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ABONE ŞERAiTi or ~ M0DDEI1 Türkiye için Hariç için 

1t.?"•lık ....... 1400 2900 
<:J' aylık -..... 750 1650 

t Unu geçmiş nllcıhalar ( 25) kuruştur. 

"lllllıılıııı.• T E L E F O N : 2697 
ı1an !tıUn 
l!ııııi.i, derecatmdaıı gazetemu mesuliyet kabul etmez 

il Liseli Kızın 
Hatıra Defteri 
Yakında ••• 

"YENi ASIR,, da ... _I 
YENİ ASm matbaasında basılmıştır 

Türk ordusu ~ulhu garanti . etti 
~general Asım Gündüz 

Halepıe llftttefi k 
4skeri 'ellerle Görüşttı 

......... Mançester Guardiyana göre ........ . 
HTürkiye, İngiltere için artık korkulacak bir 
muarız değil, kendisine inandığımız candan 

. bir mütteiiktir. Büyük harpte Türk 
................. ~~~~-~~~~~ .. ~~~~~-~-~-~~~~~? ............... .. 

Ankara 21 (TelefouJa) - Büyük er
karuharbiye ikinci re;si Orgeneral Asım 

' Gündüz Halepte bulunmaktadır. El
yevm miittefik devletler askeri mümes
silleriyle görüşmelerde bulunmuştur. 
Görüşmeler. Ankarada yapılmış olan 
temaslıınn deumından ibarettir. 

Ankara muhabirine salfilıiyetli bir Türk 
devlet adamı tarafından vukubulan be
yanntı bildiriyor. Beyanat şudur: 

·Türkiye Knfkru. hudutfarında tehdi
de maruz değildir. Sovyel Rusyanın Ya
kın Şarkta kendi alt.'yhine neticeler ve
recek bir maceraya atılmasına ihtimaJ 
vermiyoruz. Esasen böyle bir şüpheyi 
uyandıracak hiç biı alamet yoktur. 
Kuwetli Türk ordusu ve müttefiklerin 
Yakın Şarkta hazırladıktan ordu, Ya
kın Şarkta pmniyetin tam bir garantisi
dir. 

~eneral A&ım Giirıdii;;; 

Fransız 
Milleti 
!Ve isti yor? 

-·--ŞEVKET BİLGİN 

••• ( •ıı.ıı 
ii gij 

1 
us harbının şiddetle devam et-

~ltıı§ "b-rdc, İngiltere ve Fransanın ta
hyll y ır çok miinl'kkidleri Finlandi
'tiilc ardunın ekonomik, moral ve stra-
1.:tdi. ~emıniyeti füerinde brar etmiş
•dilrrı· .Ynı zamanda su noktaya işaret 
" 

1 tı ki F" l d" . · ı· k ~ltıet• , 'ın an ıyn, mucıze ı mu a-
•ltttsa'~e rağmen teslimiyete mecbur 
lıil)l h· u hfıdise Almanya hesabına mü
~ta ıt ~U\'aHnkıyet teşkil edecektir. 
ltıeltte · llıtl~r, müttefiklerin tatbik et
~~ol~~ıldan ablokayı hiikümsiiz bı-
1 tifad •cın bu neticeden azami ölçüde 
İle ~eye tc cbhii" edeceği gibi Roma 
illi( hiiot:o,·ayı uzlaştırarak talıakkümü
leağa d n cenubu şarki Anupaya yay-

t le b Çalışacaktır. 
':'lı•n h'u diişünceler İngiltere ,·e Fran
ti~ ıut\t•r çok mnhfill<'rinde müttefikle
~•ltıcri ınu kadar enerjik hareket etme-

Londra 21 (Ö.R) - Royter. elyevm 
Halepte bulunmakta olan Tiirkiye ge
uel Kumıay ikinci reisi Orgeneral Asım 
Gündüzle. Büyük Britanya askeri ku
mandanları arasında ı;örüşmeler yapıl
dığını bildiriyor. 

Orta Şark İngiliz kuvvetleri başku
mandanı general Wavel bugün tayyare 
ile cenubi Afriknd:ın Orta Şarka hare
ket etmiştir. 

Londra 21 (Ö.R) - Şark ordulan gö
rüşmelerinden bahseden bir Suriye ga
zetesi •Türk ordusu sulhun teminatıdır. 
Bu ordu Tiirkiye için sulhu garanti etti• 
demektedir. 

Londra 21 (Ö.R) - United Pres.<;, 

Balkanlara gelince: Balkan antantı 
devletlerinin harici tesirlere veya taz
yiklc>re boyun l'ğmelcrine ihtimal veri
lemez.» 

Londra 21 (Ö.R) - Mancester Gar
diyan bugünkü bn ·makalesini Türkiye
nin mühim mcvkiinc hrısretmiştir. Gaze
te bu harbın altı <ıyı ile geçen harbın 
ilk altı ayı aracıındaki farkları kayde-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
~~~~~~~~~~~~~~~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
• • • Fraıısız Kontr-Amiralı 
Cumartesi günür-el·yo 
lzn1irı n 
granıı 

pasif nıüdafaasına ait pro
bir haftada hazırlanaca Ktır 

x~x 

Başlıca şehirlerimizin pa$İ.I müdalaa planlar:nı hazırlamak üze-. 
.re Başvekil Dr. Relik Saydam taralından Ankaraya davet olunan: 
:Fransız Kontr Amiral Maarer cumartesi günü Ankaradan: 
:şehrimize gelecektir. : 
: /zmir Belediyesi taralından misalir edilecek olan Fransız Kontr: 
:amirali Parisin pasil müdafaa planını hazırlamakla tema.vüz et-E 
:miştir. Pasil hava müdalaası işlerinde teknik bilRisi pek yüksektir.: 
E Kıymetli misafirimiz lzmfrde bulunduğu müddetçe, hazırlananE 
:bir programa ~öre şehirde ted kiklerde bulunacak, tahminen bir: 
:halta kadar kalacak şehrin pasil müdalaa planını hazırlıyacaktır.: . . ...••......•.•........•.•.•.••••........••........•......... , •...••..........•••..••..... 

Ingillz . 
--•----.:. 

Tay yare/eri dün tek
rar S yit adası üze. 

rinde uctu"lar • --*---

SYL T 
--·--

Hava Üssülhare
kesi yerle yeksan 
olmuş· gibidir 

Bu taarruzu İngiliz 
Mareşali Sir Edgar 
idare etti 

Ingiliz tayyareleri Sylt adası üzerinde YAZISI 6 NCI SAHiFEDE 

4 ransada bir harp .kabi
nesi teşekkül etti 

Eski kabinede Maliye nazırının kurduğu 
Müdafaa nazırlığını 

B. 
divc Milli , 

Farlı:, 21 (Ö. R) - Reisicumhur ta
rafından kabineyi te§kile memur edilen 
eski Maliye nazırı Pol Rcyno temasla
rını bitirerek kabinesinin listesini tan
zim elm~ir . 

Leon Blumun riyaset ettiği .sosyalist 
partisine üç nezaret ve Uç müsteşarlık 
portfö~ ü verilmektedir. 

Sosynlistlcr kabineye jştiraH kabul 
etmişlerdir. 

B. Daladiyc arkadaşlarının mesaisine 
rağmen kabineyi tekrar teşkıl vazifesi
ni kabul etmemiştir. Yeni kabinenin 
- fevkalade bir vaziyet zuhur etmezse -
yarın meb'usan . meclisi huzuruna çı
karma programını okuyacağı ve itimad 
istiycceği tahmin ediliyor. 

Brüksel, "21 (ö. R) - Fransız gaze
teleri: B. Reyno tarafından teşkil edilen 
yeni kabinenin harbı zafere ulaştırmak 
azmini iki kat arttıracağını ümid edi
yorlar. Gazeteler zaferin yakın olmasını 
ümid etmemekle beraber kat'ı olacağı 
kanaatindedirler. 

Paris, 21 (Ö. R) - Yl'ni Fransız ka-

kabul 

Yeni Ba§vekil Reyno mesai odasın<La 
binesi şu suretle teşekkül etmiştir: P. T. T. : Jül Jülyen 
Başvekil ve Hariciye nazın: Po1 Reyno Deniz ticareti: Riyo 
Başvekil muavini : Kamil Şötan laşe : Köy 
Milli Müdafaa : Daladiye Ziraa : T<•lye 

Dala-

İı'iıı~ lll~iliHıazasını uyandırmıştır. -----------------------
~ildiğ• n~ıya dava ında gevsek hareket ~~=,,..,..,"'3'"~...,..,,. .......... ---~....-,.-~--...,;..-.-·-~ 
"llıiya 1111 iddia edenlere gÖre uSovyct 
l:Uıı, s:ı•rı Pinlandiyn~·a tecavüz ettiği 
lJahası Vl·ctıer birliğile harbe tutuşmak 
ıı.ı'llsay~a da. olsa enerjik bir yardım göze 

Adliye : Serol Teslihal : Dotri 
Sıhhat : Morscl Hero 
Tekaüd : Rivycr 
Ablokn : Mune 

Dahiliye : Hanri Ruvo 
Maliye : Lamur<> 
Bahriye : Kamcnki 

11ıde /\.i bır hayat \"n öliim mücadele
~ Çİfııed~~nyanın her giin birer vesile 
~ı.lt Ciist •g.ı prensiplere sıkı sıkıya bağ
t~ti k crılmeseydi Skandinavya dc\·

lta_,.rıa Cndile.rini Almanyanın kolları 
t ltt etın~lanuyacnklnrdı. Finlandiya su· 
' h Yecckti. So\'yet Rus~·anın yıp-

ll .\lrıt nrhında devama mecbur kalma
diltecek't·Ynyı liizuınundan fazla diişün· .... . .. 
~ 1rıland· 

11.Yarııa ı~:anın sukutundan derin elem 
~11.Yesj t şı!'ıdi biitiin enerjilerin harı> 
\ tııtısı~ ııe~ınde topl:ınmasını istiyorlar. 
~ eııditıi ~.ıllctinin hadiseler kar~ısında 
lltcket Rosteren siyasi realizmi derhal 
a e germ· ı· 

L ""an .. ıs ır. 11'1" ırı · . · IJe .. d gıdı celselerinde eski ba ·ve· • • ~ p . 
a;~lti tıa~ 

1 
ol Bonkur. Piyer Laval , .e 

~taıı g!~.ardnn llanri JAeml'ri , Kamil 
"ıılJetin· ı 1 nıaruf nhsiyetler Fransız 
eıtııı ın el d t: altıa k ~nı uygularına terceman 
C~Ctjik h' alın1yar11k dnha şiddetli, daha 
~ı'~li l"("} ır ~nrp politikası i. temi!ôlerdir. 
~· lk\akla h<'hın zabıtlnrı neşredilmemiş 
't;~ enetj·~ra~r iı~·anda hfıkim olan fik
~ı ett/ ~ır siyaset üzerinde tcmer
• ebusn;~ .ITT~lenmemiştir. Müzakereler 
~tcsj h hı~tıkat edince hnrbın sevk "\'e 

:ı arttığ~ 5~?~.e hnss:ısiyetin hir kat da

... gıırulmii für 

,. (!Vkat• l 
"""',.,· ac c ha·d· l · b ki d·-· b" bi -·~rıda F ıse crı? • e : e~ . ıgı ı~ 

l t •ıntih ransanın mıllı bırlıği ~·enı 
a~ nn mı . . ? r .• , lllos gel'ırıyor. Fransız par-
llkJ llnun ta "h" d . b" • . 
~İt ~ İtiınada -~r~L ın el cşsız ırladı!tı-
~ aıı i~in ..... 7...ıınr o an B. Da ıye 
\f\'\("tli .

1
• de Parlamentonun bu çok 

ıt ~İilak 1 ınıadını kayAp mı etmiştir? 
~Clıtıa ;.:eler bir buhana müntehi ol
-....... Yabn~;~. böyle lir zehap yersiz sa

ı. Fakat -buhranın 

Hava : Loran Ey,·ok 
Manrif : Albe.r Saro 
Müstemlekat : Mandcl 
Ticaret : Rolen 
Nafia : De Monzi 
1§ : Yumarc 

Ayrıca 12 müsteşar kabineye dahil
dir. Kabine konseyi yarın saat 10 da, 
Na7.ırlar meclisi de 15 de içtima ede
cektir. 

Bu kabinenin Klemanso harp kabine-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

S. 'Vels yolda 
Amerika 

bir 
karlı çıkaracak 

edemez 
mütaarrızı 

sulhu tasvip 
--*--

Topal bir sulh dünyaya 
relah getirmiyeceği 
. icin Ruzvelt buna 
teŞebb~s etmiyecek 

--*--
P:ıris, 21 (Ö. R) - Amerikan Aya-

,_, ... .,.. nından B. Flcçer, Hariciye rnüst.e~ rı 

Son.yet/er Viborgu bir harabe halinde ellerine geçirmi§furdır B. Sumner Vclsin Avnıpadan geti~di-

s t
·ı F e ı Londra, 21 (ö.R) - Stokholrr.da ği inti~alardan ~~lıs~~erken, ~merıka-

0 Vye er in ar·· çıkan «Tidingen» gazetesinin Moskova nın mu~nnrrızı ışın. ıçındc_n ka~~ı .çı~a
U muhabiri tarafından bildirildiği-:e röre rac~k hır sul~ ~asvıp et:nıyecegını soy

Sovyetler Finlandiyada arazi müddeiya- lemıo;; ve deınıştır ki: 

d 1 1 tını arttırmaktadır. Sovyet hükümeti •Es"sen Müttefikler, topyekun harbin .. n · az a S?vyetler Birliğiyle Finl~ndiya arasında- rı~ kad.,r cana ve ~e.:vetc ı;ıal olacağını 
U kı hududun ilk tayin edılen hattan dana bılmekle beraber. boyle hır sulha razı 

garpda olacağını tasrih e~tİT. Finlan- o1maf>'a mütemavil değillerdir ve Ame-

l• ~ t·ı· y o rl ar diya Sovyetlerin amırane . taleplerine riknn umumi efkarı oa. bitaraflı&"ına 
~ artık boyun eğmekten başka bir ~ey ya- rağmc:n. hunu tasvip eder. Binaenaleyh 

- pamıyacaklannı pek iyi takdir edivorlar. Reisicumhurun bu esasa muhalif bir 
Sovyetler Birliği bu meselede, Münib sulh teklif etmesi muhtemel değildir. 

Finlandiyanin ·tedafüi bir pakta dahil 
anlaşmasından sonra Almanyanın Çe- cUmumi kanaat sudur: Avrupadan 
koslovakyaya karıı takip ettiği taktiği gelen o;;ulh şartlarını tedkik ederken RPi
aynen takip etmektedir. Moskova yat- 1 sicumhur nzami ihtiyntle hareket ed"
ım arui taleplerini ıenitletmekle kal- cektir. Bir uzlasma sulhüne engel olan 



FERJ ASIR 22 MART CUMA .• 

ŞEHiR HABERLERİ Fransız 
Milleti 

7 elrika : 23 YAZAN: Şahin Akduman 
Şehir Vıl.Ayetln bir 
-·- · beyannamesi 

Ne istiyor? 
-•;;-ur~ •••••••••••••••••• 

Ne o? •• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K~ynatılmış süt içer gibi Meclisinin 
--·--öyle üfler üfler durursun ... 

-----:x*x Nisan devresi top-
Kendime değil. maazallah nefsi uyandırdı... Az evvel, bu nesnenin 1 J b } 

hümayunlarına bir zarar yapar diye ucunda menfaat var demiştin .. Acap 3 0 tı 3 rl a Ş I Y 0 r 
aklım b.ttmdan gitti.. Hele çok .şü- bu menfaa~ yüzümüzü güldür~ Şehir Meclisi 1 Nisan pazartesi gUnü 
kür. İl umduğum ıibi çıkmadı... derecede dolgunca ve olgunca hır .saat 16.30 da niAD. devresi toplantıla-

Sı.ıhan Aziz - arbk şu cüce ha- şey miL. rına başlıyacaktır. Dün bu husus.ta ~e-
bisini bırak da sen bana işi anlat.. Buzlu şerbetin tesiriyle asabında- hi.r. m~ azalarına davetiyeJ.en gon-

(Pertevniyal kadına dönüp) hem ki bozukluğu gidenneğe muvaffak de~~h~iştır. 
1 
.• de . de es-

lan Sad 'h . d .. H·· le'"' ~ ır mcc ısı vre ruznamesın 
valide .. Bu melUn artık İp azıttı .. 0 razam, zı nın e ışı , un a- ki zaptın okunması, 940 iliz.art büdçesi-
Buna bu kadar yüz vermemelidir .. ra ne tarzda açması münasip olaca- nin tedkik ve tasdiki, encümenlerde'~ 
Öyle bir it etti ki işte adamcağızı ğı hakkında bir plan tasarlamasını işlerin intacı, riyaset malcamından ye-

. di y bir hal olur- müteakip: niden verilecek işlerin tedlciki vardır. 
serseme çevır ·• a ona • şehir meclisinin 940 yılı büdçesinde 
saJ.. .• • . _- _Sevketl~ Sultanım, dedi .. yilzde on tasarruf temin edilmiştir. Dev-

Biz bir daha böyle dırayetlı, sadık Gum.ruk vandabnın devlete akça re toplantısının kapanış giln.U Belediye 
bir Sadrazamı nerede bulabiliriz}.. getiren mühim varidat olduğu ma- reisi tarafından bir nutuk irad edilerek 

(Tekrar Mahmut Nedime baka- lum hümayunla.ndır.. Halbuki ku- şehir işleri hakkında izahat verilecek-

rak) hadi geç şuraya otur .. Artık lunuzclan evvel ge.len Sadrazamlar tir. FUAR ÇALIŞMALARI 
naz istemem.. . zamanında bu işe layik olduğu dere- Nisanın ilk gününden ibôaren 940 

Gerek ben. gerebe validem işte ccdc ehemmiyet verilmediğinden Fuarı sezonuna girmiş olacağız. O gün-
~~ gu-mrük varidab gu·'nden gu··ne aa.l- den itibaren ~ann muhtelif sahalarda emreaıyoraz ... 

Habis cüceye öfkenden hala tit- mağa yüz tutmakta iidi... Kulunuz çalışmalanna hl% veril~k, halen Fuar 
_,,_ 1i h · · sahasında çalıştınlan yi.1% amelenin sa-

reyip durursun ... Ba lıal ile ayakta Sadaret maıtamına ge 'p azıneruze yısı bir kaç misline ibtlğ edilecektir. 
nasıl dinelebilirsin... akça teminine kabiliyetli maddeleri Fuara resmı iştira1tler her gün art.. 

Dur, emredeyim de bize şerbet gözden geçirdiğim arada srümrük maktadır. 
getirsinler. Soğukçadır ... içince açı- varidatının bu hali birden bire gö-
lınnn.. züıne çarptı ... 

Ve ellerini biribirine vurup Şimdi zatı hümayunlarına arzet-
içeriye giren Harem ağasına buzlu mek. istediğim i" işte bu varidatın 
üç bardak §erbet getirmeai emrini arttırılması hususunda kulunuzun 
9'Crdi .•. Gerek diişm~i ve gerekse hatırıma gelen bir çareyi, acizane be

-·-Belediye reisinin 
teltlslerl 
Belediye reisi dün sabah mühendis

lerle birlikte Cumhuriyet koruluğun
dalti çalışmaları gözden geçirmiştir. Bu-. 
radaki Hava gazı tenviratı yerine elekt

Nisanın altıncı Cumartesi günü vila
y~timizde çocuk. yazımı var 

~~---------x*x:~------~-
Ilk tahsil çağında bulunan çocukla- 1 - Yazım günü evlerde izahat vere

rın okutulması hususunda Maarif Ve- bileoek bir kimeeom bwuadu.n.ılma&l, 
killiği her yıl yeni tedbirler almaktadır. 2 - Yazım için kapınıza gelecek me
Alınan tedbirler sayesinde bugün yüz- murun aoracağı ıeylere doğruca ve tez.. 
lerce çocuk bilgiye kavuşmak üzere ce cevap verilmesi. 
okullarda yetişmektedir. Bu işi daha 3 - Yazımda aşağıda gösterilen yaş
ziyade kuvvetlendirmek ve bir devlet !ardaki çocultlarm yazdırılması lazım
meselesi haline sokmak ilzere Dahiliye dır. 
ve Maarif VekAletinln müşterek karar- Yuım gilnil t.esbit i§ine muhalefet 
lariyle c:Okuma çağındaki çocukların gösteren ve doğru cevap vermiyen va
tesbit talimatnamesi. adlı bir talimat- tandaşlar ve bu işlere müzaharet göster
name vücuda getirilmiştir. Bu talimat- miyen. mahalle mümeailleri ve vazife.. 
name hilk.ürnlerine göre köy ye şehir- !erini verilen emirlere gire yapmıyan 
!erdeki okuma çağına gelen çocuklar Yazım memurları hakkında 1554 No. lu 
her yıl Mart ayında ~sbit edil~k. ha- kanuna !!!:Ö!'e ~ lil'lldan 25 liraya kadar 
zırlanan istatistikler de Vekillige gön- para ve iki aya kadar hapis cezası veri-
derilecektir. lecektir. 

Iunir viH\yctinde Çocuk yazunı 6 ni- Sayın İzmirlilere 
san cumartesi günü yapılacaktır. Bu 
hususta vilayetçe aşatıdaki beyanname 

duyururum. 
b:m.ir Valim 

ETEM AYKUT 

- BAŞTAB.A.Fl 1 İNCİ sAJrl:F'SO~ 
bepleriDe nüfuz e4ildi!i ıaınan 9. -.....ı. 
Aiyeyi istifu) .. mecbur eden se'!"~ 
bir siyaset telilkisi ~rinde top~ 
Dl görmek kabil ollll'. Fransanın ~ 
tcY tüpnanma nefes al~. 
bıanlU Wr mücaclelenin yap~ 
Kısaca •harbm kanunu otınaz• ~iki 
bm., dayanan Almanyanın be~ 
kanun, nizam, hak tanmuyan ~t:.lf 
todlanna brp -- uk\wMD..,r;-
1.erıek bir harp politika ., tsııb~ 
Buhranın bu mahiyeti, ~ 

gandasını ~ bile m tli f' 
ki ıaetke hsba çok daha şidd~~ 
tnetjik bir ıtekilde idaresi olaC9JP""' 
sevinçleri uzun ııünniyecektir-

. . ,,, 
Yeni Fnuı.z bbt.e.isıi ~ ~ 

mur edaıen eıdrl Maliye ..-. rol ff -
Fransanın en kuvvetli bir siJnaSI ~ 
yaman bir organizatörüdür. ~.,,. 
redi - pfln ..... -- .. 
ri .... caı ..... :lliJ'1 .,.. """"""" 

Bj1I, ~ • ..,. ~· __ .,.... .... _7, f ~ 

neşredilmiştir. 
BEYANNAME Mil.adt Rumi 

1933 1349 
1932 1348 
1931 1347 
1930 1346 
1929 1345 

Yaı 
T 

Milldl 
1928 
1927 
1928 
i92S 
1924 

Rumi 
1344 
1343 
1342 
1341 
1340 

t.i ......... ~~ ~ 
y "" o ... Jli)&ı,... .. ~ 
aş ,... lmnet, ..._ ,. __, 

Bu sayım 7 den 16 yaşına kadar olan 
okula gitsin gibnesin tahsil çağındaki 
çocukların miktarla:nnı doğru olarak 
öğrenmek maksadile yapılmaktadır. Bu-
nun içi!ı.: 

8 
9 

19 
11 

~ ~-';ma.--
ts ·-16 Çok çlatElll .... 

-------H--lk--1-. ~Oç9!·r:-a&t~ 
Toprak a ev erı rı:"!::b~~~ 

--JI.- --JI..-- Azlzler 110blm11s bir oc1ada 4f'! 

Bayramı parlak fe· HaldondaMauH :::t"!t\:"!:~~ 
vekiletlnln bir tamimi tikten 80llra taammıa . ~- ~----.,,,,., P' -•- kilde kutlulanclı Maarü vekaletinden balkevleri hak- Suçlulardan dliıdO ~' 

Yabancı ,,aralarının Köy kanununun .kabul edildiği tarı- kında aşağıdaki tam.im gelmiştir: teı' bir .. ~:..~· 

duyduğu korku ve öfke Mahmut yan ve ıifhamdan ibarettir ... 
Nedimin diilerinde derman buak- Sultan Aziz - ne imiş o çare 
mamıştı •• Onun ·çin bu sefer, eski- bak.alım~ ... 

rik tenviratı verilecektir. 

den yaptıkları gibi kendini öyle pek (Pertevniyal kadına bakıp) doğ-
naza çekmeyüp: ru aöyle valide!... işte onun yüzüne 

vasati cek liatleri hin yıl dönümüne müsadif olan dün •Halk.evleri bütün vatandaşlar.ın mü.ş- ___ • _ ~ ... fd 
Nisan Hl40 -ayı içinde nazarı dikkate Bornovada Ziraat mektebinde toprak terek .malıdır. Halkevlerimizin, temiz, Der.cama a~ 

- Emir terbiyeden üstündür, kar ı söyle ... Mahmut Nedimin ça-
Sultanım, dedi... lışkanlığına. zekasına, becerikliliğine 

alınacak olan borsada kote olmuş ve ol- bayramı parlak bir surette kutlulan- feyizli ve ilerler bir halde olması bütün faaliyeti _ııı 
mamıs dövizlerin vasati çek fiatleri tes- nuştır. Bu törene civar köylerden gelen devlet memurlarının, vat.andaki bütün Bergama Avcılar cemiyetine ~Jr 

Hünkarın kanepesi karşısındaki hayran olduğumu her gün sana bil
bir koltuğun ucuna hafifçe ilişti... dirmekte değil miyim L 

Gümü bir tepsi üatünde gelen Kendisinin de pek iyi bildiği bu 
buzlu vişne şerbeti Hünkara, vali- teveccühümüz, işte görüyorsun ki 

bit edilmlstir. Buna göre, sterlin 522,375 bazı köylülerle bilumum riraatçiler iş- entellektücl sını!ın,. biitün ilerlemek is- avcılar son bir ay :içinde vaptıkfart ~ 1" 
kuruş, dolar 13117.25, Fransız frangı tirak etmişlerdir. Uyen unsurlann müşterek malı, mli§te- telif avlarda 7J domuzla bir kurt ~ 
294,75, liret 694,50, Isviçre frangı Toplantıya Vali riyaset etmiş, Bele- cek vasıtasıdır. Halkevlerinin her hangi eli çakal öldürmüşlerdir. Bu dotı' '1~ 
2918,75 Florin 6919,50, Belga 2195,50, diye reisi Dr. Behçet Uz da hazır bu- bir muvaffakıyetsizliğinden doğacak her rın karınlarından yüzlerce ya•f'I 
Drahmi 96,75, Leva. 15S,50, Pezeta lunmuştur. bangi bir mesuliyet hepsinin, hepginin rılmıştır. 

desine ve Sadrazama sunulmll§tu ... onu asla şımartmıyor ... 
1394.75 Pcn~ü 2340 50 Ley 83, Dinar Saat 15 de ~iyaretçikr Bomova Zi- boynundadır.• -*-
307,25, 'yen 30,95, l~ kronu 3092,75, ~at mekte~ine ait çiftliği t~plu bir. şe- .Milli ~f'in. ~~ya a~ .~ Ierlere tüküreni~ Ji~ 
Danimarka kuronu 2549, Norveç kuro- kilde g~zınışlc~dir. Bunu hır çay zıya- yüksek .dırektı~~rını~ cheınmı~e~ı ~tr Yer.lett tüküren 

25 
~iden J>P~ıP' 

nu 2959,75, Finlandiya markı 208,75, fcti takıp ctmışilr. defa daha tebaruz ettıren ve. bli.tun mU- <:e na'kdt ceza nhnm~. Ayrıca ,.~retti 
Mübarek şerbet de amma nefisti Her gün içinde bocaladığımız ak-

Estonya markı 3194,75, Ruble .3912,25. En son olarak Ziraat mektebi salo- nevver ~tan Ha.lkevier.ı ça~c;rna1a- c;okakları pek kötü bir tarı.da "" 
nunda Ziraat mektebi talebeleri tara- rında vazife almağa davet eden, sayın 

ha~.... .. .. _ _ ~buhranını gider~ yeni bir çare, 
.ı te ~umanı ustünde. tütu~?rdu.. bir tertip bulmağa çab§Iyor~ .. 

lçındekı kırmızı Teılklı mayıın so- Berhüdarof gayretli Vezirimiz!.. -JC-
ğukluğu billur bardaklann ağzında E. bakalım Bu gümrük varida-
incecik bir buğu tabakası peyda et- tı~ arttırmak .. ıiçin bulduğun çare 
mi i... ed • L __ ttı• '\ ' 

H n en ıoare r:r .•• 
üılkir bardağın bu manzarası- Mahmut Nedim - düfiindüm ... 

na ve şerbetin neşrettiği güzel ko- Taşındım, vketlum .. Gümrük kol
kuya dayanamadı. Onu tepsiden al- cularına, memurlara ayda, yekunu 
masını müteakip, bemen ağzına di- yüz binlerce altın tutan maa~la.r ve
küp içindekini bir hamlede boşaltı- riyoruz bir taraftan da kaçakçılarla 
verdi.. Bardağı geriye verdilc.ten bu kadar uğraşıldığı halele, yine 
sonra büyük bir neşe içinde Sadra- güm'iü.klerden mal kaçırılma.sının 
zama dedi ki : 

önüne geçmek bir türlü mümkün 
- Ne oL. Kaynatılmış süt içer olamıyor ... Bu yüzden hem bir çok 

gıbi öyle üfler üfler durursun.. mal, hem de can telef olup gidiyor .. 
Şöyle bizim gibi bir solukta he-

men dikiver ... Demin bir az çıtlattı
ğm o iş bende büyük bir merak 

I 
.. . . . 

-BiTMEDi-
... 

Suc;lu memurlar 
hakkında yapılan 
tahkikat 
Adliye Vekaleti :suçlu memurlar hak

kında müfettiş ve mütehassıslar tara
fından yapılan tahkikatta ceza usulü 
muhakemeleri kanunu hükümlerinin 
nazarı dikkate alınması hakkında alAka
lılara bir tamim yapmıştır. 

ili 

incir ve üzüm teberrüü 
Son zelzele felaketi müna.sebetile An

kara ana kucağına ycr:leştirilen yavru
lara Izrnir ihracat tüe<:arlan üzüm ve 
incir göndenneğe karar vermişlerdir. 
Tüccarların Ticaret odasına teslim et
tikleri 19 kutu Uzüm ve 7 kutu incir 
Oda vasıtasile Ankaraya gönderilmiş.-
tir. 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

El HA M R A Sinemasında 
Eşi ve benzerini tertip inikfuu olmayan şaheser bir prograın takdim ediyoruz. İşte geçen haftaki muvaffakıyeti 

unutturacak güzellikte bir sinema harikası 

BEY Az· PER • 
1 

Baş rollerde: FRANSIZCA SÖZLı(t 
J'OAN CRAWFORD ·.JANES STEWART • LEW AYRES 
Sayın Bayanlara müjde: Programa i!Ave olarak: En zengin ve güzel tuvaletleri teşhir eden TABil RENKLİ 

en son MOD.'\ FİLİMİ. • 
METRO JURNALDA: En son HARP haberleri \e diğer en mühim hadiseler V.S. 
SF..ANSLAR: Her gün: 1,30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar. Cumartesi ve Pazar günleri U.30 da ve hafta 
arasında her gün 1.30 da ucuz HALK seansları. 

. . - . . · ... . .. . . 

fından güzel bir müsamere verilmiş, Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın Halle- l8 kişi de tecziye ~i-lm_iş_t_ir. 
mlisamereye tstildal marşile' başlanmış- ı;ıvlerinin VIII. inci yıldönümü dolayısly-
tır. Toprak bayramı hakkında söylenen le irat buyurdukları nutku bütün mes- Bir hırsızlık ;ıt~ 
sözlerden sonra sinema ile zirat filimler lek arkada~larıının büyük bir alaka ile lkiçe_şınelikte tUıün bayii 11~ 
~österilmi · ve milli oyunlar oynanmış- dinlemiş veya okumuş olduklarına ve Tevfik'in düWnındn kimse .~. ~ 
tır. aMiUetçe yükselmek ideali için öğren- dığı bir sırada giren Köprüliılt.ı ~ 

Kanun adamı piyesi muvaffakıyetle rneğe mahsus birer kültür kaynağı olan oğlu Muharrem, n_çık bulunan ç lc,r 
temsil edilıniştir. Toplantıya Ziraat mar- halkevlerimizde• henüz yer ve iş alına- ceden 85 lira parasını çalmış .. "~# 
şile son verilmiştir. mış olanların da bu sahada çalışmağa mıştır. Suçlu yakalanmış ve uı -x- başlamış bulunduklarına eminim. Mü- 74 lira para bulunmtl§hır. 

Bir lirma 
Anason istiyor 
Inhisarlar Umum müdürlüğünden Ti

caret ve Sanayi odasına gelen bir yazı
da, i$tihsali dahili ihtiyaca ~<;kın bir se
viyeye varan ~nasonlarunızm ihracın.ı 
mümkün kılacak teşebbüslere girişildi
ği bildirilmiştir. 

Bunun neticesi olarak Nevyorktan bir 
müessese memleketimizden anason sa
tın almak için müracaatte bulunmuş
tur. Bu müessese anasonlarınuzın mik
tar, fiat ve leslim müddetini sormu~ ve 
mütemmim tafsi~t gönderilmesini rica 
etmiştir. Ticaret odası buna cevap ve
recektir. -·-Müzelere mütecla.U 
sermaye veriliyor 
Müzelerimizde mevcud kıymetli eser

lerin resimlerini veya mulajlarını elde 
etmek istiyenlerin arzularını tatmin et
mek mak.sadile müzelere mütedavil ser
maye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

~.-
Dört bina yıktırddı 
Belediyeden nıbsat almadan inşa edi

len dört bina Belediyece hedıned.ilmiş 
ve bu ibinalan yaptıranlarla yapan us
talardan ıkırkar faa nakdi oeu alınma
sına karar verilmiştir. 

nevver meslek arkadaşlarımı halkevle- Bir taarruz /S' 
rinde ve halkodalarında .çalışmağa davet Evvelki gece Selçuk .walı.iyeSİJSd~..,ıı' 
eder ve sözüme sayın Başvekilin şu söz- .şe Akın adında bir .kızc.ağ~z k~ ~ 
lcriyle son :verİrim: dan evine gelirken yolda Ja&ÇlT....- "11. 

• Bulunduğwıu.z :yerlecdek.i Halkevle- çirkin bir taarruza tıı'l'aınlJ~· ıııtıl~ 
rini 'l.'e Halkodalarmı sizlere güvenerek nahiyede oturan suçlu HüscYııı 
açmış ~e .sizlere emanet etmiş bulunu- mll§tur. 
yoruz. Mesut, mütesanit .büyük Tü.rki- K d dti .:.s~ 111lf r 
~·eyi, .miinevver halk. ve halkçı münev- a m .... IU" tf! oi 
ver birliği yaşatacak ve ilerletecektir. Torbalının Yukarı mahallesin 1blt ~ 
Bu uğurda hepimizden fer.agat ve hiz- :ran Bn. Behiye adında bir kadın ~ 

1
, 

met, fikir ve emek beklenmektedir. Mu- culc meselesinden Rıza ile ka~~l" 1 

cıSU" ıncden.iyet.i yaratan z.ihniyctle bu tir. Rıza, Bn. Bc.hiyenin başına rafl"'ır 
memleketin tabiatını, bu milletin kültü- vunnak suretile ağır surette Y#I ' 
rünil işlemek ve bu suretle Türk var- tır. Yaralı 'kndın hastahaned~ut 
Lğında yeni kıymetler belirtmek her tına alınmış ve suçlu :tutulrn~ 
Türk münevverinin .kafasında, vicdanın
da yer alması ihınıgelen ve bu cihetle 
Halkevlerinde, iHalkodalarmda belli 
ba.Şlı tatbik sahası bulunan bir vazife
dir.• -·-

Devlet ve halk 
tşlerini stirlncemede 
bll'akanlar hakkında 
takibat yapılacak 
işlerin gllnU gtınUne çıkarılması ve 

sürüncemede kalmasına meydan veril
memesi ha1ı:ında Dahiliye Ve.klletinden 
villyetlere mühim bir 'tamim göndeıil
miştir. Bu :tam.imi aynen koyuyoruz. 

Ki.SACA: 

~~~~ve~ 
----~- il 1-~· 

YAZAN: Eczacı K. K4"'1 e' 

madun. Yemeğimi _tcmeğe 
tim. 

devam et- yollıyordu. 
«Devlet ve halk işlerinin günü günü

ne göriilmesi, yörUtülmeSi., hük\bnetin 
en esaslı ve Uzerinde hassasiyetle ve ti
tizlikle durduğu prensi.p!erde.n biri ol
duğu ve bu prensip dabiJlnde çalışan 
devletin memurlannın da bu günün işi
ni yarma bıralmuyarak vuifeyi namas 
bilip günlük işlerini bitirmeden mesai 
saati bitmiştir diye vuifelerinden. ayrıl
mamaları icabedeoeği ma1Uınuilileridir. 

ı\1art ayının yenisinden \•e ~~ 
bahsediyorum. Nft8l'eddin hoc3 0l ~ıd' ~ 
!ine göre eskiyen ayluı kırpı.P oııııf'. 
yıldız yaptıklarını kabul ed~ek Jdı' ;~ 
eski Martlardan da bir haylı yı ,,-ı ,1 
pılmı, ve semaya serpilmi~ olr~ ri fi'" 1 
şünmek ııerektir. Senelerden ~ttl ,e~ 
takvimi kullandık ve yıllarca ~ tıer ~ f' 
başı yaptık. Medeni dünyanın b•~~ 
§eııinde yıl başı lkincikanun~d~ f11~~ ıı 
ken bizim sene baıımız Mart ı •·~rt1~, 
eserleri araaında yılbaıunızı da (jçel f~ 
başhyarak bütün aylarımıJ: on.. ,prJ 1, 
önce gelmiye başladı. Bu on. ufıde 1>~ 
farkı hayatımızda, mevsiınlet•ıtl<ttlıl)'o; 
ta tarihimizde bir fark diye du>,..,rt 

Arkadaşımın __ · 
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız 
10'-· 

Kayn nam bir aralık: 
- Aman tikaruklik geldi oğlwn_ Sof

rada kalamıyacağım Gideyim bir IO!t
man ruhu hapı yutayım diyerek odadan 
çıktl. 

Nejad arkruiından $t!Slendi: 
- Ann .. bugün Ferdane hanımlara 

gidecektin .. Yatıp uykuya dalma ... Son
ı a unutursun ... 

Kaynanam dışandan cevap verdi: 
- Olur.. unutmam. Merak etme .. 

Yalnız, geç \'akıt orJclaıı dönemem .. Ar-
- Nereye gideceksin? akıllı karı nu .. Bir rüzgar çıkar, bir dal- tık beni almağa sen gelirsin .. 
- ( ...... ~ nahiy müdürünün dişi fena ga peyda olur .. Kibrit kutusuna benzi- _ Gelirim.-

halde tutmuş.. jandarma telefonu ile yen sandalı devirir. Doğrusu hen cesa- Ferdane hanım Nejadın baba tarafın· 
ikaymakamdan rica etmiş, onya kadar ı-et edemem.. dan uzak bir akrabasıydı. İhtiyarca bir 

' t.melt ilAzmı. Yol araba ile iki saat sü- Nejad yüzüme bakmadan tabağında- kadın.. Kasabanın dı5ma )''akın tenha 
l"tt. İki t te g ime dört.. Bir saat ora- ki böreği bıçağı ile keserken cevap ver- bir yerde k ndi mülkü olan bir bahçe-
da kalmam beş.. di: nin içinde, ufak bir evde oturuyordu. 

Suna ıle buluşup deniz gezintisine - Merak etme .. de-ıizde tehlike kaı·a- F&ı en Nejad ilk defa İstanbuldan Ana-
çıkmak için .ancak zc.man kalacak.. daki tehlikeler kadar korkunç değıldir. ı:Olu~·a çıkınağı tasarlad~ı zaman batı-

Ben ki onun Suna He deniz gezin- Nejadm önüne lr.ıkarak söylediği bu rına iste bu Ferdane hala ;geiıuiş ıve onu 
tisinden hiç memnun olmamış gibi: ~özlerin mnnnsını da anlamadım. gormck iç:ın bu ~baya ilk seyahatini 

- Aman, dedim. Bu deli kızın her is- Hatta Qnu duyan ve kavnyan kayna- :.-·apm~. sonra da burada ık~tı. 
lediğine peki diyorsun . o ceviz kabu~ Jl u lıiall .M?.le..llJ• ""'JrkA .. i.f.,()\'V'n.~i11 .- ı!ev'em cbrmege •g\aıri~ ~imdi 

1 • ... _..,:ı_ ~ •• ı .... ,a.4' ııı .. m 

Ne güzel tesadüf. Şimdi kendi kendi
me; •Allah sevenlerin yardımcısı olur 
derler.. ç.ok d~ sözmilş• diyordum. 
Kocamın bynanarnı bir maksadı m.ah
suSla evden uzaklaştırdığını ve battl 
kendisinin de <> akşam Swıa ile aym 
maksatla deniz gez.lntis.ine ÇJkacağı ak
hma bile gelmiyordu. 

Yemekte bir iki laf mevzuu açtım. 
l:'akat ekseriya sofrada ne eli bir geve
zeliği tutan Nejad o gün bana tek keli
melerle ett:vap verdi ve sözü uzatmadı. 
Hatt~ o da benden evvel sofradan 

kalktı: 

- Sofraya daha evvel oturan daha 
(.'abuk kalkar, dedi. Söylediğim gibi gi
deceğim yer uzak. Hemen hareket t!l
ını>liyiın. 

Ben, !kaynanamın yAptığı nefis böreği 
yerken, !kocamın yüzilne bakmadan: 

- Çok geç kalma "mi.. 
Dedi. Nejad kaı.ııdan çıkmak üzere 

iken geri dündii. Beni tepeden tırnağa 
kadar sü7.dügünü hisc;c,-ttim. Sonra: 

Geç kalsam da kalmasam da senin 

Devletin prensibi ve memurlardan 
beklefüği vazife hissi böyle iken bazı 
vi.llyetlcre yazılan yazılara :aylarca ~
vap alınmadığı grirülmekte ve bu hal 
Vekaleti ciddi tedbirler alınıya mecbur 
eylemektedir. 

Bu tedbirlerin başta geleni inzibatt 
ceza.dır. Bundan .sonra vilayetlere yaz.1-
lacak olan yazıların vilayete vusulü ta
rihinden itibaren <'n geç 20 gün içinde 
bütün muameleleri ikmal olunarak ce
vapları 21 inci gUnU postaya verilmiş 
olacaktır. Aksi takdirde vilayet mek
tupçuları hakkında derhal inzibati cez.a 
tatbik edilecektir. 

lşin ehemmiyetle alakadarlara 
olunarak bade · · 

da iı 'Marta ııdince değişiyor. 1,. 
hırçın bir aydır. tsf t0~..,, 

Kendi haklı:mda pek çok """~·· 
mıştır. Mart kapıdan bak~r. dı1" it'' 
kürek yaktırır. Mart içeri pırc:rd,rt oıı' 
Martın ya dokuzu ya otuı:u .. difİ·" ~ı.r' 
vası gibi karanıız... Mart ke rtıfl A0 ~-1 
sözler aklıma gelenleridir. Ma dır· f• 6-' 
ı:unda mutlaka bir fırtin& "ar., bİ'.;·ııJ 
bu rumi Marta göre ııöyknl'l'~rf1'1İ ı ~ı' 
dür. Bu tarih, şimdi Martın YM,rtt,..,ı' 
gününe geliyor. Neden aca~ tı•l• . .Jıf 
mi i.kinci gÜnÜ demiyoruz 9 da tJV ı! 
dokuzu diye bir söz ağv~ızNifS"ıt' ,ı•' 
yor. Martın otuzu da şimc:lı )'• ~e" 
ikinci gününe rastlar. Ben~~ lc•~:;J 
dokuza ya otuzu 8ÖZ\İnde M.ru• f' ~I' 
ba§U bir şey yoktur: .Y• ~~.J 
iltisi, ya Niaanm onilusı den etki ,,~ 
fiyeııizlilt var diye Martı dilİ 'tlJtl 
ifade,•e bilmem Martın kdl 



8erlinde esrarengiz gay
retler sarf ediliyor 

~lnıan 
-----~----~----~--..ww*....ww~----~~--~~~~ 

başkumandanı, Almanyanın 
talii Garp cephesinde 

tekarrür edecektir, diyor 
~;J (Ö.R) - Alman orduları lzevin Moııkova;:""t::keti Alman hü- Telgraf gazetesinin Berlin ~1u~abirinc 
:~ ~ •nı Keneral Bravçiç, Alman- kümct merkezinde har•ıretli tefsirlere cörc Alman biikümet merkezı dıpl~ma

·~ tOltl~ ~phesinde tekarrür ede- yol açmakta ve paskalyadan evvel çok tik mahfilleri Almanya Sovyetler Buliği 
~"""ıı ~rtU tir. mühim siyasi bndisclcrin vukua gelebi- ve italyanın yeni Avrupnnın kuruluşu 
~ t-. Urtıandanı bu aözlorile büyilk leceği söylenmektedir. ı bahsinde yakında müşterek bir beyan-
8....ı~ıuna ehemmiyetle :iş:ıret B. Svartzcvun Alman ve Sovyct ri- nnme ne~redecckleri fikrindc~ir. 
'' 

21 
or. cali arasında yakında vukua gelecek bir Bu bcyımnameye cöre >:~ A~pa-

t tderı D (ö.R) - Sıgfrid hatunı görüşme mesde.ini müzakere için Mos-1 run kuruluıu bu üç devletın ıdaresı al· 
~ih.t r. İood, Alman mühimmat kovaya gittiği sanılmaktadır. tında cereynn edecektir. 

.\... "et•retine tayin cdilmi tir. Baz.ı bitaraf müp.hitlcr B. Göring ve 
~~rd Ribbentropun Moakovayıı gideceği, di· Romıı, 21 (ö.R) -Al~anyanın Ro~ 

%ı s:ı·. 21 (A.A) - SovyetleT ğcr bazı müşahitler iec bilni'ı.kia B. Molo- ma sefiri Fon Mnlccıu:en dun ak~a~ saat 
rlın büyük elçisi B. Svart- tofun Bcrlinc geleceği fikrindedirler. 1 1 7 / 50 de Berline hareket etmıştır. 

Fin kabinesi çekildi 
8ovyet - FinlandiY,-; sulh muahedesi 

diin Kremlinde teati ediln1iştir 
~ 21 ö · - -----•h~ latif. ( ;R) - Finlandiya ka- mi~ gibidir. Sçwyet kıtaları yeni hudu- nna göre Fin kabine i yeniden teşkil 
&.._~\:,~·Yeni kabine teşek- dun ~on noktalarına va~lardır. İlk edilecelctir. U. Riki _riue başvekil olmak-

a. ~-"-~· Fin köyU buradan 6 kilometre ~fe- la lx:rnbcr rnaliyc nezaretini de füc.t'ine 
~~\ti (A.A) - B. Molotof ile dedir. Aradaki 6000 kilometrelik ihti- alacı.ktır. 
~Ve Voj"wnaa dUn Kremlin lAflı ınıntnknnın Akıbeti uyrıca tayin 
'1~ birliii Finlandiya sulh mu- edilecektil'. BrUl:sol 21 (Ö.Rl - Bir lsveç gaı.ete-
• :~. l'tlUsaddalc nUShalanw teati Mosko\•adnn bildirildiğine göre sulh sinin Moskova muhabirine göl'e Sovyet 
~ milaşm:ısının ~ısdikleri Moskovada B. hariciye komis!!rl Sovyctlet· birliğinin 
~ ~ lÖ.R) - Fiıılancliyanııı Molotof ile Fin delegesi B . Pansiki\'i ara- Skundinavya dcv!t:tlerj U('acıında tednflil 
~ ~&.Ya terk etitği Kareli ber- sında tenti cdUmiştir. J;ir ittifol:n ınüsandc eclemiyeceğini be· 

etler tarafından işgali bit- Havas ajansının Helsinkiden istihba- ~-an etmiştir. 

transada bir harp kabi-
nesi teşekkül etti 

-~ -...--.llWW·--------
1 b... ~ 1 inci SAYFADA - ,sele-si Ü7.Cl'.İnde yeniden duracaktu·.» hal'p kabinesi olduğunu kaydederek bu 
~~ ~ Ayni gazeteye göre Fransız hükiı.met kabinenin izahını yapıyor. 
~ ~eth Vardır. Başvekilin riynse- adamları Müttefiklerin enerjik kararlaı· 
~~t tnuavini, Milli müdafaa, almaları icep ettiği hususunda Inr,ili:ı: 
~ lt\U~ .. ~yc ve Abloka nazır- nazırlarının dikkntini cdbe.tmi-:lerdir. 
~i'lıcı ~~~ckkil bir barp komitesi Deyli Meyi diyor ki: 
~ 41Jn 

1 
Ur. Haftada 3 defa B. Pol cümid edelim ki mnhducl azalı bir 

b.~· r Yasetı altında içtima ede- kabine kurulsun. -:Ve bu gün enerjileri 
·"~,.bi.r harblıı muvaffakıyetle idaresi Uzerinde 
~~ ti llazırlar komitesi de yine toplamak kabil o!sun. 

~l<ı ~lt&Yaacti altında, ik:tuıadi me- Fransa son jcstile daha ya\'aş düşü-
\>e haf dar naz.u·lardan mürekkep nen ınUttcCikinc bir siynst realizm dersi 

~ tada bir defa toplanacak- vcnni.cıtir.> 
'ılo dt-, 2l . Paris, 21 (Ö. R) - Entransijan ıd.lir 
ı-.~lilt (Ö, RJ - Dcyli Meyl'iıı şef ve bir ekip~ ba lığı nltmda neşrc1-
~-i~rl!l\ulıarriri yıızıyoı·: tJği makalede Pol Rcynonun kuvvetli 

~btn~ Pnskalyc tatilleri esna- §nhsiycUndcn bahsediyor. 

Londra, 21 (Ö. R) - Ingiliz müşahid
ler, Pol Rcynonun kabinesini az zaman
da kurmağn muvaffak olmasına Fran
sndaki Milli birliğin kuvvetli bir delili 
ofarak knrşılnnu lardtl'. 

Reyno Daladlyenin sadık arka<Uışı 
olarak cesarctile mnru!tur. Fransayı ma
lt bakm1dan eıı kuvvetli bir hale koy
muştur. Billınssa Ingllterenin hararetli 
dostudur. Harbi daha milessll' surette 
idare edeceği kanaati kuv\'etlldir. 

Ingiliz gazeteleri Dnladiyenin Reyno 
kabinesinde Milli müdafaa Vekaletini 
dcı·uhde ctmeslni memnuniyetle karşı
laın~laı'dır. • 1nde ladilut yapmak me- Pal'is • Soiı yeni kabinenin tanı bir 

~~~--~~~~~~~~~~~------~~~--

Zelzele 
il ~tll~ --·-~ ~,\'(l ;;• 21. ~A.A) - Dün :ıaal 
il)-' ~trc "e ~e ikı saniye, sarıt 24 de 

~.,~ U sabah 2/40 da üç sa-
~t. A,h\ eden &iddetli zelzeleler ol· 

t\ijUilG 1 8-attc Kelkit kazasında S r, Ji Çok, iddetli bir zelzele ol· 
lllı ecfe:'t Yoktur. 24 aaatten beri 

1 
~ıı. ola!\ 1( ar fartınası yüzünden açıl· 
~,~tır. llt· 0 P •• Ve 7-ıgana dağlan ka· 

tttn ı1 cundür burada ııoğuklıu 
L- Cııtted· 
'' ır . ,, t'h. 

. gel 1111.r, ı 
~t il. hafif d~- (AA) - Dün saat 

1.1 .. -..ı, dft,. ıgeri '6/50 de cenuptan 
l~ııı: ,~ru g" 'I '-t ~ere ilt~rU tülü ve orta şiddette 

l>okt\lr. 1 Yer sarınntıın olmu.o;tur. 

Yurtta vilayetler U. mec
lisi çalısmaları sona erdi 

--~--~-~--~~~--.~*x-----------------~-
Y ozgat, 21 (A.A) - Vilayet umuıni iye pavyonu yaptırılacağı gibi hastane• 

mecli11i mesaisine nihayet vermi bulun· nin doktor kadrosuna bir diş tabibi ili· 
maktadır. Viliıyetimizin (16 7 174 lira ve edılccck ve hastanenin yatak adedi 
olnrak tcshit edilen 1940 bütçı-.sinden yetmiş b~e çıkanlacaktır. Ha.sta nakli 
maarif işleri için 22 765 6 lira ayrılmı!}- için de bir otomobil alınacaktır. Şehir 
tır. Ru tah'!işal ile üıw knzada in ... asma ve kasabalarımızın imar işleri ile nafıa 
ba~lanını" olan bliyük ilk mckt~p bina· iş.~eri için de İcap eden tahsisat yeni 
ları ikmal olunacak merkezde v~ni bir butçcye konulm~tur . 
mektep yaptırılacaktır. lnı:a ~ttirilmi!I Çorum, 21 (AA) - Vilayet uınıııni 
olan yeni hastanenin bazı ihtiyaçları için mecliai dün mesaisine eon vermiştir. 
de 1262 75 lira ayrılmış bulunmaktadır. Umumi meclis vilnyt:t husulu varidat ve 
Bu tahsisat ile bu noksanlar telafi edil· maşariflerinin 5 71842 lira olnrok teobit 
mckle beraber yeniden b.ir emrazı sari· eylemiş bulunmaktadır, Umumi meclis 

""""lllı•••••••:a"SP.CZ!lllR••••ım azaları şerefine Halkevinde parti tara• -•'WA ±W T eıa 1 f ~ f ından veri r:n ziya ette valimiz mesai· 

/( BllGtl N 

s;nemasıncia 
11 

il.ltürpar k 
~"~ filinu 2 FİiiİM BİRDEN 
r' ol lulhmınanı Dünyacn mc.-ıhur nrtıst 

a N~gri - lvan Petroviç 
/( Tam&ndon ınüsLe.no b;, ,....,, .. ten>sll odlle" 

t~'"""'~R AR GE CESJ 
!!th. lll.Udnvinıl · · ·· · d ·ı · k" b' · b k k Z k A~~ do t.'l'unız uı;crm e sı ur ·ur u· testr ıra aca ·... c.1C\' ıııe, 't- ..'._Vl'I Yuı11 olın1yacak saatler yıışat.ııcnktır. 

sinde gösterdikleri dikkat ve v4layct i~· 
!erindeki ali\knlarındnn dolayı kendile· 
rine teşekkGr eylemi ve ziyafet gece 
geç vakte kadar çok samimi bir hııva 
içinde dev11m etmi~tir. 

Vilayetin 1940 bütçesinin tanı.iminde 
en ziyade yollara ehemmiyet verilmiş 
ve bu bakımdon tahsisatın mühim bir 
lrnımı bu jqe ayrılmııtır. --·--Molotoiun Berlin 

Ziyareti 
Brüksel 21 (Ö.R) - SovyeUe.ı·iı1 Bcı·· 

lin sefiri geçen gün Sertinden Mo<1ko
vaya hnrckct etmiştir. 

Aınsterdaro.dan Rö~1cr ajnnsın:ı bil· 
dirildiğine göre, Berlin bitara( ıuahfil-~r .\tn ca: Gör ünmiye n haydutiar 

~<: l'> erlknn ru-tisti CESTER MOHRlS tar~fındnn teınsil edilıni <i lc.riıtln kamıntiııcc ı.eCir Almaıı \'c So\•-
y~t devlet adamlar uras nda bir ıniJJ!}. 
kat haz.ıı-lıyııcaktır. 

Stok.holm 21 (ÖR) - P~->kal,> nda 
M bk'lfun B"r1 iııi l

0 

• t. ·c.lec• • i f";y-

'Unt bilyük . l.nngster filimi 
ltara Jur~alda en son h~rp havadisleri... , 

r g~: 2,30 - 5,30 - ~ dn.Göı·ünm)yen ha} d utlar 4 \"t> i ,30 da 

·-····· 
Hak isteriz! _,.._ 

NURİ KUTLUAY 

Yeni dünyadnn uçnn sulh kuşu eski 
dünyayı diyar diyar dolaştı, g.ıgasındB 
getiı·dih-i zeylin dalını koyacak hir bas 
bulamadı, yuvasına döndU.. -

Sumner Vcls .... Ne süslU biri.dm, ne 
gilzel bir şiir, ne clcibici bir şey. 

Şejt.ana ktilih geçirmesini pek iyi bi
len Avrupn diplomatları, Amerikanın 
meşhur beyaz sarayıtida yctiıftirilen bu 
rnce, bu mrif, bu çok sevimli kuşu kafe
se koymak iç.in kim bilir ne marifetler 
gösterdiler, ne tuzaklar kurdular .. 
ŞUphe yok.. Hitlcr tabancasını çek

miştir. Çemberlayn şemsiyesini açmış
tır, Mwsolini yumruğunu sallam~, 
Mukatldcş Peder ellt!l"ini göklere kaldır
mıŞtır ... 

Paris, dünyanın en güzel, en şakrak 
ltadını kim bilir Marseyetl ne ateşli bir 
heyecanla hnykırdı .. 

Beyaz güvercin~ köhne Avrupunm 
1 ıungi saçağına konduysa başka başkn 
nağmelerle aynı ş<ırktl~ dinledi. 

- Hak isteriz! Hak isteriz! 
Öyle bir dfiva ki, ok devrinden top 

devrine kndar gelmiş geçmiş yı~ yığın 
insanlar hep bu uğurda kan döktiller, 
can verdiler .. Tarih, hak için vuruşan
ların mezarıdır. 

Hak istiyen ağızmı, hak ıncihwnunu 
Chen yl;reyim, sen geber!) manasına kul
ltındıkçn; insanlık dUn olduğu gibi bu
gün de birbirinin gırtlağına sanlacak, 
hoğuşncaktır; )'aruı da .. 
İ~e hunuıı için Hitl~r, Çek toprak· 

lanna bağdaş kurdu. Işte bunun için 
Polonya, Nazi truikntcilcrini hf..sliyen bir 
Salhane oldu .. Kızıl hançer, Fin köyll\
~ilnUn bağrına i~te bunuıı için saplandı; 
hak istcrlı: davası i;:in" Kurd. kuzuyu 
bunun için parçaladı. 
Amerikalı seyyah, her ayak bastiğı 

toprakta dalgalanan bayraklann ayrı 
&}Tı dillerle yazılmış afişler gibi hep: 

- Hale lsteriı! 
Diye çırpındıklarım gördü, ve ıneın1e· 

kcUne yalnız. bu intiba ile döndU. 
Ne diyordum? .. Şe)· ... Evet. buan ika

nı.. dün olduğu gibi bugUn de, yarın da 
bitip tükenmek bilmeden akıp gidecek
tir. F..:clden ebede doğru hiç diıımeden. 
hiç dinlenmeden akıp giden nehirler gi
bi .. 

Niçin mi? .. O hain el, (Hak) denilen 
çocuğa dudakları beşik kurınuştur; ruh· 
ları dt".ğil.. 

NURİ KUTLUAY 

Türk ordusu su lhu 
gar :4 nti etti 

BAŞTARAFI l inci SAYFADA 
derken diyor ki: 

•Bize en çok emniyet veren Tiirkiye 
ile ittHakımızdır. Ge<,-en harpte Ttlrkl
yenln diğer tarafta -.>lnıası, müttefikleri 
biiyilk zorluklnrıt uğı1ltnuştı. Bir mUca
dele ne kadar çetin olursa, nefret o ka
dar derin olur, derler. Halbuki bizim 
Lüyük harpte Türklerle mücadelemiz 
kalplerimizi mUtekabU hürmet \'O hay
ranlıklarla doldurmuştur. 

Türk askerinhı eşsiz kalu·amanlıkla
n, kumandnnlnrımızın ağızlarından düş
mez olmuştur. Türkiye artık korkula· 
rok bir muarız def:il: kendisine inandı
ğunız candnn bir müttefikimizdir. Ve o, 
Atatürkün kurduğu nrsılmaz ku\•Yeti 
te kil edlyor.• 

Mnnccstcr Gardiyan, sevkulcey ba· 
kımmdan Türkiyenin Y ftkın Şarkta iş
gal etllği nıevkün ehemmivetini kavde-
derek şunları ilivt= ediyoı·; • 

« Asckri erkinın görüşmcletindc, 
'!ürkiye biı· taarruza uğrndı[,'l takdirde 
lngiliz ve Fransız kuvvetleriyle Türk 
n~duslınun ne tarzda teşriki mesai edıJ· 
c.ekleri hakkında kararlar alınmı~tır. \ 

Türkiye Yakın Şark emniyetinin te· 
ınclidir. Onunla sıkı dostluğumuz, arap
larla mUnasebatımız iiz rindf': büvük tc-
~ir_ler yapmıştır. -

Iran, Irak ve AfgaJ'Jslanla münaseba
tıınız ela bu dostlukt&n fayfuı.lanmL';;tır. 
Türkiye bir çok yollnrın kapısıdır. · 
Yakın zamanlarda tahkim edilen Ça

nakkaleyi kapamak veya nç.ık tutmak 
Türkiyenin elindedir. Türkiycnin müt
tefiklerle birliği Almanyarun Yakın 
Sarkta istediği gibi hareketine mani ola
cnktır.» 

Londra 21 (Ö.R) - Şaı·ki ve garbi 
Akdeniz Fransız fifolan amiralleri Ak
deniz İngiliz filosu b~ anuralı u; mü
wl·erelcı·cle bulunmak {:;~r~ Cebelütta· 
rıka gelmiJ lerdir. Ccbelüttarık hükümet 1 
sarn~·ında ~refierine ziyafet verilmistir. -·-S. Vels volda 

" 
BAŞTAltAt•t 1 inci St\Yl~A.D,\ 

k_uwctli bir mıildlınuı da §Udw·: An e-ı 
riknn . um.umi efkArı topal bir bUlhun 
ınesuli~1etıni Birleşik devlcilere yükli
yccek he.ı· harekete .muhalefet cdecek
tk Amerika, bu mahiyetle ulh .şartla
nnı kabule Garp demokı·asUerini veya 
diklatörleı·i ichar ı·dPı'Sc ha:-ıl olacak 
sulhdcn mes'ul olncaktır. 

cErgeç iki taraftan bil'i veya dtAeri 
vnziyetinucn memnun kalmıyarak bu
nu değistinnck i~in kuv .. ·ete nıüı·acnal 
ettiği t.akdird.... dl~er taraf A lıcrikaya 
bu sullnuı manevi babası olması dola
yı ile üzerine dfüı~n vazifeleri hatırla
tn ·aktır.> 

Londrn 21 (Ö, R) _ Anıt•rikat11n Ka
n;-d'.\ hUvük Plçisi Othıvadaki bepını!
tmcln Miitt,.fıklcrln harp gaye<;i hak
l:ı.,da cok !ınrarr-tli ila .. ·i.c:l .. rdc bult1n
mushr. Nt'vyork T:.yıııh. Aıneril n sc
fioi ta•-. {ı'ld ıı. öv'"n n ~·izler'n. \ H"· 

· ·ı • n mi" ı"n'n ~ımumt !· !'-,tine t"r
. m ktadlr. 

Nafıa Vekili bugün 
şehrimize geliyor 

_______ _..._...__~-----:x*x~----~~-~---
ArJtarn., 21 (TELEFONLA) - Nafia Vekili General A.ll Fuad Cebesoy 

bu akşam saat 20.20 de lzmire hareket etmiştir. Vekile, Su işleri reisi Saw
heddln ve husU!t kalem nıildilril refakat etmektedirler. 

Vekil, BUyük mendres, Gediz, Kilçilk mendres \'e Bakırçay u işlerini 
tedkik ettikten sonra Balıkesir yolu ile Bursnya geçecek ve Manyas, Ke
mnlpa§a ,,.e Ktıracabcy ovalanndaki su işlerini yeniden tedklk edecektir. 

ihracı yasak maddeleri 
--------~~---------~*x------------~-

Ô n J emek için haz.ırlanan talimatname 
Ankara, 21 (TELEFONLA) - Ilımcı yasak olan kıymetlerin yurd dışına 

çıkarılmasııu önlemek için yolcularla baf;ajlıı.rı hakkında yapılncalc muame
leye dair bir talimatname hazırlarunaktadır. Ticaretteki tnğşl!ıin korunma.H 
hakkındaki kanunun tatbik.atından olarak pamuk tohumun~n Iunlr, Çu
kurova pamuk ihracatçıları birliğinin iştigal mevzularına idhali hakkındaki 
kararname Heyeti Vekilece tasdik edilmiştir. 

Mussolininin Brenner 
hakkındaki beyanatı 

~--------------~x*x:~-------------
~aris,. 21 (ö. R) - Yukarı Adiz vilayetinin Italyan o\m.ıynn, fakat Italy rı 

tabilyetınde kalmağı tercih eden nhnlisinin mümessillerini kabul eden B. 
Mussolini şu beyannttl\ bulunmuştur: 

Brcnner Almanysa ile Faşist Italya aı-asmda Asla bır niza sebch \'c snhm~· 
si olmıyacaktır. 

Italyan olmıyan ahalinin yarım adamızda knlruaga karar vcruwlerini m~ı.ın
nuniyetJe karşıladık. {talya sadık Yukarı Adiz ahalisine her .suretle rnhnt, hu
zur ve :refah lemin e6ecektir. 

Romanya ltalyaya cüzi 
nisbette petrol veriyor 

~~~~-----~----~*x~~~------~---
Loudra, 21 (0 . R) - Bilkreşten blldirilditine göre Romanya ile Italye 

arasında yeni ticaret muahedesi iınzalannuJtır. 
Bu muahede Italyanın petrol kontenjantmaıwu yarıya inclinnlftir. 
Zannedildiğine göl"f" Rwnenler petrol istihs&lltuun aıalmıı olmasmdan 

ilel'i gelen bu tedbiri Almanya tarafından kend.iaine ayrılan miktarın aritt· 
nlması talep edilecek olursa lmkAnsıiltğı meydanıı 'koyan bir dem olank 
göstereceklerdir. 

Cwnartcsi günündMbeı'İ burada bulunan Or. Clodlus Roınanyadan muh
telif milbayeat için t<'~bbilsatta bulunmnkladu'. 

Doktor 8. •• • • 
omerın cenazesı 

hazin törenle kaldırıldı 
~--~----~-x*x-----------

l.stun.bul, 21 (Telgraf) - Doktor Besim Ömerln cenıuesi büyük merasim· 
le knldtnlıntfbr. Cenue top arabasına konarak bandonun oaldığı mateni 
hav~sı içinde götUrülmUştür. Cenazeye Reisicumhur ismet iinönü, BaşYe1ı:U 
Relik Saydam, Vekiller, -Oniveraite, Eilbba od.uı, Vlllyet ve diğer ~ekkUl
ler namına elllden faxla seJenk gönderilml§tir. 
Namazı Baynzıd camünde kılındıktan sonra cenaze -Oniverslteye nakle

dilmi.' ve burada nutuklar söylenmiştir. 
Cenaze Merke?. efendidl"ki !ile mezarlığına ôefn<?dilmistir. 

ltalyan protestosuna karşı 

lngilterenin cevabı dün 
Ron~aya tebliğ edildi 

Londra, 21 (ö. R) - Italya tarafından Ingiliz ablokasmın protestosun:< 
Büyük Britan.yanın cevabı verilmiştir. Ingifü notasınd u noktalar tebaruz. 
ettiriliyor: 

cBtlyük Hritanya Alınanynya karşı harp h linde bulw\duğundan, Mütk·
f iklerin ~artları clahllindc bir .sulha icbar için her tazyikin yapılmasından 
gcrl durmıyac:ıktJr. Büyük Britanya kabil olduğu kndar bitarafların ticare· 
tini 'korumak arzusundadır. Fakat beyn~lmilel kanunları ve insanlık ahlakını 
'iiğniycn bir düşmnl"n ka~ı harp ettiğini uputaına2". Düşmanın bu kanuıı
lan çiğnemesi ınazur görüldükçe BüyUk Brltan)·ndnn, ayni kanunlara rja. 
yeti istemenin, Ingiltr-rc.nin hekhu·ını hnleldar edccc~lni Italynnın takdir et
mesi lazımdır.~ 

Amerikanın protestosu 
........................ _~--~x*x~~------

Polonyadaki konsolos
luklar ilga edildi 

llri.ikscl, 21 (Ö. R) - Alman hilkuıncti Alman i~~oli nltındakJ PolouyH
<lan er.nebt diplomatik heyetlerinin ve konsoloslnrının nynlmasına katar 
Yerdiğindcn ~merlka lıilkfimcti BerUnde bu kararı protc-sto etmiş ve Var
ŞQ\'a konsolosıııi;unun ge1·i alınması üzerine Polonyadaki mcnfnatlcrinin l:ı,i... 
ı~ye edilemi)·eceğini bildirmi:ılir. Maamafih Birlc.~ik cle,·lctlei' şimdilik St.:r
lın ~e!aretlnl bu menfaatlerle de meşgul olınuğu memur ~tmiştir. 
V~ington, 21 (A.A.) - Hariciye nezareti Almanya -tarafından vaki talep 

ü;erine Varşovndaki Amerika konsolosluğunun ilga edildiğini ve konsolo la 
memurlarının 20 martta Varsovayı terkctmeleri için <'mir verildiği bildiri&.. 
mektedir. 

A rap alemi Müttefik
lerin galebesini istiyor 

~---·~~~~----Y*X---~~--~~---
LOllCiı'a, 21 (Ö. R) - Aıcıpların Mtiltefiklere neden müzaherette bulu~ 

malan icab ettiği hakkında bir anket açan c.c'\nnahar» lsrnindeki Berut gır 
~etC!i tanınmış Müsliman gazeteci ve siynset adamı Muhiddin, Nusoulinin bir 
beyanatını neşrctmektetlir. Munuıileyh bu be)'aııatında şöyle dcmcktedtt: 

--: «Harbı ~üttef:klcrin kazannıasmı i Uyoruın. zıra otoritenlıı fcrd değil 
cenuyete aid o.ınası ve milletlerin efondi ı e esir diye iki kısma taksim edi\.. 
memesi ltiı.umuna J:aniyim. Hnk \'c ndDlet preu.sipleı·i 50n üç sene ur.fınde 
Na7J fnaliyeti'lin mülhem bulunduğu Nietz.-<1h ve Machlavellinin pren ip.
lel'İ yerine kaim olmalıdır. 

Beyanat şöyfo niluısct bulmaktadır: 
• Demokrasiler ~on '1ir knç sene zatiında mü tem ı·ız kU\·vetlerle çarpı m~ 

tır. lakin Müt•c!il-J~·r harbi kazruıdıkları vnkit insnııi) et öyle parlak w 
mcs'ud bir devre kavuşaccıktu· ki bu, y~pılacak ınukodde fedakarlıkfora <{.,... 
ğecekllr ve Araplaıa da galibiyetin h!ınin ede"<'ğ ni m•tl •tden ve ııad ttvtt 
b~ hiue d~c:~lı..Ur . 
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................ Cihan Hatun "'"'"'"'"l 

Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz § 
ve kudretlerini gösteren büyük ~ -:: ve Tarihi AJk romanı : 

~ E 
•:ıııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııı11ıırııııııııııııııııııııı 

Tefrika: 15 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
(Aydoğdu) o sabah Mcrı.ibanın hu

~uruna girdiği zaman Cihanın orada 
bulunduğundan haberdar değildi. Onun 
için birdenbire şaşırması Cihanın şaşır
masından daha az değildi. 

Cihana gelince onu görür görmez bir
~nbire uğradığı şaşkınlığı nasıl saklı
.:racağını bilemiyordu. Kalbinin vuruşu
nu, her tarnfının titremesini gizlemeğe 
muktedir olsa bile çehresinden hasıl 
Glan penbeliklc gfü.lerindc görülen par
laklığı nasıl ihfa edebilirdi? Cihan ha
bısının hastalığını unutmuştu. BütUn 
41ikkat ve gayreti sevgilisi hakkında ba
bısının göstereceği telakki ve hassasi
yeti anlamağa inhisar ediyordu. Sevgi
Msi hakkında pederinin büyük bir te
'Ye<:cüh ve müveddct gösterdiğini görün
cl? .sevindi. Kendisi sanemin yanında du
ruyordu. Vücudünde hasıl olan raşayı 
göstermemek için sanemin konulmuş 
ltulunduğu mihraba dayanarak sanemin 
tkzerinde bulunan tozu almakla mf"şgul 
güründü. Cihan yü:z.ünü örtmilş değil-
41i. Çünkii o memleketler kadınlan o 
lUlmanlnrda saklanmak ne olduğunu 
l>ilmc1.1erdi. Tesettür adeti yoktu. Bahu
sus Cihan yüzünü örtmekten istinkaf 
edemi. Tesettürü bir zaaf ve cihanet sa
yardı . 
Aydoğdunun, öyle bir tesadüfe maz

hariyetten dolayı sevinç ve bahtiyarlı
iına payan yoktu. Merzibana arz ve 
hürmet etmesi, onunla konuşmaj'ıa ko
yulma~ı hissiyatım ihfa hususunda ona 
ynrdım etmişti. (Aydoğdu) Merziba
ııın ~llcrini öptü. Merziban bir minder 
getiriJmesini emretti. (Aydoğdu) min
derin üzerine oturdu. (Cihan) diğer bir 
mindP.rc oturdu. Me.rziban (Aydoğdu) 
elan ahval hakkında malum:ıt sormnğa 
başladı. (Aydoğdu): 

- F..fendim! Bu mUbare.k b:ıyramını-
11 tebrik edenlerin ilgili olmak için sizi 
!böyle erken ziyarete geldim. Rahatsız 
elduğunuzu bilmiyorum. Sıhhat ve fıkı
IJetinizjn me:z.dad olınasmı temenni cdc
)"jm, dedi. 

- Bugün, hamdolsun, daha iyiyim. 
Seni gördüm, daha iyi oldum. Seni ne 
kadar sevdiğimi bilirsin. 

(Aydoğdu) teşekür nişanesi olarak 
başını eğdi. Hakkında gösterilen bu tc
veccilhten son derece memnun oldu ... 
l'akat onun memnuniyeti Cihanın mcm
auniyetine nlsbeten büyük bir şey de
ğildi. Cihanın babasının, sevgilisine tev
cih ettiği sözleri işitirken kalbi sevjnç
len titreyordu. (Aydoğdu) Merı.ibamı 
.hitaben: 

- Hakkımda gösterdiğiniz teveccüh 
teşekkür ederim. Zaten minelkadim 
efendimizin lutüf ve atıfatine medyu
•um. Sayenizde büyüdüm, dedi. 

Merziban bu teş.?~ratı, minneti 
.i§itınemezlikten g~lerek: 

- Iraktnn doğrudan doğruya mıge
)jyor sunu.z? 

- Evet, efendim, doğruca oradan ge
byorum. Ferganeye dün akşam muva
•lfıt ettim. 

- Oralan ne halde bıraktın? 

- Bir çok müşkülat içinde meşgul bir 
halde bıraktım. Hiç bir fırka diğerinden 
memnun değil. Bir taraf diğer taraftan 
korku ve hazer içinde. Her taraf kendi 
cinsinden olmıyan asker ile mevkie ha
kim olmağa çalışıyor. Fakat bugün kat'ı 
bikiı:niyet Türklerin elindedir. 

- işittiğime göre Halüe Mutaasımbil
lMıa hilafet intikal ettiği zaman teyidi 
hakimiyet için dayılan loan Türklerin 
muavenetine muhtaç olmuş. Türkler 
c,nun imdadına koşmuşlar. Andıcan hü
kümdarı (Ef§in) ile siz o ciimleden 
idiniz ... 

(Aydoğdu), bminin Efşinin ismi ile 
karışbnlmasından bir gurur duydu. Fa
kat mahviyeti iltiz.ını ederek dedi ki: 

- Efşin hiWetin büyük bir rülmü
dür. Ben ise zikre müstehak değilim. 

Merziban onun sözünü keserek: 
- Bence milslim olan besalet ve ikti

darın 'cihetile par lak bir istikbale maz
har olacağında şüphem yoktur. Kahra
man bir serdar olmağa liyakatin var. 
Halifenin maiyyeti askerliğinde mühim 
bir mevki ihraz ettiğini ümid ederim. 

- Sayenizde halife muhafaza aske
rinin kumandam oldum. 

- Muhafaza ask~rinin kumandanı 
mı? 

- Evet, efııdim. 
Mrzibanın yüzünde sevinç alfümi gö

rülmeğe başladı. Cihanın yüzüne baktı. 
Bu bakışla (Aydoğdu) nun pek az bir 
zaman içinde ihraz ettiği ternklciyi ken
disi beğendiği gibi etrafındakilerin de 
beğenmesini arzu ettiğini işrap ediyor
du. Cihan (Aydoğdu) ya nasbınikSh 
ederek sözlerini dinliyor, onu gözlcrile 
y.imek istiyordu. 

MerLiban o anda kulaklarını kızının 
göksüne doğru yaklaştmmydı, kalbinin 
şiddctıc vurmakta olduğunu bıitecekti. 
Cihan hemen kendini topladı. Gözlerini 
babasına çevirdi. Bir tebcsüm ile onun 
tebessümüne iştirak etti. Dununln baba
sının gelen misafir hakkında izhnr etti
ği hüsnü muamelenin pek yerinde oldu
ğunu göshmnek istiyordu. Sakit dur
duğu halde gözleri baba-;ının aııhıyaını
yacağı bir takım şeyler söyliyo du. 

Bunu ancak (Aydoğdu) anlıyordu. 
Onun da gözleri ayni lisanla teke11üm 
ediyordu ... 

-BITMEDJ-.-. 
---,FJ.---

Y üz izci 
Bugün Balıkesire 

gidiyor 
Mektepler araaında voleybol ıampi

yonu olan ikinci Lise izcilerinden yüz 
IU,ilik bir kafile on be, muallimin de 
refakatiyle bu aabah Balık.esire hareket 
edeceklerdir. izciler Balıkesir muallim 
mektebinde ve Lisesinde misnfir kala
caklar ve spor temasları yapacaklardır. 

Salihlide at yarışları 
Salihlide 31 /Mart/Pazar günü belediye tarafından at yarışhm tertip 

edilmiştir. 

KOŞULAR: 
A - Oç yaşında yerli yarım kan ve saf kan arap erkek ve di~i tay

lara mnhsustur. ikramiyesi ( 11 O) lira. 
B - Üç yaşında yerli yarım kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah

sustur. ikramiyesi ( 120) lira. 
C - Dört ve daha yukarı yaşda yerli yarım kan ve saf kan arap at 

ve kısmk1ara mahsustur. ikramiyesi ( l l O) lira. 
Meraklıların ve at sahiplerinin iştirakleri ilan olunur. l 8/3/9,~0 

22, 24, 2~ 2~ 30 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
1 -Tu2lamız için 3 t 2 metre mikap kırma taş satın alınacakllr. 
2 - Beher metre mikahının muhammen bedeli 61 5 kuruş muvakkat temi

naıı 143 lira 91 kuru,tur. 
3 - Şartname her gün müdürlüğümüzde görülebiHr. 
4 - isteklilerin münakasa günü olan 23/3/940 Cumartesi günü saat 1 O da 

müdüriyetimizde müteşekkil ihale komisyonunda hazır bulunmaları 
20, 22 943 (501) 

DEMIRMASKE 
•uıa ·-

ve Büyük tarih 
(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

- 156 --

raNla•ıa 22 MART :a 

Sovyetler Finler., Ankara Rad~osu. 
~....----

den fazla 
arazi istiyorlar 

--~~-----~--~:x•Jt-----~-----~-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - tihdaf edecektir.> 
mayup Finlandiyayı tedafüi fimaJ pakb IST ANLEYIN BEY ANA TI 
fikrini terketmeie de mecbar etmek is- Stokholm, 21 (ö.R) - laveç gaze-
t:İyor. Fakat ranlandi,a bu meselede teleri Jnıriliz harbiye nazırı Oliver isten· 
azimkir bir Taziyet a1m11tır ve timaJ leyin beyanatını doğrudan doğruya la
paktmm Moallonda aulb muahede.ine kandinav nv·mlelr.ctlerini kasdeden ima• 
muhalif obnMlıjmı bildirmiftir. in~ larla dolu buJmal:tadırlar. Bilhaesa fU 
bükümeti de aym kanaattedir. sözler lıv~ç matbuatında ehemmiyetle 

HelsinJd, 21 (ö.R) - Finlandiya teharü:r: ettirilmektedir: 
radya.u, Finlandiya ile lsvcç • Norveç «Bugün öğreniyoruz ki bitaraflarm 
arasında tedafüi bir pakt hakkmda Sov- haklarını hiçe sayanlar vaziyetten mü.e
yet1erin itirazına Finlandiya tarafından tefit olanlardır. Onlar bu istifadeden 
...erilen cevabı bildinniıtir. Finlandiya, başka takdirltti de topluyorlar. Bu mü-
12 Mart tarihli Fin - Sovyet barış mua- ıahade lngiltcrenin istifade edebileceği 
hedesirun akidleri, tecavüzi mahiyette bir şeydir.> 
muahedelerden men ettiiini kaydetmek• lıveç gazeteleri Oliver lııtanleyin bu 
te ve mutasavver ittifak muahedesinin sözlr>rinde ~İmel memleket1erinin politi
tamamen tedafüi ve hiç bir memleket kası için en ağır tefsirler mündemiç ol· 
aleyhine müteveccih olmıyacağını bil- duğvnu kaydediyorlar. 
direrek Sovyet tefsirinin kabul edilemi- GEÇ KALDILAR 
yeceiini ilave etmektedir. ' Stokholm, 2 1 ( ö.R) - Kut.alada 

Stokholm,. 21 (ö.~) - leveç harici: büyük bir miting yapılmı.ş, İsveçin bir 
ye nazın Ceıunther şımal memleketlen çok maruf 4ahsiyetleri söz alarak lsveç 
arasında tedafüi ittifak münasebetiyle hükümetinin Finlandiyaya karşı takip 
Taas Ajansının tebliğini mevzuu bahis ettiği siyaseti ı,iddetle tenkid etmişlerdir. 
ederek şunlan söylemiştir: Bütün hatipler, Finlandiyanın parçalan· 

cBu tebliğ her halde bir ıüi tefehhü- ması lsveç için tarihin en büyük felaket· 
mün neticesidir. Bizim düşündüğümüz lerinden biri olduğunu söylemi4tir. 
ittifak tedafüi mahiyette olan ve münha- Helsinki, 2 1 ( ö.R) - Ecnebi lay
sıran me)h\ı.z bir taarruza karşı memle- yarelerin Finlandiyada karaya inmek 
ketimizin müşterek bir müdafaasını is- yasağı u2atılmııtır. 

Belçikanın müdafaasını temin için 
duvar kurulan çelik 

Brüksel, 21 (ö. R) - Milli müdafaaya aid ne§redilen bir rapor memleketi 
muazzam bir çelik tluvarın muhafaza etmekte olduğunu, bir mütecaviz or
dunun tanklarına karşı aşılmaz bir mania teşkil eden bu duvarların 70 kilo
metre tulünde olduğunu kaydediyor. 

Garp cephesinde 
Paris, 2 1 ( ö.R) - Garp cephesinde 

bir lngiliz devriye kolu, bir Alman dev
riye kolile çarpışmıştır. Bir lngiliz zabi
tiyle altı neferden ibaret olan lngiliz 
devriyesi, iki misli kuvvetteki Alman 
devriyesini dağıtmış, düşman beş ölü ve 
bir esir terkederck kaçmıştır. 

lngilizler zayiat vermemişlerdir. 
Brük8el, 2 1 ( ö.R) - Alman tebliği 

bir Alman keşif kolunun Mozelin şar
kında düşmanın pususuna düştüğünü ka
bul etmekle beraber ileri düşman mev
zilerinin işgal şekli hakkında kıymetli 
mnlumat getlrmeğ~ muvaffak olduğunu 
kaydr>diyor. 

--·--
Erzurum valisi 
yeni vazltesifte 
hareket ediyor 

Hollanda 
Hariciye nazırının 

beyanatı 
Amsterdam 21 (Ö.R) - Hollanda ha

riciye nazırı radyoda Amerikaya hita
ben bc.rnnntında bu harpte Hollandanın 
müşki.il vazifesini hatırlatmı!i, küçükle
rin de büyükler gibi i.stiklıil hakları ol
duğunu söylemiştir. 

Nazır Hollandanı.1 ticnret siyaseti, 
6crbest ticaret es:ıı;ına dayandığını ila
ve etmiştir. - *-Ruzveltin anketi 

Londra 21 (Ö.R) - Avnm kamara
tilnda bir mebusun sorduğu suale hü
küınet namına cevap veren Bütler .şun
ları söylcmiştir: 

• Birleşik Amerika ile münasebetle
rimiz o kadar iyidir ki bu mühim anke
tin neticesinden bizi haberdar etmesini 
onun nezaketinden bekliyoruz.• 

--*--
ltalya kömür aldı 

DAl.GA llZUNLVOll 
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200 A. Hakkı sarraç 9,25 ıı 
252 &naf bank. 12. "" J1 1131 m. 183 Kca./lZO Ww 

1'. A. Q. 11.'14 m.15U5 Ka./ 20 Ww. 
207 K. Taner 14.rr 
83 A. Nuri erdur 11.50 1& 
63 Mustafa Şeker ıs.:ıı575 ıt T. A. P. 3L71 m. MC5 Kes./ 28 Ww. 
58 Hilmi Uyar 8. J~ 

12.30 Program, ve Memleket saat aya- 33 A. Nuri Meserretçi 16·75 ıJ.~ 
rJ, 12.35 Ajan.c: ve Meteoroloji haberle- 23 P. Paci 12· Jİ 
ri, 12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi.) 15 S. Patenıon J7.50 
13.30 Mü7.ik: Şükrü Sarıpmar tarafın- 1024 
dan Saksofon Soloları, 13.45/14.00 Mü- 535519j 
zik: .Melodiler (Pl.), 18.00 Program, ve 536543! f,fS 
Memleket saat ayarı, 18.05 Müzik, Ça- No. 'l 11.25 
lanlar: Kemal N. Seyhun, Fahri Ko- No. 8 13J5 
puz, Cevdet Çağla, hz.ettin ökte, 1 - No. 9 j6. 
Okuyan: Azize Tözen, 1 - ..... - Isfehan No. 10 ıs. 
şarkı: (Düştüm elemi aşka), 2 _ Arif No. 11 ,.; 
bey - Isfehan şarkı: (Kim demiş aklım ~ ZAHİRE 6Y 
akın), 3 - ..... - Hüseyni türkü: (Ben bir 1025 Ç. Bugday 625 S. 
keklik olaydım), 2 - Okuyan: Necmi 50 Ç. Arpa 

4·625 S. 
Riza Ahıskan, 1 - Bestenigar peşrevi, 30 ton Arpa 4· ~ 
2 - M. Celfileddin Pş. - Bestenigar şar- 60 Ç. Fasulya . ,_1t 
kı: (Eyler tahammül azarı gönlüm), 3 _ 10 ton P. çekirdeğı 59· 
UdS Cemil - Bestenigar şarkı: (istedin- 150 B: Pamuk 55. ss.tJ 
de gönlümü verdim sana), 4 - Rakını • 6599 kilo Yapak 52.50 t) 
Uş..~ şarkı: (Bana hiç yakışmıyor), 5- 1189 ke~tal Palamut !,'° it 
Dede - Uşşak şarla: (Gitti de gelmeyi- 229500 kilo Z. yağı 
verdi). 3 - Okuyan: Mefharet Sağnak Para Borsası 
1 - Arif bey - Suzinak şarkı: (Bir dil ki .,.,,~J 
e.siri gam olur), 2 - ..... - Suı..inak şarkı: ctnıoıua1Yft MU.KEZ ~Y 
(Ben gülşcni aşkında), 3 - Arif bey -
Suzinak Fkı: (Gözümden gitmiyor bir .KI..SAAİNG xU&JASl · 
an hayalin). 18.50 Müzik: Kemençeci ,,,,1 
Hasan Sözeri, 19.00 Serbest saat, 19.10 !ıterliqte• ı•Jrili 1til' '!Irk 
Memleket saat ayarı, Ajans ve Meteo- •abWJi6_ 
roloji haber~eri, 19.25 Müzik, Çalanla~: S.tıf !! 
Kanun: Vecıhe; Yaylı tambur: İzzeddın Ste Un 124. 11; 
ökte; Ud: Şeri! içli. Okuyan: Muzaf- 0of 78.81 ~ 
Cer Ilkar, 1 - HUseyni peşrevi, 2 - ..... - B 1 ar 4.515 &' 
Hüseykin .!f ürdük) se

3 
mŞeaic;ik:. (BBen gıH·~~ sa- li:!:.ı:ı. frangı 33.64 3'-1 ~J! na aşı ı u ta e , - v ı ey - usey- p tas 85 · ~ 

ni şarkı: (Neyleyim biçare dili encamı Ffz~ 7i.4459 j.~ 
kar), 4 - ..... - Hüseyni şarkı: (Gözüm- t 0 :111 F a . .u44 ~ 
de nat.lı simanın hayali). 5 - meddin f svıçre ıao:ıangı 3.221'1 , 
Ökte - Yaylı tambur taksimi, 6 - Şükrü ~veç hou 3.379 ~ti 
Tunar - Rast şarkı: (Uyusam göğsüne orveç nu 

09 
3>'41 

koysam şu hummalı ba~ı)' 7 - M. CelA- Çekoslovak kronu 23. P ~ 
:t Dinar 35.22 "" Po' Jeddin Pş. Rast ~arla: (Fitneler gi7Je- H .,.._. 

Leva 64.., 
mL,), 8 - Muzaffer Ilkar - Rast saz ı:;e- tZ iJ. 
maisi, 20.00 Konuşma (Milli kahraman- :ı:; .. mark l 97 :J 
lık menkibeleri), 20.15 Temsil: Kervan Lire't Js2o ?~So 
k:ıran Yazan: Mithat Tansuk, 21.15 Ser-

1 3 9
7 111"'~ 

bcst saat, 21.25 Müzik: Küçük orkestra ~ro~i O 
4
·2159 4--

(Şef: Necip Aşkın), l - Micheli: Italya Pengü 3·6so7 9.4' 
şarkıları (Potpuri), 2 - Micheli: ikinci · :Jf. 
küçük suit, 3 - Paul Lincke: Bir Operet ~F•F•. •S•ER•B•ES•"•T•••••-.,.. 

uvertürü, 4 - Beethiven: Meşhur Me- 1 rBlrin.· ci ISımfemMütahasSl'ir Ilı' nüet, 5 - Rich. Heuberger: Şarkta Sui-
inden - Rakseden kı:ı.lar. 22.15 Memle

ket saat ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, 
Esham - TahviJııt, Kambiyo - Nukut 
borsası (Fiyat). 22.35 Müzik: Cazband 
(Pl.), 23.25123.30 Yarınki program, ve 
kapanış. --·--ÇAMAKKALE 
Halkevinin resim 
Sergisi_ 
Çanakkale 21 (A.A) - Halkevinde 

açılan resim ve fotoğraf sergisi bir çok 
alaka uyandırmfıştır. Srgide bir çok 
amatörlerin muvaffak oldukları eserler 
teşhir olunmaktadı.r. 

Erzurum, 21 (A.A.) - Yeni vazifesi 
başına hareket edecek olan Valimiz Ha
şim Işcan dün verilen ve komutanların 
memurların, muallimlerin ve hıılktan 
bir çok kicinin iştirak ettiği (300) kişilik 
ziyafette Erzuruma hediye ettiği büyük 
ve kıymetli eserlerden bahseden bir çok 
hatiplerden sonra söz alan belediye rei
si Valiye Belediye mecJisinin verdiği 
fahri hemşehrilik 'mazbatasını siirekli 
alkışlar arasında sunmuştur. 

Brüksel 21 (Ö.R) - Isviçreden bil- 119••••••••••••• 
diriliyor: 

tZMtR BELEDiYESiN~" 
1 - 7 30 sayılı sokaktan ın d-" ~ 

204,212 numaralı evlerin ar~~,yoll ~ 
~n aokakta yeniden kanalıı >'.'~ 
bu kanalizasyonu tutacak ~u"'~1~~ 
rılması ve imla iıleri, fen itJe!' ·~ 
Jüiündeki keoif ve prtnarnetıı ~~ 
açık ekailtmcye konulmuıtur. oM' ~ 
men bedeli 942 lira 28 kurut ,_,, ~ 
lesi 8 / ..f /940 Pazartesi ~~.il ~ 
dadır. lotirak edecekler 17 lı ~.,,. 

Erzurumdaki Doktorlar mühendisler 
avukatlar ve umumi meclis azaları ile 
memurlar tarafından Vali Haşim Işcan 
şerefine ayrı ayrı ziyafetler verilmiş ve 
ı-:rzurumun kalkınması ve imarı işler.in
deki kıymetli mesaisinden şükranla 
bahsetmişlerdir. Valimiz iki güne kadar 
Erzuruından ayrılacaklardır. 

Basm birliği haysiyet 
divanı toplantısı 

Ankara 21 (A.A) - Basın birliği yük
sek haysiyet divanı bugün Anknrada 
Ulus ınüesse.sesindeki yerinde birinci 
toplantısını yapmıştır. 
Divanın reisliğine Necip Ali Küçüka 

seçilmiş ve içtimada Necmittin Sadık, 
Nafi Atuf, Halil Nihat Boztepe, Temyiz 
mahkeme azasından Fuat Tugcu, dev
let şurası azasından Avni Türel ve mat
buat umum müdürü Saliın Gündoğan 
bulunmuştur. --·--
İngilterenin İtalyan 
protestosuna cevabı 

Londra, 2 1 (A.A) - lngilterenin 
ltalya protestosuna olan cevabı dün 
Kont Cianoya tevdi edilmiıtir. 

Kömür yiiklü ilk Alınan treni ltalya
)a müteveccihen Isviçrenin Bal şehrin
den geçmiştir. 

--*--
Yugoslav • lngiliz 

ticareti 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand Belgrad 21 (Ö.R) - Yugoslavya mil

li bankasının birinei reis vekili büyük 
Britanya ile Yugoslavya arasında ticarl Çoeuk Hastalıklan MütahllMlsı 
müzakerelerde bulunmak için Londraya BEKLİN ve KÖLN 1)NİVEK.. 
hareket tmiştir. SİTF.Sİ SABIK ASİSTANI 

-*-- Hastalanm İkinci Beyler Numan 
B A L 1 K E S j R D E %ade sokak 5 No. da her gün saat 

Yaimurlarm tahribatı b~~°:: kabul eder. 3453 
Balıkesir, 21 (A. A.) - Geçen hafta- EVİ : 3459 

ki sürekli yağmurlar ve fırtınalar yü- l!l••••••••••miılliııi•rllli 
zünden Savaş tepenin Kongurca ve Çu
kur çayı köylerinde bazı evler yıkılmış 
ve dağ eteğinde bulunan Çayır köyüne 
gece ani olarak dağdan taş ve toprak 
parçaları düşmiye başladığından halk 
korku jçinde köyU terkdmiye mecbur 
kalml§tır. 

Bu esnada 10 Jtadar evin de duvarları 
yıkılmıştır. Köy civarındaki dağın da 
ortasından çatladığı görülm~tür. Vazi
yetten derhal vilayet makamı haberdar 
edilmiş Vali muavini ile Nafia mühen
disleri tetkikata hadise mahallinde baş
lamışlardır. Köyün bazı evleri tahliye 
ettirilmiştir. · 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'ANESJ DABıLJYE 
MV'J' AHASSISI 

Muayenehane: ikinci Beyler srJlrak 
No. 25 TELEFON: 39541 

natı İf bankasına yatırarak ı/ 
encümene gelirler. 1111' 1. 

2 - Belediye fen itlerj de~0'eıı•"). 
lim 1450 torba (Portlant) ~f·fll' ~ 
tın alınması, yazı işleri müd~r u e-J' t 
§Brtnameei veçhile açık ek&Jlıı:"ı s'~,,.~ 
nulmuştur. Muhammen bede 1 tefİ ,~li' 
ra olup ihalesi 8/4/940 p~r ı t6; 
saat 16 dadır. iştirak edecekle;.tıfll 
ralık teminatı iş bankasına 
makbuı..ile encümene gelirler~ (S2') 

22, 27, 27 98" ..J 
ul'!I"" 

Şehir meclisinin nisan t~P~ 
1 Nisan 94~ Pazartesi günu~e~.J 
ğından aşağı~ yazılı ruzn JJl ~6" 
leri müzakere etmek üzere saY .,şrr 
o gün saat 16.30 da Belediyeye 
ri rica olunur. 

RUZNAME: ~ 
1 - Geçmiş zabıt hülasası; ~ lı 
2 - Belediyenin 940 yılı ih 

çesinin tetkiki ve tasdiki. . iı>~ıd' 
3 - Encümenlerdeki işlerJll ~ 
4 - Riyaset makaınıDc:Jan 

verilecek işlerin tedkiki. (~) 
983 

KARŞIYA~ d 
Melek SioeınasıfJ 

BUGÜNDEN iTİB~~ ~: 
Sanat dünyasına az doğ~ b .,;e ~ 
Takdirine kelime yetnııyen ~1'' 
dirine ülkeler dar gelenJ{µt 

TAMAMİYLE REN 

VATAll., 
KURT AP .. 
ARSLAJıf 

Filmini takdim ediyor. hf'lall 
Kaptan Blodu ve ça 

tacı yaratan ... 1 

EROL FLAY~" ·•" 
Gbelliğine doyum olıll1) 

O.DE HA VILL~ # ~ 
tarafından yaratılan bu ın ~ 
mevstmin en bUyük zafalerl e ~ .. 

Aynca: Metro jurn v 45 - ~ 
Seanslar, her gün: -4,SO °2 ~5 ti 
CYMlllieei, Paar 12 "e ' 
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i Devlet Demir Yollarından i 
...................................................................................... 

Göz taşı alınacak 
D, D. YOLLARI 8 Cl lŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

idaremiz ihtiyacı için prtnamesi veçhile 15.000 Kğ. göz tap açık eksiltme 
•uretile ıatın aJınacakhr. ihalesi 26.3.940 Per,embe günü ıaat t5 de Alsan· 
c-ıtta ioletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3300. 3750 lira olup M. temiub 21U lin 25 kuruştur. 
lıteldielrin tayin olunan vak.itte M. teminat makbuzlariylcı komisyona gelme
leri lbundır. Şartnameai işletme kaleminde görülebilir. 

12 1S 19 22 839 (856) 

Pistonlu tulumba (dizel) ve tahrik 
motörü alınacak 

O. O. YOLLARI 6 a iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
ldaterniz için 2 adet piatonlu tulumba tahrik mot3rüle beraber açık ekın1t

Qfe earetile -.tın almacakttr. lh.alesi 29. 3. 940 günü aat l S de Alııancakta 

ltletn.e.:biz l>inumda yaptl11eabu. 
Beherinin muhammen bedeli 2300 lira olup isteklilerin 345 liralık M. te· 
~ n.Wr.buzlarile tayin olunan vakitte komisyona ııelmCleri lwmdır. Şart-
.__ itletme kaleminde görülebilir. l2 t 5 19 22 MO (8SS) 

Ala cins karton bitüme alınacak 
D. D. YOLLARI 8 Ct tŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
idaremiz ihtiyaa için aşağıda mikdar ve evsafı yazılı ala cins kart2n 

bitürnc açık eksiltme ıuretile sabn alınacaktır. ihalesi 4/ 4 / 940 Per
ternbe günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca . 
Yapılacaktır. 

Mecmuu için muhammen bedel 3360 lira olup iateldilerin tayin olu
nan vakitte 252 liralık M. Teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri . 
lazımdır. Şartnamesi itletme kaleminde görülebilir. 

100 - Rulo Ala cin& Karton Bitüme 26. Kğ.hk 
100 - • > » > > 30 > 
10() _ > » > » > 40 > 

16, 19, 22, 26, 899 ( 481) 

Satılncak mahsulat v~ saire 
D. D. Y. 8 NO iŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
Al8Ucak ambannd.a bulunan incir hurdası. bakla. kahflk zahire, pamuk 

~eii. palamut. kumdan. paınuk ıusam, demir çember ve İp parçalan 
t0/4/IMO saat 15 de açdc arttrrma ile satilacakbr. Mecmuunun muhammen 

bedeli 272 lira 75 kuruı olup M. teminatı 20 lira 46 kuruıtur. Şartnamesi AI· 
~ta. itletme kalemi.Dde ııörülebllU. lıteklilerin muayyen nkitte teminat 
~uzlariyle koaıiqona gelmderi lazımdır. 22, 26, 30, 3 978 (526) 

...__---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miit~huıııı bay Ömer 

~Q Beı.rü'dir. 
Briatol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyoları 
lcaloriferi vardır. Dahili ye harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

........... ;.ıırU ve · huauıi lokanwı vardır. " 
un konforu haiz olan ba otelilı Haliç Te Marmara denizine 
~ cihetine de aıeDreti fevkalideye maliktir. 
~ bu 'müke.Dmeliyetlenı illveten fiyatlar rekabet kabul ~ 

-..~ de.ecede Ucmdm. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassMt 
öft.e.. lütfü Bengihıün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

r"Yd.~- koyar. Bmımı için bütün Egeliler, kendinin tabb iaticarmda 
otellerde butaplu. 

8eyoilu 
iünden: 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

vakıfla' müdürlü-

Muvakkat teminat Satıh ölçüıü 
Lira Kr. Metre murabbaı 

31500 00 2362 50 798 30 

,,. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BioGEN1NE; • 'Mdnd km, bnet. .... 1•._ n tembü W cWera Mdw • Wr m•Mrı.. . 
Grip, nezle, cnfloenza, sıtma gibi ha!iitalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplarıyle 

sig~~~~ daima bnı tazeleyip lı:m·wtlıemliriJ', halsizliii cWerir, hariçten gelecek her türlü mikreplan ö~m
riir. Tath bir iştiha temin eder. Sinir n adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel gevşekJiği ve ademi ilrtida
nn en birinci devasım .. 
BIOGENİNE; kuDananlar ht'iyyen kanlan, kıştan, soluktan ve havalıina tıiei:işmesin~ea mtitefflir el-nbr. • • 

Çünkü wcuda her zaman~ ve di~ klundurur veba sayede nriithq iki'betlerle netıcele .. GRiP, Jlıhle, etı. 
eua, satma fibi hastalıldardan korur. Bu hmtahklardaiı konmmak içia büyüklU sabah, öğle, akpm, birer, sem 
yıışmdan üstün ~ yalım sahalt.. akşam INrer BlOGENİNE alm.ı.+-. IWta olanların kurtulmu& içim cLe M bir 
mikdar arttmlmahdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. I 

GAYRI MENKUL SATIŞ iLANI 
Türkiye Cümhuriyet Ziraat .Bankası ödemiş 

b~sinden: 
Şu-

Aşağıda ismi yazılı borçlunun ismi hizasında göeterilen ve bankamıza ipotekli bulunan gayri m~e· 
ri borçlarını ödemediklerinden dolayı 3202 numaralı kanunun 40 ncı maddesine göre bir buçuk ay mud
detle açık arttırmaya konmU§tur. Sabt tapu eicil kaydına göre yapÜmaktadır. Arttumaya lıtirak ede. 
ceklerin verecekleri depozito mikdarıda ayrıca taarih edilmiştir. Satılığa çıkarılan bu gayri menkule ait 
varsa birikmiş' bilumum vergiler ve resimler ve dellaliye ruaumu ga~i meokulu alana aittir. Arttırma 
şartnamesi 22/ 3/940 Cuma gününden iti~ren tetkik etmek isteyenlere bankada göeterilecektir. Tapu si
cil kaydı ve sair lüzumlu izahat şart namede ve ta~ip docyamnda mevcuttur. ~~tuma~a girm.i~ .olanlar 
hunları tetkik ettikten sonra satılığa çıkarılan gayrı menkuller hakkında htt ~yı ogrenml§ ad ve rtıbı!r olu
nur. Birinci arttırma 6/ 5/ 940 Pazartesi günü1ziraat bankası ödemit şubesinde saat onheşte yapılacak
tır. Muvakkat ihalenin yapılabilmesi için eürülecek peyin tercihan ahnmaaı icap eden gayri menkulün mü
kellefiyetine bankanın alacağını tamamen geçmi§ olması şartile 21/5/ 940 tarihine müsadif Salı günü 
aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Daha fazla malumat almak isteyenlerin ziraat ban
ka.aı ödemit ıubesinden alabilecelleri ilin olunur. 

Ba'H>anhdan Koca arap Mehmet oğlu Mustafa 

Nev'i 

Tarla 

Bağdan tarla 

~öyü 

S.JbenJi aynkbk 

28/11/334 

Balbanlı 

tkincikinun 

Mevkii 

Kök yeri 

No. 

8Z 

Bağlık 

97-98 

Tarla Balbanlı Köy civan 

Şubat 328 372 

iı • 

Mikdarı 

4595 M.M 

3676 M.M 

4595 M.M 

HUDUDU 

Sarkan Emir Hüsetin oğlu Ahmet 
oğlu Ahmet tarlaaı garben Kocabı
yık oğlu Osman ıimalen Emir Ane
nin oğlu Mehmet tarluı cenuben 
Köse Ahmet oğlu Himmet tarlaaı 

Sarkan hatip oğlu Süleyman garben 
Hasan Bey oğlu Ahmet Ş: tarik 

cenuben Balcı oğlu Mehmet 

Şarkan Hasan oğlu Oaman ve Emine 
garben Köee ıimalen Hüseyin oğlu 
Osman ve Emine cenuben imamlık 
vakfı. 

Depozitosu 7S liradır. 
755 (518) 

T. C. Ziraat · Bankası Çeşme Ajansından: 
Senet 
No: 

111 

I09 

Borçlu 
ismi 

Mehmet Kemal 

Sedullih oğlu 
Ruim kansı 
Şerife ve kızı 
Veliye 

Gayri menkulün 
Mevkii Mesahası 

Kabadayı sokağı 13 800 

Ilıca 2 760 

T. C. Ziraat ·bankaaı Çefme Ajansına borçlu yukarıda isimleri yazılı 
gayri menkullerin 19/3/940 tarihinde başlamak ve Hk ihalesi 8/ 4/ 940 
sonra da kat 'i ihalesi yapılmak üze· re satılığa çıkanldığından isteklilerin 
akçasile birlikte bankaya müracaat 1arı ilan olunur. 

Hududu 

$a: Raşit ve Yamanda 
Mehmet ga: yol şi: sa· 
hibi senet hanesi ce: 
Raşit . 

Şa: Sadullah veresesi 
ga: hususi yol §İ: Ah
met Ragıp veresesi ce: 
yol. 

Kıymeti 

Lira K. 

57 50 

13 75 

borçlulann hizalarında gösterilen 
Pazartesi günü saat 15 de, on gün 
mezkur tarihe kadar % 1 O teminat 

981 (521) 

1 - Beyoğlunda katip Mustafa Çelebi mahallesi Sıraselvi1er cad
de.inde Alaman hastanesi karftsında 1 19, 1 19/1 , 119 / 2 ve Hocazede 
'°~ 8/ 1 sayılı bahçe içerisinde on beş odalı mutbak, çamaşırlık, kö-
lbÜJ-)ijJc ve banyo müştemilab aaireyi havi kargir hane ile bahçe kapı- · 1ZM1R OÇONCO iCRA VE 
b;'•n aağ ve sol cihetlerinde dörder ~ah ilci .e"! ile yan so~ta~.i garaj tfl..AS MEMURLUclUNDAN: 

İnhisarlar İzmir başmüdürlüiünden: 

llaaı satılmak üzere 9/3/940 tarıhınden ıtıbaren 20 gun muddetle 1 - lzmirde Kemahizade ömer 
"e ita.pah zarf usulile müzayedeye konulmuıtur. Fahii ve Muzaffer ıirk.etinin iflası· 

2 - Bina sağlam olup gayet itinalı ve temiz malzeme ve i~ililde na mallarının huit tekikle tasfiye
Yapılrnıı cephesi taş kesme sivah umumi merdiveni birinci kata kadar sine karar verilmiıtir. Müflis şirket
~cr olup cepheden mermer kolonlar üzerine mermer korkuluklu ten alacakları olanların işbu ilan ta· 

ikonu vardır. Zeminden itibaren beşinci kata kadar servis merdi- rihinden itibaren yirmi beş gün için
~ni rnerme.r olup katların koridor oda ve salonlarının zemini parke de dairemize müracaatla iddialarını 
bo telidir. Çatı katma kadar salon ve odaların tavan ve duvarları yağlı bildirmeleri lüzumu. 

Yalı ve karton piyer tezyinatlıdır. 2 - Yine lzmirde Yemiş çarşı-
k /- lhalei katiyesi 29/ 3/ 940 Cuma günü saat 16 da Beyoğlu va- sıncla Kemahi.zade Muammer ve 

l lar müdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. Muzaffer şirketinin hiç bir malı bu-
~ -- fatekJilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat ak- lunmadığından tasfiyenin tadiline 

~ tını veya banka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı daire- karar verildiğinden alacaklılar taxa· 
'1rıde hazırhyacaklan teklif mek.tuplarile beraber ihale saatinden bir 
~a5t evvel.ine k'"·dar ı'hale komı··yonun.a ve~e1eri lazımd.ır. . . fından otuz gün i~nde iflasa mü-

~ " _ _ taallik muamelelenn tatbikine de· 
v - Bınayı görmek her zaman kabı] oldugu ve daha zıyade tafsılat vam edilmesi ve masraf pesin veril-

3437 sayılı kanunun 17 inci maddesine göre Gfıvurköy, Ödemiş, Tire bölge
lerinde iyi fide, iyi tütün yetiştirenler ve iyi denk ve fenni fidelik ve kurutma 
yeri yapanlar arasında bir müsabaka 2çılacaktır. 

Müsabakada kazananlardan birinci ve ikinci geleceklere para ve takdirname, 
üçilncü, dördüncü, beşinci geleceklere yalnız birer takdirname verilecek ve 
kazananlar gazetelerle ilAn edileceklerdir. 

1 - En iyi fide ve fenni fidelikler Gavurköyde 8 Nisan 940 ta. 
Ödemiş ve Tirede 1 Nisan 940 ta, ve mahallerinde 

, 2 - En iyi tUtiln \'e fennt kurutma yerleri Gtıvurköyde 15 Haziran 940 da 
Ödemi:i ve Tire mmtakalarında 8 Haziran 940 ta ve mahallerinde. 

3 - En iyi denkler Gavurköy, Ödemiş ve Tirede 16 İlkteşrin 940 tarihinde. 
ınüracaat edeceklerin kendi köylerinde, kanunun 17 inci maddesindeki heyetler 
tarafından görülecektir. 

Müsabakaya i§tirak etmek istiyenlerin birer dilekçe ile bildirilen tarihlerden 
önce mahallt inhisarlar idarelerine müracaatları lazımdır. 
Yukarıda bildirilen tarihlerden sonra yapılacak müracaatlar kabul olurunı-

yacaktır. 976 (520) 

Karşıyaka ·kulübünden: 

SPERCO VAPVR .;1 

ACEHTASJ 
- 1- · . 

ADKİATİKA SOSYETA ANONblA 
Dl NA VİGAZYONE 

FEDERICO vapuru 25-26 Mart tari 
hinde Cenova ve Riviera Hmanla.rma 
hareket edecektir. 

ADIGE vapuru 25-26 Mart tarihinde 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
lımanlarına hareket edecektir. 

CITTA Dl BARI motöril 26-3-40 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli 
ve Cenova, Marsilya limanlarına hare
ket edecektir. 

ZARA vapuru 3-t-40 tarihinde gel• 
rek ertesi günü saat 5 şe d~ Pire, 
Brindizi. Zara, Fiyunıe, Trlyeste ve V • 
nedik. limanlanna hareket edecektir. 

CITrA DI BARI motörll 9-4-40 ta
rihinde gelerek İstanbul, :Are, Napoll, 
~ hareket edecektir. 

chJ.clA vapuru 20/ 3/ 940 taıihin<la 
gelerek doğru Cenovaya hareket ed• 
cektir. 
DİANA npunı 26/3/1MO tarihinde 

gelerek doğru Venedik, Triiestt:ıye be-
reket edecektir. . 

NOT - Battln ba vapurlar Triyestıe 
veya Cenovada Şim11lt Ye cenubi Ame
rika limanlarına harekrt eden İtalia 
Aılonlm seyriseiain 'irbtinin ve Afrika 
Ye Hindistana hareket eden LLOYO 
TRİYFSTİNO anonim seyrisefain tir· 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAISE ROY ALE 
KUMPANl' ASI 

MARS vapuru ~ tarihinıle bek
lenmekte olup Anvers ve Hollanda li
manlarına hareket edecektir. 

ACHILLBS vapuru 11)...f..40 tarihinde 
beklenmekte olup Aıwers ve Hollanda 
Hman1anna hareket edecektir. 

MEROP vapuru 30/3/940 tarihinde 
bek.Jemnekte olup Anvers ve Amster
dain limanlarına hat'(.ket edecektir. 

BOMANYA SEYSt SEFAİN 
KUMPANYASI 

SERViCE YARITIME ROMANIA 
SUCEA VA vapuru 6-4-40 ~ 

gelerek Malta, Maisilya ve Ceuova ll· 
manlanna hareket cd~. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayısfyle ııavlun n 
hareket tarihlerinin katı ohnadılmı ft 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmabı· 
nn deği~bilir o1duiunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terett(lp 
etmiyeceğini muhterem ytik]eyicilerin 
kayıt w işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsil!t i~ Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2fl04 • 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • & . . 
: OLIVfER VE 
: $VREKASI LTD. . . 
: VAPUR ACENTASI . 

ATATÜRK CADDESİ Rees bilıasa 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına giire vapurı.. 
rımız sefer yapacaklardır. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

UMUMİ DENİZ ACENTAI.J('a LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Varna için hareket edecektir .. Yofcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yoku ve yük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS•. 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevvork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-340. Yolcu ve yük kabul etmeıtte. 
dir. 
~rek 1.·apurlann muvasallt tarihleri, 

gerek vapur bimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahbUt altı.na giremn. 
Daha fazla tafsilAt almak l~ Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL11 
umum! tleniz Aet>ntalığı Ltd. müracut 
edilmesi rica o1Wlur. . 

Telefon : 4072 MOdUri~et 
Telefon : 3ln Al'enta 

W. F. Renry Van der Zee 
Ve $ürekiSI 

~--
AMERİCAN EXPORT LlNES INC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPLORER vapunı 24 martta bekle

niyor .. 
EXCHANGE vapuru mart sonlarında 

bekleniyor. . 
EXMOOR ~puru 23 martta bekleni-~alunıat almak isteyenlerin Beyoğlu vakıflar müdürlüğü akarat ve mesi aksi takdirde iflasın kapatıla-

~t mümeyyizliğine müracaatları. 1 O, 16, 22 798 ( 440) cağı ilan olunur. Dosva numarası: Kulübümüz nizamnameainin S nci maddeainc tevfikan 7 Nisan 940 D. T. R. T. - BUDAP.EŞT 
t-_ 939/ 19 9RS (S24) tarihine rastlıyan Paz.ar günü saat 10 da heyeti umumiye içtimaı ak- BUDA.PEŞTE tçlN 

yor .. 

l-.:---1811buı Elek...:lr Tramvay ve Tünel lşleı.e- - ----- dedileceğinden kulübümüzde mukayyet azalann aynı gÜn ve saatte KASSA rnotörU 23 martta bekleniyor. 
----, • · SERVİCE MARİTİME ROUMAİN llbl11111 miidürliiğönden: tzmir 4 ncü icra Memurluğun- te~fleri rica olunur. BUCAREST KÖSTENCE GALAS ~!eakıi~n 68270 kilo tel, çıplak kablo, lama, çubuk ve saire gibi bakır mal- dan: R k VE DUNA LİMANLARI İÇİN 

'l'~k~Ubayaa ediJ~ktir. fzınirde Yem~çiler · çarşısında Tüc- U zna mei m Üza erat: CAVARNA Mot. 5 Nisanda beklen!· ı.e.,di ::.er 2 Mayıs 940 Perşembe günü akşamına kadar Levazım dairemize cardan Tımraslı Ibrahlm Ethem yor. 

l,t ılecıektir. tarafına 1 - 939 senesi muhasebesinin tetkiki ve idare heyetinin ibrası . ATİD NAVİGATİON COMPANY ~akkat teminat maktuan 5000 liradır. . . Izmiı· Belediyesine ipotek senedile 2 - Yeni idare heyeti azalarile murakiplerin intihabı. BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
~. t_?aıneler idarenin levazım müdürlüğünde parasız olarak tevzı edilmekte- Gazi bulvarındaki ar!'la bedelinden borç. 3 K 1 1 ·· k · 977 (519) PORT SAİD VE İSKENDERİYE ~klil ı d k · '-" - u übü alakadar eden mesai in muza eresı. tiJ)liğjn erin şartname almak ili.ere levazım müdür üğün e omısyon JUt- lu bulunduğunuz 2886 liranın temini 1ÇİN 

... ......._ e ınUracaat etmeleri. 22-26 921 (517) zımnında alelusul tebliği lazım gelen ATJD Vap. 28 M.ırta doğru bekleni-
-- ödeme, ikametgfilıınızın ınechuliyeti ha- • b•• d yor. 

~. ~nünd sebile ifa cdilememi~ti. 1zmir Tenis kuliı un en: Vapurlann isim ve tarihleri hakkında ~ •a Polis Enstitüsü müdürl;.; en: Işbu ilanın neşri tarihinden itibaren b~ bir w.ııhftt a1mmn. · 
l ••a Polis Kollejl A van Proje müsabakası 30 gün zarfında borcunuzu ödemeniz ve Tenis kulübünün adi umumi heyeti 31 / Mart 940 Pazar günü saat Vapurların hareket tarihleriyle ftH• 

ll\o'rı- ~nkarada Polis enstitüsü yanın da foşa edilecek p .,Ji:; kolleji için hir takip t::ılebine karsı bir itirazınız .v~rca 1 1 de atideki hususları müzakere için kulüp binasında toplanacaktır. JunlardakJ deti~lklilclerderı acenta m .. 
2 Proıe rnüsabakttSı nçılm.ı.şt.ır. · ilan tarihinden itibaren 10 gün ıçınde 1 - idare heyeti raporunun kıraat ve tasvibi ve idare heyetinin ib· auliyel kabul etır.n. h~ct· Bu nıüsabakJyn her Türk vüksek mimarı ile Türk yüksek inşaat mü- iı::tida ile veya şifahen icra dairesinP bil-
3 lSi Rİ.t'el.ilirler • dirin bedava vesika almanız lazımdır. rası. Daha fada t.afallt lçln ATArtm.K 

'ı!!ÜSabaka ~üddeti 25 Mart 940 dan başlamak ve 25 Nisan 940 da bitmek Bu müddet zarfında itiraz etmez.c;~z 2 - 939 940 hesaplarının müukerc ve tasvibi. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van O. 
t _ aydır. . veya gayri menkul rehnin borcunu odP- 3 - 940/ 941 bütçesinin müzakere ve tasvibi. Z.. ft Şın. Vapur .eentalıtıu mttnıc. 

lılf.laa~ talimatnamesi ve arsa vazi et plinı ile prugram İstanbul, İz- mczsenlz rehnin satılacağı malllm ol- 4 - Yeni idare he i azalan ile . rin intihaba. .. ecltllMll rtaı nlunur . 

.. İlllİlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiıiiiiiıiiiiiıiiiıiill----------...-..--...-..-------
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• • • Bir Dama Partisi Gibi .. ·································••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

• • • • • • . . • • iki Diktatör~ 
ettikleri 

iki saat süren görüşmeleri 
Milletlerin mukadderatiyle 

esnasında idare 1 

oynadılar = 
~~~~~~~~~~~~~~- 1 

Londra 21 (Ö.R) ••• ivning Standardı> gazetesi Brenner mülakatını tefsir ederken demokrasilerle diktatörlükler arasındaki tezadı beUrd• 1 
• 

yor ve diyor ki: i 
u Totaliter hükümetler, milletlerinin ekseriyeti hiç bir şeyden haberdar değilken, ne düşün11üklerine hiç kulak asmaksızın onların mukad• ! 

deratını tayin ederler. İngiltere gibi demokrasilerde ise söz hürriyeti gazete hürriyeti ve tenkid serbestisi hususi menlaatlerle hareket ! 
edilmesine lmkin bırakmaz. . t i 
uDönyanın gözleri tekrar Brenner boğazının ıtalya taralmdaki bir istasyonda iki diktatörün yaptığı Rizll mWikata çevrilmiştir. İki saa i 

devam eden bu görüşme esnasında iki diktatör idare ettikleri mWetler ln mukadderatiyle, bir dama partisi gibi, oynamışlardır- Milletleri • i 
: nin söylenecek hiç bir sözü yoktur. Sanki boğazlarına bir bıçak sokulmuş gibi. Bu mülikatın neticesi her ne olursa olsun, bu suretle hare•: i 
! •. ~~~ .. ~~~~! .. ~~~~~~ .. !!~!::~~ •. ~!?.!?~~~.~~!:~~.~~ .. ~~~~~~.~~~ ..................................................................................................................................................... ~ 

............................................................................................ .......................................................................................................................................................................... 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""l'!!!"~!"""!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!~"!'!"'----'!"'!'!!!~~'!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!"""!~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~:::;:;--~~~ 

Alman tebliğine •• gore 
~--~~----~ ........... . -----~--~-~~--

in giliz tayyarelerinin Sylt taarruzlln-
da yalnız bir eve isabet vaki olwuş 

Halbuki lngiliz 
fotografl4irİnı 

Paris, 21 (Ö. R) - Ingiliz tayyarele
ri dün sabah Sylt adası üzerinde tekrar 
uçarak bir gece evvel bombardıman 
ettikleri yerlerdeki müdhiş hasarıları 
tcsbit etmişlerdir. Bir tayyare hangarı 
bala alevler içinde idi. D emek ki hilyilk 
mikdarda tayyare tahrip edilmiştir. 

Adadaki kışlalara ve burasını karaya 
bağlıyan şimendifer hatlarına bomba
:L-ır isabet etmiştir. Bir iki mühimmat 
deposu infilak etmiştir. 

Pilotlardan biri c:u beyanatta bulundu: 
.:Almanların Sylt adasındaki hava 

;'iSÜ tamamen tahrip edilmiştir. Al
nanlar bu üssü uzun 1.aman kullanamı
'"acaklardır. Alman dafi tayyare atışları 
i-rnbetsiz olmuştur.> 

tayyareleti 
da almıva ., 

yapılan tahribatı n 
muvaffak · oldular 

Alman tayyareleri Skapa Flovu ancak 
hir .. nat bombardıman edebilmişlerdi. 
Jngiliz tayyareleri Sylt'i altı saat bom
baları altında tuttular. Skapa Flova 14 
Alman tayyaresi ~önderilmiı;ti. Ingiliz
ler Sylt adn ına 50 tayyare ile taarruz 
<'ttilrr. «Devli Ekspres> ~azetec;ine gö
re Skapa Flova 600 Alman bombası 
atılmıştır. Halbuki Imıiliz tayyareleri 
$yit adası üstüne binden fazla bomba lngiliz tayyarecilermdeµ bir ekip 
atmışlardır. Yine Ingiliz gazeteleri diyorlar ki: yazıyor: 

.. neyli Hcrald> ga7 ctesi 0,.. şunları vn- cDr. Göbcls elile hazırlanan Alman «Finlandiya sulhu biiyük Britanya-
:ııyor: Almanlar ve bitaraflar bir defa teb1iğlcrinin bir çok yalanları ihtiva et- nın yenmek nzmini asla zayıflatmamış
daha öğrenmiş oluyorlar ki Jn~iltnre mesine saşılamaz. Günün birinde bütün tır. Sylt'e gönderilen 30 - 40 Ingiliz tııy
nenizlcrde olduğu gibi havada da a~ır lngiliz filosunu da batırdıklarını iddia yaresi taarruzlarında en şayanı hı>yret 
flarbeler indirmeğe muktedirdir. Her- etmelerini de beklemek IUzımdır. nefceleri almışlardır.~ 
kcos bilmelidir ki. icap ederse. Müttefik- Dr. Göbel" masa başında tebliğler neş- Bütün diğer gazeteler Sylt'in fotoğ-
1!"1" en anır darbeler indirmek azminde- redt:ceğine Sylt adasına gözünü çevirse rafıar•nı ve kroki1erini ne~retmi~lerdir. 
dirlcr. Alman tavyareleri Ineiliz arazisi daha ivi eder, diyorlnr. S101:ı:holm. 21 <ö. R) - Sveska Da-
iizerindr uçtular. Ingiliz tayyarf.'lc>ri Londra. 21 (Ö. R) - Hava nazın gebladet Skapa Fluv ve Sylt"e yapılan 
dr..rhal mukabele ettiler. Kingslcy Wood Sylt taarruzu münasc- kan:ılıklı hava taarruzlarını merhamct-

Kopenhag. 21 (ö R) _ Sylt taarru- betile sunları söylemiştir: si?.· hava taarruzlarının ilk alfımeli ola-
ı.tında adanın cenubunda biiviik ec:nns •Yaptığımız taarruzun neticesini an- rak karsılıyor. Bu gazete Ingilterenin 
tlcpoları berhava olmuştur. Elliden faz- lamak icin gönderdiğimiz iki Ingiliz is- nihai zafere vasıl olmak azminden bah
l:ı deniz tavyaresini ve tayyareyi ihtiva tikşaf tayyarc>si dafi bataryaların atesi- sednken •Büyük Britanva icao ederse 
rdı.m ı.ic büyiik hanqar t"mamPn y"n- ne rağmen Alman üssii üzerindeki tah- on !'lene devam edecek bir harbe hazır
mış ve harııp olmuştur. Bu hangarlarda- ribatm foto;;raflarını tesbite muvaffak !anmaktadır> diyor. 
ki tavyareler d<' ayni iıkıbc>tc u~ranm- olmu"lndır. Bu~ün öğleye kadar ada Vaşington, 21 (Ö. R} - Tngilterenin 
hırdır. üzerinrle kı>sif dumanlar yiikselmekte Vac:ington sı>firi Tngiliz tayyareleri ta-

Hindenhurg b:ıraiı i.izerindeki dört idi. Hindenburg barajında hiç bir tren rafından Svlt adasındaki Alman hava 
hnva müdafa mevkii yıkılmıs. aynı ba- görünmemiştir. üssiinün yakılması münasebctile şun-
r:ıj lizerindeki simendif Pr hattı harap Tanrruuı istirak eden Tasmonyalı bir ları söylemiştir: 
fllmustur. Bir çok asknri binalar. kıc;la- pilot, bombalıırını savururken adanın <Hu harekPl Ingiliz tavyarelerinin ha
lar m.ıP.azalar VP depolar vanmıc;-tır. bir timarhaneyi hatırlattığını söylemi§- kimiyetini isbat eder. Konusmakla çok 

O suretteki biitün Svlt hava iic;c;iilha- t:r YanE?ınlar uek müdhisti. vakit geçirilınistir. Artık filiyat sır.ısı 
rek"si yerle yek.san olmu" bir hald~dir. Londra. 21 (ö.R) - lskoçya sahille- gdrrıiştir.> 

Almanlar uzun zaman Svlt'ten İ!ltifa- rinde Alman taarruzuna uğrıyarak ha- .-Nevyork Tavmis~ taarruzun çok us-
dc edemivec<>klerdir. Alman dafi topb- sara dücar olan bitaraf vapurlar 720 taca ltanrlandı'1ını yazıyor. 

Yakında lngiliz kabinesinin de 
takviyesi muhakkak görülüyor 

Bu tadilattan sonra Müttefikler, düşmanlarına 
karşı amansız bir harp açacaklardır 

ııww.----~~~--~~~~~ 

Londra, 2 1 (ö.R ) - Jngiliz başve- aız müstemleke imparatorlukları arasın- ıu izahatı vermi;ttir: , 
kili B. Çemberlayn ba§lıyacak olan Par- da i§birliğinin Belçika, Hollanda müs- lki müstemleke imparatorluğu dürı>;:. 
lamento tatilinden istifade ederek ka- temleke imparatorluklarına da tq mili nın muhtelif kısımlarında b iribirine k0

1
,. 

hinede yapılacak bazı tadila t iılerile imkanı hakkında Lond radan verilen ha· ıudur ve aralarında mü;tterek mesele ,_ 
meıgul olacaktır. her münasebetiyle Belga Ajansı sala- olduğu gibi mütekabil tecrübeleri~~ 

Söylendiğine göre: Kab ineye daha hiyetli Belçika mahfillerine bu mahiyet• de çok iatifade edebilirler. Son go ,... 
haı.ı azalar alınacaktır. Bu azalar hafta- te hiç b ir teklif yapılmadığını ve Belçi- melerimizde, mazide fasılalı olan te~ ı' 
da üç defa toplanmak ve hiç bir ka hükümetinin böyle bir projeden ha- larmıza daha mukannen bir mahı~e· 
iş görmiyerek münhasıran harp plan ve beri bulunmadığını yazmaktadır. vermek üzerinde duruldu. iki müste~ ri 
iılerile meşgul olacaklardır. · Lahide de salahiyetli mahfiller böyle kat nezareti ve müstemleke idare e,ı 

Bu arada, harp vaziyetinde Jngiliz- bir projeden haberdar bulunmıyorlar. arasında muntazam bir temua .k•lP' 
lerle Fransızların tamamen b eraber ve verilmiş olması en mühim neticedır.] ri 
yan yana bulundukları ve düşmanlarına Paris, 21 (ö.R) - lngiliz ve Fransız giliz - Fransız müatemleka t idaredİ' 
karıı amansız bir harp açacakları söy- müstemleka t nazırlarının mülakatı hak- arasındaki irtibat, lüzumu halinde, dl 
]eniyor. kında lngiliz müstemleka t nazırı B. Mal- ğer rniliıtemleke imparatorlukların• 

Brüksel, 21 ( ö.R) - lngiliz - Fran- kolm Makdonald Avam Kamarasında teşmil edilecektir. ~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~~~~~-----

Sylt Taarruzunun dünya matbuatın
da devam eden akisleri 

Alman 
~ ...... --~~~~~~~~~~ 

ve lngiliz tebliğleri, 
başka ~ürlü tefsir 

lngiliz gemi kafilesini 
etmektedirler 

l"ının endahtları hi" tesirli değ.ildi tonluk Torca (Norveç) ve 1600 tonluk cVaşington Post> gazetesi büyiik bir 
Londra. 21 (Ö R) _ Sylt bom'hl'lrdı- bir Isveç vapurudur. manşetle sunlan ya?,ıv9r: In~iliz hava lngiliz tayyarelerinden biri haı·alanmak üzere bil 

manını mevzuu hah eden Deyli F.ksp- Vaşington, 21 (Ö. R) - Bu sabahki taarruzu Almanların Sylt hava üssü- Brüksel 21 (Ö.R) - Syld a~ası üze- Syld adasına karşı İngiliz hava taarru- nı iddia ediyorlar. Hakikatte i::.c ~~ JllO 
res <;u neticevi çıkarıvor : bütiin Amerikan ıtazeteleri Alınan hava nü yakmıştır. rine yapılan hava taı.ıruzunda Ingilizle- zunun ehemmiyetini azaltmağa ve bü- Ingiliz tayyaresi ne de harp geıniS~9~ 

.. Almanlar öğrensinler ki Ingiltere ha- üssii olan Sylt adasına yapılan biiyük Alınanlar bu Tngiliz :zaferini gizlemek rin 3 tayyare kaybettiklerini Almanlar ti.in bombaların Danimarka arazısıne bir hasara uğramamıştır. Buna rıı~wrııf 
vadan taarruza uğradı mı. denizde Graf hava taarruzunu tafsilatile neşretmiş- için bazı haberler \"ermislcrse de bom- bildiriyorlar. İngiliz mahfillerine göre diiştüğü intibamı uyandırmağa çalışı- kafileye dahil bulunan iki küçük bı r11ı~· 
S':>errcin, Altm?rkın nnsıl hakkınnan gt:'l- lerdir. bardımana şahid olan Danimarkalıların ise Almanların Skapa Flov ve İngiliz- yor. Bununla beraber Kielden gelen bi- gemi hafif bir surette hasara uğrll 
meni havada da ı>n ınüdhiş darbelerini Vaşington Post •Nıızilerin hava üs- bu irldiaları tekzib ettikleri Amerikıın !erin Syld taarruzlnrında zayiat! birer taraf yolcuların ifadesine göre Alman- tır. •. 
imlirmekten eecikmez. !erine baskın> manşeti altında şunları gazetelerince alayla kaydedilmektedir. tayyareden ibarettir. Fakat Almanların yanın garp sahilindeki askeri ve sivil Berlin 21 (A.A) - Resmi tebUg~,ı-1 

r.ö1e göz, dişe diş ... >. 14 tayyare ile ancak bir buçuk saat sü- mahfillerde taarruzun yaptığı tesir çok Alman muharebe tayyarelel"İ 20
1 

ı_;ı~ 
Svlt taarru:zu, Royal Erfors kuınnn- B 1 H • • ren taarruzlarına mukabil Ingilizler 30 derin olmuştur. tarihinde Scapa Flov hizasında 11 dııı' 

danlarından Maresal Sir Edgar tarafın- U gar arıcıye nazırı .tayyare ile 6 saatten fazla bombardı- Bilhassa çok uzun müddet devamı deniz ve hava kuvvetleri tarn~ı111ıııl' 
dan idare edilrrıistir. Bu harikalı tanr- , mana devam ettiklerlııden zayiat lic;tesi kaydedilmektedir. Taarruzun ifasına Al- kuvvetli surette himaye edilmı~ bif rlııtJ 
nı7u en muvaffakıyetli bir şekildi' hıı- x * x--- ------ İngilizlerin leh.~nedic, d.iyorlar. manların ne hava mUdafaa bataryaları, de seyreden bir Ingili:t. ticaret ~aclpll ı;e'l' 
vırlıynn ve tadbik eden adam, Rovnl Londra 21 (O.R) - Ingiliz hava müs- ne avcı tayyareleri mani olamamışlar- kafilesine ve ayrıca Manş denizıı: c J1lıl' 
Aire Forcc'un istikşaf kuvvetleriri mii- T Ürk dost 1 u cr .. " undan bahsediyor teşarı yüz~ı Harold Balfur, Syld ada- dır. reden mUsellfıh bir ticaret geınisınC şlııf" 
tcmadiyen Avusturya içlnine. Çekos- !il. .!>ı taaruzu hakkındı.ı ~unları söylemiştir: Taarruzun uzun ınüddet sürmesi yal· vaffakıyetl i hücumlarda buhınrııll !<il' 
lnv~ltvaya, Polonvaya sevkcdcn. Alman Sofya, 21 (Ö R ) - Bulgar Parlnmentosunda Kralın nutkuna verilen ce- Cüretli ve müessir taarruzumuzun tam 011. Alınanyada değil bitaraf milletlerde dır. Tayyareler in şiddetli hücu1111~11toııi' 
d('\'lf.'t merkeıd üzerinde her istediği vap münasebetile harici siyaset hakkında beyanatta bulunan Hariciye na- muvaffakıyetle neth.•denmesi ispat edi- ele derin tesir husule getim1iştir. Yu- fileyi dağıtmıştır. Takriben 42,00 ef1'1ı9 
s.-ıRtte kuvvetlerini ulastıran adamdır. zm Popo! şunlan söylemiştir: yor ki: Ingiliz arslanının dişleri kadar AQslav gazeteleri bundan sahife dolusu lato hacminde 9 harp ve ticaret g itıd' 

ln~liz gnzc-tl'lc>ri Alman teblif'i He cHarici siyasette vazifemiz harbin dı~ında kalmak jçin bütün gayretimizi kannt1arı da vardıi. Alman tayyareleri- bahsetmişlerdir. Politika gazetesi man- batırılmış ve 11,000 tonilato hac:~· 
:ılay C'diyorlr•·. Rütün bir hava ilssii V<'r- sarfederek Bulgaristanın emniyetini ve hayali menfcatlerimizi mtidafaa et- nin Skapa üzerine giriştikleri teşcbbü- şet olarak şöyle yazmıştır: iki ticaret gemisi mühim hnsnra dıı bit 
J,. yekc;an olurk0 n. Almanların yalnız mektir. Bu siyı:ıset bize komşularımız.la iyi münasebetler tesis etmeği temin sijn süratle intikamı alınmıştır. Alman • Ingiliz tayyarclt!ri geçen gece 7 sa- mıştır. Hava muharebesi esnas~~ p..I• 
bir evin hflrabrrindA?t bahsetmelerini etmiştir. tayyareleri, toplarla mücehhez olmala- at mütemadiyen Syld adasını bombala- düşman tayyar~si dü.şürülmiiştut·lt~Q 
azımsamayalım diyorlar. Kardeş Y1;1goslavyaya dostlu~ ınünasebctleriyle bağlı. bulunduğumuz gibi rından hiç bir istifaçle temin edemem~- mışlardır.• rnan hava kuvvetleri bir taYY?.rc 

Alnıanlcır buna mukabil yalan teblitt- kendisine dostluk muahedesile bağlı bulunduğumuz dost Türkiye ile mi.ina- Jcrdir. Bizim kendi tarafımızdan da tay- Almanların Ingiliz muvaffakıyeti hak- olmak iizere üslerini! dönmiiştıır· J11,.ıı· 
!erin hınclıırını almağa t<'sebbüs etmis- sebetlerimizi en samimi şekle ifrağ etmiş bulunuyoruz. yare topu istihsalatı artmakta olup bir kındaki tekzipleri ise pek az itimad Paris 21 (Ö.R) - İyi haber alnı~ttıı'lclıı 
lerdir. ~ Romanya ve Yunanistanla münasebatım1zm iyileşmesine çalış.acağl7 ~ çok Ingiliz tayyarel<!ri bunlarla teshiz ı..yandırdığından, beşinci sahifede küçük fillerde denizlerde hava harbı h~ctı ~ıl 

Dün Iskocyanın sark sahillerinde on ç l· O • J 6 pOO ffi eselcler·I Cfraft Oda edilmiş ve bazı düşman tayyarelerinin harflerle geçmiştir. ~imdiye kadar yapılan tecri.ibelc 
Alman bombardıman tayyaresi harp ~e- g tnhribine hizm~~ etmişlerdir. iNGİLİZ TEBLi(ii neticeler çıkarılıyor: . ıııtıı'IC" 
mil,.rinin refakatinde sev:-hat eden bir Brüksel 21 (O R) - Syld adası bom- Londra 21 (A.A) - Bahriye nczarc- Denizde tayyare hareketlcrı p.cl· 
kafil('VE' tnnrruz etmistir~ Biri lsvt'r, di- ge 1 en yeni m a 'ô mat bardımanı esnasında İngiliz olduğu tah- tinden tebliğ edilmiştir: dildiği kadar müessir olmamıştır:ı:ıpılıt~ 
~nrj Norv""ç bandıralı iki kücük s.?emi min edilen tayyarelerin Danimarka ara- Dün akşam Alman tayyareleri Jskoçya denizde harp gemilerine karşı ) rP ff 
ha""ra ııöramıştır. -------x* x ı.isi üzerinde. uçtuklarına dair Danimar- açıklarında bir Ingiliz kafilesine taaruz tnarruzlur semeresiz kalmıştır. 11feJl ~ 

lrn.ı>nlnr hundan b:ıc:kn He hir netice Tokyo, 21 (Ö R) - Çin merkezi hükumeti Nankinde ay sonunda teşek- ka Telgraf ajansına muhtelif noktalar- etmişlerdir. milerinin himayesinde seyahat :.\llıtıl.' 
a1ın;ı<l•1<J ,, .. , h'lld" mi.ihil rııkamlnr n<'s- kül etmiş bulunacaktır. 30 kişilik bir komite teşkil edilmiştir. Suikasdlerin dan haberler gelmis ve Danimarka ara- Dii.şmaıı tayyareleri ile kafileye refa- mi kafilelerine yapılan hava u rııi~tı!• 
retmic:lerclir. öniinü almak için b!r çok japon polisi Nankinde faaliyettedir. Şüpheli şahıs- :.isine bombalann düstüğü de tesbit edil- kat eden harp genıiler; arasında muha- rında hiç bir gemi tahrip cdil~C 111il~: 

Bu taarnmı i~tirak Pden Al"'"" tnv- lar tecrid kamplarına gönderilmişlerdir. Bir japon sözcüsü, Tiyen Çin ablolrn- miştir. Daniınarkanın Londra sefiri ha- rebe cereyan ctıııiş lngiliz. tayyareleri Tayyareler ancak müdafaasız {f8}<ı)·e 
varelı>ri Jnrrifiz avcıları tnrafınrlan ta- sının bu imtiyazlı mırıtaka Nankin hükumetine terkedilinceye kadar devam diseyi İngiliz hükümeti nezdinde pro- muharebe yerine gelmis dafi topları da forid gemilere karşı bazı muvaJılt'1 
kip <>dil!'rek biri dü.c;ürülmüş. altısı afür edeceğini söylemiştir. testo edecek ve has.ırat hakkınd~ taz- faaliyete geçmiştir. İki İngiliz tayyaı·esi lQr kazanmışlardır. Ve baz.~ ba 
su rettr hasara uğratılmıc;tır. Alman teb- Londra, 21 (ö. R) - japon mahfillerinde Moskovatla Rus - japon ticaret minat istivecekf J~şas!i!!i'.un ...... _ _.ıı~ıu.;,...ws:;A;.1...1.&L,..uıl;!.'!ılı~ 
1i2i b r t:ıv~u~n A"" J'" ·• .. .....-:.- . 
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