.. Sahn~1llk 
hklım fıklım dolu .. Bir allanhda nası1-
ı:ca titcdcki ak snknllının a~·a~ına bası· 
\'erdiniı değil mi? .. Derhal ters tt-rs si-
7.e bakmaia baş1ar .. Sinirlenmiştir .. 

İ~ini;.ı:i tııkip ediyorstı'nuz.. l\Jasa ba
"tnda koltuğa kurulmuş 7.atın sitrii sürii 
kağıtlarla mc guJ olduğunu :örürsünü7.. 
Sizin gibi i.~ takip ctm<"~e gelenler git
tikçe çophr .. Muhterem 7Jal dönüp le 
hakmaz bile .. Nihayet içiniz.den biri ce· 
saret eder, kağıdım uzatacak olur.. He
men bağırma.. Kıyamet.. Yanınızdaki 
kulağınızn eğilir, fısıldar : Siniı-lidir .. 

Sevilnıiyeıı hiri i anlatılmak i::.tcııi
:rnr .. Uzun tafsilata liizum g<irmcden : 

- Nasıl bir udam"! .. Sualine tek keli
ıne ile <.'cvap \'t'rirlcr : 

- Sinirli... 
Gazetelerin arka :.ahifeleriııde en ~ok ' • 

binir füıçları reklamlarmn rastla.rsuuz ... 
Daha yinni altı sene evvel harp başlar 
ba~laına7. ordular hirbirinin üserine yü
rünliiş, kan CÜ\'deyi ıötürınüştü .. Şimdi 
ıı:ıikerlik brşahklı çelik istihkimlara 
yulefna~ uyuldayor ve bekliyorlar. Bu 
ne lt~U. muharebe diye sorarsanız ala
uğuu.z ~vap şu4lur : 

- Siair harbi ... 
Tarihle bel' asrıa btr itınü var : 
Ta~ devri... Tunc,: devri... PNikles 

de\"li ... J.ilr tlevri ... 
Bu raşa•aiımtt uııuana da umarını 

ki ~u h•i vere<"ekler : 
Sİllİr devri ... 

Kömür 
AJınanyadan italyaya 
ne suretle 
nakledilecek?·-
Aınsıerdam. 16 (A.A) - Rotterdaın 

Hmanuıda İtalya vapw-larına yükletil
m~ olan Alman kömürü boŞ"lltılmakta
dır. Kömiirler nehir yolu ile Almanya
ya nakledilmek wece nıa\•unalara vil.k
lctilecekUr. Almanyacla bu kömUrlcr, 
İtalyaya sevkedilmek fü.ere vagonlara 
yilkleülcc..>ektiı-. 

Roma, 16 (Ö.R) - Tevre gaz.elesi Al
manyadan İtalyaya gönderileceği vade
dilen 12 milyon ton kömürün sek.iz ınil
:;on tonunun bile sevkini mü~kül gör
mektedir. 

Bu takdirde İtalyanın ilıt.iyacmı ka
µamak için daha dört, be~ mllyon ton 
kömürü başka yerclen tedarik etıne ... i 
ıcap edecektir. _ _...,*..,._ 

Daladiye 
Kabinesinde ufak 

tadilat olacak 
Londra, 16 (Ö.R) - Daladi.re kabi

nl'Sindc tadilat yapılnr:ağı öğrcnilmisür .. 
Daladiye yalnı7. başvC'kalet ve harbiye 
l"cıarctini muhafaza edecektir. Harici
yeye bir başka ·1.at geçirilecektir. Bun
d~n baska 5 ila allı nazırdan mürekkep 
bır harp knbincsi kurulacaktır. -·-lngilteredc 
Vesika ile verilen yağ 
mikdarı arttırıldı 
Londra, 16 {Ö.R) - Büyük Britnn

vada vesikaya tabi tutulan tereyağ mik
oarı şimdiye kndrır adanı başına hafta
da 125 gr<1ınclı .. Bu ınikdar 25 marttan 
itibart>n 2!itl gı·mna çıkarılmışt ır. 

- *-Kuzin en yine 
sahneye çıktı 
Kopcnlillg, 16 (Ö.R) - Fin koıntini:.

ti Kuz.inen tekrar sahneye çıkmıştır. 
B rlin ·ke 'ridende gazele.sinin verdi

gi bir habere gtire Sov_y~tlcre tctkecHlen 
Karelide kw-ulacak yeni Sovycl cüm· 
huriyetiııin reisi olacııkhr. 

SON HABER 

Meriç, Tunca, Arda ne
hirleri, Ergene çayı taştı 

~_...--~-~~~~---x*x:~~~~~~~--------
Istanbul, lG (Hususi} - Meriç, Tuna ve Arda nehirlerinin tasınnsı devana 

ediyor. Sular Edirn~nin çukur mahallelerine yayılmaktadır. Sa;ayiçi ınaha~ 
lesi kısmen sular altında kc.lnuştır. 

U:r.unköprüden geçen Ergene çayı da taşmış, civar köyleri sular kaplaınıştll'. 

Sulh Muahedesinde 
lsveç atlatıldı mı? 

---~--~-~x*x;---~------
Londra, 16 (Ö. R) - cYorkşayr Posb gazetesinin askeri mu-

habiri tarafından yazıldığına göre Sovyet Rusya ile Finlandiya ara
sındaki sulh muahedesine Finlandiya tarikile So,·yet demiryollarının 
lsveç demir yollarile iltisakı hususunda konulan maddede isveç açtk.
ça atlatılmıştır. 

Bu ~art tsveç hükumeti vasıtasilc Finlandiyaya tebliğ edilen ille. 
sulh projesinde mevcud değildir. Bu mesele Skandinavya memleket
lerinin hayatı için o kadar mühimdir ki, Moskova İsveç vasıta:;ile 
yaptığı tebligatta bu projeye aid telmihlerdcn sımsıkı sakınmağa 
mecbur kalmıştır. lsveç hükumeti hu maddenin sulh projesine ilave 
edildiğini ancak çarşamba günü, yani sulh anlaşma ı metninin neşri 
üzerine haber alınmıstır. 

Çok muhtemeldir .ki bu madde, ilk defa lngiliz hüklımeti vasıta
sile tebliğ edilen projede de unutulmuştur. Zira bu proje hakkında 
Avam kamarasına verdiği izahatta B. Çemberlayn bunu zikretme-

miştir. 
E.sasen Finlandiya delegeleri de müzakerat esnasında hük.umetle-

rine haber göndermek. hususunda pek serbest bulunmamışlardır. 
Hatta müı·.akere saatleri haricinde apartmanlarında mahpu~ tutul
mu! olmaları bile mümkündür. 

Demir Muhafızlar 
,~~~~----~x*x•~~-~~~~--

Sa da kat ycminı ve teahhütnamc 
imzalayarak serbest bırakıldılar 

~-------x*x·~~------
Bükre~. 16 (Ö. R) - Bugün Romanya kralının bir heyannameıi 

1938 hadiselerinde tevkif edilerek tecrid kamplarına sevk.edilen 800 
siyasi mücrim hakkmda af ilan ettiğinden aftan istifade edenler Krala 
sadak.at yemini vermek ve mitli uyanı~ partisinin prensiplerine riayet 
taahhüdnamelerini imza etmek suretile serbest bırakılmıslardır. 

Bükreş, 16 (A.A.) - Romanya Ba~velc.alet dairesi~den verilen 
bir tebliğde tasrih edildiğine göre, eski demir muhafızlardan mürek
kep bir heyet tarafından dün sabah Başvekalete tevdi edilen beyanna
mede, Kral Karolun yeni ve daha irnvvetli bir Romanvanın müesses 
olacnğma kani bulunan demir muhafızlar hareketinin ~ki şeflerinden 
300 ld~inin tamamile Kra1ın emrine amade bulundukları bildirilmelt
todir. 

Dün aitpm ecnebi matbuat mümessiUerine beyanatta bulunan pco
paganda nazırı, Demir muhafızların yeni siyasi rejime iltihaklatmın 
Romanyanın harici siyasetinde bir değişiklik huau,e getirmiyeceğini 

söylemi~tir. 
Şimdiki halde demir muhafızlar devlet hizmetinde kullanılmıyacak-

lar hatta meb'us bile seçilemiyeceklerdir. 

Harp Finlandiyaya ne 
kadara n~al oldu? 

~-~----~~x*x~~---------
Stokholm (ö.Rı - Hclsinkide intişar eden cAlnhanda> gazetesi harbın 

lı'inlandiyaya 22 rni!,raı· franga mnl olduğunu yazıyor. Bu yekunda askeri 
lnasraflar )'arım milyar frank tutuyor. 

Finlandiyadn harp yüziinden 27 bin k~i ülıniis ve 72 bin kişi yaralanınış
·t.ır. lfava bombardıınırnlanndan en çok miiteessir olan ~ehir Vihorgtur. 

Cepheye- gelen g~1nüllülerin miktarına gelince: 6200 Isvcçli, 1600 Dani
markalı, 950 Norveçli ve 3000 kadar muhtelif milletlere mensup z.nhit ve ne:
feı·ler Fin harbınn iştirak etmililerdir. 

~--:... ...................... _. ................ 191 

BUGÜN 

Kültürparh s;nemasında 
iKi FiLiM niımEN 

Bütün diiny:ıııın. takdirini kazanan clıhar \'e Dilbt-r yıldıı: 

FREDERIC MARS - JOAH BENErrE 
Taraflarından sureti fe\·kaladooc tc.m il edilen 

BAHAR YAGMURU 
.Sqeli \'C l",ill'ıtt.'cli a ~ ve (eaıçlik filmi ile J:enç 'c dil her arli:.t 

SILVIA .sjDNEY 
Tamfmdan ttm . .,il edilen a k \e ihtiruıs rilıui • ..,... ... ........., 

YAŞAMAK HAKKlMDJR 
AYIUCA : PAJtA'.\IUNT JüRSALD en l•n llarp '<' sİla:.İ llaberler 

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

1 

•nıd: __ 

LA BUGÜN 

~ın "LE· ve TAN Sinemalarında 
llsk ilıtirııs ..... d 1 k - .k. 1 'k r·ı· 1. 1 H· o um e ı~t ,:,ynagı ı ı ıarı ıı ı ıın urt rn .... i 

Atina, 16 (Ö.R) - Gazeteler. nazır
iar ınecUsindc kabul edilen Elen mede
ni kanununu muasır Yunanistanın en 
mühim ve en büylik adli hukuk hadi
sesi olarak selamlıyorlar. 

BUGÜN TAYYARE SINEMASlNDA 
SincnıacılıAın bugiine kadar yarattı~ eu gü:ıcl. en miikcmmel ~·c en lıiiylık ~AIW "F..Rİ 

ANA .KALBl 
l LALEDE 

.... ~ŞkTAN DAHA 
llu 'lik ~UVVETLİ 

~ ıtsı~lar karsı karsıya 

.. .. .. -... ------------

TANDA 
1 - ~İl\lO~E Sll\10~ JA:\IES 
S1'EV AltTJl'i ~ <\rathğı ŞAHESEU 

BEYAZ MELEK 
l.'llJWRE SUPRfü\1E 

--*-
J ~sveç, Norveç 

Amerikadan bombar• 
dıman tayyaresi 
alıyorlar ••. 

OYNIYANLAI:.: 

FRANÇOİSE ROSAY • PiERRE RENOİR 
l·'fü\~SIZCA SÖZLÜ 

nir haftadan bl·ri gö.-.terilen w bu s<"ne ha ılat rtkoruııu kırım Dillıer \'c silıirkar Yıldıt 

.... IC~VBOY~N .. 

i .... 'IYTiKAMI 
YEMi HARP 

• .._ .. RNALI 

------.. --.. -
:Z - l .. İUA UAIW\' A t•n giiı.cl filmi 

ASKTANDAHA 
. KUVVETLİ 

EST - CE ESPİOS 

O~lo, 16 (Ö.R) ~Norveç. ha\·a ordu
'itı için Amcrikaya bir buçuk milyon 
dolar kıymetinde 24 bombardıman tay
yaresi sipari edilmiştir. 

Stokholm, l6 (Ö.R) - isvcc, Ameri-
1:.ıya f>40 kiloınC'tre sliratinde 140 bom
bardıman ta~) arcsı sipariş etmiştir. 

İMPERİO ARGENTİNA'nın en &on eseri 

A · y ş E TÜRK('E SÖZLÜ • Tt.lRKÇE ,·e iSPANYOl.ıCA ŞARKIU .. ·-

'l'11~cp ~e ~n.wui ,•rı.u üze,riıw. proll't'am~ ill\'r.ien gi~terilecf'ktir. 
, • A_1 RiCA : ~Kl..EK JURNAi. f'n son 4wtıya ve harp haherlerl ... 

NKLi MiKi Oyun Saatlcn: Al'ıiA KAUSİ : % - 5.30 ve 9. da .. AY E: 12--.. 3.ilO ve 7 Be .. --- 3 - 4 - Renkli Miki-Harp jurnalı 
• , 6 t ~ ••• • 



Cihan Hatun :::aıııı ı ıı ı ıııııı - ~11111 11 111 1 111:: - Almanya üzerindeki is
tikşafların ehemmiyeti 

- -- --- --E A bbasiler Devrinde - ----Türklerin nüfuz --§ ve kudretLerin ı gösteren -büyük ----§ ve 1'arihi Aşk romanı -----~::ııı:::ı:ııı:ı:ıııııııııı:ııı ısıı::ııııı:ııııııı:ıııı:ı::a::: ı:ııeeı::ıırıııırııii 
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- Rahim olan hüda Hürmüze hamd
ol n 1.) ıyiın. Fnkat o kadar nğrılnr çek
tim, zaifliktcn o kadar ıstıraplar duy
cluın ki Ehrimenin (Ehrimen onlarca 
erı ullııh ıdi) gnlebe ed rek bann bir 

fcndıl· .) noma ından korkuyordum. Fa
kat senin kon:ıgıı nvdetini anlayınca hır 
az iikiinet \'e rahat hissettim. Dünyada 
7 g:inc emelim, tesellim sensin. Bunu 
ltihrsin, bir daha konnktnn aynlma, seni 
dnıma .) anımda görmek isterim. 

Cihan göılerinden yaşlar dökmekten 
kendini alamadı. Necip kız bnhasını çok 
aeviyordu. Hast:ı peder, kızının bu tt::es
rurünclen müteessir oldu. Aynı zaman
.ta vefatından sonra kızının ne olacağı
nı düşünüyordu. Şefkati pcdernne ile 
., da ağladı. Maamafih kızını fa1.1a tees
sürd n muhafaza için tcessüratını sak
lamaga çalışıyordu. Cihan, babasının 
hi iyalım anlndı. O da pederini o has-
1n halinde teessür ile üzme). istemiyor
du. Sen. mütebessim görünmeğe çnh
~rnlc: 

- Babacığım! rahim olan hüda Bür
miıze hnmdolsun! sıhhatini iyi görüyo-
rum. Senin i~n ona (S:ıncn e eliyle işa
r•l ederek) dua edeceğim. Ondan sıhhat 
ve scl.imetini istiyecegim. Cenabı Hür
müz dhettc duamı kabul eder, dedi. 

- (1<5hini) araın:ık için kardeşin Sa
manı gönderdim. Gelince hepimiz bir
Jıktc dua ederiz. 

Cihan babasının duaya ehemmiyet 
verdiğini görünce ruhan bir inşirah duy
du. 

- (Kfıhin) bu akşam bize gelecek 
mi? diye sordu. 

Mcnban kalben bir ır saklıyormuş 
gibi CC\'ap verdi: 

- Onu çağımıak için kardeşini gön
derdim. Fakat alıp getirmiycceğini z.an
n diyorum. Çünkü tecrübe ile gör
diim: Kardeşine her ne cmrcl..em onun 
aksini yapar ... 

Merzban son sözleri ağzından kaç1r
dıfmdan dolayı pişman gibi olmuş idi. 
Te15fi kin dedi ki: 

- B~is yok. Kahin yann gel<>>? de 
olur. 

Cihnn babasının kendi kardeşi hak
hnda o yolda lisan istimal etmcsiı.clcn 
))ederinin ondan memnun olmndı~mı 
anlıyordu. Daha evvel dahi babasmdan 
öyle bir şey hissetmiş idi. Fakat st'he-
1bini anlıyamıyordu. Men.ban kızının 
farlı zeka ve sUrati intikalini ve kru-·~eşi 
lı:ıkkmda kendisinin ifşa t>lmemck iste
diği şeyleri bUe~k olur ise teessür ve 
kederli bir hayat geçireceğini bildiği 
icin o sırrı saklıımağa son derece gayı·et 
uJiyordu. Cihan ile pederi bir lah:uı sü
kut ettiler. İkisi de yere bakaıak diisü
niiyorlardı. Merzban birden bire ken
dini toplıyarnk: 

- Kızım, sevgili Cihanım! Odana git. 
esvabını değiştir. Sonra yemeğini ye .• 
Ben birnz rahat etmek. uyumak istiyo
rum, dedi. 

Cilmn ayağa kalktı. 
- Sana bir şey l!i2.1m değil mi? Git

meden evvel yapayım, babacığım! 
- Hayır kızım! şimdi bir şeye ihti\ a

t':lm yok. Yarın sabah Kfihin gelince )C

ni bir şeye muttali ol&cnkSJn. Simdi <>C
l!ımctlc git. rnhat ,.t 

kıı.m kaybolması luıkkmdn şöyle bir ri
\ ayet çıkmı~tı: Bir at onu kapıp götür
müş! Çünkü Türkü!-itanda bir nevi hay
dutlar vardı ki atlarım haydutluğcı nlış
tırırltırdı. Bu • tlar kucuk ço::ukları. 
yükleri dicleriyle kopıp kacarlardı. Jc:;te 
o tnriht<m sonr::ı F<'rgane ahalisi o gibi 
hlıydut rıtlı rın Lcavüzündcn siyam~t 
için küçük çocuklarını yanlarından 
nyırmaınagn baslnnuc;larclı. Halbuki 
Mcrzban küçük kız.ının ziyaı sebebini 
bnska türlli anlıyarak o andan itibaren 
o~•lu Snmrn lınkkında siddetli bir nef
ret duym:ıra bnşlamış. fokat bu rnbcbi 
h rkl'stcn ketmelmiş idi. 

(Samnn) hilkat ve nhlak itibariyle 
hPmsiresi Cihanın aksi idı. Kısa boylu, 
kö .. e bir ndam idi. Ccnesinde d::ığınık 
bir halde bulunan bir- kaç kıldan başka 
kıl yoktu. Yas ı yanaklı idi. 

Gözlerinin akı sanki bir u~kudan 
uyanmış ~ibi kırmızılıkla karışık idi. 
Bununla bcr:ıber sidd"tli bir şa~kınM. 
ile götlerin~ bir pericanlık inzimam el
miş idi. O halde )ti size baksa tavana. 
yahut kapıya bakıyor zannedrdiniz. Bir Ingiliz havacıları 

şeye ~abit bir nazarla bakamazdı. Si- Londra, (•ır ... rt) _ Londr ... Muha- ı d •-ı d ·· dok kil 
ı.inle konustuğu 7.nman yere bakarak . . . m... . •• . un Ull arı yer en yuz san ometre 
k d h t .. ,__ ki tit bırımızden - lngılız hava kuvvetlerıne öteden atılmış olduklarını riyazi bir ka-
onuşuyor u, ya u goz ıu1pa - nrı - k ·r 1 . f d Al t' l k . h d t k. d. . b' 

redivi halde sizden baska tarafa bakar- mensup .. c .. ~ tayyare erı tara ın an - ıyet o ara 11.a c en es ın e ıcı ır 
dı. Söz siivlı:-yince gôya tehlikeli hir .m:mya uzcnndc yapılan her ke if uçu~ makale çıkmış11r. 
mevkide bir şeyden korkuyormuş gibi n~hayet,inde, bu 1ngiliz muvaffakıyetı- Londrn salahiyettar ınahfillerince ya
tilrek dudaklar ile rabuk cabuk söz söv- nın vus atı ve Alımın makamlnrınn <1rı.ct- pılan tahminlere göre, son zamanki don
lerdi. Maamafih pek ziyade kurnaz, hi- tiğ! endişe. hakkında yeni deliller elde lar Almanyanın c:lemir cevheri ithala
lckilr, hodgfım, hayır düşmanı bir mah- cdılm;~<te<lır. tını ciddi surette mütecasir etmiştir. 
luk idi. Diinyada kendi nefsinden ba lca lngılıı. ~mtbuatında bu son .1.amanlar- Baltık deniz.inin donanmaaından maada, 
kimseyi sevmezdi da neşredılen beyanat ve harıtalara nn- lsvcç demir cevherinin §İmali Iıvcçten bu 

(&iman) içeri ·girer girmez derhal zaran, ..:imdiye kndnr ?.ngi~iz. tayyar~h]cri cevherin en faz.la istihlak edildiği Ruhr 
pederinin yat:ığına koştu. Bac:ınrla sa- tarafından Almanya uzerınoe tnkrı en havı.uma kadar naklinde bir tak.un ma
rıksız, ipekten bir külah vardı. BU tün 56 uçuş. yapılmış vo .eçen hafta :z."lrfı.n- nialar :.cuhur etmiştir. Almanyanın mu
viicudunu koplmnı bir cübbe giynılş da Bcrlın. Bresl:ıv, VJyana, Pr:ıg şehır- tnd ithal limanları Rotterdam veya Em
idi. Cübbe 0 kndar uzun idi ki yüriir- lcri ile Baltık limnnları üz.erinde uçul- dendir. l.Iıkin Ren nehri aeyrü sefer için 
ken ayakli'rı eteklere ctoln.şıyordu. Pc- mu tur. . . . tehlike arzettiği gibi, Emden limanı da 
derinin \;anındn durarak: Lon.drn ıl; BerUn arasındaki mesnfe hir müddet kapıılı kalmıştır. 1938 ııe-

- Kanmnı Sahhaneye J(İttim. Orada 630 mıI YC I• ransız hududunu~ e? ya~ın nesinde Almon limnnlarına çıkarılan de
kahini bulamadım. s..,bah celcceğini noktasından Bre .. l. \'~:ı 42? mıldı~. Duş- mir cevherinin yüzde on ilci,i Bremende 
sövlediln. Kendi e\'İne gidip arıynyım man toprakları uı.erınde rnra e<lılcn bu ve yüzde on dördü de Hamburgda tah· 
m;? dedi. · uzun ucuslar, Alman tayyare faaliy<'lilt' liye edilmi tir. Bu limanlarda iıe donmu§ 

Merzban us•ınen df'lalet eden bir tn- nynnı dikkat bir tezat teşkil etmekte- cevherin icap ettirdiği techiz.at mevcut 
,·ırln basını salhyarak: dir'. Bi;kaç Alman t.;yy.aresi Jn~iıtc.r~ dej:(ildir. Her halde, Almanyada istihsal 

- Buraya gelmeden onu arıy:ıbilir- sahıllerıne lı:ndor ~elebıldıyse de hıç hırı edilen ve mutad olarak kanallar vasıta
clin. Fakat zararı yok. Yarın w aktardım bir kaç milden fozl:ı içeri girememi•'lir. sile nakledilip vagonlarda donmağa ma-
birini r.önderip r.ı-ğırınz. Hnmdolsun Alman hiiküınf'ti bu İngiliz --Uçuşlnrı- ruz imlan cevherin tevziatı felce uğra-
uşaklarımız var. Simdi sen işine j!il. ?ı Alm;:n hnlkmdan saklnmaya çalıst! mıştır. Ruhr havzasına en yakın bulu-

Cihan pederinin Jehçccine QDUn kar- ı.>e de muvaffak olamadı. Alman dafı nan miiden ocaklnn Siezcrland ile Lahn 
d si hakkında bilyUk bir nefret besle- tayyare toplarlnın ateş açmamış olması. Dili ocaklandır; halbuki bu ocaklar: Bir 
mckte olduihmu, kard inin ev.ilmr.~c Alman hii~ümclinin bu nrzusu il? iı~ah ay 7.aıfında ihtiyaç görülen 1,300,000 
layık bir mahlUk olmadığını anlıyordu. edil:nektedır. Tayyare uçuşları bır de- ila 1,-400,000 tonluk i~tihsale mukabil 
Bnbasınm kardel'i hakkında 0 zamana rcceyc kadar halkdan gidencbilirsc de, ancıVı. ayda 250,000 ton cevher temin 
kadar bu derece· ~edid bir lisan ku11an- atılan beyannameler] gizlemeğe imknn edebilecektir. 
dığını ~örmemis idi. Saman ise babası- olmadığı bu beyannameleri toplıyan1arın Sadece Avusturyayı ilhak etmi~en 
nın ne kasdcttii!ini bilmemezlikten gele- cezalara çarptırılacağını bildiren karar- Almanya ile Avusturyamn mü,tereken 
rek cevap verdi: ların ilAnından nnlnc:ılmaktadır. iııtihsal ettiği dökme demuin yüzde eek-

- Bnbncığım! Kiihini mutlaka bu ak- «Volkischer Beobachter:t gazetesinin geni ile iltihak ettiği bütün yerlerde da-
şanı istediğini bilmiyordum. 24 Şubat tarihli Viyana mıshasında tıpkı hil olmak üzere bütün Almanyada istih-

Yok.sa onu alıp getirmeden buraya bir Alman çiftini temsil eden ve bir sa- sal edilen dökme demirin yüzde altmıt 
gelmezdim. Bir dahn gidip kendis;ni arı- bnh uynndıkları vakit tarla veya b:ıh- sekizinin Ren mıntakasından, Veıtfalya 
yayım mı? celerinde beyannameler bulan •B. ve dan geldiği düşünülürse, vaziyet hakika-

Merzban oğlu söz söyler iken onun Bn. Fischere> bu beyannamelerin bu- ten ciddiyet a~zetmektedir. 
yüz.üne dikkatli dikkatli bakıyordu. 
(Saman) siizünü bitirince Merzban yü
zünü öblir tarafa ceviu~rek: 
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OzOM 
Halkevinde dün saat 15.30 da amatör 702 Üzüm tarım l2 17 

- ll - ressamların sergisi açılmıştır. Halkevi 492 S. Gomel 11 15 75 
Cihnn pederinin ne düşündüğünü, ya- idare heyetinden kJ7. muallim mektebi 283 Esnaf Bnnknsı 10 75 H 50 
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193' m. 183 Kca./lZO Ww 
1ın kendisine söylenecek sım anlamak müdürii B. Rahmi Balaban bir nutuk 324 Alyoli bira. 11 50 13 
için hliyük bir meraka düşmiiş idi. Pe- söylcm~ir. Açılış merasiminde Halkevi 176 A. R. Üzümcü 11 75 12 

T. A. Q. 19.7t m.:15195 Kes./ 20 Ww. 
I . A. ... 31.70 m. 1465 Kes./ ZO Ww. 

derinin hnstnlığını, 7,aif]iğini naz.an dik- idare heyeti, komite fızalnrı, mektep ta- 146 Avni Mesen·ctçi 14 16 
kate alarak sım o nnda kcndi-:ıne söy- lebclcri, Ege amatör ressamları hazır 142 K. Taner 10 15 12. 30 Program, ve Memleket saat 
letmeyi münasip görmedi. bulunmuşlardır. 125 D. Arditi 11 50 13 50 ayarı, 12. 35 Ajanı ve Meteoroloji ha-

Onun Afşinden bnhsetmemesi ken- Töreni müteakip hnlk sergiyi ziyare- ]]fi Akseki Bankası 8 12 50 berleri, 12.SO Mü.dk: Anlcara ndyosu 
disini memnun ediyordu. Ancak o sıra- tc başlamıştır. 57 Cevdet Alanyalı 11 50 17 25 Küme ses ve ııa:.r. heyeti, idare eden: 
da habasmın huzurunda bir fırsat bu- Sergide teşhir edilen ressamlar istik- 50 N. Üzümcü 12 50 13 M~ud Cemil, 13. 30/ l 4. 30 Müzik kü-
lup Aydoğduyu ı.ikredemediğinden mü- halin biiyük ressamlnn olncak amatör- 44 İstiklal El birlil:<i 15 75 lG c;ük orkestra (Şef: Necip Aşkın) ı _ 
ter.Jösir bulunuyordu. Bahasına Aydoğ- lerin resim kabililct ve sanat şevkleri- 5 Y. E. Bcncuya 14 14 Franz. Lchar: Libellentanz operetinden 
duıfan hnhsedecek olur ise babasının ni göstcnnektedir. 56 A. Mayda 11 50 11 75 Potpuri, 2 _ Tııchaikovıky: Kanzonctta 
onun hakkında medhü senada buluna- Genç istidatları bu miinasebctle tcb- 2718 Yekun 

(Keman için Konçertodan) 3 - josc 
caj?ını, hu sayede babasının bu izdivaç rik ederiz. 529877 i Dünkü yekun Padouk: Macar Melodisi, 4 _ Königsho-
hakkmdaki fikrini nnlıyacağını ümit 1 

- • - 532596 .ı. Umumi uckun T l E 
2 .J fer: iro nternıez.zosu, 5 - Georgea ediyordu. Cihan snir kızlar gibi böyle y · h cıJ N 7 9 "'" em ava arımız 0

• oN Biz.et: inci Avcıları, 6 . jac. Grit : Mar,, bir bahsi babasına açmaktan korkar, sı- · No. 8 l1 
:kılır bir kı7. değildi. Akıl ve dirayet sa- Gedikli yuva:.iyle Türkkuşuna Izmir- N 9 12 50 

18.00 Progrıını, ve Memleket aaat aya-
hibi idi. Baba.siyle bir erkek gibi konu- den yeni fwı kayıt muamelesine ehem- N~: 10 15 n , 16.05 Müzik: Radyo caz orhıtruı, 
§Ur idi. Maamalih bu işi Aydoğdunun miyetle devanı o]unm&ktndır. No. 11 17 50 

18.30 Çocuk saati, 18.55 Serbcst saat, 
gelip bnbasının huzuruna girmeai zama- Müracaat edenler <lerhal sıhhi mua· ZAHiRE 19. 1 O Memleket aaat ayarı, Ajans ve 
nınn talik etmeyi daha muvafık buldu. yeneden geçirilmekte ve muameleleri 30 ton Bakla 5 Meteoroloji haberleri, 19. 30 Müzik, 

Cihan babasının odasından çıkmak tekemmül etmektedir 56 balya Pamuk 42 50 45 Çalanlar: Ru~en Kam, Vecihe, Reşad 
için hazırlanır iken u§8k içeri girdi. Sa- - *-- · Erer, l.ı::.ı:ettin Öl.:te. 1 - Okuyan: Necmi 
man geliyor eledi. Menban bu ismi işi- Amerikanın Müt- Para Borsası Riza Ah111kan, 1 - Hüseyni pe~revi, 2 -
tin e canı sıkıldı. Faka ~tt- Suphi i'..iya - Hüseyni §ark>: ( F eryad 
lil<ten ~eJerelr· t~fı•klerle olan CÜMHUJUYET MEIUU2 BANKASJ ediyor bir gül için), 3 - Rahmi bey ~ 

- Girsin, dedi. ltLEAIÜNG KURLARI Hüseyni şarkı: (Kimin mecburu hüsnü 
~man i,....ri girdi. Onunla Cihanın ) .. AJ• Ef ı ı k .. - t•JCarctı• Sterli•'"en ıa ... .iai bir Türk liruuıuı in111ın , , - ı •. - nüscyni şar ı: ~üz.lcrine bakılırsa kard- olduklanna -....~ ,. (N. b. h t• ı ) 5 H·· """' mukabilidir.. ıce ır asre ın e , - ..... _ uıey-

inanmnk kabil değildi. Filhakika Saman ni türkii: (Zeyno nereden geliyor), 6 -
(Cihnl"\ ın vn1nız baba dhetina.ı kar- Vaşington, 16 (Ö.R) - Kordell Hull Satış Alış ..... _ Hüseyni tiirkü: (Mecnunum Ley-
ded idi matbuat toplantısında Amerikanın mUt- Sterlin 524 521 lamı gördüm). 2 _ Okuyan : &mahat 
Onuı v::ı desı· 'L"ndli b·ır cariy ·d· tefikJcrlc ticaretini korumak i"in İngı·- c-tış Al 

• rn e ı ı. ,. .:w ış özdenscs, 1 - Şemsettin Ziya - Kürdili 
V rnt lda Saman sekiz yaş d b ] liz ve Fransız mümessilleri ile mli:r.ake- Sterlı"n 52.. 521 c • 11 ın a U u- " H. Şarkı: (Güvenme hü:müne), 2 - Rn· 
nuyordu. Sonra pederi Kafkasyaya git.- relere devam ettiğini, İngiltere ve Frnn- Dolar 76 81 77 26 K el 1 ti Or:ıda üzel bir çerkes kızı buldu. saya ihracatın iki mis1inden fazla arttı- Belga 4.S2G 4.S53 if bey - ür i i H. şarkı: (Rengi ruhsn-
Gii?.ellifiini ahl:lkını beğendi. Onunla ğını söylemiştir. Jirnnsız fran~ı 3364 3384 rına), 3 - Refik Ferııan - Muhay)cr şar-
~vlenı:-ı k Fer~aneye getirdi. Kadıncn- --JI.- Pezetas 1:442 1:486 l:ı: (Her giizel bağından), -4 - Mustafa 
i(ız biri (Cihan). cJiveri yine bir kız ol- Yu·· ksek Sovyct Flurin 1.4459 1.4545 çnvuş - Nikriz şarkı: (Elmas senin yü-
nıak iİ7"rP bir ikiz doğurdu . Bu iki kız isviçre Frangı 3.4244 3.4445 7.Ün gören) . 20.1 S Konuşmil (Tarihten 
heniiz kürük iken validcJeri vefat etti. İsveç kronu 3.2217 3.2407 snhifcler), 20.30 Müzik : Fasıl heyeti, 
Mrnban bunlnra (Hnyızran) ı müreb- Konseyi Norveç kronu 3.379 3.400 21.15 Miizik : Oda müziği - Brahms: 
ltiyc tayin elti. Merzban bu çerkes zcv- .. Çekoslovak kronu 23.09 23.20 Pianolu Kuartet (Sol minör), Cemal 
ceııin Vl'fatmdan sonra bir dahn evlen- Moskova, 16 (0.R) - Yüksek Sovyet Din&r 35.22 35.40 Re,id (Piano): Orhan Borar (Keman), 
mek istemt'di. Ciinkü son derece güzel- konseyi 29 martta içtima edecektir .. Leva 64.44 64.83 Zeki Berküren ( Viola): Enver Kakıcı 
Jillnden ve akıl ve dirayetinden dilayı Ruznamesi neşredilrnemiştir. Ley 92 9% (Violonsel), 21.55 Müzik: Melodiler •m çok ıwviyordu. Validelerine pek Alelade bir devre olacağı tahmin edi- Rayşmaık 1.97 1.98 (Pi.), 22.1 S Memleket saat ayan , 
~k benzedikleri için bu iki kızı sevdi. len bu içtima B. Molotof tarafından bey- Liret 15.20 15.29 Ajans haberleri, Ziraat, Esham - Tah-
Fakat bunlar henUı. i.iç yaşına varına- nelmilel vaziyet ve Sovyet Rusyanın Drahmi 103.97 104.50 vilat. Kambiyo - Nukut horsaaı (Fiyat). 
dan biri gayet garip bir şekilde knybol- harici siya.1Cti hakkında verilecek iza- Zloti 4.2159 4.2373 22.30 Ajaru spor servisi, 22. 40 Müzik: 

Şimal paktı 
~--------~x•x~-------~ 

Almanyanın menfaatin~ 
mi yapılmak isteniyot• 

-------...,:x*x er fl 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE - belki taarruza ceııaret etme:ı.le! \~ 
la takib etmelidir. yet - Fin harbinin tecrübele~ı, kll,.,-1 

Londm, 16 ( ö. R) - Dcyli T elg- de\'letler için, pek ziyade l~ik ,~ıl 
rafm Kopenhac muhabiri bildiriyor: le~e .mukavemetin imknnsızhgır>I J 

lavcç ve Norveçte umumi efkar Fin- mıştır. .
1 

rle' 
landiyn ile bir pnkt akdinin artık lüzum- Sovyetlerin garba doğru 1 t. 

su.duğunn kanidir. Zannedildiğine göre menfentleri barizdir. ı.f'. 
Vilhdm~ırase (Alman Hariciye ne- Moskovada akdedilen ulh aıı ~~ 
zareti} Müttefikler nblokasını yarmak 111 ancak bir merhaledir. Sovyet ıtı '# 
maksadile bu ittifak fikrini ileri sürmek- garba doğru ileri hareketine ~ev•~ 
tedir. ilk fırsattan istifade decekıır. h('V, 

Oalo, 16 ( ö. R) - Norveç Parlu- için Js\•eç ve Norveç askeri "?' # 
mentoau reisi, Finlandiya ilr. tedafüi it- ıimdi yeni bir strateji ve yeni ?11 

tifok hakkında malumat almak için takib etmek mecburiyetindedı~· I•~ 
Helsinkiye gitmiştir. Sıokholm. 16 (Ö. R) - fır> c1' ıt 

Norveç resmi mehafili parlamento dahil. şimal memleketleri aıasırı~dedf 
reisinin hüHımeti tarafından tavzif edil- dafüi bir ittifak yapmak üzere ad• ~ 
m'° olmadığını beyan etmektedir. cekleri konf ernns tarihi yakın el• ıcf 

Parİ8, 16 ( ö. R) - Finlandiyada, olunacaktır. Konferansın Oslo ~ 
üç ,imal devleti arasında tedafüi aske- ]anması muhtemeldir. Finlandiy• ~ 
ri bir it tifak akdi meselesi baf)ıca 'konuş- c.iye nazın Taner, Aften Blaclct~iJ 
ma mevzuudur. Helsinki mahfillerinde nalının bu ittifaka hiç bir engel eÇİı1 ~ 
deniliyor ki: olmadığını, timdi lsveç ve ~orf ,fdl 

Eğer Sovyet taarruzundan evvel böy- milli müdafnalarmı temin ıçın • • 
le bir ittifak mevcud olsaydı So""Yetler lerini teks.if etıilderini söylem~ 

Sumncr Vels 
--·---

ltalya kralı Ciano ve 
Muasolini ıle göTÜftü 

- BAŞTARAFI l in~i S AYFADA -

{illerinde kral Eınanücl, Papa 12 inci Pi 
ve B. Ruzvelt tarafınd3Jl müştereken 
ertaya atıbcak bir sulh planı ile alaka
dar görünmektedir. 

Londra, 16 (Ö.R) - B. Sumner Vels 
Londra ziyaretini miiteakip B. Çembcr
layn ve Lord Halifaksa İngilterede ınaz.
lıar olduğu iyi kabul dolayısiyJe te.şclc
kür telgrafları gönd nniş ve gerek ken
dileriyle, gerekse diğer İngiliz devlet 
odamlariyle göriişmek fırsatını buldu
ğwıdan dobyı minnettarJığını bildirerek 
Kral ve kraliçeye de, knbullerinden d<r 
layı. tfı:t.imJerinin ibltığını rica etmiştir. 
Başvekil Amerika sefaretine gönder

diği cevapta B. Vebin 7.iyaretinden 
kendisinin ve hüküınet arkada.'ilarının 
cok memnun olduklarını beyan etmiş
tir. Lord Hnlifoks ta reisicümhur Ruv
veltin müıncssiliyle görüşmelerinden 
doltıyı memnuniyetini ifade etmiştir. 

Roma, 16 (Ö.R) - Amerika hariciye 
müsteşarı B. Suınner Vels hariciye ne
zaretine geldikten üç çeyrek saat son
ra Alrnanyanın Roma sefiri Fon Ma
kenzen de Kigi sarayına gelmiştir •. Al
man sefirinin, kont Ciano ile B. Sum
ııer Velsin konuştuklan odaya alındığı 
tahmin edilmektedir. --·-

ORMEK KÖYÜNDE 
TOPRAK BAYRAMI 
Karşıyaka Halkevi köycüler ve sos

yal yardım kolları intihabatı yapılmış 
:dare heyetleri ı;eçilmistir. 
Karşıyaka Halkevi köycüler kolu ta· 

rafından toprak bayramı ~refine Ör
nek köyünde köylü ve mektep çocuk
lan ile bera bcr çok zengin bir merasim
le bayram kutlanacak ve B. Sıtkı Süş
rü Pamirtan tarafından bir hitabe ve
rl1e<:ektir. 

Bu akşam Halkevinde (Sadettin Kay
nak) gecesi musiki müsameresinde bay 
Sıtkı Şükrü Pamirtan tarafınd3Jl da in
kıU\p mcv-.ıuu i.izcrinde bir konferans 
verilecektir. -x-

Kaçan ma hkumlar 
Şibin Karahisarda soygunculuktan 

yedi.şer ~ne ağır Jıapse nıahkfun edi
lerek ceza evinde mahkılmiyetlerini ge
çirmekte olan Recep oi,'Ullanndan Ah
met ve Ömer oğlu Mustafa bir hafta ev
vel hapishaneden firar ebnişJerdi.. Bu 
iki mahk(lmun Erzincan civannda ya
kalnmhk lan ''e aranmama'n bildirilmiş
tir .. _ ,.._ 
ÖDEMİ$ 
Ehli hayvan sergisi 
Ödemişte ehli hayvan sergisi açılmış 

ve numarataj ı dün ikmal edilmiştir. Bu
gün ikramiyeleri tevzi edilecek ve halk 
sergiyi gf.'7.ecektir. 

--------~------------~ 
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Yardım ListeS1 ~ 
ı.JV 

Şekerci İrfan ve Hnkkı jl 
Kardeşler JO 
Osman Zeki Dülgeroğlundan 
ŞekcrleJ??e mağazası Mustafa S 
Derviş . . ~ 'JfS_ 
Ali ihsan ve TahSın Necıp oghı jO 
Kuru yemişçi Sabri Gülbey ~ 'lt 
Bugünkü yeldin ,f.41" ,. 
Eski yekun 1 5oS1 ı• 
Umumi yekun H - - m 

Bir hırsızlık vak'_..~ 
Halimnğa çarşısında şişe tüc~.~~~ 

Muuıffer Keınnhlı oğlunun du. <.';; 
elan çalınan 20 lira kıyınetindeJcd ~ 
bıçak ve kaşıklan ayni mağaza :ı et" 
şan Cemil oğlu Faruk Baym:ınıdli)t'" 
rak sattığı anla.şJ1mış. suçlu a 
verilmiştir. •el ıf 

Faruk Bayman, bir müddet e.v~ if 
bıtava miiracaat1e polis mesleği.il 
mek için istidada bulunmuştu. --·-DÜZE LTME ı1" 

Gazetemizin dünkü tarih ve ı04bi1' ~ 
yılı nüshnsının b ·nci sayfac:ı (CJI~ 
ikinci sütunlarında neşredilen k' ,ıı~ 
tı tutlası) müdürlüğü ilanındıı 1 (~ 
bayaa edilecek taş miktarının ic'f 
metn• mikabı olarak yazılması dcır' 
ederken sehven (90) metre nıikflbl 
miştir. Keyfiyet tnshih olun~ 

iJçolı Spor lıuJüllii 111" 
ııanlığından : .. ti ~-

20 Mart 940 Ç'lr~amba g~fl ljı"i't 
şamı saat yirmi otuzda kuh1~1ır 
zün senelik kongresi yapıla_ Jetft' 
dan a7.alarm Tilkilik Osman:zıt<-• ,;. 
ki kulüb binmnndn bulunınalafl 
ca olunur. 'f• 

RUZNAMEi MOZAKERA . 
Senelik idare heyeti raPorll· 
Yeni idare heyeti intihabı . 
isim değiştirme. ~ 

lZ..WR SULH HUKUK M.ı\fll' 
MF.SJNDEN: 

SATlŞ 11..ANI .. ,c'.J 
Ömer Şükrü, Ahmet Necip, J.J~yeiıil' 

Sabri, Muslnfa Nuri ve Ayşe Nt\ 1'" 
müştereken mutasarrıf olduk ~[ r sD' 
rantinada izzet ve Kadri eJendı c JıP 
ka~mda kfün 6-16 snyıh bir bnP191ııı' 
mahkemece verifon iz::ılei şuyu ]<ali ,;ıt 
istinaden 18-4-940 Perşembe gün si!'de 
15 te h.mir sulh hukuk mnhkP.ı11c tıılı' 
salışı yapılacaktır. Bu arttırmada .{it:~ 
min olunan bedel 1750 Jiraoın ~td~ 
yetmiş beşi nisbetinde bedel "ete ıı~ 
takdirde talibine ihalesi yapılacıt ıstı~ 
takdirde satış on beş gün daha 11 

9
rtt="' 

rak ikinci arttırması 4-5-940 cuııı ,pı~ 
giinii saat 10 da yine dairemizde YJt i6tt" 
caktır. Dnha fazla malfımat alıll~ NJ" 
yenler dairemizin 939-1313 S8Y1~# 
yasına müracaatları ve arttırın8 r 
meıı:ini tetkik etmeleri ilan ol~ 

Bornova Belediyesinden: 
120 1ira aylıklı Belediye tcbaheti açıktır. isteklilerin Bornova t,ele' 

diyesine müracaatları. 

Jzmir 
lef on 

15, 16, 17 886 (47~ 

Posta, Telgraf ve 
müdiirlü i?ünden: 

Te-

1- Eksiltmeye konulan iş: lzmir Posta binalarile Karşıyaka 1'°91
8" 

nesi trotuvarlarının kare p laka döşemesi. 
2 - Ke§if bedeli 822 lira 28 kuruştur. it' 
3 .- Eksiltmesi 14/3/940 tarihinden itibaren on beş gün müddet 1· 

dir. ihalesi 28/ 3/ 940 tarihinde Persemhe günü saat 14/30 da P. 'f. )B"' 

Müdüriyet bina~ında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yap• 

cak4tır. Ek ·ı . b .. f .k k ··d·· ·yet le" - sı tme §nrtnamesı ve una rnu te ern evra mu urı 

vazım kaleminde bedelsiz suretleri alınabilir. ar 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 6 1 lira 67 kuruşluk muvakkat 

7'htiştu. Cihan yalnız kalınca Me:rzban hat dolayısiyle hüyUk bir alaka celbe- Pengil 3.6801 3.69M Cazband (Pi.), 23.35/23.30 Yannki 

1fiin J""•ıh:ıhbctini ona tevcih etti.-=B~ir~d~ece=ktir=~·~-----=--== ..... ~.....;:=~;FF;;·~S;ER~;B;IST~====:::::=::=~~=~~:·~m..~:['.=========-------..1.i•li'ılı"ilı""iill'ı*ıNll, •• 
minat vermeleri ve nafıa dair · · 



FOSFARSOL POSFARSOL, Kanın en hayati biıinı olan JurMm yuvulacaklm tneli18felı: çolalm. Tada t,«ah teraia eder. VU 
clev'anda raıçlilt, dinçlik verir. Siıılrlen unlaıulırar.k asabt bdh:ranı.tı, aylnlstDJ1rt- gicleru. M1111MW inkıbazlanla, 
banak t .. belliğinde, Tifo, Grip, Ztıtürrieye, Sıtma nekahatlerhi«e, Bel ı~ n adetiıi ikthlaN. ve kilo almakta 
şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
POSFARSOL'ün: Diğer bütüa kuvvet iuruplannclan ü .tünlüğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, İŞTİllA 
TE:\UN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekiletinin resıni müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

lzınir Esnaf ve Aha i Ban
kası idare meclisinden: 

Umumi heyeti davet 
~ Esas rnukavelenamemizin 56 ıncı maddesine tevfikan, senelik alel
~c heyeti umumiye toplantımız 26 Mart 1940 tarihine müsadif Salı 
ıtinü saat 1 4,30 da, Atatüxk. caddesindeki bankamız merkez binasın
da İcra olunacaktır. Mukavelenamenin 61 inci madde.i mucibince 
lllaleten veya vekaleten 50 hisseyi temsa eden ortaklann, ruzn.amede 
razılı hususat hakkında görüşmek ve karar ittihaz eylemek üzere yu
~ıda yazılı gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları ve topl~ 
ta g\iniinden en az bir hafta evvel merkez veya JUhemize müracaat 
~erek duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. T oplanbya veka
ııqen İftiıak edeceklerin de hissedar olmaları meşruttur. 

Müzakerat rozna esi 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1939 senesi bilinçosunun tetkik ve tasdiki ile idare meclisi --IUn ibrua. 

ı.} - ':ilayet umumi meclisi namzedi olarak gösterilen za~n inti-
....._.n ıcrua. . 
. 4 - Müddetleri biten iki ve istifa eden bir azanın yerine üç aza 
~-

5 -.. Müddetleri bitmiş olan iki mürakiplik için intihabtn yenilen-
~i. . 

6 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün dağıtılmasına 
· l't tevzi gününün tayinine ait teklifin' tetkiki. 

7 - ldare meclisi azasına verilecek huzur haklarının ve mürakip 
ikrttlerinin tayini. , 

Vekaleten iştirak edeceklerin 
&alibiyetnameleri şu suretle 

tanzim edilecektir 
19 Jllrıir .~af ve Ahali Ban~sı ~ürk Anoninı ~irke~in 26 ~art 
ha 40 tarihınde ve şayed ekseriyet hasıl olmazsa talik edilecek tarihde 

1 .. nlta nıerkez binasında akdi mukarrer ve müzakere ruznamesi ma
urn alelade heyeti umumiye toplantısında beni temsilen hazır bu-

b .. 
lunarak müzakereye istirake ve bu hususta reyız~ermeğe, evrakı Jazi
tneyi imza etmeğe veİhasıl işbu heyeti umumiyede hissedar sıfatile 
l'apılabilecek her türlü hususat ve muamelatı namıma tam ve 

namımıza 

tllı.ıtlalc bir salahiyetle imzaya . . . . . . . . . . de . mu~im 
• • • oğlu . • . i Vekil nasb ve tayin eyledim. 

693 (369) .......____ _______ __;____________ ____________________ _ 
lzmir Defter4arlığınclan; 
~No. ---13 

Muhammen icar 
Lira Kr. 

14 
ıs 
16 

llciçeımelik cad. 56 Eski 82 T aj No. lu Dükkan 
Bayraklı Şeref sokak 9 T aj No. lu Hane 
Mersinli Banyo sokak 14 T aj No. lu Hane 
11cinci kordon T uzhane sokak . 1 2/ 18 No. lu 

83 00 
240 00 
67 50 

Di\kkan 60 00 
17 Kahramanlar Bahçeli .sokak 205 Eski 200 yeni 

tajlı Hane 24 00 
18 Yemiş çarıasında 53 Eski Numaralı Mağaza 200 00 
l 9 Darağaç Topçu sokak 6/7 Eski 24 T aj No. lu 

Baraka 20 00 
2() Sehitler Altın sokak 25 eski 31 yeni No. lu 

Hane 180 00 
2

1 Yeni Maliye şubesi ikinci kordon 41 tajlı gar-
22 gir Depo 

Bahkbanc altında. Birinci kordon 3 eski T 1 
tajlı Dükkin 

23 Bo rnova Ziraat Mektebinde No. suz Konserve 

152 .00 

300 00 

F abrikaa 100 00 24 
Cirit Hanı 32/ 4S Numaralı Mağaza 50 00 

25 Karşayaka Sadıkbey Bahariye sokağında 5 No, 
lu Hane 1 20 00 

26 f<ar~yaka Yemişçipaşa sokak 3 2 Numaralı 
Dükkan 16 00 27 Balıkhane Birinci kordon 4 Eski 9 yeni Numa-
ralı Dükkan 300 00 28 Balıkhane altında 1 inci Kordon 5 eski 7 tajlı 
Dükkan ı 25 00 

~ Y olbedesteninde 48 Eski 38 T aj No. lu Dükkan 200 00 3° Cöztepe vapur iskelesi bila No. lu (Vapur 
31 i.keıe.i) 180 00 
32 Oruç reis Kirpi sokağında 23 Eski 17 tajlı Hane 200 00 

istaıyon caddesi Buca aşağı mahalle 18/26 
NU&:na.ralı Dükkin • . . . 24 00 33 
Birinci Kordon 113 Eski 51 yeni Numaraıt 

344 Deniz Banyosu 490 00 
35 Develi köyü 1 3 Dönüm Bağ 60 00 

Sançay mevlcii Cumaovaaı 87 3e metre murab
baı Ba~ 

~ ~eli köyü 2S Dönüm Bağ 
'43 00 

211 OG 
20 ()() 38 Penıq, Mehmetcik AJsancak 7 Numaralı Arsa 

;.İ.nci Kordon Tuzhane sokağında 24 No. lu 
39 ukkan 48 00 

ile. . 
0.1.ncı Kordon T uzhaoe sokağında 22 No. Iu 

y iillan W 00 
9-to ~~~ yazılı emvalin lm- .senelik icarlan peşin para ile 15/3/ 
ql'cd arıhınden itibaren l 8 gün müddetle açık arttırma usuliyle mü-

~ (~~ konulmuştur. ihaleleri 1/ 4/ 940 tarihinde pazartesi günü 
.__lllrtı } de Milli' Emlak Müdürlüğünde yaplacaktır. Taliplerin mu
~;1- bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçe~ini komisyonun 

.. ı.ı Unclen ev~d yatı.rar~ yevmi mezkurda M. Emlak Müdürlü-

Rahat iskarpin 
• • 
ıcın • 

H İ J i J Eczaneıine uğramak 
ldzrm 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 

( Nasırol Kemal ) 
Na•ır ilacı ciilden ıaheaertlir 

ALTIN RÜYA 
Kemal Alıtcq lıolıul caeaan içinde ....... 

sarışın rüyalar gösıeren fwlıalade.,,,. ıq 
11ıııneın lıa fıoliııyu ilen pelı seudlm.. 

Ur. Demir Ali 
. KAMÇIOOLV 
cm ve 'fenasU1 hastahktan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55.~ 
~İzmir • Elbamra Sineması arkasında 
~ Sabahtan akşama kadar hastalanm 

kabul eder- TELEFON: 3419 
...... • t>.aGDCr~JW: 11 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
iZHİR HElfl..EKEr 

HASrAlfESİ DARJLIYE 
MVrAHASSJSJ 

~Juayenehaoe: İkinci Beyler 
No. 2S TELEFON: 3956 ' 

Sai~~in1 
Tckand 

Çocuk ~tahklan Mütalıa.sa<ıı 
BERUN ve KÖLN ÜNİVER
SiTESİ SABIK ASİSTANI 

Hastalanın İkinci Beyler Numan 
N zade sokak 5 No. da her gün saat 

birden sonra kabul eder. 
~ TELEFON : 3'53 

EV1:: 3'59 -- .... -· 
lZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Alireis mahallesinde 951, 953, 971 ve 

1032 sayılı sokaklarda kanalizaSYon 
yaptırılması fen işleri ınüdiirtü~de 
keşif ve şartnamesi veçhile · açık cksılt
meyc konulmuştur. Muhanunen bedeli 
1200 lira olup ihalesi 18-3-940 pazarte
si günü saat 16 dadır. 

Iştirak edecekler 90 liralık teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzu ile en
cümene gelirler. 

3-8-12-17 743 (403) 

paraj santralın bahçe.si içlııde 2 sa
y:ılı deponun bir sene- müddetle kiraya 
verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile. açık artırmaya ko
nulınll§tur. Muh:urunen bedeli 70 lira 
olup ihalesi 22/ 3/ 940 Cuma günü saa.t 
16 dadır. ~tink edecekler 5 lira 25 ku
rtı!jlu'k teminatı Iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile Encümene gelirler. 

7 12 17 21 788 (422) 

tZMlR ASLtYE M.ıtlncEMESt 2 ci 
HUKUK HAK1MLtC1NDEN: 

Sayı: 940-308 

SIHHAT VEKALETiMiN RESMi RUHSATINI HAtz 

KA'E 

'iddetll BAt, DtŞ atrı· 
laram, ROMATtZNAsan· 
Cllal'llll SDdR, rallatsız· 
bldarmı derhal geçirir 
GlltP, NEZLE ve SOOUK 
algmlığına karşı mües· 
sir ilAçtır. 

icabında rflnde 1 - 3 lıate 
almır. Her Ec:ıanede bufonm. 

T. iş · Bankası 
Küçuk cari hesaplar 1940 ihrami vı planı 
KEŞtDELER : l Şuba~ l Mayıs, 1 ApstOs, 
ı ikinci tefl'ln tal'Dderblde yapılacaktaıı . 
A rrl!l!IT..194 O Ik rami ye leri: t'Z7.~»710r/l!J' 

. ~ J Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

2000 Liralılı 2000 Lira 
JOOO.l..iraJdr JOOO Lira 
500 LiraJdı 3000 U... 
2SO Liralılı JOOO Lira 
ı oo Llraıııı 4000 Lfra 
50 IJralılı J7So Ura 
25· Llralıfı 5250 Lira 

• •••••• 

lzmir Yün Mensucaı t 
T. A. Şirketinin Halkapınar humaf fabrikası 
Tarafından menim dolayıaiyle yeni çıkardıiı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracajmız elbieea. için bu mamulih tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Korclo. da 186 1111maracla 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Mt-vkii Vali.:fı Muhammen a. Gnci Net. 
Unr 

lhl;ıban yokuşu Aliağa camü 800 ev" )78/ l 
• :t 600 ev )79/3 
> • 700- e• 363/S 
• > 600 ev 380/7 

Yukanda müfredatı yazılı evlerin }ıizalannc:la yazılı kıymetleri açıl: 
arttırmaya çıkarJıwştır. ihaleleri 1/4/940 Pazartesi günü saat onda 
vakıflar idaresindedir. İstekli olanların yüzde yedi buçuk pey akçesile 
müracaatları 1 O, 17, 23, 29 819 ( 442) 

SPERCO VAPUR 
ACEH2'ASI - ;.-

ADKİATIKA SOSYETA ANONbü 
Dt NA VİGAZYONI: 

Cİ'ITA Dİ BARİ nıotörü 13/3/ 940 ta
rihinde limanmuz:a gelerek İstanbul, Pi
re, Napoli ve Cenov3ya hareket ede
cektir. 

LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 
Ayvalıktan beklenmekte olup Cenova 
Riviera limanları için yük alarak h
reiet edeoek. 
QUİRİNALE vapuru 15/ 16 mart ta· 

rihinde bcklenmektt? olup Triyeste Ve
nedik limanlarına hareket edecekm. 
BRİNDİSİ motörü 16/ 3/ 940 tarihinde 

limawm.ıza gelerek Pire, Briııdiai, Zara 
Fiume, Triye!te ve Vnıec:liğe hareket 
edecektir. 

ADYGE vapuru 20-3-40 tarihinde bek
lenmekte olup Cenova ve Riviera li
manlarına hareket ~etektir. 

NOT - Biltün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şiınalt ve cenubt Ame
rika limanlanna hareket eden ftalia 
Anonim ~yrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRtYES'l1NO anonim seyrisefain lfr
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAtsE ROYALE 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 2ı l3/940 tarihinde bek
le-nmcktc olup Anvcrs, Roterdam, 
Amsterdam limanlarına hareket ede
cektir. 
SERVİCE MAK.İTÜIE JWUl\lA.IN 
SUCEAVA vapuru 30-3-40 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket cdt:eektir:. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle na~lan n 

hareket tarihlerinin katı olmadıtmı ve 
bunların hiç bir ihbara Hızum olmabı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettOp 
etmiyeceğinJ muhterem yUkleyicllerin 
kayıt ve işaret etmeleri rtca olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhurtyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesL 

TELEFON : 2004 • 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
E OIJVtER VE 

ŞVREKAn LTD. 
VAPUR ACENTAll. 

ATATÜRK CADDF.Sİ Rees bi.Öaa 
TELEFON: 2443 

Londra ve Uver:pol hallan içim 
piyasanın . ihtiyacına göre npurı. 
nmız sefer yapeeakhwdır. 

........................................... 
W. P. Henr:y Yan der See 

Ve $Urekası 
ı:J:..--

A:\IF..RiCAN EXPORT LİNES İNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni
yor .. 

EXPLORER vapuru 22 martta bekle
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlarında 
bekleniyor. 

D.T.R.T.-BUDAPEŞT 

OUDAPF.ŞTE İÇİN 
KASSA ınotörü 2.3 martta bekleniyor, 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 
BEYRUT, HA Y1''A, TEL A VİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

İÇİN 
ATID Vap. 25 Marta doğru bekleni

yor. 
Vapurlana tm ve tarihleri hakkında 

biç bil' taalahtit aluunu. 
V apurlann banket tarihlftiyle M v

lunlardak! deliftklilderdo acentll rr.e· 
ruliyet kabul ftmft. 

Daha fula ta!sillt için ATATtlJ' 
caddesi 148 No.da W F. Henry Va.o Der 
Z.. ve ş.ı. Vapw acentalitıaa mllreaı
ıt edilıneai rica olunur. 

ftLU'ON : ZHT~ 

UMDAL 
uM0Mı DMlfiz ACENTAl.IGl L'l'D. 
Zt:TSkA nnviDBA A. D. KO'IUR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Vama i~ hareket edecektir .. Y<İ~u 
\'e yb'lr bbul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten
ce:den gelip 20 Mar.tta saat 12 de Pire 
:Hayfa, Beynıt ve Triyeste için hareket 
cde«ektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı; Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte-

Izmir Eşref p~a hatay caddesinde 35 
sayılı Qvde Zeliha Maide özgirgin tara
fmd'an IzmiE alsancalt mesudiye caddesi 
17 sayılı bey Hasawn aile evinde 26 sa
yıfı ocladıl Abdullah Gaıii ôzgirgin a:ley
JWıe açılan bo~ııa davamıza miitedair 
daveti~ varabn ile- arzuhal sureti 
miiddeialeyhiıı ikamrtgabmın meçhuli
yetme binaen tebliğ edilemediği memu
run şerhiildm anlaşılmış olmakla ve 
zaibıtaca yaptmlan 1ahlcikat netice!ıiade 
yine ikamet~ın anlaşılamadığına 
binaen ar.zuhal suretiyle davrifye vara
kasının mahkemece ilanen tebliğine ve 
:rmıhakenıfllin muallak bulunduğu 22-3-
940 Cuma günü saat 10 a talikine karar 
verilmiş olduğundan bu baptaki arzu
hal sureti.le davetiye varakasının usu
len mahkeme koridoruna talik kılınmı~ 
olduğundan müddeaaleyh Abdullah Ga
ni Özgirginin yukarıda tayin olunan 
gün ve saatte mahkemede ha-zır bulun
Dla"ll veya bir vekil göndermesi ·aksi 
takdirde hakkında muamelei gıyabiye
icra kılınacağı tebliğ lftakannna 'kainı 

--...,.._ __________________ ~------------------------~ d~. 

Turgutlu Belediyesinden: 
Keşif bedeli 608 lira 38 kuruştan ibaret yedi eylul sokağının tema

disi olan 1 1 7 metre uzunluğunda ve 1 2 metre gcnifliğinde olan yolun 
toprak hafriyah ve döşeme işçiliği 8. 3. 940 tarihinden itibaren on bet 
gün müddetle açık ekıtiltmeye konulmu~ur. ihale 22. 3. 940 tarihine 
müsadif saat l de Bdediye encümeninde yapılacağından taliplerin 
Belediye riyasetine müracaatlaıı. 

Gfl"ek vwpurların muvuallt tarihleri, 
gerek vapur blmleri ve navlunlan hak· 
kında acenta bir teahhUt altına &inmez. 
Daha faz.la taf.silit almak için Blriad 
Kordonda 152 mnnarada • UMDAL• 
umum! deniz ACftltalıfı Ltd; mOnlcat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4012 Mil~ 
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n a ın hazırladığı taarruz 
Pek yakında başlıyacakmış ve bu taarruz o kadar müthiş ve kahir ola· 
cakmış ki Müttefikler • 

ğustosda Alman sulh şartına boyun eğeceklermtŞ 

Alman h .. cum pl&nı Garp Cephesinde v ziyef 
Fon Ribbentrop tarafından son Roma Almanlar mevkilerini son bahara 
seyahatinde Mussoliniye anlatılmış nisbetle bir hayli kuvvetlendirmişlet 

Londra 16 (Ö.R) - Diplomatik mah
filler bu hafta Alman tayyarelerinin em-
1ea gemilerine taarruzda bulunmamaln
rını şöyle tefsir ediyorlar: Yakında garp 
t:ephcSinde Almanların büyük çapta ta
arruza başlıyacaklanna bu bir işaret
tir. 

,neyli Telgraf> gawtesinın diploma
tik muharririne göre Fon Ribbcntrop 
Roınada, Almanyanın yakında müth~ 
bir taarruza geçeceğini söylemiştir. Bu 
taarruz o kadar kahir o1acakmı.ş ki 
Ağustos ayında Almanya sulh c:artları
nı müttefiklere zorla kabul ettirecek-
miş! 

Londra 16 (A.A) - Deyli Telgraf 
yazıyor: 

Diplomatik mahfillerde Alman tayya
relerinin lngiliz ticaret ve balıkçı gemi
lerine taarruz etmemelerinin garp ccp
hesinde geniş bir tanrruz hazırlığı yapıl
dığına delalet ettiği söylenmektedir. 
Aynı mahfillerde ha ıl olan kanaate 

göre, Almanlar Sumn"r Vels üzerinde 
iyi bir tesir bırakmnk maksadiyle mu
maileyhin Paris ve Londrayı ziyareti 
esnasında Ingiltere vc Frans"l üzerine 
hava akınları yapmamaktadırlar. 

Paris 16 (ö.R) - Dün a~amki teb-
liğ: Gündüz. cephenin heyeti umumi
ycsinde sUkunetJe geçmiştir. 

1 Bu sabahki tebliğ: Kayde değer bir 
şey olmamıştır. 

Paris 16 (ö.R) - Havas ajansının as
keri muharriri askeri vaziyeti şu suret
le tahlil ediyor: 

Bahar nrif esi olan bugünlerde Alman 
kıtaatının vaziyetinde ciddi bir değişik
lik kaydolunmaml§tır. Vaziyet son ba
harda olduğu gibi devam etmektedir. 

Bununla beraber geçen üç ay zarlm
dıı Almanlar boş durmamışlardır. Mer
kezi Almanyadaki nskeri talim merkez
lerinde yeni fırkalar ha21rlamışlardır. 
Bunların b:ızıları cephenin gerilerine 
sevkolunmuştur. 1 

Belçika ve Hollanda hudu11annda 
Alman kuvvetleri vaziyet ve miktar iti
bariyle eski durumunu muhafaza et
mektedir. lwiçre hududunda da hal ve 
keyfiyet nynı merkezdedir. 

Zannedildiğinc göre, Italya hükümeti 
Vrls'e Almr;.. .sulh şartlnrı hakkında taf
si1fıt vcrecektir. Almanvanın iki tnraf 
arasında miizakerelcrin bac:Jamasına ta
vnssutta bulunmasını kabule hazır ol
duğu söylenmektedir. Harbın yayılma
sının yalnız müttefikler tarafındim arzu 
edildiğine Vels'i inandırmak için Ber
lin V" Romada gayretler sarfedilmekte
dir. Fin - So\ryet sulhu Avrupa harbı
mn sirayetine mani olmak imkanlarının 
mevcudiyetine bir misal teşkil etti~ine 
Ve1s'i ikna için bir dell1 ileri sürmekte
dir. 

Garp cephesinde: karlı siperlerde 

Paris 16 (ÖR) - Havas ajansı bildi
riyor: Dün Fransız cephesinde mühim 
bir hadis(' drğil, hfidi e namına hiç bir 
şey olmamıştır. Hava şartlarının miisa
adesiz.li~i dolnyısiyle hava faaliyeti de 
asgari hadde inmiştir. Fransız tayyare-

yenledn mütl\Uialnrını tetkik etmekte Knt'i neticenin emniyetle istihsali 
ve şunları yazmaktadır: Müttefiklerin için askeri ve iktısadi vasıtalarımız o 
harekeli, ne kadar çok asker ve malze- dereceyi bulmalıdır ki 80 milyon Nazi 
me toplamış olurlarsa o nisbette ezici esirine hakim olacnğımız muhakkak ol
olacaktır. Diğer taraftan müttefiklerin malıdır. Böyle bir siyaset takibi şüphe
şimali Avrupadn veya yakın şarkta taar- siz 1.ahmetlidir ve bunda hiç te göz nlıcı 
ruza geçmelerini teklif edenlere de şu bir şey yoktur. Fakat bu siyasete sabır 
cevap evrilebilir: Bu gibi sergüzeştler ve metanetle devam ettiğimiz takdirde 
ancak malzeme ve insan kuvveti füba- kendi emniyetimizi diğer her şekilden 
riylc ezici bir hfikimiyet elde edildikten daha az pahalıya temin edebiliriz. Bina
sonra düşünülebilir. enaleyh şunu si)y)c:riz: Harp bir sergü-

leri Alman hatları üzerinde bazı taras- Garp cephesinde bir Ingiliz askeri ,Je' 
sut uçuşları yapmakla iktifa etmişler-! faaliyetinden başka bir hareket göster- ı bldirilmiyen beş hava taarruzu 1'9) 

dir. Alman tayyareleri de keza tarassut memişlcrdir. Şimal denizinde neticesi dlmiştir. ,_;_/ 
~--~-----~--~-----~----

17 saat süren harpten sônrs 
Dün bir lngiliz gemisi daha bir 

Alman tahtelbahirini batırdı 
Londra l6 (Ö.R) - dvoning Stan

dard> gazetesi başmakalesinde 1ngiltcre 
ve Fransanın derhal Almanyaya karşı 
taarru7.İ bir harekete geçmelerini ic:ti-

Halbuki, müttefiklerin bu har~ gir- zeşt değildir. Gözleri kamaştıracak bir 
melcri ne sergiizeşt, ne de her hangi harekete ha ]anmasını istiyenler çok sa
bir şan kazanmak için değildir. Yegane kınsınlar: Hükümeti öyle bir harekete 
gayemiz kendi emniyetin)iıi korumak sürükliyebilirler ki bizim halen malik 
,. Nazi taarruzu karşısında Avrupanın oldu;:,~muz bütün avantajları .c;ilip sü-
hürriyetlerini vikaye etmektir. oilrebilir. 

Sovvet-Rumen münaseb tı 
Paris 16 (ö.R) - Dün bir lngiliz ge

misi bir Alman tahtelbnhirini batırma
ğa muvaffak olmuştur. Muharebe 17 
snat sürmüştür. 

Moskova, omanyadan bir ey • 
ıste-

Paris 16 (Ö.R) - Pransız deniz mah
fillerinin fikrince elyevm denizlerde pek 
az Alman tnhtelbahiri bulunmaktadır. 
Alman kumandanlığı tahtelbahirlcri bir
birini takip eden dalgalar halinde sefe
re çıkarmak Hiyad!Jldadır. Bir dalga ge
ri dönünce diğer dalga denize çıkarılır 
ve gelen tahtelbahirlerin getirdikleri 
haberlerden istifade edilir. Şimdi iki 
dalga arasındaki devrede olmamız muh
temeldir. G('çen dalgada çıkan tnhte1-
bahirlerin hepsi dönmemiştir. (Tabii bir 
kısmı hiç bir zaman <1önemiyecektir.) 
Yeni çıkacak tahtelbahirlcr de henüz 
Alman limanlarını terketmemişlerdir. 

. ..., . • • • e ıne te mıyeceg ı 
Kopenhag, 16 (Ö. R) - Sovyct 

Rusyanın Romanyaya karşı hiç miiddei
ynlln bulunmamak hu-susunda Alman
ynyn tenhhüdde bulunduğu sÖ> !eniyor. 
Btt haberi veren cBcrlin ke Tidende> 
gazetesinin Berlin muhabirine nazaran 
bu suretle Romanyanın Almanyaya 
petrol teslim etmeğe devam etmesi 
mümkün olacaktır. 

Aınsterdam, 16 (Ö.R) - Berlin
den alınan haberlere göre Alman hü
kumeti Sov_yet - Rumen münasebetle
rinin inkişafını çok yakından takib <'t
mektedir. Rom nyanın Moskova sefiri 
ile B. Molotof arasında bugün bir gÖ· 
rüşme olduğu söyleniyor. Bu iki mem
lekt".I arasında teessiisü Berlince temen
ni edil<"n devnmlı dostluk yolunda bu · 
ilk bir temas imiş. 

•• ... 

Paris 16 (Ö.R) - Denizlerde mütte
fık gemi kafileleri normal şekilde çalı
c;ıyorlar. Almanlar cihPtinden deniz har
bı tevakkuf devresindedir. Batmlma
mış olnn taht lbcıhirlcrinden bir çoğu 
hareket üslerine dönmüşlerdir. Bu dö
nüc;ün Almanyanın tahtelbahir miirette-
batını yenilemek hususundaki müşkü- · 
Hitından ilt>ri geldiği zannediliyor. Ingiliz tayyare gemisi Ark Royal ıeOJV' 

Bir Ingiliz şilebi tarafından bir Alman 1 malümat veriyorlar. Tatbik cdüen gre-1 rctiyle tahtelbahir müretteb?t.ını ust ~ 
tnhtclbahirinin batırılması hadisesi etra- nedaje usulü tahtelbahirin bütün elek- etmekte ve denizaltıyı dcnızın 
f.nda İngiliz gazeteleri çok şayanı dikkat trik cihazlarını hareketsiz bırakmak su- çıknıağa mecbur etmektedir. 

• Parlamentosunda tarihi sözler ın Brüksd, 16 ( Ö. R) - lsv<"ç Ajansı 
da bugün, Londra Rumen r>lçiligınin 
lektibine rağmen, Rusyu ve Roınnnvn 
nrasında bir ademi taarruz paktı akde
dileccği haberini ele almıştır. Bu defo 
h berin kaynağı Romadır. Buna na- dır. 

Besarabya 1,ududunda bır Rumen koyu Fin. içm Sovyetl;;.~-daha evvel de müraca:J1 

fakat Sovyetler kabul etmemişler 
r sulh 
etmişler, zaran Almanya, Bcrlin Rumen sefirine Diğer cihetten Sovyetler Skandinav

Husynnın ve Romany ile 2 6 senelik yndn veya yakın şarkta yeni bir harbe 
hir ademi taarruz p ktı imza ınn hazır girecek olursa, bir Berlin - Moskova • 

ld w h kk d Roma cephesi kurmak istiycn Almanla-
0 ugu a ·ın a teminat vermi•tir. Ke· 1 

M .. nn bu p anı suya dü müş olacaktır. 
7.a acari tanın da 1 O sene müddetle E b 
Romanya ile hududlnnnı deöi tirmek .min İr menbadan öğrenildiğine 

1 1 d ., göre, Almanlnr askeri bir muvaffakı· 
ta ep f'rin en vazgeçeceğini bildirmiş· 
. yet elde <"demedikleri takdirde pek 

tır. bl kuvvetli bir Avrupa oku vücuda ge· 
Bel Ajansının Berlin muhabiri ta- tirmt"k suretile diplomatik bir muvaffa. 

rafınd n bildirildiğine göre muhtelif kıyet kazanmak istemektedirler. Bu 
mnhfillerde Almanyanın bu günlerde blok sayesinde dde edilecek olan ka
munzzam bir diplomatik ı.rnyr<"t sarfet· rnrsız bir sulh Polonya ve Cekoslovak
tiği fikri vardır. Fon Ribentrobun bu yanın Almanyada knlmasını temin edc
def dn cenubu sarki Avrupa meml~- cektir. 
ketlerini 7.iyart>t ed('ceği rivayet edili-

lnJ.?iliz nbloknııını yarmak ve ona karyor 
şı dde hir cıWh buludurmak maks:ıdile 

l ondrn, 16 (Ö. R) - Deyli Telgraf Alman diplom'ltik mahfilleri, Alman· 
J azrtC"ııinin Kopenb g muhabiri yazı- }'ll!'l'n him?vC" ind,. si mal memlekt!tleri 
yor: ara~ıncln tf"d<lfüi bir ittifak akdine yar-

Rerlinden alınan hllberlı-te yöre. Al- clım ehn.-kıedirler. 
mnnyanın Mo kova efiri Fon Der Sc- )yi habe,. lan m hfillerdc söylendi
hulenberP. 1 7 m rttn Fon Ribentrob ile ğj..,,. göre. lsveı; ve Norveç dkun umu· 
görii mek Üzere Bcrlinf" gidecektir. mi\'<"'Iİnin büyük bir kısmı şimal mem-

Pek yakında Sovyet emperyalizminin lcketlori arns•-ıda tedafüi bir ittifak ak
Alm nyayı İptjdai m ddelerden m h· dıne muarızdır. 
Tum edecek o lan yeni bir geni lemf" ha- Isveç umumi efkarı Alman himayesi 
.... L • L 1 t ~·~-~-~-- o-·---·-...-

yetli Mo kova mahfillerinde ise Stali
nin harici siyasetinin yeni bir safhaya 
girdiği kanaati vardır. 

Bir Stalin sulhu programı bu siyase
tin en mühim kısmıdır. Bu sulh progra
mı cenubu şarkide, şimalde \'e şimali 

rkide Kremlinin hissettiği lüzumlar
dan mülhemdir. 

• ler •• te u 1 
-*--

· - # ----------... k e·· .. .16 
- BAŞTARAFI ı inci SAl'FADA - Finlandiya meclis re.isi de .şunları faka gir)llesi hakkında gere hfı!leJ" 
buna hazır değildi. Garp devlctJeri bü- söylemiştir: umumiycde gerekse siyasi :ınn ~ aif· 
~ ük bir :,.•ardım teklifinde bulundular. cBütün dünyanın teveccühü bizim tn- muhtelif k:ınaatler izhar cdilınc t ııılt 
Bu yardımı kabul etse idik ilk y:ırdım rafımızdadır. Biz bu mücadelede bir Riga 16 (A.A) - Fin - So'?'~e 8'~ 
miifrezeleri bir Mayıstan evvel imdadı- müşahede yaptık. Bizi kurtarabilecek fının akdi neticesinde Helsink.ih 11 ti"'ı· 
mıza yetişemiyecekti. Bu tnkdırde yn- olan kuvvetlerin topraklarından geçme- tık memleketleri arasında d~r niJe v0ı 
pılacak yardımlar Finlandiya ordusu- sine silahla mukavemet edeceklerini faaliyet başlamıştır. Finlandıyn ntıtS'!' ~ 
nun zay"atını karşılıyacaktı. Müttefik- söyliycn Isveç ve Norveçtir. Skandinav- vanya, Estonya ve Letonyn Jtilcİ ıÇ 
ler ordusu Isvcç ve Norveç toprakların- ya devletlerinin müteaddit defnlnr be- klering usulünün yeniden tel .. ~ 
dan geçmek zaruretinde kaldıkları tak- yan ettikleri birlik nerede kaldı?> miizakereler başlamıştır. ·ıhtıllit' 
dirde hu iki sima! memleketi buna mu- Oslo 16 (AA) - Öğrenildiğine göre, Litvanya bilhassa selliiloz 1 tJı 

akut Şe; I' 3 yeniden hnlefet edeceklerdi. Finlandiya harbı Norveç iki kerre yarı resmi surette bir karşı aHika göstermektedir. f"ll s~ , 
100 b. ki i ik ordu topyekun bir harp olmu~tur. Bir buçuk kerre de 12 Martta resmen Ingiltere ve Londra 16 (ö.R) - Sovyl't - ~icı:b:, 
gönderece lermic milvon nı.ifus tahliye edilmiştir. Fransa hükiimetlerine Finlandiyaya şartları hakkında Amerik~nın bil° ~e· 

~ .Memleketin büttin istihsal kuvveti yardım için Fransız ve Ingiliz kıtaları- tı, iiyan meclisine tevdi edılen tııktl.f il' 
Londra, 16 (Ö.R) - •Deyli Meyh harp ihtiyaçlarında kullanılmıştır. Bu nın kendi topraklarından geçmesi kin rirde kendini gösteriyor. Bu c;to ıC g' 

r,azetcsinin bildirdiğine göre bir Macar sartlar dahilinde hükümet muhasamn- yapılacak t klifi kabul etmiyeccğini bıl- mc.zkCır sulh şartlarını P:°tl'dil'l~r 
gazetesi Belgrad muhc.birinden şu ha be- tın tatili muvafık olacağına hükmetmiş- dirmiştir. Amerikanın Sovyet Rusya ~le ı-:tcıı''~ 
ri almıstır. Türkiye ile İngiltere ve tir. Bu harbe yalnız başımıza başladık, Norvec makamlarının Narvik mınta- tik münasebetlerini kesmesı }3. V~ _,, 
Fransanın askeri eksperleri arasındaki yalnız başımıza bitirdik. Kılıncımız bir kasında hususi müdafnn tedbirleri aldı- Bu takririn muhnrrirJ olan r· ııııtÖ~~'' 
görüşmeler ncticelenmi.ştir. Müttefikle- elimizde, çapamız. öbür elimiz.de mern- ğı söylenmekt('dir. Norveçin üç taraflı Klarkun fikrfnt:l'. Sovyetler 1~t,r"'-ııl 
rin bu görü~cl<'r rıeticesinde Yakın le'keilmizi bekliy('ce~iz. Orduya tec;ck- Skandinavya ittifakına girmesi mec;C'le- ya tahmil d1iklcri sulh ~ı.il ,e 
şarka 100 bin kişilik yeni bir ordu gön- kUr ederiz. Bütün millet yaral:ın sar- sine C:C'lin('e; Oslo hiikümctinin bu hu- Birleşik d~vletlf'rin Sovyet h 
rl rm k .nı·., +:M..1 ı.:ı 1,1 ·1 • --..1d• • --..1 • ç.'f· j. , • J--- • wu\Ç •• i}J}'-ijl\ lJ.0....0 WRJ llllı;:...,....,.,....,.,,,,_...,,,nuuı L. ~~uı~~~· e1'c 'Vf ._,1 


