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--- ABONE ŞERAiTi l>r' AM MODDETl Türkiye için Hariç için 

Ar'•lik ....... 1400 2900 

0tı aylık ....... 750 1650 
-. Unu geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
11~ ?nün 
iıet;; derecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez -

Ko. 10422 Kırk Bellnel Yd 

il 

Cümh1ıriyctin ve Cünıhuriyet e.scrinin bekçüi, .sabahları çıkar ıiyan uautedir 

Liseli Kızın 
Hatıra Defteri 
Yakında ..• 

"YENİ ASIR,, Ja ... _I 
YENİ ASm matbaasında basılnu,c;tır 

Büyük Alman taarruzu pek yakın mı 
8erline -*-Döner Dönmez 

liitler 
~~~~~~~~~--. .w..--~~~~~~~~~ 

askeri şeflerle Görüştü. Al 
ınan zaferini tes'it için Rayştag 

içtimaa divet edilecekmiş 
~~~~~~~~~~.....-...*~ıııv-~~~~~~~~~ 

Berllnden yükselen ses:: uMüttelikler pek yakında Alman askeri 
......____ kudretiyle yüz yüze geleceklerdir.n 

Londra 20 (A.A) - Nevs Kronik] Nazi matbuatı Almanyanın 5Ullı taar-
J\ J •ı • gazetesinin Roma muhabirinin bildirdi- ruzunda bulunacnğına dair verilen ha
l Y ıQ Zf erın ğine göre bitaraf müşahitler Brenner bcrleri tekzip etmekte \'e şöyle demck-

mülakatını Berlin, Roma ve Moskova tedir: r :ırasında gi>rüŞmcler takip eaeccğini "Almanyanın p:ırolası z~fcre kadar 
tahmin cylemektcdirler. harptır. Almanya sulh bahsme avdet et-

Q Q T TUZU İyi haber alan Berlin mahfillerinde mi~·ecektir. 
h:ısıl ohm kanaate göre başlıca Sovyet 6-10-939 da Führer tarafından yapılan 
devlet adamlarından biri yakınCla Ber- sulh teklifi reddedildiği için bu teklif 
linc gidecek ve 'V on Rih~trop ta 1\<los- bir daha ynpılnuyacaktı.İ'. Berlindeki 
kovayı ziyaret edecektir. umıuni kanaat Bitler • Mussolini miiLi-

llitler Berliııe döner dönmez Göring katı neticelerinin hafta sonundan ev,·el 
ve Alman ordusu erkanı ile görüşmü~- meydana çıkacnt'l merkezindedir. 
tiir. İyi haber alan mnbfilJel"\Ac söyle~- Paris 20 (Ö.R) - Alman mahfilleri 
diğine göre llitler Alman zaferini tes'it bitaraf memleketlerde büyük Alman ta. 
etmek iizerc Rayştag'ı içtimaa davet arnızunun pek ynkın oldu''ll hakkında 
edecektir. - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

K l§la cıvanna düşen tahrip bombasmm muvatf akıyetli bır resmi - l.''oto: Ismail ZOTlu. 

Dftnkü Hava Deneme~ı 
-*-

Urla istikametinden gelen 12 düş-
man tayyaresinin şehir Üzerine sa
vurduğu bombalardan yangınlar çıktı 

Reisicümhur, yeni kabi
nenin teşkiline nazır M. 
Reyno'yu memur etti 

Paris, 20 (ö.R) - Ba§vekil Daladye 
bu sabah Eliza .sarayına giderek cüm
hurreisi B. Lebninc istifasını vermiştir. 
Cüm'hurreisi istifayı kabul ederek meb
usan ve fiyan rdslcrile görüşmüştür. 
Parti reislerilc mutad temaslar da baş
lamıştır. 

(Finlandiya • So\•yet) sulhunun Fran
sız cfkôn cmumiycsindc yaptığı çok acı 
akisll"rdcn sonra kabinede zaruri sayı
lan todil5tın yapılma ı içın baııka istifo 
beklenmekte idi. M. Leblun ;>eni kabi
neyı t ııkile yin,. B. Daladyeyi memur 
cd cektir. 

P ris, 21) (Ö.R) - B. Dalatl\ c>nin 
isffa ı hakkınd ) apılan tefsirlere. göre 
bu i tifo F rarsanın sonuna kadar harpde 
devam azmind<." hiç bir değişiklik ifade 
etmemektt"dır. B. Daladyenin dnha nz 
aznlı bir harp kabinesi teı1kili lüzumun

lngiliz Hava kartalları Sylt adındaki Alman haL•a ue deniz ııslcri . ıızernıdc dan bahsedilmekte idi. 
Yalnız başvl'kilin kabinc>sinde bu tadila 

tı mcbusanın hafi cclsesinden evvel mi, 
yoksa sonra mı yapacağı bilinmiyor. 

Londrtı 20 (Ü.R) - Danimnrkn salıil· ve bu sabah yaııtıklan miitcaddid hava rargiıhlan ve may:n döken deniz tayyare 
Jcrine ynkın bulunan Almanyanın Sylt hiicumları hakkında a ağıdnki tafsilat üsleri, Hindcnburg barajı şiddetle bqın-
tayyare \'c deniz iislerinc karşı İngiliz ,·crilmiştir: bardıman edilmiştir. Alman hava iislcri 
bombar aıı tayyarelerinin dün gece Sylt adasındaki Alman tayyare ka- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Hafi celse snbahın üçı.inc kadar sürmüş- ll•••••••-iiiiiııiııliii 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Fransız Cıımhurrcısı ve B. Daladi11e 



rnı A.SIR 21 MART PBR9BMBB 

YAZAN: Sahin Akduman 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tefrika: 22 
•••••••••••••••••• 

Bire Mel'un Cüce ... Benimle Alay 
Şimdi Gösteririm ... Etmesini Sana 

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

Hele hünkar şişman göbeğini oy- dimle eğlenmekte devam etmesi için 
nata oynata öyle sürekli kahkahalar herifi büsbütün cesarete getirmek

koyuvermekte idi ki bu gülüşün te idiler ... 
teairinden odanın camlan bile zangır Sadrazam kendini tutamadı .. Ar-
zangır sallanmağa başlamışb.. tık öfkesi kafasına vurmuştu .. Yü-

Korkusundan aklını kaybederek. zü, hücum eden kandan kıpkırmızı 
sut üstü yere serilen Mahmut Ne- kesildi... 
diın, Hünkarla valdeainin kopardık- - Bire melun cüce. Benimle alay 
lan kahkahaları duyunca ortada bir etmesini sana şimdi gösteririm, 
tehlike olmadığını ve emniyette bu- Diyerek ihtiyarlığmdan umulmaz 
lunduğunu anlamakta gecikmemiş- bir çabuklukla hemen cücenin üze-
ti... rine abldı .... 

Fak.at hiç böyle pk.a olur mıy Kendisine yakla~n tehlikeyi o 
dı L. Ne münasebetsiz latife idi anda farkeden cüce yavaşca kapıdan 
bu L. dışanya sıvışmıştı ... 

Ya o dakikada korkudan ona bir Ve şırak diye kapıyı Sadrazamın 
hal gelse>... insan hali bu .. Öyle boş suratına karşı kapıyıverdi .. Cüce, bu 
bulunduğu bir sırada korkunun te- sefer kapının arkasından: 
sirile başa her türlü felaketin gel- - Guguk.. Sadrazam paşaya 
mesi ihtimal dahilinde idi... guguk... Diye haykırmağa başla-

Çarçabuk zihninde bu mütalaayı mıştı ... 
yürüten Sadrazam evhama kapıla· Mahmut Nedim zorladı... Zorla
rak her tarafını adamakıllı bir yok- dı ... Fakat beyhude ... Kapıyı açma-
lamadan geçirdi... ğa bir türlü muvaffak olamıyordu .. 

Çok şükür işte kafası sağlam... öfkesinden kudurmuşa dönüp 
Baca.klan yerinde... Düşerken beli tir tir tepinmeğe ve haykırmağa baş
bir az incinmişti.. Öyle pek ehem- laclı: 
miyetli bir şey değildi.. Akşam ko- - Bire melun.. Aç şu kapıyı ... 
nağa döndüğünde sırtına hafif bir Hele şöyle bir az yana~ da, Huzuru 
yakı vururlardı, vcaselam... hümayunda yaptığın bu terbiyesiz-

F akat işte gözü ile görmüştü .. Ka- liğin cezasını sana kendi elimle ve
nepcnin altından alelacayip bir mah- reyim ... {Sultan Azize dönüp) şev
luk fırlamışta... ketlim ferman buyurunda şu kapıyı 

Buna bir hayal denilemezdi .. Bu açsınlar ... Şu cüce tayinini ele geçir-
gözlerile onu ap açık görmüştü.. medikçe işte içim bir türlü rahat et-

Y avaş yavaş doğrularak ve düş- miyecek ... 
tüğü yerden kalkmağa muvaffak Sultan Aziz elini karnına bastı
olan Mahmut Nedim büyük bir me- rıp kahkahalarını dindirmeğe çaba
rakla odanın her tarafını gözden ge- lıyarak dedi ki: 
çirmeğe başladı .. Hünkarın anasının - Aldırma, Mahmut Nedim .. 
bulunduğu tarafda bir şey göreme- habisin adetidir .. Sen kızdıkça. daha 
di.. , çok üzerine varır... Ne yapalım, 

Fakat kapıdan tarafa dönüp de maskara kulumuzdur.. Bazan bize 
orasını tetkike başlar ba§lamaz, bir dahi sataştığı olur ... 

ŞEHiR HABERLERi, 
Zeytinyağı V. Meclisinin son toplan
ve Pam:k kü11pesi tısı mÜnak<;ışalı geçti 
f iatları artırıldı x•x-----~ --·--Zeytinyağı ihracatçılar birliği heyeti 

umumiyesi zeytinyağı fiatlerini gözden 
geçirerek fiatlere tekrar bir miktar zam 
yapmıştır. Yeni fiatler beş asid esasına 
göre varil alıcıya ait olmak üzere 52, 
54 ve 56 kuruştur. Rafine yağlar 58, 60 
ve 62 kuruştur. 

Pamuk çekirdeği küspesine İngiltere 
ve Belçika için çuval içinde kop İzmir 
olmak üzere tonu 52 Tilrk lirası ve çu
val alıcıya ait olmak üzere 48 Türk li
rası fiat konulmuştur · 

-.ı(ı-

Çirkin bir taarruz 
Narlıdere köyü civarında Tırazlı aşi

retinden hamile bir kadını Ömer ve de
ğirmenci İbrahim wrla kaçırarak pek 
çirkin bir şcltllde taarruzda bwunmuş
lardır. Bu müthiş tecavüz hadisesi üze
rine suçlular hemen yukalanmı.ş ve ad
liyeye verilmiştir. 

-*-İlga edilen barem 
derecelerindeki 
hizmetler 
Yeni barem kanuniyle dereceleri ilga 

edilmiş, fakat kanunun neşrinden evvel 
ilga edilen dereceye en yakın üst dere
ceye terfi etmiş memurların mülga de
recelerde geçirdikleri hizmet müddetle
rinin terfi ettikleri maaş derecelerinde 
geçmiş sayılması kararlaştırı~tır. Bu
na namran, yeni kanunun neşrinde 20 
lira manş almakta bwunanların 25 lira
ya kadar tcrfilerinda 16 ve 17.5 lirada 
geçen hizmetlerinin 20 lirada geçmiş sa
yılmas laz.ımgeldiği gibi, 12 ve 14 lirada 
geçen müddetlerin 15 lirada ve 22 lira
da geçen müddetlerin de 25 lirada geç
miş telakki edilmesi icap eylemektedir. 

-*-Mekteplerin Sömestr 
tatili 
Orta okullarla liseler ve sanat okulla

rı bugün başlıyarak ayın 26 sına kadar 
sömestr tatili yapacaktır. -x-
Çarıkdere heyelanı 

Dünkü celsede adi ve f evkalade masraf 
bütçeleri kabul edildi 
~~~~~~-:x*x~~~~~-

Vilayet Umumi meclisi dün sabah ve cümene dahil azalardan kendisi de da
öğleden sonra iki toplantı yaparak me- bil olduğu halde üç arkadaşın yüzde 10 
saisini bitirmiştir. ceza tarhına muhalif olduklarını söyli-

öğleden evvelki toplantıda büdçe en- yerek büyük makamlara arzedilmeden 
cümeninin hazırladığı muhtelife bUdçe- evvel Mecliste milzakere edilmesini tek
si müzakere edilmiş ve 393.642 liradan lif etmiştir. B. Ferid Eczacıbaşı da ayni 
ibaret olarak münakaşasız kabul edil- teklife iştirak ettiğini beyan eylemiştir. 
miş ve bu suretle adi büdçe yeklınu Cereyan eden müzakere ve münakaşa-
1989046 liraya baliğ olmuştur. lardan sonra reye müracaat edildi ve 

Bundan sonra fevkalade büdçenin yüzde 10 ceza tarhedilmesi reddedile
müzakeresine geçilmiş ve ufak bir mü- rek diğer kısımlarının Vekalete arzı ka
nakaşadan sonra fevkalade büdçe 520 rarlaştırılmıştır. 
bin 649 lira olarak kabul edilmiştir. Bu arada söz alan Avukat Bay Ek-

Büdçe nizamnamesi ile fevkalade rem Oran: 
blidçe programı okunarak kül halinde - Her sene otomatik terfilerden do
ve tayini esami ile reye konmus. mev- layı maaşlara zam yapmak teklifilc kar
cud 29 azadan Kemalpaşa üyesi B. Said şıl.aşıyoruz. Bunun önüne geçmek üze
Pınarın müstenkif kalması önünde 28 re halen fi1i kadrolardaki dereceler esas 
reyle kabul edilmiş, öğleden sonra top- tutularak bir kadro yapalım ve bu kad-
lanılmak üzere celse tatil edilmiştir. royu Vekiller heyetinden geçirelim ve 

öCLEDEN SONRA: bu kadroda inhilal vaki olmadıkça ma-
Saat 14 de Vali B. Etem Aykut'un aş ve ücretlere zam yapmıyalım. Bu

başka:nlığında toplanan meclis, hususi nun için Meclisin daiın1 encümene sa
encümen tarafından tanzim olunan ra- lahiyet vermesini teklif ederim. Dedi. 
ooru milzakere etmiştir. Bunun üzerine söz alan Bayındır 

Meclisin ilk açılış günlerinde Husu- üyesi Bay Ziya Gündüz; terfi eden 
sı muhasebe teşkilatını tedkik ve icap muallimlerin maaşları keyfiyetinde Bay 
eden ıslahatın yapılması için teşkil edi- Ekrem Oranın teklifine muhalif ve 
len encümen raporunda: muarız olduğunu söyledi. Münakaşalar-

ı - Bina ve arazi vergileri için mU!- dan sonra mü7.akerenin kifayeti kabul 
takil bir tetkiki itiraz komisyonu teşkili. edilmiştir. 

2 - Eşrefpaşa ve Alsancakta yeniden Gizli reyle yapılan daimt encümen 
iki şube açilmasını. seçiminde eski encümen üyelerinden B . 

3 - Bina ve arazi vergilerini vaktin- Ekrem Oran. Bay KAmüran örs. Bay 
de ödemiyenlerden yüzde 10 ceza tarhı. Sırrı Şener ve Bay Refik Sandıkoğlu 

Vali rapordaki dileklerden bir kısmı- büyük bir ekseriyetle daimt encümene 
nın Vi!Ayet ve encUmen salahiyetini, di- tekrar seçildiler. 
ğer bazı kısımlarının da tama.mile Ve- Ruznamede görüşülecek başka bir 
kalet ve kamunları alakadar ettiğini ve şey kalmadığından gelecek sene 10 şu
vilayete ait kısımlar üzerinde m~gul bat cuma günU toplanılmak üzere ve 
olunacağını ve diğerlerlnln büyUk ma- Vali Bay Etem Aykut'un kısa kapanış 
knmlara arzedileceğinl söylemiştir. nutku ile Meclis faaliyetini tatil etmiş-

Söz alan Avukat B. Şükrü Sayar, en- tir. 

Urla halkevinde 
Urla halk dershanelerine devam eden 

44 bayandan otuz sekizi imtihanlannı 
muvaffakıyetle vererek şehadetnamele
rini almışlardır. 

Orman yangını 
Cumaovası nahiyesinin Yeniköy ve 

Bahçecik mevkilnde çam ormanında 
yangın çıkarak halkın yardımlyle sön
dürtilmijştür. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nazilerin 
Taarruzıı --·--· 

SİNİRLER1N 
MUKAVEMErlHJ 
KJRMAK JS'J'JYEH 
BİR 'J'AARRUZDVJI 

--·~~ 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFAI>-' "' 

lemez.Zorbah!t bir rejim.in ahlikı ~ 
litikası haline koyanlar onu te p 
}erinin fiili teminatını vermelidirledl 
dava yalnız müttefiklerin davası ~ 
dir. Mukadderatına sahip oJınd. ~ 
hürriyet ve istiklili nılnalan~~.:wr 
bir emniyet içinde yaşamak ~ lı' 
m tehlükede gördükleri için no~ 
yatın seyrini kaybeden bütün ,,.,_ 
bu dlvayı candan benimsemele ; 
burdurlar. Devamlı, hakkaniyetli ~ ~ 
laklı bir sulh başka suretle teess~ .:M 
rnez. insanlık daimi bir harp tebO"" 

den ba~ka ŞE~:C~';iiiı,e;fı -..-.-
' Maarif Vekaletı 

Memurların yabaıtC' 
dil imtihanları 
hakkındaki icra 
Vekilleri Heyeti 
kararını neşretti el 
Ankara 20 (A.A) - Maarif ,. 

ğinden ~ 
Devlet memurları ile ~].ııt ~ 

devlet müesseseleri memurlarınıO _;J 
ve 3659 numaralı kanunlar daırej/ 
yapılacak yabancı dil imtih,anlatl -p 
kında talimatnameye göre her ~~..ıı' 
yıs ve ikinci Teşrin devresine ınaı"". \'f 
Mart 1940 ayı içinde yapılması İ~lı ~ 
ki1leri Heyetinin 9 Mart 1940 ı-r..-

2-13007 sayılı knran icabıdır. . ~ 
Bu imtihanın gün ve saatlerı . g 

talimabıamenin birinci maddeslıfıııı' 
fıkrasına uyularak aşağıda ilan °::.ıııır 

Ankara dil tarih ve coğrafya t-Jf 1 
sinde 26 Mart 1940 Salı günti saııt 9 # 
ı•azılı, 29 Mart 1940 Cuma saa

5
t ~ 

.sözlü, Istanbul üniversitesinde 2 ~ 
1940 Paz.artesi saat H te yazılı, / 
rans salonunda 29 Mart 1940 cdıı" 
14 te sö7.lü. 

-ı:;..-

GARP CEPRESiMO• .. 
Paris 20 (Ö.R) . -.- Fransız ~ 
Garp cephesinde Alman keŞif ·~9' 

de ne görsün?.. Kederli saatlerimi7.cle gönliimüz-
Aman Yarabbi... Tıpkı yecüçle deki gamı, kasaveti alır... Bunun 

mecüç gibi bir adam ... Boyu altı ka- için tınmayıp kendisini hoş tutarız .. 
rıştan her halde pek uzun değildi.. Hele, şöyle yanımıza bir yanaş 

Tövbe .. Maskaranın o çirkin yü- bakalım .. Demin menfaatimize mü-

Çarıkdere mevkiindeki heyelan ye
ı inde harap olan Yamanlar :;uyu teSi
satmın takviyesi için büyük bir faali
yet başlamıştır. Mahalline kamyonlarla 
yüzlerce amele ve borular sevkeclilmiş
tir. İnşaat kısa bir zamanda ikmal edi
lecektir. 

Urla halkevinde erkekler için açılan 
dershanelere devam edenlerden yirmi 
altı kişi muvaffak o1arak şehadetname
lerini almışlardır. Bu dershanelerin mu· 
vaffakıyetinde öğretmenlerden Bn. Kev
ser Ocakoğlu, Bn. Şaziye ve B. Ragıp 
çok büyük muvaffakıyet göstermişler
dir. 

Vojlann garbında z.ayint.l.a ~~/ 
bir ka~ taat'.ruzda bulunnıuşlardıt· 

Maarif vek'.aleti baş müfettişi B. Salih ~ükllnetle geQJlliştir, ., 
Zeki Ankaradan, Cüınhuriyet merkez Paris 20 (Ö.R) - Cephede Jıa'.:.ı' 
harikası idare meclisi fizasuıdan B. Hak- tikşafları olmuştur. Bir Alman tt\)'Y' 
kı Saffet Tan Istanbwdan gelmişlerdir_. hatlarımızın gerisinde uçmuş~ 

zünü tencere isi gibi karalı yan kısa- tealJik bir maddeye temas ettin .. Bu 
cık bir sakalı da vardı.. nice bir iştir? .. 

Sadrazam artık işi tamamiyle an- Yoksa, İsmail yeni tekliflerde mi 
lamıştı... bulunud ... 

Dört yaşındaki ufak bir çocuktan Yine nedir istediği bu adamın? .. 
daha küçük bir çağda olan bu adam Unvanının değiştirilmesini mi di-

Sultan Azizin maskarası o mcshur
1 

lerL. 
saray cücesi olacaktı... Eğer iş bu ise, şimdi iradesini ver-

-*-Urlada bir yangın 
Urlada yeni mahallede B. Şevketin 

evinde bir yangın çıkarak ev tamamen 
yanmıştır. Yangının sebebi zuhuru tah
kik ediliyor. -*-Gümrükte bir tayin 

İthalat gümrüğü manifesto memuru 
B. Kemal 25 lira maas1a baş müdürlük 
yazı işleri memurluğuna tayin edilmiş
tir. 

-·-zeytinciliğf'1 ıslahı 
için tedbirler 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabani zeytin

lerin aşılanması hakkındaki nizamname 
dün vilayete tebliğ edilmiştir, Nizamna
meye göre yabani zeytinler, sistemli bir 
çalışma ile aşılanacak ve köylüye mal 
edilecektir. Bu suretle zeytin istihsalitı
uın beş sene içinde iki misline baliğ ola
cağı kuvvetle ümit ediliyor. 

Buna dair bir takım dedikodular dim ... Sen <ıkçadan haber ver .. Ona 
lstanbul ahalisinin dilinde dolaş- şimdiki ünvanın yerine, daha yakı
makta idi. Vakıa bu cüceye, şimdi- şıklı başka bir kulp takarız, olur bi

ye kadar sarayda rastlamamış ise ter ... 
Üçokun Geceki Kongresi 

de, ona dair halk tarafından anlatı- Hadi hiç çekinme söyle.. Bildir
lan hikayeler Sadrazamın kulağına mek istediğin nesne nedir bakalım?. 
dahi çalınmıştı... Mahmut Nedim - Aman velini-

Cüce, o dakikada Mahmut Nedi- melim ... Zihnim darmadağın oldu .. 
min karşısma geçmiş, sırıtap duru- Ne diyeceğimi şaşırdım ... 

d Müsaade huyunla bir az kendime yor u ... 

Altınordu adı alkışlarla 
tekrar kabul edildi 

Fakat artık edepsizliğin son per- geleyim ... Hay melim cüce hay .. Ka-

d · 'd' b ' nepenin altına, o daracık yere ken-esı ı ı u" ... 
Bak şu melun cücenin yediği her- disini nasıl da sığdırmış.. Oradan 

zeye?.. T erbiy~iz herif bu sırada çıkıpda üzerime atılınca neye uğra
Sadrazama dilini çıkarmaz mı? Mah- dığımı şaşırdım ... Neüzü billah mel
mut Nedim, Sultan Azizle anasından unun kediden büyükçe olduğunu 
imdat ister gibi, şaşkın şaşkın onla- görüp canavar sandım ... 

ı__ı_ -BITMEDl-
ra oaJ(;İJ... ııı---

Y oo... Artık münasebetsi7.liğin Yüksek Sovyet şuası 
son perdesi idi bu?.. muahedeyi tasdik etti 

Hünkarla anası cüceye scı çıkar- Moskova 20 (A.A) _ Yüksek Sov-
madıktan mada, hiç kesilmeyen o yet şurası Fin - Sovyet muahedesini tas
sonsuz kahkahalarile Mahmut Ne- dik etmiştir. 
ı 
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İzmir şampiyonu Üçok kulübünün 
senelik kongresi dün gece saat 21 de ku
lübün Altmordu sokağındaki binasında 
büyük bir kalabalık huzurunda yapıl
mıştır. 

İdare heyetinin bir senelik faaliyet ra
poru çok iyi bir şekilde kwübün faali
yetini tebarüz ettirmiştir. Kulübün her 
spor sahasında kazandığı muvaffakıyet
ler alkışlarla dinlenıni.ştir. Bunu müte
akip hesabı kat'i raporu ve yeni yıl büt
çesi okunarak heyeti umumiyece tasvip 
olunmuştur. 

Kulübün tarihi adı olan ve cidden şe-

saklıyordu. Belki de hiç yatmamıştı. 
Uykum çok ağır değildir. Yanıma yata-
111 ve yanımdan kalkanı her halde duya
um. Daha sonra yastığın düz vaziyeti 
üzerinde kimsenin yatağını göste
yordu. 
Kocamı yüzlemedirn. 
Bu sırada kaynanamın sesi kapının 

dışında duyuldu: 
- Nejad, oğlum.. bak bir müşteri 

geldi. 
- Peki anne, şimdi geliyorum .. 
Kocamın pantalon ve gömleği esasen 

arkasında idi. Üzerine beyaz iş gömle-
Güldü. O da sesine bir tatlılık vere- - Vallahi haberim yok.. ğini geçirdiği 1.aman ben yatağın içinde 

rek: - Tabii h~berin yok. İnsan sayıkladı- gerinerek: 
- Bu gece, dedi, ne güzel, ne tatlı ğını hiç bilir mi.. - Aman .. dediın, sabahın bu saatinde 

uyudun .. Yataktan kalktığımı değil, ya- - Onu demek istemedim. Yani rüya de müşteri olur mu imiş hiç ... 
nına yattığımı bile farketmedin. Güzel, falan dn görmedim ... O kadar yorulmuş- Nejad: 
tatlı rüyalar gördüğün sayıklamaların- tum ki yat.ar yatma.: uyumuşum .. Daha _ Niçin olmasın, dedi. Herkes senin 
dan belli oluyordu. yeni uyandım .. Senin yattığını bile duy- gibi gecelt•ri tatlı rüyalar içinde rahat 

Gayri ihtiyari haykırdım: madım, gece çok çalıştın mı? uyumaz. Öyle ağrılar \'ardır ki insana 
- Sayıkladım mı .. Allah aşkına söyle - Yok.. Evet ı_'Ok değil.. Maamafih uykuyu haram eder. Sahalı bir türlü 

neler dedim.. yukarı çıktığım ~ıı.an saate bakma- olmaz. Bereket versin ki diş ağrısı elin-
- Vallahi bir çok seyler söyledin dını. dirilmez, tedavi olunmaz ağrılardan dc-

ıefli bir tarihe malik olan (Altınordu) 
adının tekrar kabul edilmesi hususunda 
kulüp heyeti umumiyesinin gösterdiği 
yüksek alaka ve talep alkşılar arasında 
kabul edilmiştir. Bu suretle kulübün 
adı Üçok yerine tekrar (Altınordu) ol
muştur. 

923 yılından 937 yılına kadar (Altın
ordu) adile çalışan kırmızı lAciverdliler 
bundan sonra tekrar Altınordu adı al
tında yeni zaferler peşinde koşacaklar
dır. 

Kwübiin eski idare heyeti aynen ip
ka edilmiştir. 

:::ıı SW!!!L2 --= 
hanesine indi. 

Ne demk istemişti. Ben dün gece Se
lami ile konuşmamızı Nejadın ve hattA 
Sunanın duyduklarını bilmediğim için 
Nejadın teessürüne başka mfinalar ve
riyordum. 

Nejad öğleye kadar yukarı çıkmadı, 
muayenehanesinde meşgul oldu. 

Her sabah odama gelen kaynanam da 
o gün öğleye kadar odama girmedi. Yal
nız öğleyin seslendi: 

- Kızım Zehra.. yemek hazır .. 
Halbuki ben yataktan bile kalkma

mış, dalgaya dalarak vaktin nasıl geçti
ğinin bile farkında olmamıştım. Planım 
anlaşılmasın diye: 

- Geliyorum anne .. 
Diye cevnp verer~k yataktan fırladım. 

Saçlarımı bir iki el hareketi ile yarım 
yamalak düzelttim. Arkama göğsü ka
palı bir entari geçirdim ve yemek oda
sına gittim. 

Koca,m ve kaynanam daha evvel ma
saya oturmuşlardı. 

Nejad: 
Seni 

ly erli veyab;~ sınıf 
ihtiyatın yoklamaları 

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

İzmir Aslıerlilı Şubesi Bıqlıanlığından : 
1 - Tarihi ilfüundan itibaren 939 

senesi ihtiyat yoklamalarını şubemiz
de yaptırmış 311 dahil ilfi 331 dahile 
kadar doğumlu yabancı erat aşağıda 
dercedilen günler zarfında şubeye 
müracaatleriyle 940 ihtiyat yoklama
larını yaptıracaklardır. 

2 - Birlitke getirecekleri vesaik 
şunlar olacaktır : 

A) Nüfus cüzdanı ve ayrıca altın
da İzmir adresli bir kağıda yazılın!§ 
örneği.. 

B) Askerlik terhis vesikası .. 
C) Terhis vesikası olmayıp ta arı

za raporu alanlar raporlarını .. 
D) Muhacir veya mülteci olmasın

dan dolayı ihtiyata nakletmiş ol~a
nn buna dair vesaikini.. 

3 - Yabancı olup 939 yoklamala
rını şubemizde yaptırmıyanlar ayni 
veçhile şubeye müracaatle yaptıra
caklardır. 

4 - Yabancı oluv yaşı bu doğum
lar dahilinde olup ta hiç bir nüfusta 
kayıt yaptırmamış nüfus mektume 
olanlarla şimcli>-e kadar nüfus cüzda
nı almadığından şubeye müracaat et
memiş bulunanlar da müracaatleri 
menfaatleri icabıdır. 

5 - Şubeye bu maksat için müra
caat günleri şunlardır : 

DOÔUMLULAR: 
A) - 331 21-22 Mart saat 14 te 
B) - 330 25-26-27 Mart saat 14 te 
C) - 329 28-29 Mart saat 14 te 
D) -328 1- 2 Nisan saat 14 te 
E) - 327 3-4-5 Nisan saat 14 te 
F) - 326 8-9-10 Nisan saat 14 te 
J ) - 325 11-12-15 Nisan saat 14 te 
K) - 324 16-17-18 Nisan saat 14 te 
L) - 323 19-22-23 Nisan saat 14 te 
M) - 322 24-25-26 Nisan saat 14 te 
N) - 321 29-30-1 Mayıs saat 14 te 
T) - 320 2-3-6 Mayıs &ıat 14 te 
S) - 319 7-8-9 Mayıs saat 14 te 
Ş) - 318 10-13-14 Mayıs saat 14 te 
O) -317 15-16-17 Mayıs saat 14 te 
Ö) - 316 20-21-22 Mayıs saat 14 te 
R) - 315 23-24-27 Mayıs saat 14 te 
U) - 314 28-29-30 Mayıs saat 14 te 
V) - 313 1-1·5 Haziran saat 14 te 
G) - 312 6-7-8 Haziran saat 14 te 
I ) - 311 11-12-13 Haziran saat 14 te 

6 - İhtiyat yoklaması başladığı 

cı erat yoklamaları öğleden 
devam edecektir. ~ ....J 

7 - Yabancı 311 ve 331 doğu"~ 
lar dahilinde askerlik yaplp ~ 
kalan cüzdanlarına geçirl .~ 
olanlar için muayyen bir pıO 11' 
yoktur .. Her gün öğleden evvel 
racaat edebilirler. ~~ 

8 - İhtiyat yuklaması bilA . ~ 
şart resmi hususi bütün devail' ~ 
müesseselerde çalışan ihtiyat Y' · ı/ 
erlere de şümulü olduğundan aytı'~~ 
rihle,rde müracaatleri lawndıt· ~t 
miyenlerle bunlan göndermlY~ ~' 
essese funiileri hakkında kanUJ" ~ 
amele yapılacağından işe önerıl \ 
melidir.. ~ 

9 - Tayin olunan mihiller ~ 
da şubeye yoklamalarını yaP1, '" 
yanlar hakkında kanuni ınuaıııe 
pılacaktır ilan olunur. ı::.I 
iZMİR YERLİ ASKlillLİJC il . , 

SiNDEN : ıı' 
. Her sene yapıldığı gibi bu seli et' 
Izmir nüfusunda mukayyet ~ed, f' 
tın yôklamaları tarihleri aşalP0~f zılı günlerde yapılacaktır. Bu dltı' 
lu eratın gösterilen günlerde ır 
müracaatleri ilan olunur. 9"°-~ 

19 mart 940 salı, 20 mart gW 
şaınba, 21 mart 940 perşembe 
311 - 312 - 313 doğumlu e~ı~4 ti 

25 Mart 940 pazartesi günu 
ğumlu ~ratlar.. "iOJ/ 

26 Mart 940 salı, 27 mart :rıs ~ 
şamba, 28 Mart 940 Perşembe ili'' 1 
315 - 316 - 317 do~umlu ~ı1118 ôi 

1 Nisan 940 pazartesi günu 3 ,.,f 

ğumlu eratlar.. V,ıı 
2 Nisan 940 ııalı, 3 Nisan 940~ 

şamba. 4 Nisan 940 perşembe tı-'~1 
319 - 320 - 321 doğumlu :r~I 1 

8 Nisan 940 pazartt"si günü ,..r 
ğumlu eratlar.. g40 .~ 

9 Nisan 940 sulı. 10 Niı;an si!:, 
şamba, 18 nisan 940 perşembe '1-! 
ri 323 - 324 - 325 doğuınlu .. ~ı' ~ 

15 Nisan 940 pazartesi gUnı.I ,./ 
ğumlu eratlar.. 94olll'" 

lG Nisan 940 salı, 17 Nisall b' ~.; 
şaınba, 18 Nisan 940 pe~rıl ""' 
ı·i 327 - 328 - 329 doğumlu~ 

23 Nisan 940 sah, 24 Nisan 
§amba, 25 Nisan 940 peqeınbe aıwna. anlaşılmıyordu. Yalnız memnun Doğru mu söyliyordu? hayır .. Doğru ğil. 
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Ve s A vrupadan ayrıldı 
Ruzveltin mümes;ili sulh teklifi alma
dığını gazetecilere beyan etmiştir · 

~~~~--~~~~~-......... * ......... ~~~~~~~~~~ 
~ 20 (Ö.R) - Amerikanın fev· zif eden CUınhurreisioo aittir.• 
.\\>r\ı murahhası B. Swnner Velsin Vapur sant on ücte Ccnova limanın-
lll&ml~~ anket vazifesi bugün ta- dan avrılmıştır. 
~-11..1.şıır. Swnner Vels öğleden • TEKZİPJ..ER SERİSi 
~.~ton birde Cenovada bulunan Roma 20 (Ö.R) - İtalyan siyasi mah-
~ 'Dı Savaya transntlantiğine bin- fılleri Brenner millftkatmda on bir mad-
~ · delik bir sulh projcsinln hazırlımdığı 

ita .. ~ hareketinden evvel matbuat er- haberini katiyetle takzip ediyorlar. 
-llll& ŞUnları söylemiştir: Vrıt.ikan sitesi, 20 (Ö.R) - Amerikan 

h~Sb~le:re katiyetle beyan ederim ki, mtirahhası Swnner Vels'le müşterek 
1 

'1t' muharip \'eya gayri muharip olarak Vaükandn bir sulh pi.anı haz.ır-
~~etten bir sulh teklifi almadım. lıındığı veya bir sulh tavassutu için isti
M-~r mubaıip veycı gayri muharip şırelc.r yapıldığı .~k:zlp edilmiştir. 
~k~te bir sulh teklifi veya başka Vaşington 20 (0 R) - Amerika ha
ru...a.,tcldü yapmak vaillesiyle tavzif edil- riclye ruwn Kordel Hul on bir madde
ll~. VıWtem sadece Rcisicümhur ilk bir sulh planından haberdnr olmadı
~ eltı ve hariciye nazın Kordel Hul'u ğmı söylemiştir. 
~ harp vaziyeti hakkında tenvir Cilmhurreisi Ruzvelt matbuat ınü-

l\........ rnalQmab toplamaktan ibarettir. mcssillcrine beyanatta bulunmuş, Aıne-
11\~anun çok yüklü, fakat çok kıy- rikanın Berline yeni bir sefir gönderc
k~~kUrnantasyonlım ihtiva ettif,tine ccği, maruf Amcrikdn sahsi~-etlerinden 

8 birinin bu vazife ile tavzif edileceği hak-
lat~ bana verilen vazifenin sada- kındaki haberleri tekzip etmiştir. 
tn\lhıe!~pıldığını gösterir. Dosyamın Ruzvelt, Brcıme.r mülfıknlı münasc
~ ıyatuıdan yalruz CUmhurreisi betiyle dUnya guzetelerjndc hevaz sara
tır "elt ve Kordel Hut habcrdu olacak- ya atfedilen bnzı tcşr!bbUsleı·i de tekzip 
~.L \...'t~ir. 

)' ·....qt eaporlarınıın neşredilip edilmi· ı Bcrlin 20 (Ö.R) - Sulh tecavüzüniln 
~e karar vermek hakkı, beni tav- tekzibi mUnasebctiy!e Amerikan gaze-

ıelcri Brenne.r mülnkntııun netice~: ola
ı ak bu lınftn 5onundım evvel sansasyo
nel hadiseler bcklen~bileceğini yaunş
Jardır. 
Amstcrdaın 20 (Ö.R) - Gazetelerin 

Brcnner mi.ilakatı ~tı·afmdn Bcrlinden 
aldıldan haberlere göre Almanlar bu 
ınUlak.ata •tarihi bir ehemmiyet. ntiet
ınektc ve mülftkatın neticesi tarihi ma
hiyette hadiseler knydedece~ni iddia 
etmektedirler. 

Algcmnync Handelsblad diyor ki: 
ııHitler İtalyayı bir Alınnn - İtalyan

SoV)•et blokuna knzanm:ığa çalışmıştır. 
Alınan mahfillerinin ~di bütün ümit
leri bu blokun t~kili etrafında toplan-
ıruştır. • 

Nevyork 20 (Ö.R) - AınE>rikan gn
zctclel'.i Velsin hitnm bulan vazifesi mil
n..-ısebetiyle Avrupadruı gelen haberleri 
hUyük bir ihtiyatla neşretmektedirler. 

Ncvyork Vorld şunları y~m:ror: 
ııHitleriıı sulhu kazanmak için orta

ya atacağı sözlere inanmak kabil midir? 
Biz huna ihtimal vermiyoruz. Fransa 

ve İngiltere Hitlcri1.min sukutundan ev
vel bir sulh mUzakcresine Y&naşmıya
caklarclır. Amerika ise totaliterlerin 
elinde bir Alet olamaz. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ziraat ·vekili Ca;"J(anunu hakkında 
çok mühim beyanatta bulunmuştur 

~~~~~~~~----~·---
~~a 20 (A.A) - Büyük millet çim ınenbaı olacaktır. . 
lıı.-.~ bugün Refet Canıtezin başkan- Bilhassa fidanlıkti\ bir kurutma evı 
~ toplanank Çay kanun IAyihasını yapıp ta yapraklan satın almağa başla
~ere etmiş ve bu münasebetle ileri dı~ız zamandan itibaren halle: onun 
lııL_~ rnUtalialarıa karşı Zh-aat vekili para ettiğini anlayınca ve görünce rağ
~ l!:rlanen ~ğtdaki izılhatı ,·er- bet arttı, müracaatler birbirini tevali etti. 
-~ Ziraat vekili sözlerine devam ederek 
lııf~larun çok güzel iz.ah ettiler. Vekaletin bu neticelerden sonra faaliye
ıttin~ ederseniz ben de bunun zaru- tini artırarak 30 bin dekarlık çaylığı vil
tı'd 1 ve icaplarını bazı rakamlara isti- cuda getirmek için tedbirlerini aldığını 
a en arxedecetim. ~aret eylemiş ve bugüne kadar getirti-

' u çay l<rlı\e başlayalı epeyce bir za- len tohum miktan ile yine bugüne ka
~ oldu. 1924 senesinde Rizede 79 dar yet iştirüen fidan ~~tar.ı hakkında 
d1.ı vUsatinde bir fidanlık kurul- i7.ahat vemliş ve demıştır kı: 
d.I İtı O ~ yapılan tecrUbeler göster- 71 köyde 300 mü~terek fidanl~k.~a. 1? 
\~it.ize mıntakası gayet nefis çay ye- milyonu mütecaviz fi~an y~t.tttırildı: 
ı~ k için gerek iklim ve gerekse Yalnız halkın buna ragbet ROstermesı 
l!dit şartları bakımından cok elveriş- kafi değildir. Çay .t~sisinden bir mü~-

r-J.' det sonra kazançlı ıdı. Fakat ) ııene ı~-
l"tııt~fusun çok kesif olması toprağın bi bir zamandan sonra onun semeresı
İÇlrı Ut olması aynı zamanda çay orası ni beklemek tazım geliyordu. O halde 
~ terek iktısadt l!hemmlyeti ve gerek köylüye bu kazançla şeyi temin edebil
~ıl' l'tlaJ mahiyeti itibariyle büyük bir mek için ona maddi imkan ve takat ta 
'"r~. Verdiriyor. temin etmek lazımdır. Bu kanunda der-

~eecrtıbelcrin çok iyi neticeler \'enne- piş edilen esas dairesinde devlet ziraat 
~Ös~ '1llınen halk bidayette tereddUd iıletmeleri kurumu bu yardımı yaptı bu 
t~l. Rağbet göstermedi, çünkü bu gün beı bin dönümlük bahçe fidanlık
l"lı\ıh•- rlık istiyen ve uzun bir emeğe lannı ayni zamanda yapmış ve bitirmiş 
~e .... ç olan bir m.lhsuldilr. Bunun beş olup beı bin dönümiin de hazırlıklarını 
l~la SOnra semerelerini iktisap etmeye bitirmek üzeredir. 
~..:ınca halk kendi~ine ne gibi bir Demekki bizim derpiş cttiğimi:ı 30 
Rt içi ç temin edeceğini takdir edemedi- bin dekarın 1 O bini bah!:e haline gelmiş 
~ler n endişeli davranmakta idi. Tecrü- ve tahakkuk cltirilmiıt bir vaziyete geti· 
'.ınun~ ehemmiyet verildi Ve halk gözleri rilecektir. Şu itibarla ziraat bakımından 
ıl"land e .ceçcn bu tecrübelerden S<>nra muvaffak olmakla iş halledilmiş bitmiş 
ı~n ~ k~ çay kendisi \'e Rize mıntakası oluyor. Çayın kurutulması v~ onun har
~k bir kaz.ani; ve büyük bir ge- man edilmesi ziraat kA.dar hatta ondan 

Fransızlara göre lngiliz 
lerin yaptıklafı taarruz 

. -x:*:x---------
' .Parıs, 20 (AA.) - Fransız Deniz ve Hava mahfillerinde beyan edildiğine' 
ı:ke ~ylt bombardımanı son derece iyi idare edilmiş geniş mikyast.n bir ha
J\l e~tır. Bu hareket en iyi neticeleri vermiştir. lngiliz tayyarelerinin akını 
~i:İ~ların Scapa Jlowa ta::ırruzlarına karşı ynpılnn hiı· şiddetli ınuka-

ır. 

Sy~~ni ınuhfillerde kaydedildiğine göre Ingiliz tnyyarclerinin sivil ahalinin 
l'akt den l.nmn.mile tah.liye edilmediğlnl düşünerek muknbelei bilmisil ola
li~ .Yapılan bu nkıııa teşebb!.iste tereddilt etmeleri lnı.ım geldiği hatıra ge-
1nr hde •. Scapa Ilowda sivillerin de Alman taarruzuna kurban gitmiş olma-B Utun tereddildlt>ıi izale etmiştir. · 
~ u rnahfiUerde Sylt adasının her tUrlü müdafaa \'asıtalariyle teçhiz edil
'Uek olınasına raf.'Inen ancak bir tek lngiliz ,tayyaresinin dUştUğU .kaydedil
d~ t :e~ır. IngUiz tavyorelerinin elde ettikleri neticeleri bitaraf müşahitler 

... eyıt eyleınektedirler. 

1 
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l ···ALİ BABA HİNDİSTANDA 
TtffiKÇE SÖZLU VE ŞARKILI 

2 ·- İÇKİ .KAÇAKÇILARI ilk defa 
3 ••• POLiS HAZm OL tık dela 
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daha fazla itina istiyor. Eğer gelişi gü
zel imalatı bnakacak olursak hakikaten 
bu gUn muhtelif kimyahanelerin 
tahlil raporlanndan anlaııldığuıa naza
ran terkibi çok nefis olan çayın nefase
tini muhafazaya imkan elvermiyecek
tir. Hakikaten bir çok kim.e.ler bunu 
tağşişe te§ebbüs edebilecek yeknaaak
lığa bozulacak belki de aahş1 temin edi· 
lemiyecektir. 

Bu itibarla büyük bir .hamle ile bq
lamıt olan bu it perakende imalit ile 
belki akamete uğrıyabilecektir. 

Binaenaleyh bunu devlet ziraat iş-
lemeleri kurumuna orada icap eden fah-
ri kalan kwmağı bir vazife olarak ver
di. Madde okunacak olursa görülür ki 
bu inhisar nimetinden ziyade bir vazi
fe zihniyetidir. Bu vazifeyi de devlet 
ziraat işletmeleri kurumuna tahmil ~di
yor. 

Arkadaşlarım Halil Menteş· e de ima· 
linin bir elden yapılmasını kabul etmiş· 
tir. Kendilerinin de buyurdukları gibi 
burada bir mesele vardır. Imaliyesini 
fabrikaya versin, kendi namlarına imal 
edilmit olsun kendi namlarına imal edil
miş olmasında köylü için bir fayda gör· 
miyorum. Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun elinden fabrika alındıktan 
sonra kendisine çiftçiye ne gibi bir fay. 
da temin edebileceğini tahmin etmiyo
tum. 

Fabrikasyon itibariyle buna da im
kan cörülmiyor. Çünkü yapraklar top
landığı gibi derhal fabrikaya aevkedil
mesi lazım gelir. Zamanında kurutul
maat zamanında harman yapılması la
zım gelir. Eğer tam zamanında yeti"ti
rilmiyecek olursa nefasetinden ve ran
dımanından kaybediyor. Onun içindir 
ki bir fabrika ile de idare etmek kabil 
olmayacak müteaddid yerlerde fabrika 
açmak zarureti hasıl olacaktlr. Sonra 
gelen parçaların parça parça fabrika 
imalini pratik görmiyorum. Ve bunları 
ne gibi bir mlilkiyet esasına dayanarak 
mal ııahiplerine iade edeceğiz. Bu iti
barla ne faaliyet noktasından ve ne de 
teşvik bakımından buyurdukJarı müla
hazaya bendeniz iştirak ediyorum. Yal
nız hatıra gelen iki mahzuru olabilir. Bi
risi çnyı işliyecek başka bir fabrika ol
mıy~cağı için fi~t hu1usunda ~üstahsili 
tazyık edecek hır t6ir yapabilır. Bunu 
da kanun ilinci maddeainde önlemiştir. 
Yaprak fiatlerini tesbit etmek için beş 
lcifiden mürekkep bir komisyon teşkil 
olunacak bu azalardan birisi ziraat oda
sından birisi ticaret odasından ikisi zi
raat ve ticaret vekaletinden birisi de 
devlet ziraat i!lletmeleri kurumundan 
fiatlcri tesbit noktasından müstahsil le
hine olan bir ifade daha vardır. 

Zıraat vekili sözlerine nihayet verir
ken çay fiatlerinin her hangi bir suretle 
kurulacak t~ekkiltler yüzünden yük«e
leceği noktasının mevzuu bahis olaını
yacağını işaret eylemiş ve demiştir ki: 

Kanunlm mhu ve şimdiye kadar yap
nıış olduğumuz teşebbüsler oradaki çay 
ziraalini temine matuftur. Bu itibarla 
arkadaşımızdan istirham edeceğim bu 

Sinemasında kşcbblisün iyi bir neticeye doğru yü-
1 - VİKTOR FRANCEN ANNİE DUKAUX'un yarntığ rümesini temine matuftur. 

TAN 
l'JLGJN BAKİRE Ziraat vekilinin bu izahatını nıütea-
~ kip maddeler okunmuş ve verilen bir 

LA VIERGE FOLLE tadil takriri üzerine encümene verilmiş 
2 - Y0ZLERCE GÜZEL KIZIN YARA.ITIÔI bulunan dördUncil madde milstesna ol-

1939 ALTIM ARAYAN KJZLAR mak üzere kanun diğer maddelerinin 
3 ••• YE~ - A "'-~MUNT ffARP .JURNALi . müzakeresi ikmal olunmuştur. Meclis 

-=~~---...... -·-------------•••••• Cuma günü toplanacaktır 
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~ Milli Şef j 
.... : 

~Kadcsstro Umums 
Müdürlüğiinde 
Ankara 20 (Hususi) - Milli Şe

fimiz Reisicümh ur İsmet İnönü dün 
kadastro umum müdürlüğü binasını 
şereflendirdi. İşler hakkında izahat 
aldı. Umum mildür tekmil Tilrklye
nin kadastrosunun bitirilmesi için 
50 senelik bir z.unana ihtiyaç oldu
~unu ReisicUmhurı: bcvan evledi. ................•..........•..... , ....... . 

~,,1uğlada 
Yağ istihaalatı 

Muğln 20 (Hususi) - Bu sene Muğla 
vilayeli dahilinde istihsal olunan yağlar 
kil.mileıı iyi fiatlc satılmı."?tır. Ellerinde 
yağ bulunanlar satı.şlara muntazam su
ıette devanı ediyorlar. Bu seneki istih
sııl miktan 120 bin kilodur. 

Muğlada bir yangın 
Muğla 20 (Hususi) - Peynirdağı or

:ınanlarıuda bir yangın çıkmiş ve ateş 
bir hayli devamdan sonra söndUrülmüş-
tUr. -·-ispanya • İngiltere 
ticaret anlaşması 
Ankara 20 (Hususi) - Dün akşam 

Madridde imzalanan lspanya - İngiltere 
ticari anlaşması lsp:ınyadn iyi karşılan
mıştır. 

-*--Dr. Besim ömerin 
cenazesi 
İstanbul 20 (Hw;usi) - Dr. Besim 

Ömerin cenazesi ydrın şelu·iınize getiri
lecek ve merasimle kaldırılacaktır. Ce
naze ak~m Ankaradıtn yola çıkarılmış
tır. 

-*-
Jtalvanın 

Askeri hazll'lddal'ı 
Roma 20 (A.A) - Mtw0lini Mareşll 

Grazi.aniyi kabul etmiştir. Neşredilen 
bir tebl.iide bu müllkat esnasında İtal
yıuun askeri hazırlıklarına mUteallik 
bazı meselelerin görlişüldüğü bildiril
mektedir. ---Bil' İtalyan vapura 
lmdad istedi 
Londra 20 (A.A) - Öğrenildiğine gö

re Shetland adalarındaki tahlisiye va
purları bir ltalyan vapurundan imdat 
işareti almıştır. Yapılan bütUıı araştır-
malara rağmen İtalyan vapuru buluna
mamıştır. 

---*•-TUN ADA 
Bazlar nehrin 
akmasma ananı oluyor 
Budapcşte 20 (A.A) - Budapeştenin 

ccnubwıda Twıada husule gelen ve neh
rin akmasına mani olarak suların civara 
yayılmasına sebep olan 10 metre yük
sekliğindeki buz seddine tayyareler ta
rafından bombalar ahlmıştır. 

Set hata bombalara mukavemet et
mektedir. Tuğyandan bir kaç kişi öl
müştür. Sular 10 metre kadar vüksel-
ıniştir. • 

---*•-
Amerikanın 

Altın stokları 
Vaşington 20 (A.A) - 13 Martta bi

ten hafta içinde altın ithalfitı 54,474,841e 
baliğ olmuştur. Geçen haftaki ithalit 
42,655,946, iki hafta evvel de 22.834,846 
idi. Bu paranın 30.762,898 Kanadadan, 
4.267,641, İngiltereden. 2.352,922 Hin
distandan, 475.679 u Honhkonadan, 
~54,190 ı Cenubi Afrikadan, 5.730,114 il 
Isveçten, 5.797,415 i Joponyadan ithal 
edilmiştir. 

- *FRAMSANIN 
Afrika ordusu 
Paris 20 (A.A) - Haber alındığına 

göre Fransa şimali Afrikadaki askeri 
kıtalarını takviye edecektir. 1919 sını
fının bir kısmı geleı.;ek Nisanda Afrika
ya sevkedilece.ktir. 

* İtalya Bulgaristandan 
maden kömürü ahyor 
Roma 20 (Ö.R) - İtalya Bulgaristan

dan 100 bin ton maden kömürü sipariş 

wı 

·soN HABER 
. . . : , 

Koordinasyon ·heyetinin 
-----------------~•x*x~---------------~ 

iki mühim kararı mcriyete girdi 
-----~~----x*x.~----~~~ 

Ankara, 20 (Huıuai muhabirimiz
den) - Koordinasyon heyetinin iki ka
rarı Vekiller heyetince tasdik cdilmiı ve 
kararlar bugün neşredilmiftir. Bu karar• 
lan bildiriyorum. 

12 numaralı karar: Türk bayrağını 
taşıyan 1 S O kroı tonilatodan yukarı ma
lcineJi deniz vaııtalannın (sarnıçlı ge
miler hariç) ecnebi limanlarına sefer 
yapması münakalat vekaletinin müsaa
desine bağlıdır. 

Bu hususta viikl olacak müracaatları 
tetkik ve münakalat vekaletine teklif 
etmek üzere lstnnbul mıntaka liman re
isliği nltında, münakalat vekaleti ile ls
tanbul ticaret odası mıntaka ticaret mü· 
dürlüğü, deniz nakliyatı askeri komiser
liği, ve devlet denizyollan i!Jletme umum 
müdürlüğünden •eçilecek birer müm~· 
silden mürekkep olmak üzere Istanbul 
mıntaka liman reisliğinde bir heyet teş
kil edilir. 

2 - Lüzumu halinde münakalat ve• 
kaleti makineli ve makinesiz alelumum 
gemilerin bu seferlerini tamamen men·e 
salahiyettardır. 

3 - Bu kararname meriyete girme
den evvel ecnebi limanlarına gİ~ 
üzere Türkiyeden .ayrılmış veyahut ba 
makaadla yüklemit ve ecnebi memle
ketler için mururiyctini almıt bu kabl 
deniz vasıtaları yüklerini huruç liman
lannda bopltır b0taltmaz yillr.lü deiil· 
lerae derhal her hangi bir 'fürk limanına 
avdet etmeğc mecburdurlar. 

Bu gemiler mutad avdet seyir ballan 
üzerindeki limanlar için yük alabilirler. 

1 3 - Numaralı kararname: Kömfii 
nakledilen ba~lıca Türk limanları ara
sında yapılacak nalc:!iyata ait azami naY
lunlar milli korunma kanununun 36 d 
maddesindeki salAhiyete mUsteniden 
bu kararın neşri tarihinden itibarea 
15 / 4 / t940 tarihine kadar muteber ol
mak üzere berveçhi ati teahit cdilmiırir. 

Zonguldak - lıtanbul için ton baıtma 
225. Zonguldak - ve bütün Marmara 
limanları 250, Zonguldak - lzmir 26S, 
Zinguldak - Fethiye 275, Zonguldak 
Mersin - lskenderun 525, Zonguldak 
Samsun 270. 

Dün lstanbulda bir ha
va denemesi yapıldı 

-------------~---~•x----~----~~~--
Istanbul, 20 (Hususi) - Bu sabah şehrimizde pasif korunma tecrUbelert-

ne hazırlık olmak üzere tayyare posta ekipler! tarafından bir haber venne 
tccrübe5i yapılmqtır. 

Hava dinleme poslnlanndan en küçük nahiyelere kadar haber verme 
ihaber alma işleri 12 dakikada ikmal edilmiş, tayyarelerin Çatalca, Silivrl 
taraflarından gelmekte olduğunu dinleme cihaı.ları derhal haber ver
mişlerdir. 

öğleden sonra vilayette yapılan biı· toplantı denemenin kritiği rapıl
ınıştır. 

askeri lngilterenin daha faal 
siyaseti nıümkün .. ? mu. 

~~~-~--'x*x~--------~ 
Londra, 20 (ö. R) - Gazeteler daha fail bir askeri siyasetin takibi ıçuı 

ileri r.UrUlen fikirler münasebetile Başvekilin sözlerini bUyUk alika Ue tef
sir ediyorlar. 

Çemberlayn demiştir ki: 
clçiıniule bazı kimseler ceheıuıeml bir cür'et darbe.sile bu harpte ilk hat.

veyi bizim atmamızı istiyorlar. Hükumet muvaffakıyetinden kaı'iyetle emin 
olmadığı faxla tehlike ve fel&ket getirecek bir teşebbtise atılmaktan dalma 
ictinap edecektir. Diişmana ne zaman ve nerede hücum lhım geldlli»e en 
muktedir mUteha.ııaıslanınız karar vo.recoklerdlr.> 

Bu aözlcr bUtün gazetelerde umumt bir tasvib ile karşılanmış bı.ilunuyor. 

Cenubi Amerika hukukçuları kon
gresi mesaisini 'ikmal eyledi 

~~~----~-~~-x*x--~~~~---~-
Montevideo, 20 (A.A) - Uruguay, Berezilya, Kolombiya, Bolivya, Ar

jantin, Şili ve Paraguay mürnhhaslarının iştirakile toplanan cenubi Ame
rika hukukçuları kongresinin kapanış nutkunu söyliycn Uruguay Hariciye 
naı.ırı Alberyo Guani demiştir ki: 

- cPruıamcrikan birliğinin ellinci yıl döniimü münnsebctile Vaşingtonda 
yakında sekizinci ilmt Panamerikan kongresi akdedileccktir. 

Bundan evvelki t.:Jplantının da yirmi beş sene evvel bir ihtilAfın Avrupayı 
kana buladığı bir zamana tesadüf etmesi meşum bir tesadüf eseridir. Avru
padn beynelmilel cemiyeti kurmuş olan başlıca prensipler bu cemiyetin yı
kılması tehlikesi mevcud olmasına rağmen terkcdildiği bir sırada aramızda 
milletlerin hUrrlyeti mefhumunun hiç bir zaman hakemliğin üstünlüğüne 
ve kavilcrin keyfi hıu-cketlerine meydan vcrmiyeccğini müşahede etmek 
fırsatını buluyoruz. 

................ _. ........ a. .... ~ ............. a• 
UCUZ SİNEMA GUNV 

Kültürpark Sınemasında 
SAAT 2.30 DAN GECE YARISINA KADAR 

Büyük ve Küçük Hususi 15- Birinci 18 KURUŞTUR. 
BU FİATLE: BAHAR YAÖMURU ve YAŞAI\IAK HAKKJl.\IDI& ... 

Filiıılleri görülecektir .•. 
AYRICA l'ARAMUNT JURNALDA llARP HAVADİSLERi... 

SEANSLAR : BAHAR YAliMURU 2.30 - 5.40 - 9.00 DA .. 
YAŞAMAK HAKKII\IDIR : 4.20- '1.40 TA ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN : 

- KARAR GECESİ -
PAULA NEGRt ~c GÖRÜNMİYt.~ HAYDUTLAR 

etmiştir. ~ ........... llllllllım ... l'tll .. • ............. ... 

' "p . • . ...fı. ..:_.. :.~ .... • · 1~ • • ~ -. • • " • : - • .. .. 

Dainuı en iyi ve seçme filimler göstermeği kendine prensip 

r;~:~n: TAYYARE Sineması 
Bu hafta da İZMİRLİLERİN percsti§ edercesine sevdikleri dilber ve sihirkar 

D E A N N E D U R B I N' in yarattığı 

Telefon: 
3646 

KIZLAR BÜYÜDÜ •• UÇ 
FRANSIZCA SÖZLÜ ııaheserini takdim eder 

AYRICA 

LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
INGİLİZ kara, Hava ve deniz kuvvetleri tarafmdun yapılan müdafaa ve düşman tayyarelen tarafından atı
lan TAHRİP, BOÔUCU GAZ ve YANGIN bombalarutın yaptığı tahribı:t ve PASİF korunma teşkllAtmın 

büyük faaliyeti 
EKLER JURNAL'de son harp haberleı·i 
Oyun saatleri: 2,30 - 4,45 - 7 ve 9,15 dı> 
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Tefrika: 14 YAZAN: Curci Zeydan .................................................... __ ----
-Babamız senden hoşnutldur. Dcğıl- - O halde avdetini bekliyelim .. Şim-

re mutl:ıka hosnud olacak. Buna emin 1 di sen kendi elinle bana bir su ver. 
ol. 1 Cföan babasının bu arzusuna se-

- B eni sc\'diği. hakk1mda babamın ·ı \'İnerek bizzat gidip bir kadeh 
hiicınii rızasını celbe alıştığını bilirim. su getirdi. Babasına takdim et-
Fnk:ıt galiba bazı kimseler beni baba- ti. Men.iban içti, serinlik duydu. 
ma lena ~ijstermcğe ac;lışıyorlar... Ba- Sonra kadehi kızma inde etti. Cihan ka
öh'ln saf bir adamdır. Onların cıözlcrine dehi götiirüp perdedara vereli. Küçük 
a1P.nnıyor. .. . hnnım henüz ba?a.s~nın ~·anına df)ncr-

$.lıınan bunu soyledıkten sonra ayn- ken uc:ak odaya gırdı: 
ğa %nlktı. Cıkıp gitmek istiyor gibi bir - Irnktnn gelmiş bir misafir efendi-
-9t'.ızu ~ldı. Bu bahsin hemşiresinin c:ı- mizin huzuruna ~irmek istiyor, dedi. 
iını !'ıkmnğa bais olmasından çekiniyor Mcrı:ib:m ~·atak üzerinde oturdu~u 
gibi cl:ıvrandı. Cihan kendicıini durdur- yerden bağırarak: 
4'u: - Bu misafir mutlaka Afcıin ola<'ak, 
' - O kimselerden kimleri murad cdi- dedi. 
yorsun? Merziban bu ;tiyarettcn son dcre<'f' 

- Tanıdığın adamlar... Bunlar din memnun olmuştu. Onun için mutadı 
n5l]lı nltında aklımıza, kalbimize, malı- vechile misafirin ismini sormadan .. Gir
rifıı:ı 1"l-ı:ıkküm ediyorlar. '\İn~ emrini verdi. Cihan o sırada orada 

Cihan kardeşinin günahları murad bulunduğundan dolayı teessüf ediyo!'. 
~tti~lnl :mlıyarak: 'llÜmkün olsa duvarı yarıp oradan mk-

- Maksadını anladım. An)aşılı\'or ki mak istiyordu. Fakat babMının hat rı 
bu ak.,am kasden yalnız 1?e1din. Mahsus icin sabır ve metanP.f göıotPrdi. Canı pek 
Kllh;n; <!etirmek istemedin. ziyade sıkılmıstı. Bu halini baba~ın:ı 

($rı -npn' ecıniyerek, yut nara k ce- ~österınemek i!'in !'Oo:ı derece c:alı~ı-
vap v,..,.~ ;. vordu. · 

- J' .. .,rf ,..n onu yapmadım. Fakat onu Percfod~r gelen mjc:afir için perdeyi 
m!ıb0d.ı-- bulamadım. Cünkü Kuhinle- ~ctı. Misafir iccri ~irdi. 
rin cvin"i7e gelmelcrin'dcn fonaJıkt~n Cihan missıfiri birdenbire ~örür ~<ir-
ba')kn b!r ~~y beklemem. mez ürktü. Yüziindc sa"kınlık fuıarı ::ıu-

Cih.,n kardeşinin sözünii kesti: 'Tlrıynn oldu. Fakat bir lahza geçti, cDn 
- Bu hususta seninle hemfikir oln- c;ıkıntısı sçvin:.-e ve birdenbire sararan 

marn. Bu Kahinler bizim için iddia t-d ı::r- ''iİ7.Ü yinl" birdenbire pembe rcn<tc miin
leı'. Onların vücudünden hayır ve be- \ı:alip oldu. 
rckct var. Onlarsız teselliyet bulama- Çünkli gelen misafir Afc;in dc'1ilc1i. 
YJZZ :Şab.amı da ayni itikadde göriiyo- Bi?.zat Aydoğdu idi. 
rum. Onun bu itikadına muhalif hal ve Mcn;ban onu görünce güler \'Üz ~Us-
harehtte bulunman caiz değildir. terdi. Biiyiik bir memnuniyetle kabul 

- Onların içinde iyi ndamlnr bulun- "~'l"d;. Ona hitap ederek: 
<luiuRu ink5r etmiyorum. Fakat bnzı- - Safa gC'ldin, oğlum Aydo"idu! Se-
1arı hırs ve tııma sahibidir. Her şeyi ni do<::tumıız Af,.in zannettim. Irakclan 
lendi n~fc:Jcri için isterler. Fakat şimni mı ge1ivorsun? 
onlar nc>mize lazım .. Yedane arzu etti- - Evet, efendim, Iraktan ~eliyorum. 
jiim ""V h:ıbamın benden delıtir olmnc;ı- - Afsin seninle beraber mi gelrli? 
dır. - Hnyır, benimle bernbcr µclm~L 

- Bunu ben yo]una korum. Mi.ic;te- Fakat Jrakt:ın mü!arekntim ~Unü .And
rih ol. Snn yatağına git, rahnt rahat cana e;elmPk azminde bulıındu~unu rm
uyu. 

Saman inkisara alamet olarak başını 
ti;'ffiis oldu~u halde oradan çıktı. 

Cihan yalnız kalınca yatai!ına gidip 
uzandı. Bütün gece düşUncelere mağ
Jlıo oldu. O gece pek az uyuyabilili. 

Ert ' sabah erken kalktı. Mantosu
na n1ara'k babasının odasına gitti . 
J;vde alcU'ıde giydiği elbiseyi lftbis idi 
&b:ısınm odasmn ~irince onu yntakta 
(lunıyor gördü. Sıhhati diinkündPn da
ha' iyi idi. Cihan babasının bu halini gö
rünce:" c:evindi. Sıhbatini sordu. Merzi
bnn: 

- Hatteti Hürmüze hnmdolsun! Ge
ce rahat uvudum. Bugün kendimi daha 
ikuvv tli görüyorum. Afşinin ferganeye 
muvasalatını işittin mi? Bayrnm esna
gmtJn buraya geleceğini bamı v:ıdetmi~
t i, <ledi. 

Cihan Af~inin ismini isitir işitmez 
ürk1ü: 

- Jşitmcdim, efendim! thtimal ki fer
gancye muvasnlat etmis. Fakat henüz 
bi7P r,teJnıcmiş .. 

Onu :ıramak için acaba kimi gönde
r('yim' 

- Emr~derseniz adam gönderip ara
rı1. Fikrimce Afşjn ferganeye muvasn-
15t ctıııis olsaydı davete muhtaç olmn
d:m :;h·ı-retimize gelmiş bulunacaktı. 

- PPk cloğru söylüyorsun, kızım~ 
Acnb.., l·ndec;in bugün Kilhini çağırmak 
için !'Umi.s mi? 

- Bu"Ün pek erken onu aramak için 
cı'-m ·". D iin l!ece ona gücenmenizden 
... o" • -~ "' mlitcessir bulunuyordu .. 

lamı tırn. Gı:-lmistir :zannederim. 
(Aydoğdu) otuz y~c:lnrında hılknten 

ve ahlakan f1tratın en kıymettar tek"rn
mülfttına ma?.har olmuc; ·bir gençti. Or
ta boylu, dolgun vücudlü. genis omu7-
hı. tıçık alınlı, biiyiik ynnaklı. sık s:ı 4.,1-
lı icU. Gözle.rinde yiğitlik \'e mernlik. 
dudaklarında 5licenaplık ve do~ruluk 
tecelli ediyordu. Başında Abbasiler scr
ouşu tan.ındn kırmızı kU11ah Ü%erinc 
qiyah hlr sarık sarmı~lı. Gök renıdnd" 
bir kaftaa giymic;, iizerinde knb1ri-ısı ~ı
tm bir kılmc takılı bir kemer kuc;nn
mıştı. Kaft~ın aJtında yün ve jpten 
mamul ergovnni renkte bir şalvar giy
misti. J{aftanın üzerinde ise siyah bir 
cübbe \'ardı. Her hal ve hareke-tinde 
kahraman tavrı görünüyorclu. lns:ın, 
karşısında durduğu zaman onu ~rsıl
rnaz bir dağ 7~nnederdi. 

--BiTMEDi~ 

f zmir Sicili Ti en ret 
M~muı·lu~undan: 

Mustafa Canbazoğ)u ticaret ün

vaniie f zmirde yeni manifaturacılar 
-c.rşısında 1329 ncu sokakta 7 nu
•naralı mağazada manifatura ticare

ti ve korr.isyon i~lerile ic;tiq::ı} eden 
v1ustafa Canbazo;Junun i şbu tica

ret ünvnnı kanunu hükümlerine gö
re sicilin 2681 numarasmn kayt ve 
te -:cil edildiği ilan olunur . 

f acar Başveki inin 
oma seyahati 
~~~~~~--x*x~~~~~~ 

Roma, 20 (A. A.) - Bu gün Romaya gelmesi beklenen Kont Tclckinin 
sey<ıhati Mn,ea,.istan vaziyetinin muhtemel inkişafı bakımından Alman mah
fHIPrinin rlJb~ csa nazarı dikkatini ce]belmcklcdir. 

Berlin 20 (Ö. R) - Başvekil Tclekinin Roma seyahati, Macaristanın va-
2iyetin!n muHemel inkişafı bakımından Alman mahfillerjnin bilhassa na
ıum dikkatini celbe1nııştir. 

Budnpı>~c. ~O (Ö. R) - Itnlya Hariciye na:t.ırı Kont Ciano ni an ortaları
na rlojiru Bud~pc~t"Yİ ;tİynrct edecektir. 

MIR MASKE 
....-e-rz SC-M'M ._.. 

bü v ... K a rih ve macera romanı 
tıJ(;/v Cı KJSJ M ) 

155 --
- Sn . Sı. .. Dedı Monscnvör aı tık 

h:.\ n•· •' r,ılJ <.' 

Kral 
Oğlum. OQluın. 

Diye inledi .. Sonra tekrar bayıldı .. 
Ccnı ~ati çnlınağd, İvonun bahsettiği 

jnh ;-•T> l·nma~n ha lamıştı .. 
Jı XXVIV 
·~ANBUR MEYDANA ÇIKIYOR 

\<cl.iahdin ölümürıün üzerinden üç ar 
~\ )1?Şl• --~1 ırır gc!nı!•ti. 

M L' ııı ıkt _i Pıı,.arı idı. 
Gök ylizü mava. o(i~) 

Kı~ın ncı soğu~u:ıu unutan Paris hal
kı bu ılık bahar P.ız.-.rından istifade için 
akın akın Vcusan oıınaıu yoluna dökül
ıniişlerdi. 
Öğleden sonra, ikindiye doğru bu yol 

üzerinde beş kişilik bir gru p ta orman 
istikametini tutmuştu. 

Grubun önünde giden iki kişi ivoıı ile 
ıniilfızim Şadofö idi. Her ikisi de yavaş 
sesle konuşuyorlardı. 

Arkndn, ınonsen:;ör Luinin oğlunu 
elinden tutan dndı:sı Klcmans \'C 

~Blfl ASllC ~I MART PBRSBMBE l!f! 

Diktatörlerin sulhu 
Bir Italyan gazetesi ltalyanın her han
gi bir sulh istemediğini yazniaktad1r 

lngiliz gazetelerine göre Musolini, Hitlerin 
kabulden istinkaf etti 

sulh 
mutavassıthğını 

~~~---~~~~~~~--*~~~~~~~~~~~~ 
Roma, 20 (A.A.) - Giomale di Ital- teyidi Italya için daimi bir hedef te kil Brenner mülakatının Berlin - Roma -

yanın müdürü bu gazetede çıkan bir etmiştir. Moskova arasında görüşmeleri tahrik 
makalesinde Brenner mülakatının baş- Italyanın yarınki yeni A\•rupada ko- edeceğini yazıyorlar. 
lıca hedefinin bir sulh projesi teşkil et- run.:cak ve haJJedilecek ha ka hayati Sovyet şahsiyetlerinden maruf bir 
tiğine dair ecnebi memleketlerde dola- menfoatleri de vardır. zat yakında Berline gidecek ve Ribent-
şan şayialara nihayet \'ermek lfü~ım gel- rob da Moskovayı ziyaret edecektir. 
diğini yazmaktadır. 

Mussolini ihtilaf patlak vermeden ev
vc? sulhu kurtarmak için bir te.~ebbüs
te bulunmuş fakat bazı memleketlerin 
mukavemeti ile krırşılaşmıştır. Yeniden 
böyle bir teşebbüste bulunacağını ümit 
etmek beyhudedir. Böyle bir teşebbüs 
ancak hususi yeni ~artlar altında tekrar
lanabilir. 

Fakat bu şartlar Avrupanın şimdiki 
vazivetinden pek uzaktır. 

Mussolini sulh istiyor. Fakat her han
gi bir sulhu istemiyor. Vcrsay tecrübe
si kafidir. Geçen 18 sene içinde faşist 
Italyan rejimi LibyClda Habcşistanda ve 
T!;panyada üç kerre harbe ~irmiş \'C Ar
navutluğu işgal etmiştir. Italvan mcn
faı:ıtlerinin ve hak1arının miidnfaa~ı ve 

Londr:ı, 20 (A.A.) - Dail Mail gaze
tf'.sinin Ronıa muhabiri yazıyor: 

iyi haber Cllan mahfillerde söylendi
ğine göre iki diktatör arasında yapılan 
mülakat esnasında bilhassa Balkanlarm 
bitııraflığını temin ve Italya ile Alman
yarun Avrupanın bu kısmındaki men
featlerini tarsin hususunda ltalyanm 
Almanyaya yardım etmesi meselesi 
mevzuu bahsedilmiştir. 

Mussolini Avrupada henüz sulh na
:ı.ımı rolünü oyruıınak tasavvurunda 
bulunmadığı için Hitlerin sulh taarru
zu suya düşmüştür. Italya hükumetinin 
reisi vaktin henüz gelmediği kanaatin-
dedir. ' 

Londra, 20 (Ö. R) - Niyoz Kronik] 
gazetesine göre bitaraf müşahidler 

Faris 20 (Ö.R) - Epok gazetesi Bren
ner mülakatı münasebetiyle Fransa ve 
İngiltere üzerinde bir tazyik yapılarak 
Balkanlarda müşterek bir hareket temi
ni için Almanyanın Sovyetlerle İtalyayı 
uzlaştırmak istediğini yazıyor. 

Ördre gazetesinde Pertinaks Brenner 
mül&katının mevcut anlaşmalara yeni 
biç bir şey ilave etmediğine, Çelik pakt 
etrafında yapılan tefsirlere rağmen Al
maıı menfaatlerinin İtalyan menfaatle
riyle beraber olmadığını yazıyor. 
Roına 20 (Ö.R) - -Rivayet edildiğine 

göre Papa sulhun hakikaten bir emniyet 
esasına dayanmadıkça devamlı ve tesir
li olamıyacağında Ruzveltle tamamen 
mutabıktır. 

Fransız kabinesi istifa etti 
--------------.•----- -------

- RASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE - şarelerinde devam ediyor. Kabine henüz mad meselesini ileri sürmüştür. 
tür. Hükümetçe Finlandiyaya yardım teşekkül etmemi~tir. Meclis bugün saat 15,30 da toplan
mesdcsinde takip edilc.n siyasete ait Londra, 20 (ö.R) - Royter şunları mak üzere içtimaım tatil etmişse de baş· 
tnkririn Finlnndiyanın kahrnmanlığmı bildiriyor: vekil istifasını reisicümhura takdim etti
tebarüz ettiren b irinci kısmı meclisin it- Daladye kabinesinin ansızın istifası ğinden meclisin bugünkü celsesi p~k kısa 
tifab ile ikinci lCısmı bir mı.ihalif reye Paris halkı arasında büyük hayret uyan- sürmü_, ve buhranın neticelenme~İne İn· 
karşı ( 239) reyle kabul edilmiş ise de dırmı"'sa da hafi celseye iştirak eden tizaren celse tatil edilmiıtir. 
(300) azanın müı:tenkif kalmaları B. mehuslann hayretini mucip o1mamıştır. Londra, 20 (Ö.R) - Royterin dip-
Delady~yi derhr.l kabinesinin istifasını Zira mebuslar. reylerin neticesi hükü- lomatik muharriri şunları yazıyor: 
\'erM~:c,. ııcvketmi. tir. meti mü'!kiil vaziyete ~okluğunu hiect- clngiliz resmi mahfilleri Fransız buh-

GAZETE!..ERIN MUT ALAALARI mislerdir. ranı hakkında tefsiratta içtinap etmekti" 
Ontrunrigerant) D:lladye kabinesinin l larbin l"evk ve idaresi \'e Finlandiya iseler de salfıhiyettar müşahitler yeni ka

istifası hakkında diyor ki: «Bu istifa ,u meseleı;i hakkında yapılan iııtizahlar binenin teşekkülüne yine B. Daladyenin 
veya bu nazır, su veya bu !l:ıhıs nJ,.vhine Ü7.erinde parlamentonun cizli celsesinde memur edileceğini zannediyorlar. 
verilmiş bir rey nctice$i değildir. Bciyle 12 sant süren görüşmeler gece ancak Muhakkak olan B. Daladyenin parla-
bir !}ey tns.wvıır edileme7.. Zira daha :> :ıo da nleni celseye inkılan etmişti. menter u,ulün uygun hareket ettiğidir. 
ynbn günlerde her iki meclis hükiim~te Meclis ruznameve geçince hükiimete Paris, 20 - Fransız kabinesinin eski 
parlamento tnrihimizde görülmemi;; bir bir r,.ye karşı 239 reyle itimad edilmiş- başvekillerinden Liival tarafından te~ki· 
ittifakla istediği sal5hiyet!eri Ye krC'dile- re de sosyalis! partisi mebusları ve Luis line ihtimal verilmektedir. Yeni kabine 
ri vermiştir. Mnrenin sa~ cenah partisi, yani üç yÜ7. bir harp kabinesi olacak ve beş azası 

«1 .. tifonm ~ebebi harbin ~cvk ve idn- mebus reye İştirak etmcm:~lcrdir. bulunacaktır. Diğer nezaretler muavin 
reııinc!e ken•lini ı:;öııtcren tezahüriin ne- Luis Mar~n hillrumctin takriri yerine nezaretler tarafmdan idare cnilecelttir. 
ticesiclir. Mebus:ın ve nyan meclislerinin kendi takril'ini kabul edilmesini teklif Paris, 20 ( ö .R) - Yeni Fransız ka
lınfi ccılsclcrinclc haki'll o lan knnaate gÖ- etmiştir. Bu takrir ııyanda beyan edil- binesini tcşkile Daladye kabinesindeki 
re, iki meclis de harbin bir harp kabinesi diği gibi harbin dahıt enerjik bir şelcilde maliye nazırı Rcyno memur edilmiştir. 
tarafından en enerjik ,.e en hareketli bir idar~ini i tcmektc idi. B. Reyno yarına kadar kabinesini teş-
şekilde kazanılması lü7.umunda ittihnd DDladye buna rnuhnlef ct ederek iti- kile e:ılısacnktır. 
etmiş bulunuvorlar.> ---- ----- --------

c.Gallüs:. Aynı mesele münaı;cbctiyle 
şunları yazıyor: 

«B. Oaladye her türlü münaka~anın 
üstünde olan Popülarıteainc ve parla~ 
mcntonun tam itimadına ve kredisine 
mazhar bulunduğu h alde nasıl oldu da 
böyle bir tezahürle karşıla§tı} > 

Muharrir burada ııu mütalaayı yürü
tüyor: 

«Fransa Avrnpanın şimalinde cereyan 
eclcn hadiselerden hnynl kmklığına uğ
rarnı .. tır. Finlundiyanın mucizeli kahra
manlıklarına rağmen ~iikutur.dan büyük 
elem duymuştur. Bunda yÜ;ı: kızartacak 
bir şey yoktur. 

cEğer Fransız ruhu kahramanlık sah
nelerinde titremezııe, eğer zorbDlık neti
celerinden derin hir elem duymnzsa 
memleket o zaman sükuta mahkumdur. 
Zira cb~di olan prc !1siplerimiz nyaktn 
knlamaınışlnr demektir. Falcat ~unu siiy
liyelim ki hu hissi clii§ünceler yanında 
yer alan daha bazı dü~ünccler kabineyi 
i:;tifoy n scvke<len sebepleri iznh eder. 

Parlamentonun dür.ltü reyi hükfünet
ten enerjik bir !'!İyaset istenildiğinin deli
lidir. Yeni hüküınet nltı aydan beri o 
kndar defa tekrar edilen harp gayelerine 
sadık kalmakla beraber Klcınnnsonun 
dört kelime ile ifade edilen politikasını 
takip etmeleridir: 

cEnerji, azimle, imanijasyonla rnii
cehhez olarnk harp ediyorum.> 

Le Temps Finlandiya faciasının mes
ullerinden bahseden yazısında Çem
berlaynm beyanatını ehemmiyetle te(sir 
etmektedir. 

Paris, 20 (ö.R) - Reisicümhur isti-

Sovyet -
de 

Rumen münasebetlerin
salah kaydediliyo:-
-~-~~~~•x*x~~--~~ 

I:..ondrıı, 20 (Ö. R) - Sovyet Hariciye komiseri B. Molotof'un 29 m:utta 
\'ereceği nutkc: büyük ehemmiyet veriliyor. 

Rirraclan bildirildiğine göre B. Molotof nutkunda Sovyet Rusya ile Roman
ya nrasında hrılledilemiyecck bir mesele mevcud olmadığını biJdirecek ve 
Rommy:ı ile Sovyetler birliği arasında iyi münac;ebetler tesis için pek ya
kıncln bazı te'Tlaslar vfiki olrıcağını ilan edecektir. 

B. Molotof Sovyetlt•r birliğinin Balkanlarda bir harekete geçmek tasav
vurunda olduiju hakkında şayiaları tek:db edecektir. 

lngiliz harbiye nazı rı bitarafları 
şiddetle tenkid ediyor 

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

Londra, 20 (Ö. R) - Harbiye nazırı Oliver Stanley bugün irad ettiği bir 
nutukta Almanyadnn korkrırak · bu memlekete karşı miisamahak5r hareket 
t:clen bitarafları şiddetle terıkid etmiştir. 

Slanley Büvük Hritanyn halkını bedbinliğe clü:-imeklen telakki etmeğe 
davet ettiği gibi mi.ibalegalı bir nikbinliğe de kapılmamak icap ettiğini 
i15vc etmiştir. 

Fin "ve Baltık devletlerinin ıttifakı 
haberleri hakikate uygun değildir 

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

Moskova, 20 (Ö. R) - Tas ajansı bild iriyor: 
Finlandiyanın Isv~ç ve Norveçlt? tedafüi bir ittifak müzakeresinde bulun

duğu ve Sovyetlerin bu ittifaka hiç bir itirazları olmadığı iddfa edilmiştir. 
Bu haberler hakikate tevafuk etmemektedir. Zira Norveç Parlamento rei

sinin beyanatından :tnlaşıldığı gibi böyle bir ittüak Sovyetler birliği aleyhin
de olacak ve (12) ınart sulh muahede~inin hükümlerine aykırı di.iş~ektir. 

Ankara Radyosu 
----.~---

DALGA VZVNLVOV 
BUGUN 
- *-1139 m. 183 Ka./lZI W• 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ zt W-· 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 '1t• · 

12,30 Program ve memleket sa•• 
ayarı 12,35 Ajans ve meteoroloji ha• 
berleri 12,50 müzik Çalanlar: f akrİ 
Kopuz, Cevdet Çağla, Hasan Gür, Haın· 
di Tokay. 1 - Okuyan: Sadi Hoşse9 
1 - kanuni Arif B. hicaz prkı ( Hic· 
.ranla geçen günleri) 2 - Zeki hicıı:.ı: 
;arkı (Hani ayrılmam derdin) 3 -Ze· 
ki ArifB. :<ıetaraban prkı (Kız vücu• 
duu gül kokan bir yase) 4 - Zeki Arif 
şetraban şarkı (Oduncular dağdan odun 
indirir) 5 - Zeki Arif türkü (Göresin 
mi geldi beni meleğim) 2 - Okuyan: 
Melek Tokgöz 1 - Litif ağa hicazkar 
şarkı (Yoktur zaman gel) 2 - Haoiın 
B. hicazkar ,arkı (Şep taaeher ben ~-:: 
ruzarım) 4 - Ha~im B. hicaz türku 
(indim yarin bahçesine) 13,30, 14,00 
müzik karışık müzik (Pi.) 18,00 proıı• 
ram ve memleket saat ayarı 18,05 rnü• 
zik radyo caz orkestrası 18,40 konuo· 
ma (Biblioğrafya) 18,55 eerbeat saat 
19, 1 O memleket aaat ayarı, Ajana " • 
meteoroloji haberleri 19, 30 müzik fa• 
aıl heyeti 20, J 5 konu~ma (Sihhat eaad) 
20,30 müzil.: Çalanlar: Hakkı DerrnaP• 
Şerif içli, Hamdi Tokay, Zühtü Bar• 
dakoğlu 1 - Okuyan: Safiye T okaY 
1 - Udi Ahmet karcığar prkı (Var· 
kcn gönülde) 2 -· - Sel Pınar karcığat 
prkı (Sana gönül verdim beni bırakma) 
3 - Artaki kürdili H. (Artık ne eiyah) 
4 - Udi Mehmet kürdili H. (DerdİP 
ne ise) 2 - Okuyan: Mustafa Çağlar 
1 - Şerif içli nihavent şarkı (Gene sa· 
hilden açıp) 2 - Y caari Asım nihavePt 
şarkı (Yaz geldi gülüm eğlenelim) 3 -
Y eaari Asım türkü ( Ak~adeler giyer 
aman) 4 - Yesari Asım türkü (Şi111• 
şir Pınar) 21.00 müzik oyun ha"abrı 
Sadi Yaver Ataman 2 1, 15 müzik ndY0 

orkestrası (Şef Dr. E. Praatoriu11) f --: 
Edvard Gcrman Şekspiyrin sekizine• 
hanri pİyeııi için yazılmış üç danıı 2 -
Fr. Mruipiero dört ınvenzioni 3 - fr. 
Liszt Les Preludes (senfonik par çıt) 
22,05 müzik melodiler (Pi.) 22.15 
memleket saat ayarı, Ajans haberleri; 
ziraat, Esham • tahvilat, kambiyo - nu· 
kut borsası (fint) 22,30 müzik opera 
aryaları (Pi.) 22,55 müzik cazbıırıt 
(Pi.) 23,25,23,30 yarınki program ve 
kapanış. 

·········································' 

Günlük 
pazar ~ 

Osnıan Bakkalo c'Tftl: 
t-ı 

'ficareUıancsini ~enişleterek Pe§te· 
malcılnrda Mimar Kemalettin cacl· 
desinde 72 No. ya nakletmiştir. 
Tam çile keten ipliklerinin bütürı 

numaralarını her cins sof.ra talPJll 
ve •;rtiiJeri, havlu, bornoz çarpdart 
ve dokuma çeşitlerini burada ucuı
bulabilirsinİL 

19 - 21 - 24 ( .(94 \ •• 
·································'····:...---

lzmir Sulh Hukuk mahkemesifl· 
den: 

D evlet demiryolları vekili a'1uJc~t 
Murat Çınar tarafından lzmirde bele~~ 
ye tanzifat hanında damcı Hasan ol 
Hüaeyin aleyhine açılan alacak davall"i 
da müddeaaleyhin ikametgahı m~h" 
kaldığından ilanen tebligat ifasına karlir 
veri1miş olmakla müddeaaley hin rnuh;0 
kemenin muallak bulunduğu 22/ 3/ 9 
tarihine müsadif Cuma günü sant 9 bd"" . e 
çukta Jzmir sulh hukuk mahkemesın 
hazır bulunması veya bir vekil gönder· 
meııi ve aksi takdirde hakkında gıy~P 
kararı verileceği tebliğ makamına kf4} 
olmak üzere ilan olunur. 964 ( 5 

;_,,.nDMwww•• HIJllSW 5 ,.,,_ 

R DO:KT OP nn~qATOll 
Sami Kul~kçı 

Kulak, burun. Boğaz hastalıkları 
Müt..,hassısı 

Muaycnehanecıi : Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 
Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Faribo1 ve Misturı~. aralarında yavaş 
sesle konuşuyorlar \'e yolda rastgeldik
ieri amelelerden tanıdıklarına selam ve
riyorlar. Bunların iclcrinden bozılarırun 
ellerini sıkıyorlar ve hemen hepsine de: 

dan cenup vi1Uyetl~riı:deki bütün zey
tinlikler mahvolmuş . Bundan ba:ika 
Fransrının yarısında meyve <ığaçlnrın
dan hayır kalmamış .. 

ına ·ahıyıın dedim i5t~medi. Boyuna yü- ·- -----------

- Ynrın akŞ3m .. lfnutmayın ha .. 
Diyorlardı. Böyle.:e yirmiden fazla 

amelenin ellerini sıkarak \'aad aldılar. 
Faribol: 
- Kuyruğun kopsun Mistuflc efen

di, dedi. Yarın akşam bcy<ız Tnvs..1n ote
linin nlt kat salonu epey knlabalık ola
cak .. 

- Evet patron .. \' ı.! C'ğer projelcrimizjn 
muvaffak olmasını istersen arlık fazla 
gecikmeden onları tutbik mevkiinc koy
malıyız. 

- Hakkın ,·ar .. Arlık faaliyete geç
meliyiz.. Esasen Mdis('ler de bize yar
dım ediyorlar. 

- Evet .. Hem de ı.;ok yardım ediyor
lar. Ekmek fiati her gün biraz dahr. yük
seliyor. Parisliler hoşnutsu1Juklarını 
nçıktnn açığa izhnra bile başladılar. 

Mistufle etrafına bir göz gezdirdikten 
:,onra hafif sesle sözüne devam etti: 

- Hem mösy ö F:.r ibol ı:ı:ı· 

- Zavallı köylüler .. 
- Yalnız. köyliil~r değil.. Şehirliler 

de 7.avallı .. Nerede ise kıtlık onlara mu
sallat olacak ve hall~ri köylünün halin
den perişan vaziyete düşecek .. 

- Şu hnldc, kuryuğun kopsun, hoş
mıl<;uzhık umumi olacak demek? 

- E\'et.. ve hele ~zer l\fotr Ekzilinin 
ihdasından bahsettiği yeni öşür vergisi 
de tatbik e<lilirsc.. İşte bütün bu se
beplerden dolayı önümüze çıkan fırsat
hırdan istifade etmeıni7' la1.ım .. 

- Mi.stufle efendi. Eğer muvafık gö
lfüsen hareket gün ve saati hakkında 
bu akşamdnn ınUlaz.im Şadofö ve Metr 
Ekzili ile konuşayım. 

- Hiç te f enn olmaz patroncuğum .. 
Bu sırada Vetsan onnanının yanına 

gelmişlt-rdi. İvon unlara dönerek tatlı 
sesi ile: 

- Artık geç oldu, dedi. Avdet ede
lim. Küçük tc yorulmuştur. 

rümckten hoşlanıyor. Yorulmak bilmi
yor. 

Klernans böyle söyliyerck İvonun <;o
cuğu üçüncü defa kucağına almak iste
dı. Fakat küçük tepinmeğc başladı ve 
nilmyet dadısının elinden kurtulamıya
cağını anlnyınca minnacık kollarını is
tirndnd eder gibi M.istufleye uzattı. 

Dev <dam kocaman elleri ile küçük 
yavrunun koyu siyclh sae<larm okşadı. 

- Anladım.. d~di Benim kucağıma 
gelecek <leğil mi.. 

Ve eğildi.. ktiçüğii kolları arasına ala
rak kaldırdı. 

l lcr giil gövdeli Miştoflenin küçücük 
yavruyu incitmekten korkar gibi bin bir 
d ikkat ve ihtimam ile tutması hakika
ten görülecek bir manzara idi. 

C'ocuk ise bu imtiyazd an memnun 
Miştuflenin uzun bıyıklarını çekiyor, te
cavüz hududunu saçlarına, kulaklarına 
kadar uzatıyordu. 

Jvon çocuğun dadısı ile Kariyol de 
mülazim Mi~adofu 
mülazim Şadofö ile komıtarak yan ya· 
na idivcnl rdı.-·-

KARŞIYAKA 

Melek Sineınasıod 
BUGÜNDEN 1TiBAREN 

Sanat dünyasına az doğan bir zafer·: 
Takdirine kelime yetmiyen ve talc 

, dirinc iilkcJcr dRr gelen harik3
·•• 

'f AMAMİYT .E RENJ<lJ 

V ATAN 
KURTARAN 
A R SLAN 

Filmini takdim ediyor. 
Kaptan Blodu ve çalınan 

tacı yaratan 
EROL FLAYN 

Gi.izelliğine doyum olmıyan 
O.DE HA VJLLAN fi)ıOİ 

tarafından yaratılan bu m_uci.ze tıf· 
mevsimin en büyiik :r.aferı ola~ 

Ayrıca: Metro junıal ve Mik~ ~ 
Seanslar , her gün: 4,30 - 6,45 -~ 
Cumartesi, Pa7.ar 12 ve 2 15 te 



~ 
İzmir Ticaret Mahkemesi T ahki- ı 

1 B Q R S A" kat Hakimliğinden: 
~ - Davacı: İzmir h~nci maliyesi: 

tizt!M Müddeaa~eyh: İstanbulda Emın- Ur. Demir Ali 1 
106 Esnaf ban. 
90 j. taranto ma. 
77 Mustafa Şeker 
47 P. Klark 
37 Albayrak 
27 j. Kohen. 
19 S. Patersoıı 
16 Hilmi Serveti 

419 
53sıooı 
~5519! 

lio. 
lio. 
lio. 
lio. 
~o. 

7 
8 
9 . 

10 
11 

ZAHİRE 

15 ton Arpa 
10 ton Yulaf 

1 4181 K. Yapak 
65400 kilo Zeytinyağı 

15.50 15.50 
9.50 9.75 

14.50 16. 
10. 11. 
14.75 15.75 
9.50~ 9.50 

12.50 12.50 
13. 13. 

9.50 
11.25 
12.75 
15.50 
17.50 

önünde Valıde hanında (20) numa
rada tüccardan Fazıl Sami. 

İzmir hazinei maliyesi tarafından 
aleyhinize ikame edilen (8727) li
ra ( 25) kuruş alacak davasından 
dolayı tarafınıza gönderilen dava 
arzuhali ve davetiye ikametgahmı
zın meçhul olduğundan bila tebliğ 
iade edilmesi üzerine hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 ci 
maddesine tevfikan ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek tahkikat 
16/Mart/940 Cumartesi günü saat 
1 O ' na bırakılmış ve gazete ile ilan 
yapıldığı halde gösterilen gün ve 
saatte.gelmediğiniz gibi bir vekil de 
qöııdermemiş olduğunuzdan mez-

5· kur kanunun 401 ci maddesine tev-
'7 .50 1 h 

52.50 57. fikan hakkınızda gıyap karan itti a-
43. 43. zile usulün 40 l ci maddesine tevfi

kan gıyap kararının da ilanen tebli-
P ara Borsası ğine karar verilerek tahkikat 

Cf'r'ıh-_._____ ..._.,,..,,. 
8 

.. ...nr aeoı 6/ Nisan/940 Cumartesi günü saat 
"""UlU&fYEI' ~~ ıu·u ... a.;J l O na bırakılmıştir. Tahkikatın bı-

&LEAJllNG IUJ&LAJU rakıldığı 6/Nisan/ 940 tarihinde 
Ster . . . . · mahkemeye bizzat gelmeniz veva 

--._.,ı:::;• ıayriai bll' Türk lirumm vekil göndermediğiniz takdird.e ta~: 
- kikatın gıyabınızda devam edılecegı 

Steı:Un Sa:~ ~'1r gibi yine usulün 405 ci madde.c,ine 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıkllln 

VE 
Elektrik tedaVileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55_ 
lzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3'79 
..., ...... .,. ..... r-. .. ıiııi 

Diş 

Demire li 
İkinci kordon (Cü.mhuriyet Mer-

kez bankası arkasında) 88 numara-

1 
da hususi muayenehanesinde hasta
larou (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 . 
- .. - ..... ~ie*f -

DOKTOR 
Satı.ş Alış tevfikan bir daha mahkemeve ka-

~~ 524: . 521 bul edilmiyeccğiniz ve bu davaya . 
ne... '76.81 '17.26 ait 940/3'' numaralı gıyap kararı- Celal Yartm ~-~ 4.515 · 4·542 nın bir nüshasının da mahkeme di-
lleı.etas frangı ll.6' · 33

428·84 vanhanesine asılmış oldu~ tebliğ 
~in 7

·
385 1

· ı b- 1 KIR MEHLE t-S\Pl-... !:'\,_ 1.4459 L4545 verine kaim olmak üzere i anP.n te z KE2' 
ıS\>.,:~~"angı 3.4m 3.4445 liğ olunur. 647 (50)) HASrAHESI DAHILltE 
~ -s 'l"OUU 32211 32401 ------------- MUrAHA••ı•ı 
,...~~ kronu 3.379 • 3.400 lzmır' dörd. u··ncu'' 1 1 .,..,. • ,,~ ·-L kr O cra memur u- Muayenehane: ikinci Beyler ıv.ıkak 
l' Ov-. onu 23.09 23.2 d 

ı ~ 35.22 35.40 ğun an: No. %5 TELEFON: 3951 
.e\>a Açık arttırma ile paraya çevrilecek l•••••-,,.,·-------1 .... " 64.44 64.83 '--1 
...,., ! gavri menm;u . ooxroa 
~.: 9z 9 lzmir Tabakhane ve Yaldızlı mevki-
l-,~lc 1.97 1.98 s ı · ç ~t 15.20 15.29 inde yeni 8 7 nolu adada araa ile üzerine Ü c y m an o ruh 
.;:lo-.noıttt 103.97 104.50 inşa f'dilmiş iki katlı hane. 
c.. cSOO> lira c00> kuruf kıymeti mu- ç--·a. a.-sıaJ·S.f 

w·----~--------ımım .... -.._ ....... 
T. C. Ziraat Bankası 

KuPuJıq tarihi : J888 
Sermayesi: ıoo.oon.ooo Türk lirası.. 

$ube ve ajan adedi :. 262 
Zirm ve ücar1 her neYI Banka muameleleri 

PARA BlRtKTtllENLERE 28.800 LiRA 
!KB UIİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası \..ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJA.oa göre ik
ramiye dağıtı1acaktır : 

4 Adet 1.000 Uralık f.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • ıso • 1.000 1 

40 • 100 • f.000 • 
100 • 50 • 5.000 1 

120 • 40 • f.900 • 
160 • 20 • 3.!00 • 
DiKKAT: Etesaplanndakl paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dUşml· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EJIQJ, 1 Biriılcl khun, 1Martve1 Haziran tariJt.. 

terinde çekilecektir. • •• 
SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TINf HAtZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, Dt$ atrı· 
laruu, ROMATİZMAsan• 
cdarını SfiftR, rahatsız. 
bklarmı derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmbğma karşı mites· 
sir lliçtır • 

lcabmda ,ünde 1 - 3 kate 
alııur. Her Enanede bulunur • 

l>~ 4.2l59 4.2373 hammeneli işbu gayri menkul açık art- u.;UN nu IJH CiPi 
İ'l'. SERBEST 3.6807 3::;i81 tırma suretile satılığa çıkanldı. mütallassısı B l d 
...._______________ Birinci arttırması 30/4/940 Salı gÜ· Londra ve Vi.yana hastanelerinde e}'Oğ Un 0 

1_ • nü aaat 14 de dairemizde icra edilecek- etüdiinü ikmal etmiştir. BRı.STOL OTELi 
.L ~. • SuDı Hukuk mahkemesin- tir. Bu arttırmada yüzde yetmiş beş Hastalnnnı her gün kabul eder. 
-oqı nisbetinde bedel verilmezşe en çok art- Muayene adresi : Birinci Beyler 

~~evlet demiryollan vekili avukat 
~ •t Çınar tarafından ce.za evinde 
d~f iken tahliye edilen eski devlet 
ıtl~h· oUan mahscJanndan Malik 
d~ llle açılan alacak davasında müd
d._ eybin ikametglhı meçhul kaldığın
ın·" ilanen tebligat ifasına karar veril
~ 0lnıalJa müddeaaleyhin muhake
'"tilı'n rnuallll ufuncluğu 1 5 / 4 /940 
d._ tn~ rnüaadif Pazartesi günü saat on-
•r ::mır ıulh hukuk mahkemesinde ha

\e, ~~nrnıuı veya blr vekil gondermesi 
"~ril 1 

.. takdirde halc1cınd., gıyap karan 
~ Ccegi tebliğ mak~mına kaim olmak 

re ilin olunur. 963 (513) ...._____ _______________ ~~~~---~ 
tıP.UR BELEDlYEStNDEN: 

i;ataj santralın bahçesi içinde 2 sa
el'it~ePonun blr sene müddetle kiraya 
-'411l~ y~· işleri müdürlüğündeki 
~esi veçhile açık artırmaya ko
iup ?ur. Muhammçn bedeli 70 .lira 
J da alesi 22/3/940 Cuma günü saat 

• .ışlu dır. Iftirak edecekler 5 Ura ;25 ku
l<lk.bk teminatı I;Ş bankasına yatırarak 

Uzu ile Encümene gelirler. 
7 12 17 21 788 (422) 

l 
3 f /S - Otobüs kanepe kJıflaruun 
\ltiil /940 tarihine kadar yıkanma ve 
dclticıuncai iıi yaz.ı itleri müdürlüğün-
1.cınuf'ttnarnesi veçhile açık eksiltmeye 
~ muştur. 

itti s~~ınrnen bedeli 2 1 6 lira olup iha
'•liraft /940 Cuma günü saat 16 dadır. 
bıınk edecekler 1 7 liralık teminatı it 
l'tıcn asına Yatırarak makbuzu ile encü-

2 c Relirlcr. 
l'ılı- Doktor Hulusi B. caddesi 1 H2 

~tela •tc:aktan itibaren Gazi bulvarına 
l-p~ l O metre boyda kanalizasyon 
lcı;f tı rnaaı fen iıleri müdürlüğündeki 

>nııı "Ve ıartnamesi veçhile eksiltmeye 
a fuıtur. Muhammen bedeli 450 
tt 

0

16P ihalesi 5/4/940 Cuma günü 
h1t dadır. lıtirak edecekler H li-
ltb te~inatı iı hankıuına yatırarak 
3 ~ ıle encümene gelirler. 
ctr:- Alaancakta 98 nci adadaki 206 
13

194 
rnurabbaından ibaret arsanın 

lldd l O ~arihinden itibaren bir eene 
idü~·~ .. lcıraya verilmesi, yazı itleri 
ttılln ugundeki ıartnamesi veçhilc açılı.: 
'deli 7a konultnuştur. Muhammen 
l~ .~~.lira olup ihalesi 5/4/940 
t klcr ~nu. saat 16 dadır. lıtirak ede
rııt1r,,lllı: lıralık teminatı iş bankasına 
ct. rnaltbuzu ile encümene gelir-

2 I, 25, 30. 4 959 (507) 

id~itl~ caddesinde tU:iatik yollar 
:·~~iti .~~Pılmaltta olan yol dötcme.i 
f '-ti).1 llKıma yeniden muayene ba-

rı İtlee· rn~fez kollarının yapJmuı iti 
~C9i 11 tnud~rlüğündeki keşif ve tart· 
• oılrtı\lft tnucibınce açık ehil tmeye ko
' "'eat s/4 l<qif bedeli 1500 Jira olup 

•r. lıli /940 Cuma günü saat 16 da
"tl111t ;•k. edecelcler l 12 lira 5 O ltu-

• ~b~ue~ınatı İf banltaşına yatırarak 
2 I 1 

2
c encümene gelirler. 

' 5, 30 .. 958 (506) 

branın taahhüdü haki kalmak ıartile sokak No. 4%.. Sirkecide 
ikinci arttırma 1615/940 Perşembe Ev adresi: Gfütepe kı.rakolu kar. "-SMANJYE QTELı• 
st\inü ~at 14 de yine dairemizde yapı- şısında 834/1.. \ ' 
lacakbr. . TELEFON : 2310 

d d '- - d · Bu her iki otelin müıtecm• • 45 senelik otelcilik mütl!ba11111 bay Ömer Bu arttırma a a -.eza yuz e yetmııı .(2241) ı _ 13 
beşi ni.tbetinde talip zuhur etmezse sa-. tı•m••lfiEZl~Ammil•••••m•.t Slütfü Beugij'dir. 
tııt 2280 nolu kanun ahkamına tevfikan ~ Bristol oteli elli odab her odada ıoğuk ve sıcak akar ıulan, banyolan 
geri bırakılacaktır. DAHİLİ VE ZOllREVl HASTA- ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

Bu •gayri menkul üzerinde hak tale- LIKLAR DOKTORU naarü ve huauıi lokaıituı vardır. 

saikle birlikte 20 gün içinde müracaat Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marm~ deniZine binde bulunanlar ellerindeki reami ve· 

1 
.
1 
H tt 

etmelidirler. Aksi halde hakları tapu si- smaı a 1 :ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
cilince malum olmadıkça paylaşmadan Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni-
hariç kalacaklardır. '.';~yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebuaııı 

Satış peşin para iledir. % 2 buçuk y ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa zi•aret hakikati 
dellaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. Ak J 

Şartname 20/4/940 tarihinden itibaren arçay ~meydana kovar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticannCla 
herkesin görebilmesi için açıktır. Daha ~bulunan otellerde buluşurlar. 
fazla malumat almak isteyenlerin daire- Her gün saat 13 ten itibaren.. • w; t n c K 0!"'2'7~ 
mizin 939/239 dosyasile münadiye mü· İkinci Kordon (Alman konsolosha-
racaatları lüzumu ilan olunur. nesi karŞL'iında) 206 numarada hastala-

962 (510) nm kabul eder. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

FPansız hastanesi 
Operatörü 

Her ıün öğleye kadar Fnuısu basta· 
nesinde, öğleden sonra Birinci BeJ· 
ler sokağında.-. No. 4L 

TELEFON : Z311 _, -
İzmir dördüncü tcra memurlu-

ğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkul. 
61 nolu adada 12 5 sayıl)ı arsa üzerine 

inp edilmif ev. 
c2400> lira c00> kul'Uf kıymeti mu

hammeneli iıbu gayri menku1 açık art
tırma •uretile satılığa çıkarıldı. 

Birinci artbrmaaı 30/•/940 Salı gÜ· 
nü saat 14/ 15 de dairemizde icra edile· 
cektir. Bu arttırmada yüzde yetmiş beş 
nisbetinde bedel verilmezae en çok art
tıranın taahhüdü baki 1'almak ıartile 
ikinci arttırma 16/ 5 / 940 Per~mbc 
günü aaat l "4 de yine dairemizde yapıla-
caktır. 

Bu arttırmada da keza yüzde yetmiş 
beıi niııhetinde talip zuhur etmezse ııa
tıı 2280 nolu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. 

Bu gayri menku1 üzerinde hak talebin
de bulunanlar ellerindeki resmi veaaikle 
birlikte 20 gün içinde müracaat etmeli
dirler. Ak.ai halde haldan tapu ıicilince 
malum olmadıkça paylatmadan hariç 
kalacaklardır. 

Satış pqin para iledir. % 2 buçuk 
dcllaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
Şartname 20/ 4/ 940 tarihinden itiha· 
ren herkesin görebilmesi için açıktır. 
Daha fazla malumat almak isteyenlerin 
dairemizin 9 39 / 30 7 doıyuile münadiye 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

960 (511) 

(Çivici . hamaımndaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOOUM VE KADIN 

HAS!' Al.1.KLARI 
HUr AHASSJSI 

Her gün İkinc:i Beyler sokak No. 
71 da .• Çarşamba fakirlere mecanen 

~ .............. ~~m~~ .. ~ 
PARis FAKÜLTESİNDEN 

DİPLOMALI 
DİŞ r ABIPLBRI 

Muzaffer Eroğul 
VE / 

ı Kemal Çctindağ 
llastalanw her gün sabah saat 9 

dan başhyarak Beyler sokak Numan 
zad~ caddesi 21 numarah muayene
hanelerinde kabul ederler. 

t TELEFON : 39Z1 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
lzmir İlkbahar at koşularının birinci hafta koşusu Buca koşu alanın

da 3 l /Mart/940 Pazar günü saat 2 de icra kılınacağından koşu atları
nın kayıd muamelesinin 14/ Mart/940 gününden itibaren 30/ Mart/ 
940 günü saat 1 3 çe kadar veteriner müdürlüğü dairesinde bu müddet 
zarfında saat l 4 den 17 ye kadar yapılacağı ilan olunur. 

20, 21 871 ( 497) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Keşif bedeli 608 lira 38 kuru~tan ibaret yedi eylul sokağının tema

disi olan l l 7 metre uzunluğunda ve l 2 metre genişliğinde olan yolun 
toprak hafriyatı ve döşeme işçiligi 8. 3. 940 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 22. 3. 940 tarihine 
müsadif saat 2 de Belediye encümeninde yapılacağından taliplerin 
Belediye riyasetine müracaatları. 

15, 17, 19, 21 885 (474) 

lstanhul Belediyesinden: 
Ceırahpaşa hastahanesinde yaptırılacak polikili.nik binası inşaatı kapalı 

zari usuliylc eksiltmeye konulmtı§tur. Keşif bedeli 49961 lira 7 kuruş ve 
ilk tcıminatı 3747 lira lZ kuruştur. K~ şartname ve buna müteferrl diğer 
evrak 250 kuruş mukabi1inde Fen işleri müdürlü~ünden alınacaktır. lhale 
5/4 1940 Cwna günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk temin:ıt makbuz veya mektuplan ihaleden 8 gün evvel Fen 
işlerine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalan ve imzalı keşif şartname ve projeleriyle 2490 No. lu kanuna göre 
hazırlıyacaklaı ı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 te kadar da1nıt en-
cümene vermeleri. 21 25 29 2 920 (503) 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
84 

30 
GO 

DükkAn 242 

c 28 
c 45/47 

Kemerallı Anafar-
fartalar caddesi Köle Hacı Mustafa 
NamazgAh Alaybey lıfüftil esbak 

c c 

Yukarıda yazılı dükkAnlar 31/5/941 gayesine kadar kira>-·a verilmek Uze
re müzayedeye çıkarılm~tır. lhalelerl 30/ 3/ 940 Cumartesi günü saat 10 
dadır. 

İste:kli olan1nrın Vakıflar ldaresine müracaatlan. 
21 26 29 965 (512) 

tzmır vaıunar madürliiğtinden: 

~~ir Mektepler Muhaseb ... ciliğinden: 
~ ~~ektepler muha~beciliğinde münhal 10 lira maaşlı kitipliğe 3/ 4/ 
~bnde saat 15 de Def ter.darlıkta Lise mezunları arasında yapılacak 

Ç~uk Hastalıktan Mütahassuı 
DERUN ve KÖLN ÜNİVER

SiTE.si SABIK ASisTANI 
Hastalarını İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 No. ela her etin sut 
birden sonra kabul eder. 

Evkafı mülhakadan kara Osman oğlu Hanının ve müştemilatının tamiratı 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu~ur. 

thaJe 81/41940 Pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idaresindeki kom.isyoı;ıda 
yapılacaktır. 

. irntlhanınöa muvaffak olmak prtile bi.r ~emur alınacaktır. . TELEFON: 
Keşif bedeli 1729 liradır. 
lstiyenler yüzde yedi buçuk nlabetinde teminatı ihaleden evvel nakden ve-

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 
- 7--

ADKIATİKA SOSYETA ANONblA 
Dl NA VİGAZYONE 

CİLİCİA vapuru 20/3/940 tarihinde 
gelerek doğru Cenovaya hareket ede
cektir. 

ZARA vapuru 20/ 3MO tarihinde ge. 
lerek ertesi günü saat 5 te doğru Pire 
Brindizi, Zara, Fiyunıe, Triyeste ve Ve~ 
nedik llman:lanna hareket edecektir. 
FEDERİCO vapuru 25/3/940 tarihin· 

de Cenova ve Riviera limanJarına hare
ket edecektir. 

CtrrA Dİ BARİ Vapuru 26/ 3/ 940 ta· 
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoll 
ve Cenova, Marsilya limanlarına hare
ket edecektir. 
DİANA vapuru 26/3/ 940 tarihinde 

gelerek doğru Venedik, Triyes1eye ha
reket edecektir. 
ADİCE vapuru 2913/ 940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

NOT - Bntlln bu vapurlar Triyesı. 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden ltalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistan& hareket eden LLOYD 
TRİYESTINO anonim seyrisefain f{r
keti vapurlanna tesadi.lf ederler. 

NEERLANDAlSE ROY ALE 
KUI\IPANYASI 

MARS vapuru 21/3/ 940 tarihinde bek
lenmekte olup Anvers ve Hollanda li
manlarına hareket edecektir. 

MEROP vapuru 30/3/ 940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Amster· 
dam limanlarına hareket edecektir. 

llOMANYA SEYRİ SEFAİN 
KUMPA~ASl 

SUCEAVA vapuru 7/ 4/940 tarihinde 
gelerek Malta, M~lya ve Cenova li
manlarına hareket cdt"Cektir. 

NOT: 
Abvalf hazıra dolayısfyle navlun \'• 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmabı· 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dofayı acenteye bir mesuliyet terettOp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmcsf.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVİER VE 

$VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
• ATATÜRK CADDESİ Rees bin.asa • 
: TELEFON: 2443 . 
: Londra ve Liverpol hatlan için 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla
: rımız sefer yapacaklardır. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UMDAL 

UMUMİ DE1'1Z ACENTALICl L'm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

LOVCEN va.Puru 12 Martta Köste.net. 
ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
c.eden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Trıyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD:- (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLASı 

Lüks transatlantı1c vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte· 
dir. 

Gerek vapurblnn rnuvuallt tarihlerf, 
gerek vapur tsimJerl ve navlunlan hak· 
kında aceota bir teahhut altına ıiremeL 
Daha fazla tafsHAt alma\c için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umwni l1eniı. ACf'ntalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olwıur. 

Telefon : 4072 MUdüriyet 
Telefon : 3171 Ac-enta 

W. F.BenryVander zee 
Ve $Ül'ek~sı 

~-.-

AMEltiCAN EXPORT ıJ~ INC. 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER vapuru 24 martta bekle. 
niyor_ 

EXCHANGE vapuru mart sonlannda 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni
yor .• 

D. T. 8. T. -BUD~ 
BUDAPF.şTE İÇİN 

~A ınotörii 23 martta bekleniyor. 
SERVİCE MAR1T1ME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI iÇİN 
CAVARNA Mot. 5 Nisanda bekleni

yor. 
ATjD NAVİGATİON COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

tçtN 
ATID Vap. 25 Marta doğru bekleni

yor. 
V•purlann mm ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhftt almınn. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn• 

lunlardald dettıildikltrden acenta m• 
suliyel kabul etır..n. 

Daha far.la taftillt l~n ATATtmK 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına mllnıca
ıt edtlmal rteıa ohmur. 



---

Alman hava üsleri ateşler içinde ••• 
Almanların Skapa Flov taarruzuna mukabele eden lngilizler Sylt ada

sındaki bütün Alman askeri üslerini bombardıman ederek yaktılar 

Bombaların hedefe isabeti Dflnkü Hava Denemesi 
~---------~-.-----~~~~~~~~~-

istikametin den gelen 12 düş-
infilaklerle meydana çıkmıştır man tayyaresinin şehir üzerine sa-

.. 1 . d vurdugv u bombalardan yangınlar çıktı 

Honm Alman üskrinde devam eden Urla 

Danimarkanın Rom o 
bir çok yangı n l a r 

us erın e adası halkı, A\ m?.n 
çıktığ ı nı beyan e diyorlar 

- BAŞTARAFI l inri SAYFADA -
ehemmiyetli surette tahrip edildikleri 
gibi (Orlmey, Borkum) üsleri de defat
la bomba yağmuruna tutulmuşlardır. İn
ıiliz tayyareleri her yarım saatte bir bu 
hiirnmları tekrar etmişlerdir. Bombala
nn isnh<'tiyle bir çok askeri binalarla 
hangarlar ve cephaneliklerde infilaklar 
t1lmuş, yangınlar çıkmıştır. Bombardı
man sabahın saat üründe daha de\.'am 
etmekte idi. Bu taarruzlara iştirak eden 
bir çok ha,·a motanna mensup İngiliz 
tayyareleri salimen üslerine dönmüslcr
cJir. Tnarru7. esnasında İngiliz bombar
dıman htYl nreleri diişm::ın projektörle
r inin huzmeleri içinde knlmı::lardır. Al
man dnri lıntaryalarının şiddetli ateşine 
rağmen bombardımanlar büyük bir mu
'affakıvctle devnm etm' tir. 

DAN1MARKA HALKI BOMBAR
DIMANI SEYRETrl. 
Londrn, 20 (Ö. R) - Gazetelerin Ko

penhag muhabirleri bildiriyor: 
Sylt Alman \.isleri bombardıman edi

lirken Danimarkalılara aid olan (Ro
mo) adasının sahillerini dolduran yüz
lerce kişi sabah saatlerine kadar stiren 
bombardımrın ları heyecanla takip et
mişlerdir. Onların ifadelerine göre, ilk 
bombardıman iki İngiliz tayyaresinin 
Sylt hnva üslerine bomb::ılarını bosalt
mnsil~ başlamıştır. Bunu İngiliz tayya
relerinin fasıla ile yaptıkları diğer ta~ 
arruzlar takip etmiştir. Bombaların as
kM'i hedeflere isabetleri saatlerce süren 
infilfıklnrdan vr. gök yüzünii knplıynn 
luzıltılı alevlerden belli oluyordu. 

HlNDENBURG BARAiI HARAP 
OLDU 

Kopenhag, 20 (Ö. R) - (Royal Air 
Force) tayyarelerinin Sylte taarruzları 
rnüdhiş tahribat yapmıstır. Mec;hur 
Hindenburg barajı harap olmuştur. Mü
teaddid mühimmat depo1arı infilak et
miştir. Bombardımanın şahidleri saat
lerce semayı aydınlatan yangmların bir
birini takib etliP,ini söylemişlerdir. İnfi
lak seslerinin hep ayni noktadan gel
mesi biivük mühimmat depolarının ber
hava olduğuna şüphe bırakmamıştır. 

Alman deniz tayyare üslerindeki han
garlarda bulunan bir cok tayyarelerin 
yanan hangarlarla birlikte harap oldu
ğu muhakkaktır. 

Alman avcı tayya;eleri bu taarruzla
rın sık sık tekrarına mani olamamışlar
dır. 

Alman tebliği bu taarruzdan kı.saca 
bahsederek taarru7.a iştirak eden İngi
liz tayyarelerinclen birinin düşiirüldü
ğünü bildiriyor. 

Londra, 20 (Ö. R) - lngiliz tayyare
lerini'l büyiik taarruza uğrıyan Friz 
adalarından Sylt Almanların en mühim 
miistahkem bir mevkileridir. Epiy za-

mandanberi buranın sivil halkı tahliye 
edilerek ada mıknatıslı mayo döken 
tayyarelere üs olarak kullanılıyordu. 

Ingiliz tayyarelerinin taarru7..u teker 
teker ve fasıla ile yaoılmıştır. 

StSTEMLt HÜCUMLAR 
Taarruz yapan tayyareler bulutlar 

ara<:ından yıldırım gibi sıyrılarak hedef
lerine bombalarını bırakıyor ve tekrar 
bulutlar arasında kavboluyor1ardı. 

Ilk taarruza iştirak edenler üslerine 
clönerken di~er tayyarelerin yolrla ol
duklarını görmüşlerdir. 

Britanya hava neznrcti bu .son taarru
za kaç tayyare iştirak ettiğini if.şa etme
micrtir. 

Kiillivetli miktarda bomba atılmış ve 
her halde taarruza iştirak eden tayyare 
adedi, .şimdivc kadar bütün taarruzla
ra istirak edenlerden çok fazla olmuş
tur. Hava nezareti bu taarruzlarda yal
nız bir tayyare kaybedildiğini bildirmiş
tir. 

FOTOCRAFLARI ALDILAR 
Londra. 20 (Ö. R) - Sylt taarruzun<ı 

jc:-firak eden efradın raporları. ika edi
len hasaralın pek fazla olduğunu, Al
man tayyarelerinin iizerinden uçtukla
rı kı1~1klara ve tayyare han"arlarına bir 
çok isabeller yapıldığını bildirmi~l,.rdir. 

lki Tngiliz bombardıman tayyare<:i ya
nılan hasarntın fotoj!raflarını almak için 
Sylte gitmislerdir. Bu tayyareler dafi 
topların şidd<'tli ateşine rağmen vazife
lerinde muvpffak olarak tahribatın aza
metini göc;tcrt'n bütün fotoğrafları tes
bit etmişlerdir. 

Sylti karaya '3ağlıyan ve üzerinde şö
se ve demir yolu geçen Hindenburg ba
raiı ile List bahri üssünün ağır hasara 
uj!rPdıkları anlasılmıstır. 

ilk taarruz başladıfiı anda telsizle 
Londraya haber verilmiş ve bu haber 
Avam kamarasında beyanatta bulun
mak ta olnn B. Çemberİayne telefonla 
bildirilmi~lir. 

Başvekil derhal Parlamentoyu aldı
ğı malumattan haberdar etmiştir. MC't'· 

Jiste Sylte taarruı:u siirekli alkışlarla 
kar.;ıhınnustır. 

In~iliz mahfilleri Alman fü;lerine ta
arruzun Sknpa Flov ve Okni adalarına 
yapılan taarruza bir mukabele olduğu
nu açıkca beyan etmektedirler. 

DALGALAR HAL1NDE 
Londra, 20 (A.A.) - Salfıhivettar 

mahfillerde söylendiğine göre Svlt ada
sındaki Honm Alman üssüne Tngiliz tay
yareleri tarafından yapılan taarruzlar 
dün saat 20 de başlamış ve birbirini ta
kip eden dalgalar halinde bütün gece 
sabahın ilk saatlerine kadar devam et
miştir. 

'üssün üstüne pek çok miktarda bom
ba atılmıştır. Ilk alınan haberler han-

Emniyet müdürü 
~----~-~--x*x--~-~---~ 

B. Salaheddin Kadeş va-
puriy le lzmirden a:vrıld1 

garların atölyelerin ve deniz tayyareleri 
hnrcket sahalarının mühim hasara uğ
radığını teyid etmektedirler. 
Akının başlangıcında mehtap ve bi

lahare yangın yuvaları hedeflerin kolay
ca görülmesine yardım etmiştir. 

BU BERL1N HABERtDtR 
Derlin. 20 (A.A.) - Resmen bildiril

diğ:n,, ~öre Ingiliz tayyareleri dün ak
sanı $yit adasına taarruz et.ınck istemiş
krc:-c de nncak bir evde yangın çıkar
ma<ıa muvaffak olabilmişlerdir. Bir düş
man tayynrcsi düşiiriilmüşlür. 

YENİ T AFS!LA T 
Y openhag, 20 ( A.A.) - Homm üs

süne yapılan Ingiliz akını hakkında Da
nimarka sahilinde Tonderde bulunan 
müsahitlerin anlattıklarına göre Syll 
adasının şimal burnunda kain Lyst'de 
saat 1 de yangın çıkmıştır. Saat 20 ile 
sabahın saat (1) ri arasında Ingiliz tay
yareleri Sylt adasına dört kerre taar
ruz etmişlerdir. 

Bir bombardıman tayyaresi Hinden
burg dalga kıranı ü:zerine bir kaç bom
ba atmıştır. Bombaların düştüğü nok
talardan büyiik alevler ve kalın duman
lar yükselmistir. Bir Ingiliz tayyaresi
nin Danimarka sahili civarına alevler 
içinde düstüğü söylenmektedir. 

Hüviyeti meçhul tayyareler Sylt ada
sına 100 kilometrelik mesafede ka,in 
HoJmslands yarım adası üzerinden uç
muşlar ve bomba atmışlardır. Bomba
ların hasara "eheb olup olmadıkları ma
h1m değildir. 

10 dakika sonra Hvidesande civarına 
iki bomba düşerek bazı evlerin hasara 
uğramasına sebeb olmuştur. lki kişi bir 
tayyarenin Favoe üzerine alevler icin
de diiştüğünil görmfüı ise de yapılan 
araştırmalc.r neticesinde hiç bir tayyare 
enkazı bulunamamıştır. 

OTUZ TAYYARE 
Londra, 20 (Ö. R) - Sylt baskınına 

en az otuz Ingiliz tayyaresinin istirak 
ctliqi öğrenilmiştir. • 

Kopenhag, 20 (Ö. R) - Danimarka 
~azeteleri Ingiliz tayyarelerinin kayda 
değer bir manevra yaparak cok sür'atle 
dalışları ve yük.c:elişleri m

4

ünasebetile 
Alman avcılarının miidahalesini tesir
siz bıraktıklarını ve taarruzda tamamen 
muvaffak olduklarını kaydediyorlar. 

---../'r---

B ü yü k Alman ta-
arru zu yakn, 
- BAŞTARAFI l iNCl SAHİFEDE -
haberl~r neşretmektedirler. Aynı mah
filler Ingiltcreye kttrşı havadan ve de
nizden hii<:nmlann arttırılacağını bildir
mektedirler. 

Alman hariciye nezaretinin fikirlerini 
uksettiren salahiyettar bir zat şunlan 
söylemi tir: 

"Müttefikler pek yakında Alınanya
nın askeri kudretiyle yiiz yüze gelecek. 
lcrdir.• 

Saliihiyetli Fransız mahfillerinde bu 
södC'rc hiç kıymet atfcdilmcmekte ve 
miitterik ordulann biiyiik Alman teca
viiziinii "aNlmnz bir güvenle bekledik
leri beyan olunmaktadır. 

Paris 20 (Ö.R) - Övr gazetesinde 
Bn. Jcnevicv Tuhouis Almaııyanın iki 
yol arasında olduğuna, ıniittefikleri ya 
bir U7Jaşına sulhuna mecbur etmek ve
ya Nisanın ilk haftasındn taarruza geç
mek niyetinde oldu~unn dair I..avora 
F aşitanın makalesini kaydederek diyor 
ki: 

•Almanra kendi tekliflerine Ameri
kaniu knbıl olduğu kndar erken ve her 
l nlde Mart sonundan ev,·cl cevap ver
mesinde ı rar etmektedir. Alınan askeri 
taarurzunun karadan ziyade havada ve 
denizde olması muht('meldir. 

_ * _____________ _ 
Bir otelin ü~t katında kalan mü$terileri ma nikalar vasıtaslyle 
kurtarıldı. itfaiye postaları çıkan yangınları muvallakıyetle 

söndürd•· ıer .. Deneme çok güzel geçti 

Dünkü denemeyi 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
gürültüler çıkararak şehrin muhtelif 
noktalarına düııtükleri, yangın bomba
larının yer yer yangınlar çıkardıkları 
hassasiyetle takip ediliyor, itfaiye ekip
leri, eletrik, su, havagazı onarma posta
ları dakika dakika vazife başına koşu
yorlatdı. 

. Dünkü denemelerde itfaiye teşkilatı, 
ıtfaiye müdürü B. Ibrahimin cidden ta· 
yanı takdir eevk ve idaresi altında büyük 
gayretler earfederek çok muvaffak ol
muş, diğer onarma postaları ve seferber
lik teşkilatı da vazifelerini nokııanııız 
yapını.şiardır. 

Dünkü taarruzların tafsilatı şöyledir: 
1 - Bugiin saat 9/ 55 de Urladan 13 

düşman tayyaresi lzmire doğru gelmek
te olduğu lı:mir hava müdafaa komutan
lığından bildirilmesi üzerine aynı saat 
ve dakikada derhal şehirde mevcut 
alarm düdükleri ve hoparlörler ve polis 
düdük ve çanlariyle alarm ilan edildi: 

2 - Cadde ve sokaklardaki halk 3 
dakika İçinde mefruz sığnaklara girdi
ler. 

3 - Saat 9 / 58 de 12 düşman tayya
resi şehrin üzerinde göründü. 

4 - Bu sırada hava dafi topları der
hal atışa baıladılar. 

üzerine hücum etmiş ise de aöndürerıı~· 
dikleri bölge korunma amirliğine bilclİ' 
rilmiş ve bölge korunma amirliği tar•· 
fından aevkedilen mahalle itfaiye5i el• 
yangını söndürmeğe muvaffak olaın~~~ 
ğından keyfiyet şehir itfaiye.ine bildıril 
miştir. 

9 - Alsancak Mustafa B. caddesin• 
atılan gaz bombalarından 3 kişi gazlaP' 
mış olduğundan sıhhi yardım postalar! 
tarafından otomobille hastaneye se~Jıt' 
dilmişlerdir. 

1 O - Saat 1O/ 15 de Basmane istal' 
yonuna hücum eden tayyarelerin ;ıtt~' 
ları bombalardan biri istasyon meyd•• 
nına düıerek 4 kişinin yaralanmasın& ,r 
bebiyet vermiıı ve havagazı borulıtfll'' 
patlatmıştır. f 

Burada yaralanan 4 kişi derhal aıfıh1 yardım postalan tarafından imdad ııhiı 
otomobilile hastaneye sevkedilm~]et' 
dir. 

11 - 10/31 de lkiçeşmelik üzerin~~ 
dola,an tayyareler tarafından atılan Y" 

5 - Tayyareler muhtelif kollara · ay- Bir otelin i:st ka.ında1. yolct•ların kurtarılması ve tenha sokaklar , 
R~\'ı~~trrlll!:'l'.'\'li'~._11!"~91!ZIJ~!m, gın bombalarından birisi Asri ıineı;:. 

Hii~tinıet koııcığı öııihıe dii~en yc-:gın bombası re itfaiye 
rılarak şehrın dört semtine muhtelif tır. 
bomba attılar. 7 - Tahrip bombalarının tesirile 

6 :- Saat 1 O da Alllancak İstikameti- elektrik telleri ve lzmir su şirketine ait 
ne gıden 6 tayyare tarafından Doktor tesisat harab olınu~tur. 
Mustafa B. caddesine gaz bombası, saat 8 - Yangın bombası Ankara plas 
10/ 5 de 4 tayyare hükümet ve müstah- üzerine i~bet ederek mezkur otelde 
k·m. mevki .ü.z~rine hücum ederek 3 Ü y;. .(!•r, çı!~-nıı. "e bina itfa:ycsi h .. -nha 
tahrıp ve bırısı yangın olmak üzere 4 
bomba atmışlardır. 

Atılan bombalar saat meydanına 

üzerine düşmüş ve bina itfaiye~~. tdeıt 
fından bomba ıöndürülemedıgın 1'e' 
bölge korunma amiri tarafından s.~~c1a· 
dilen mahalle itfaiyeei de yangını ıo~ tll' 
rememekle gönderilen şehir itfaiyefl 
rafından ateş döndürülmüştür. b rıl' 

12 - Asri sinema önünde ıu 0 
0ı;• 

ları patlamış olduğundan itfaiye a~~~e' 
lerle getirdiği su ile yangını ııöndur 
ğo muvaffak olmuştur. ll' 

13 - Saat 10/ 55 de düşman t•>"<fd 

releri tehir üzerinden uzakla~tıkl•r1t11tl' 
tehlikenin zail olduğu lzmir hav~ uıe• 
dafaa komutanlığından bildirilme~~ ıerl• 
rine canavar düdükleri ve hoparl;:litll• 
tehlikenin kalkmış olduğu halka bı ç~' 
mi~ ve halk sığnaklardan sükunetle 9 ii' 
mağa başlamış ve tehir hayata tet 

etmiştir. tıriP 
14 - Gazlanmış mıntakalarla ıs ıtJ 

edilen elektrik telleri, havagazı vejıiP' 
horularının onarılması için derhlil .t ıll' 
ler faaliyete geçirilmiş ve kııoa -~~r ~ııl 
manda gazlı mıntaka temizlendıgı ,.ıılll' 
elektrik tellerile havagazı ve su bO 
rı da onarılmıştır. .. plltı' 

1 5 - Konak meydanına dü~UP ıır"' 
lamıyan bomba da bomba post851 )ıı1ı( 
fından imha edilmek üzere kaldır• 
tır. 

---------------- ~·• n,•J \. ' 1 ,. ] n ~ •.;., r tl 't"n-Y°'I.__ 

B. Salc 1. c t da 
Ist. nbul Emniyet Müdur mua- B. Saldhcddini Kadeş vapurunda Vali 

'•İnliğine tayin edilen B. Salaheddin As- B. Etem ~ykut, Vali muavini, Emniyet 
lan Korkud'un Izmırd<'ki vaıife.,'rıden ınüdürlüeü erkanı, Gümrük bas müdü
ayrıldı~ını haber vermı tik. B. Salahed- rü Vf! bir çok zevat hararetle te~yi ey-
din dUn sabah ILmirdf'ki arkadaşl.ıriylc lemislerdir. · 
vecla etıni ve ci~ vJ!k!L saat 1~2...sd?Se:.Ail-.J~~B,_. ~Sal=a~e WIL~rLIM~Ml~W~""' 

1 ciyedc bıılunacaiun-


