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"YENi ASIR,, da ... _t 
ııan ın·· d 
1ı,,,;,, un crccatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ciimhuri31etin ve Cümhuri31tt eserinin btkçUi, ıabahları çıkar ıiyaıi gaztttdir YENİ Asın matbaasında basılmıştır 

Yeni vergi layihaları M. Mecl.isin .... e 
r···· ................... TEMiN EDiLDiGiNE GöRE ....................... . 
• • . 
1 Yeni vergiler mükellefleri en az 
L. sıkacak bir şekilde olacaktır 
V······· .............................. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

~rgi layihaiarının bir muhtelit encümende tetkiki 
hııkk1ndaki teklif müzakere1erden sonra k2bul edilmedi 

....._______ Kabine erkanı Millet Meclisi ımizakerelermde 
------------ Ankara 22 (Telefonla) - Milli mü-

A 6 k l dafaamızın ihtiyaçlarını karşılamak üze-( Yl jera a re hazırlanarak büyük Millet Meclisine 
verilen vergi lfiyihnları encümenlerde 

8 
tetkik edilmektedir. Bu kanun lfıyiha-

k' 
larının enciimenlerde tadile uğraması e enen pek mümkün görüldiiğü için, muhtevi-
yatları hakkında alflkadarlar malumat 

- vermemeyi doğru bulmuşlardır. 

l Bununla beraber projenin mükellef-
Q ra r ar Jcri en az müteessir edecek şekilde ha••• zırla.nacağı beyan edilmektedir. Yeni -·---

ŞEVK.ET BİLGİN 

IAyihada şeker ve glikozdan alınan ver
gilere bir miktar zam yapılmakta, hava 
müdafaa vergi.si bir misli arttırılmalcta-

dır. 
Muhtelif resimlere yapılan tezyitlere 

ait Maliye vekaleti diğer bazı Jfıyihalar 
hazırlamaktadır. Ynkmda Meclise sev
kedileccktir. Arasında nakliye vergisi 
layihası da bulunmaktadır. 

Ankara 22 (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi, B. Mazhar Germenin riyasetin
de toplnrunıştır. Mnliye vekili Fuat Ağ
ralı kürsüye gelerek evrak arasında 
olan bazı vergi ve resimlere zam icrası
na ve bazı maddelerin mükellefiyet al
tına nlınmasına daır kanun H'ıyihasının 
muhtelit bir encümende tetkikini istc
m~tir. 

Söz ahın parti müstakil grubu reısı 
B. Ali Rana Tarhan bu ICıyihalnrın muh
telit encümende tetkiki muvafık olmı
yacağını, her biri ayrı ayrı nltikadar en
cümenlerde tetkik edilmeleri icap etti-
ğini söylemiştir. . . 

Meclis. gerek Mnliye vekılı tarafın
dan yapılan teklifin ve gerekse köy ens
titiileri kanun lfıyihasının muhtelit en
cümenlerde tetkiki teklifini kabul etme
miştir. 

Orman kanununun 127 ind madde..c:i
nin bir fıkrasının tefsirine ait mazbata, 
tekrar tt'tkiki için nit olduğu encümene 
iade edilmiştir. 

Çay kanununun birinci müzakeresi 
tamamlanmıştır. Meclis Pazartesi günü 
tekrar toplanacaktır. 

L.11. s~ 
~b rthıer Welles'in Avropaya ayak 
' .\hn den beri hararetle devam 
~dil 

8 
an sulh tec:a\ üzü ihtiCalle gö

''-tercİ· u. !\lınan teşebbüsi.iııe aliıkn 
~~İti iklerı iddia edılen <iahst yctler 
~~ıı::rdt'lr,, bundan habe;d.ır olma
'-eı14111 • hc,yan edinc:c ,\lmaıı propa
'-tğt ıster istemez lı<>anınt dt>ği~tir· 
~iil ı:necbur kaldı. Şimdi Bcrlin suUı 
"-ıllb~rp nıevzuubahoı olduğunu, hafta sy n C\'vel Brenner mülfıJ.atmın 
~Yor. 0Şel netic:eleri öğrenilec:eğini ilan 

Nafıa Vekilimiz 
Dün Ankaradan geldi ve 

hararetle karşılandı 
--*--

l'tıırıe.r· U halde bugün \'e~·a yarın 
•t i~ın Pitcresk geçitlerinde. fikirle
'ıaıılc \'eren şilirıııı.! bir peyzaj ka~ı
~ltt~ ~er göriişüldiif'iinü değilo;e bile ... G 1 Cebesoy ··· ''-~ r~r \'erildi[.rini öğrenmek kabil • 
~~ ita· Şı.nıdiyc kadnr Alman '•! ltal· Şehrimizde kalacaeı 
•t, iiç !'lıak.larından .... ızan habl'rlcre gö- h r d 
~~"~ otalıter de\ lctin rİV&l>Cti altında günlerde İftŞa a lft e 
' L .... ili • 1 t si ;ı,,!rrık rı Yeniden knrulu::n me\'ZUU· bulunan su ama e S• 
lıu ~.. ecl k ~· cıddeıı . lerini tetkik ece ·•ta 1\ sansaı.yonel hır haber.. • ....................................... 1.1 

~ "'da \·r~pa milletlerinin topyekun Yurd içinde uzun bir tetkik seyaha-
' ~llltlar~n~ılı~.hiş ~ir tehliike kar!iısında tine çıkan ve Nafıa vekaletini al~kadar 
.\ 0la1it 1 gostcrı~·or. eden mühim nafıa işlerini tetkik eden 
• "tlıı. er erin nizam verecekleri bir sayın Nafıa vekili general Ali Fuat Cc
rllııla n Ya anılmaz bir cehennemden besoy, dün gece Afyon treniyle Anka
~ lte:d~labilir? Orada, her mille· radan şehrimize gclmiŞtir. Vekili vali, 
' gib· 

1 
mukadderatına ~ahip ol- belediye reisi, müstahkem mevki komu

~ t, ~en hlukaddes haklardan sarfı tanı, nafıa, adliye, dahiliye, emniyet W! 

._ ia iın~r hUrriyetinin zerresini bul- bilumum devair rüesası ve askeri er
b· 11ttı, fa n var ıııı? B<iyle bir Avru- kfinla kalabalık bir halk kütle~i hara
• •I o)sa l't.ırnahal olarak kurulma. ı ka· retle istikbal etmiştir. 

Fransız kabinesi 
dOn geee 

itimat reyi aldı 
~~~~~~~--x~x·~~~~~-~_;..,~ 

Yeni Fransız kabinesi harbi sevk ve idarede 
daha fazla şiddet ve enerji sarlına karar verdi 

x.,,.x 
Paris 22 (ö.R) - Reyno kabinesinin Fran~ız enerjilerini düşmanı mağlüp et

mebusan meclisinde başvekil ve ayan mek ve ihaneti, nereden gelirse gelsin, 
meclisinde başvekil muavini tarafından ezmek için uyandırmak ve toplamak. 
okunan beyannamesi şudur: Sizin itimnd ve müzaharetinizJe bu ,,.a. 

« Fransa topyekün harp içindedir. zifeyi başıırncağı7~ Eğer diğer dayana
Kudretli, teşkilatlı, nzimkar bir diişman cak şey arasak, vatanımızın ve impara
bütün faaliyetlerini harp vasıtası haline torluğun muazzam kaynaklarını hatıra 
tahvil etmekte ve zaferi kazanmak için getirmek, merd müttefiklerimize göz gö
teksif eylemektedir. Sovyetlerin ihane- ze bakmak,· kÜylüleriniizi ve işçilerimizi 
tinden yardım görerek harbı her sahaY.a hatırlamak. askerlerimiz.in hararetini ve 
teşmil etmekte ve bütün darbelerinı, şeflerinin kıymetini hatırlamak, 'TIİhayet 
hem azametli, hem de menfur bir tahrip Farnsanın ebedi dehasını yfıdetmek kii
dehasile sevk ve idare etmektedır. Bu fidir. 

Yeni başvekil B. Rct.JnO 

topyekün harbın hedefi de topyekun- Paris 22 (ö.R) - Salahiyettar Fran
dur. Galip gelmek her şeyi kurtarmaktır. sız mahfilleri, Pol Reyno kabinesi hak· 
Mağlup olmak her şeyi kaybetmektir. kında görüşlerini şu suretle tefsir etmek
Milli hissiyata tercüman olnn parlamento tedir: • 
müthiş hakikati bütün genişliğile ölç- • « Teşekkül tarzına göre yeni kabine 
müştür. Bu ~cbeplc. huzurunuza çıkan Fransız vahdetini temsil ediyor. Fransa
hükümetin şundan ba~ka sebebi vücudu nın bütün aiyasi temayülleri bu kabinede 
yoktur ve olmasını da istemez. Bütün - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lngiliz 
nın 

Hava 
Berline 

Mareşalı
·Ihtarı 

Eğer bir lngiliz şehrini bombahyacak 
olursanız derakap mukabele edeceğiz 

Londı·a, 22 (Ö.R) - Silt bombardımanında temayüz eden 
tayyarr<'ilere hal Altıncı Jorj tarafından verilen liyakat ma
dalyalai'ım nı<ıreşal Sir Edgard, Royal Air Forsun hangar
larmda tevzi etmiştir. 

Salı günkii taarruza iştirak eden zabitlerden biri radyoda 
taarruzv şöyle anlatmıştır : 

1 Silt üzerinde çok defalar devriyt! yapıyorduk. Zaman 
oluyordu ki hain düşmana karşı bombalarımızı savurmak 
içir. içimiz içimize sığamıyordu. 

Bu defa Siltteki askeri üsleri bombalayarak yakmak em
rini alı.ıca 5cvincimiz büyüktü. İlk devriyeler ada üzerinde 
göründiiklerıııde Almanlar hiç bir telfi.ş eseri göstermemiş
lerdi. Mutat keşifleri yapacağımızı, bomba savurmıyacağı
mızı sanıyorl:ırdı. İlk tayyare aldığı emri tatbik ederek trun 
hedefe bombalarını savurdu. Bunu müthiş infilaklar takip 
eHi .. 

Alman dafi toplan harekete geçtiler. Fakat saatlerce sü
ren bombardımanlara ınfıni olamadan .. Bir an olmuştu ki 
Almanl.ır bu bombardımanın hiç arkası gelmiyeceğini sanı
yorlardı. Ve arada sırada yavaşlıyan Alınan atışları. yedi 
saatlik bir fo;ıliyetten Alman topçularının bitap düştükleri
ne ~üphc l>u 3kın1yordu .. • 

Brüko;el, 22 (Ö.R) - İngiliz hava mareşalı Goseç radyoda 
bir nutuk SÖ) liyerek Alınarilara şu ihtarda bulunmuştur : 

- E"1er Alman tayyareleri tarafından bir İngiliz şehri 
bombardımar. edilecek olursa İngilizler ayni şekilde muka
bek edt'ccklerdir. _;ıııı ı,:~~nkne korkun~ bir ekil ala- _ SONU 2 İNCİ SAB.iFEDE _ 

syan.ı ... ın ü Almanyanın. Sovyet 
Nafıa vekili general Ali Fuat Cebesoy 1 - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - İnpfü: tayyareleri bir bombardıman esnasinda 

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

B. Numan 
~ıkıar~ ''c hatta İtalyanın içinde ya· 
~. kabı rrUar göstermiyor mu? Tec:· 
~h.ht ~ arına kafile kafile sürülen 
~t'tiYetj '~sanlar ... Siiz, yazı ,.e vic:dan 
tı· tllenı;• ~a;ybcdcrek şuunuz sürü· 
ı.s'l'.ttltırı 1d~~ıne indirilmiş milletler... -•--
'-d,a ,d •ger •rkıara ezici üstünlüğünü •• Menemencioğlu şeh. .. ;-.. o.e:~ hodganı bir zihniyet.. Çcka· 
11\ı'ları ... ~lar ... Bii>bir engizisyon va· E rimize gel miftir 
t~lleti e bütün bunlann fevkinde • 

l lin ıı::~§U en gü1Me hakları olan is- : -*-
L ~ka guluşu : Hariciye vekaleti umumi katibi B. 
•iıı .. len b .. ·ı·· ··dh· b' ik d ·.·Numan Menemenci og"lu evvelki ge-tı... Uç lı[i . oy e mu ı~ ır :.u as 
~;fl~i kabtiik milletin bir blok teşkil i ce. ~ara tre~iyle şehrimiz~ ~cl-

11lar k 1 olmuşsa Almanlar emin ol- • mıştır. B. Numun Mencmencı oglu 
~li las 1 

böyle bir tc:-şebbüsün aksi.ili- : şehrimizde bir hafta kadar kalarak 
ış Olac ~'\ur ettiklerindl'n daha müd- : istirahat edecektir. 

.a .\t,..,_ a hr. E B. Menemenci oğlu dün valiyi ve <\\..::"'11Ya p· • B l d. · · · k 1 d ' ı · .. Pa . ' . ınlandiya sulhu ile ~imali : e e ıye rcısını ına nm arın a zıya-
lıhar 1ı?a nl7.anı . d·~, k ·d· N· : rette bulunmustur. 

"ıııa ıt • \er ıgıne anı ır. c •••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• •••••• 
~it atılan 11.ı[.anı ki içindekiler boğazla· 
"e Ratı-ctı 1 

ntckten kurtulmak için son B. Al 
fıı~ \'e J.'j f çı~pınıyorlar. İs\'C!> - Nor- ır man taarru-
.ıuk llıU~n~ ?"dıya arasında tedafüi itti· 
t~ lerj §t!k~rcleri totaliterlerin düşün- z u m Ü m k Ü n rn Ü? 
~etinde 1 de bir nizama muka\enıct ,.. • 
hu ~·11 eğeu ba kn ne olabilir? Al
~li lttıŞse er Romayı kendj peşine tnka
~~ olduğu ekubuşarki Avrupayı müm· 
' hUtti adar iiınürmcğc çalışacak.. 
t;il.( Ya Ve 

11
1 Tuna ve Balkanların A1-

'1tı~1.lna h talyanın sisasi ,.c ikbsadi 
.. 111ljıce bYlın eğmelerini istiyec:ek. 

S()ıu..u hlanevra sökmiyccek ma· 
"U 2 İNct SAHiFEDE -

Paris, 22 (Ö.R) - Almanlar Garpte 
bir tecavüzün yakın olduğu hakkında 
yine bir çok şayialar ~ıkarnuşlardır. Bu 
şayialar her şeyden evvel Almanyanın 
petrol mevcuduna göz atmağı icap et-
tirmektedir. · · 
Alınanyanın harv halinde muhtaç ol

duğu (12) milyon ton petrolden nısfmı 
tedarik edemiyecek mevkide olduğu 

Molotof Berline gidince .. 
-*-

Kont Ciyano, Ribentrop ve Molotof 
arasında bir· mülakat hazırlanıyormuş 

Paris 22 (Ö.R) - Le Temps cBren
ner nıiilakatı ferdasında> başlı~ı altında 
şunları yazıyor: 

cBrenncrde görüşülen meselelerin es
rarı Berlinde ve Romada dikkatle sak
lanıyor. Bununla beraber bazı müşa
hedeler vardır. Hiç olmazsa bir noktadı:ı 
Alman ve Italyan matbuatı ınüttehit
tir. Bu da, bugünkü şartlar içinde mev
simsiz bir sulh tecavüzü üzerinde ısra
rın lüzumsuzluğundan ibarettir.> 
Faşist matbuatı diyor ki: 
c:Mussolini sulh için kafi derecede ça

lışmıştır. Bundan sonra dikkatini yal
nız Italyan menfaatlerinin gözetilmes:
ne )ıasredecektir.> 

Gerek Roma, .gerek Bedin anlaşmala
rı ·mevcudiyetindon bahsediyorlar. Bu
nun mevcudiyetini inkar eden yoktur. 
Fakat asıl şayanı dikkat olan Brenner 
müLl'tkatı neticesinde, Italyanın harbın 

Kont Ciano 11e Ribbentrop bir ai114'i ııeııka imza ediyorlar 

Fransız 
--*-

Amirah bu gece 
şehrimize geliyor -·-Ankara, 22 (Hususi) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam, memleketin pasif müda
faa teşkilatını tetkik için Fransadaıı 
gelen Kont Amiral Moreni kabul ed~ 
ı·ek kendisiyle bir saat kadar görüşmUt
tür. Amiral Moren bu akşam lzmire ha
reket etmiştir. Şehrimizde bir hafta ka .. 
lacak ve İz.mirin pasif müdafaası hak
kında tetkiklerini ikmal ettikten sonra 
İstanbula geçerclc bu şehrimiz.in de pa· 
sif müdafaa teşkilatını tetkik edecektir. 
Amiral Moren, tetkiklerini bitirince tek
rar Ankarnya dönecektir. 

YEl\i ASIR - Fransız Aıniralı bu 
akşam şehrimize gelecek ve Basmahane 
istasyonunda karşılan~caktır. -·-

Başvekil 
İran elçisini kabul etti 
Ankara, 22( Hususi) - Başvekil Dr 

Refik Saydam bugün öğleden evvel baş
' ekfilette İran büyük elçisi B Kazimiyl 
kabul etmiştir. 



~~- -:-----

.: 

T efriko : 24 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aman ... güzelce mu haf aza bu yarun Sultanım .. 
Az bir para değil, bir buçuk milyon 

Altınlık bir s~nettir bu? . . 
---~~~~~~~~.x*x---~~~~~~~-

lşin iy isi, güm r ük varidatının da ele geçirdim ... 
ifar gib i iltizama verilmesin in mü- Onların caymasına meydan ver-
nuip olacağını düşündüm... memek için ellerindn derhal sened 

O zamana kadar lafa karıımayıp aldım ... 
sade dinleyen Pertevniyal kadın bir G ümrük işinin bu Firenklere ve-
şey söylemiş olmak için dedi ki: rilm7sine müsaade bu_yurduğunuz 

_ İyi a m ma, aşıuda olduğu g ibi takdırde, zatışahanelerıne nakden 
bu işi de iltizam etmeğe talip zuhur bir buçuk milyon altın tediyesine 
edecek mi? borçlu oldukları takdim ettiğim bu 

Sultan Aziz - lyi dedin, valide .. senedde yazılıdır. 
Gümrük işi gibi böyle büyü k bir Aman güzelce muhafaza buyu
maddenin mültezimi olmağa, her run sultanım ... Az bir para değil, bir 
kesde k udret, takat bulunur mu) buçuk milyon altınlık bir seneddir 

Bu ~i başarmak için ban kalar d e- bu?··. 
recesinde büyük bir mali kuvvet is- Gerek Hünkarın ve gerekse Per-

tevniyal kadının gözleri, o sırada tuter •.. 
Ben tebaamız arasında bu derece tulduklan şaşkınlıktan adeta fal taşı 

.zengin bir adam olacağını farzetmi- gibi açılmıştı. .. 
Yüz yirmi okkalık o ağır cüssesi

ne rağmen, duyduğu sevinçten ken
disini bir tüy kadar hafif bulan Sul
tan Aziz hemen yerinden fırladı. 

yorum. 
Bu işi bizim ahaliden kime ilti

zama verebiliriz ... 

Rastgele birine verildi mi, istedi
ğimiz akçeyi alamayıp sonra dimya
ta pirince giderken evdeki bulguru 
da elden kaçırmış olmaz mıyız}. 
Darılma amma, benim buna bir 

türlü akhm yatmadı vesselam .. 
Mahmut Nedim - Kerem buyur 

Sultamm ... Hiç dahilde züğürt aha
liden biri çıkıp ta, karun derecesinde 
bir zenginin bapracağı böyle muaz
zam bir maddeyi üstüne almağa ce
saret edebilir mi} 

Bu işi yapsa yapsa ancak firenkler 
yapabilir .. 

Gümrük rüsumunu firenklere il
tizama verip onlardan akçe çekme
sini düşündüm ... Sultanım .. Firenk
leri akçelerile bu memlekete böyle 
bağlarsak hakkımızda bu çok hayırlı 
olur. 

Herifler akçaları iç olacağı korku
sile bu devletin batmasını istemezler. 
Siyasi tehlikelere karşı bizi canla 
başla müdafaa ederler ... 

işte bu noktadan da gümrüklerin 
ecnebiye verilmesi devletimizin men 
faatine tamamile uygun olacağı ka
naatindeyim. 

Sultan Aziz - Hay Allah senden 
razı olsun ... Doğruluk, beceriklik de
diğin işte bu kadar olur ... {Bu arada 
yine Pertevniyal kadına bakıp) gör
dün mü bir kerre valide~ .. 

Ali denilen o sıska herif, bana hep 
bunun tersini söylerdi. Aman Av
rupalılardan para almıyalım .. Herif
ler akça verdikleri için siyasi müda
haleye yol bulmuş olurlar. Bu ise 
bir devletin istiklali için büyük bir 
tehlikedir, diyerek bizi kandmr du
rurdu ... 

Öyleya? .. insan parasını yatırdığı 
bir yerin batmasını hiç ister mi? .. 

Ali öyle derdi de ben de kanar
dım .. Evet, hiç durmayıp bu işi he
men Firenklere verelim. 

Ey bakalım .. Bu yükü sırtına al
mağa hevesli, parası bol, aklı kıt bir 
kaç Firenği nereôen bulacaksın? ... 
Bunu bulmak bana o kadar kolay 
görünmiyor ... 

Sultan Aziz sözünü bitirir bitir
mez Mahmut Nedim, derhal ayağa 
kalktı. Cebinden çıkardığı dörde bü
külü bir kağıdı Hünkara sunmasını 
müteakıp dedi ki: 

- Şevketlıim ... İşte bu altın ba
bası Firenklerden bir kaç tanesini 

Kedinin ciğere atlaması kabilin
den bir atiklikle koşup Sadrazamın 
elinde tuttuğu senedi hemen kavra
yıverdi. 

KISACA: 
•••••••• 

Yok Devenin bap. .. 
--<tr-

y AZAN: l'czacı K. K4mil Akta§ 

Vukuunu havsalamıza 81ğdırarak ta
savvur edemediğimiı: iddialara pka ile 
kanşık bir tabir ollll'ak c Yok devenin 
başı> diyenlerimiz var... Meseli. lzmir 
ile Karşıyaka arasında saatte bir tayyare 
işleyecek dense bunun tasavvuru bile 
muhal manasına c yok devenin başı> di
yecekler çoktur ... 

Devenin zamansız ve yeniz bir ıekilde 
hadiseye baş uzatrnasındaki çarabet ne· 
reden geliyor bilmem) .. 

Ben yakın bir tarihte «Yok' devenin 
ba§ı> dedirtecek hadiselerin vukuunu 
sıralarsam bir deve katan 'gibr birbiri ar
kasında uzun bir kafile olacağını tahmin 
ediyorum. 

Umumi harpte Çanakkalede seyyar 
hastahane eczacısı idim. T ektülr. lngiliz 
tayyaresi görünürdü. Bir gün gelecek bu 
tayyareler harpte büyük roller oynıya· 
cak ... Böyle bir iki değil, yüzlercesi ha
vayı kaplıyacak diye dü§ünürdük. içi
mizden c Yok devenin başı > diyenler 
olurdu. O zaman telefon pek nadir bir 
§eydi. Bir gün gelecek lzmirde lkiçeş· 
melik ile Karantina değil, lzmir ile lstan· 
bul görüşecek.. Ankara ile Londra ko· 
nuşacak dedik mi o zaman da c Yok 
devenin başı > diyenleri hatırlıyorum .. 

Umumi harpten evvel muharebeler 
hep mevzii kalırdı. Yakın tarihin T ran· 
suval muharebesi, Rus - Japon harbi, 
Tiirlc - Yunan cidali, TrabuJus, Yemen 
hatta hatta son Balkan muharebeleri 
hep olduğu yeri yakmış. olduğu yerde 
kalmı~r. 

Umumi harp pek böyle olmadı. Garp 
cephesi Bağdadi\ az çok tesir etmişti. 
O zaman dünyada bir daha harp olursa 
Skandinavyadaki top sesleri Asyadan 
duyulacak, F ransada patlıyan bomba, 
Afrikada misketlerini saçacak diyenlere 
yine o cevap verildi « Yok devenin 
başı ... > 

Hadisat gösteriyor ki deve, başını her 
yere sokmaktadır. 19 36 senesinde idi .. 
Bir gün palavra kulübünde - hiç unut
mam - bir laf açıldı. Sabahleyin lzmirde 
kahvaltı edip. öğle yemeğini lstanbulda 
yemek mümkün olacak... Tayyare pos· 
taları Istanbulu lzmirin bir mahallesi ya
pacak... Diyenlere, yine c Yok devenin 
başı> diye mukabele edenler olmuftu. .. 
Fakat palavra kulübünün bu miinakaşası 
üç seneye varmadan tahakkuk etti. 

Söyliyene bakma, söyletene bak ... 
derler ... Deve, bakalım başını daha ne• 
relere sokacak ... 

Arkadaşımın -=
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız - 112 
• 
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Dedi. Başımı cesaretle kaldırarak sor-

dum: 
- Neden bir olswı .. 
Cevap verdi: 
- Çünkü gittiğim yerden dönünce 

dogru Sunaya gideceğim \'e beraber de
nize çıkacağız .. 

- Ha .. sahi .. öyle ise size güzel, ş5i
rane manzaralar karşısında ilham bollu
ğu temenni ederim. 

GUldi.i. 
Bir şey söyliyccck, o da bilmukabele 

bana bir şeyler temennisinde buluna-

r ı)lre~~ ~n u~. 

- Allaha ısmarladık .. 
Diyerek odadan çıkıp gitti. 
Ben, sokak kapısının da kapanmasını 

bekledim. Sonra sofrayı olduğu gibi bı
rakarak yukarıya, odama çıktım. Şimdi 
artık kaynanamın da gitmesini bekle
mekten ve Scltıminin gelmesine intiwr
dan başka yapacak kalmamıştı. 

Acaba gelecek miydi ? 
Neden şüphe ediyordum .. Muhakkak, 

mutlak gelecekti. .. 
Daha epey vnkıt olduğu halde ara

mızda kararlaştırdıgı 

.. -. 
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ŞEHiR .HABERLERİ Merakla 
Beklenen 
Kararlar .. · Bayındır Nafıa Vekilimiz --·--Tayyare cemiyeti 

binası törenle acıldı 
' 

Bayındır Tayyare cemiyeti binasının 
açılına töreni dün Bayındırda vali bay 
Ethem Aykutun huzuriyle yapılmıştır .. 
Törende lzmir Tayyare cemiyeti müdU
ı il B. Şevki Demir de hazır bulunmuş, 
nutuklar söyle.timi.ştir. 

Bu vesileden istifode edilerek Bayın
dır hükümet konağının ve askeri kışla
sının da temel atma merasimleri yapıl
mıştır. -·-Müesseselerin 
Serbest döviz iht; yacı 

Müesseselerin cilz'i ve kUll1 serbest 
döviz tediyesini icap ettirecek her han
gi bir taahhüde girmeden önce Başve
kAletten müsaade istihsal edilmesi hak
kındaki kararname Dahiliye vekflletin
den şehrimizdeki alfilcadarlara tebli~ 
edilmiştir. Devlet mübayaatından ancak 
takas ve klering yoliyle yapılması kabıl 
olmadığı tevsik edilenlerin cetvellerde
ki tahsisatla mUkayyet olmak şartile 
serbest dövizle icrası, daire ve milesse
selerin serbest dövizle yapacaklan mu
bayaalar için de ticari mübadeleler gibi 
memleketine göre prim tatbiki, tahsisa
tı serbest dövizle ödenen memleketler
de mevcut talebeye ilaveten bu memle
ketlere talebe gönderilmesi kabul edil
miştir. 

Ayni kararnameye göre, şimdiye ka
dar kambiyo müroknbe mercilerince 
verilen serbest dövizle ve primsiz öden
mekte olan Navlun fop ve .sif farkları, 
filim lisansları, tahlil masrafları, patent 
ücretleri, komisyonlar, boya, dAva, proje 
masraflariyle diğer ticari masrafların 
müsaadesi Takas Limited şirketinden 
geçirilmek suretiyle primle ödenecek
tir. -·--İhtikara hiç bir suretle 
meydan verllıniyecek 
Bazı tüccar ve esnafın haliliazır vazi

~ etten istifade etmek suretiyle ihtikar 
yaptıkları görülmülltür. Dahiliye vekfi
leti bu hususta vilayetlere bir tamim 
yaparak mevzuatımızda ihtikarın önlen
mesi ve fiatlerin mürakabesi ve yapıla
cak muameleler hakkında kafi derecede 
sarahat bulunduğunu, Ticaret vekaleti
nin bu husustaki t.amiınleri dairesinde 
keyfiyetin takibini ve llitikf:.ra meydan 
verilinemesi için lüzumlu tedbirlerin 
2lınarak daima nıüteyakkıt bulunulma· 
sını bildirmiştir. - *-Talebe tetkikleri 

Dün Sakarya ilk okulu üçüncü sınıf 
talebeleri, başlarında öğretmenleri bay 
Mehmet Öztarhan olduğu halde ünite
lerinde yazılı (Mahalle ve komşu ma
halleleri tanımak) mevzuu tatbikatını 
yapmak için İkiçe.şnıelik, Eşrefpaşa, De
ğiımcndağı ve Beyler sokağı gibi muh
telif semtleri gezmişlerdir. -x-Hususi üzüm tipleri 

Kuru meyve ihracatçıları birliği ida
re heyeti hususi tip Uzümlerin ihracı
nın yasak edilmesine karar vermiştir .. 
Yalnız standard üzüm tipleri ihraç olu
na bilecektir. 

Dün Ankaradan geldi ve 
hararetle karşılandı 

------------~-x.x~------~~----
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - derek Kesikköy sulama kanalını, Ba-

Vekil trenden inince, kendilerini is- kırçayda yapılmakta olan sulama tesi
tikbal eden zevatın ellerini sıkmış, mu- satını, Manisa civarındaki .sulama işle
safahada bulunm~ ve doğru misafir rini ve tesislerin!, ondan sonra da Sa
olduğu Izmirpalas oteline gitml§tir. lihli istikametindeki sulama işlerini tet-

Izmirde takriben beş gün kalacak olan kik edecektir. 
değerli misafirimiz Nafıa vekfiletini ali- General Ali Fuat Cebesoy, Cüınhuri
kadar eden bilumum müesseseleri ve yet hükümetinin bUylik eserlerinden 
bu arada bilhas~a hükümetimizin bil- biri olan Cellat ovasında yapılan tesis
yük ehemmiyet verdiği sulama teşkilA- leri görmek üzere Torbalıya da gidecek
tını tetkik edecektir. tir. MalOm olduğu üzere Cellltta çalış-

Vekil, kendisine refakat eden Nafıa ma faaliyeti artık son safhaya gelmek 
vekileti su işleri umum müdürü B. Sa- üzeredir ve bu iş önümüzdeki sene ik
lahittin Büke ile birlikte Menemene gi- mal edilmiş olacaktır. 

Kükü rt 
Jhti yacını hükümet 

temin edecek 

--*SEvıa:r~ 

- BAŞTABAFJ 1 ind SAYf'~ 
nevralarm başıdır. Balkan d ~ 
t.iyasi ve iktısadi istiklil ınefb .-1ı1 
üzerinde miiumıhamn ne ka~~ 
lıya mal olduğunu bilmez d~~ 
Balkanlar btlfÜJl harbtn ilk ~· 
nisbetle daha kuvvetli vaziyett ~ 
Evvela kendi kuvvetlerini nıubt t.-1' 
tehlükelere göre hazırlamağa "akı ~· 
muşlardır. Saniyen Türkiyeoin kıl_..., 
ti ordusu ile müttefilderiJı yabD ';' 
Ww.rladıklan ordu BalkanlartD 
~etini kuvvetlendirmiştir. ~ 

Almanya tasavvurlarının S.. ~ 
taallfık eden kısmında kat'i bıt ~ 
1>ukutuna uğrayacağından Ş~ 
yoktur. Anupanm diğer ~ıaıtl ... 
gelince, Alman biçiminde bir nı lif ı4' 
tün Avrupa milletlerinin tede~,. fi' 
tikleri bir düşünc:ecl.ir. Ya italf~ 
zryeti ... Asıl merak edilen şe~ 
İtalya bitaraf değil, gayri m .. ~ 
Fıtkat şu sansasyonel anlaşnıa, ~~ 
len şekilde bir aoJaşma ise pytı ~ 
ripliği de lafzi bir manadan jbaıe' 
lacak... - ..... 

ŞEVKET BİIN,.-__ ,,._ __ 
lzmir balıkçıl arı· 
nın hükümete 
teşekkürü 

Bu sene bağ ihtiyacı olan kükürt ve Hataya gönderileli 
Su mahsulleri kanun layihası son şek- göz taşlarını hUkUmetiıniz tek elden it- ti 

!ini alarak hükümetçe Büyük Millet bal ederek piyasanın her türlü ihtiyaç- ziraat AJe eri ~ 
Meclisine sevkedilmiştir. Su mahsulle- lannı temin edecektir. Keçiburlu kü- Antakya (Hususi) - Hata)' UJrl'.~ 
ri kanunu Türkiye balıkçılığına yeni kUrt fabrikası da aynca faaliyet göste- lannın ıslahı hususunda esaslı ~~ 
bir veçhe verecek kadar bariz vasıfla- recektir. alınmakta olup Klevland paııı ~ 
n hAizdir. Bu kanunla Türkiye balık- • İstihsalatın arttırılması için gayretler neşvünemasıru temin etmek içbı 
çılan daha müreffeh bir hayata ka'"'.._ sarfedildiği bir mmanda hükümetimizin yete girişilmiş bulunmaktadır· ~· 
tuktan başka balık ticareti de ınhlş-;f aldığı bu tedbir çok yerinde görUlmüş- Üretme çiftliği bu işe öneın ~ 
yoluna girecektir. Kanun mucibince tür. Bu suretle bağcılar ucuı.: fiatle ih- tedir. Hatayda eski tohumlar ~ 
hUkümetimiz balıkrılara avlanma Meti tiyaçlannı temin edeceklerdir. böyle ektirilmiyecek ve yerine 

.. çiğidi kullanılacaktır. ı? temini için avanslar temin edecektir. - • - ~ 
Su mahsulleri kanun lAyihasının Bil- HilA•d bir Haber alındığına göre Hatayda ~ .. !" 

aa e . yangın zeriyabnın in~"ft'ı maksadiyle Jl."':'d yük Millet Meclisine sevki dolayısiyle H·1111 f brikas ha da k ~ -t!'l~)r, 
t ı <t un a ı casın n çı an on mı"bzer ,.e y:-..: ran" makini?'. ' zmir balıkçılar cemiyeti reisliği, mil- de ........ " .,... 

kıvılcımlardan Hiliil mevkiin Gelin- ton klevland çı"ğidi Adanadan göD nakal!t vekili B. Ali Çetinkayaya bir ik ka da Caf wl Tahs 
t c· so ğın er og u B. inin nuş· bulurunaktadır. 

telgraf göndererek ınıir balıkçılamın bahçesinde asılı bulunan çamaşırlar --+--
minnet ve şükran hislerini izhar eyle- yanmış ve Ethem oğlu B. Tahsinin de 

1
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miştir. tfak w tu y .. 
mu saçagı tu şmuştur. angın son- Bac. kuman·' danı d : .:-Aıııı"· -*- dürülmüştür. "I' lCD"'" .(I' 

Ambalaj eşyası - ... - Londra, 22 (Ö.R) - sto ~ıl' 
hakk d b i • Trakyada kar bildirildiğine göre İsveç ordUS~ '" 

lft a r emır Edı"rne, (Hususi) - Lodos rüzgarla- mandanlığ. ında değ~ilclik ynpı)JllJ.i ..Al İhracat emteamızın zurufunu teşkil · ha db l t t B -"~:ıt 
rının tesirile bahar ılıklığı gösteren ha- zı te 1.r er a ın~ış .ır., ac~r'~" gv.,, eden ambalaj eşyası hariç olmak üzere al s l -1.:1-:" y w- r 

t va bu sabah değış" mış· ve kar yağrnagw a gencr ı v. an ~."""'. 'e ... -~ ,,ııı~ ngiltere ve Fransa ile bunların domin- t H kin ,....,.;.,+ S v .... , 
ba<;lamıştır Tam 10 saat mütemadiyen Ta avas ge..,.""1.ır. u · rdi ':.:t yon ve müstemlekelerinden, manda ve · üf tt" 1·~· d lba p b ra tc" 41"' 
••ağan kar ancak aksam 17 de durdu m e ış ıgı e n Y e ro . :ıci; himayeleri altında bulunan memleket- " " · · l" II • •~}' · · n bıO 
Kışın şu son glinlerinde bile havala- m~ ır. ususı. .., un ıçın ov ı~·c:UI' lerden ithal olunacak malların üçüncü k f d ilah lt gırı rı..., 

bir memlekete ihracının men'i hakkın- rtn yaptığı muziblik hiçte hoşa gfder bir ura e ra 1 
:._____: .. ~ 

da Vekiller Heyetince ittihaz olunan şey olmamıştır. EE~ . .JLI 
kararname Ticaret Vekaletinden ~ehri- Diğer taraftan da lodos rüzgarlarının VAN Z . J3tW'-
mizdeki alakadarlara tebliğ edilmiştir. tesirile Balkanlarda eriyen karlar ne- Lizbon, 22 (A.A) - Eski 7 

birlerin sularını birdenbire yükseltmiş başvekili Van Zeeland Clipper - *-BVYtiK SIHHAT 
Programı tatbikatı 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Veldleti, 

önümüzdeki yıl içinde büyük sıhhat 
programının tatbikine devam edecektir. 
Bu cümleden olarak vekalet nümune 
hastanelerine yeniden bir mikdar ya
tak ilUve edecektir. Manisada açılması 
düşünülen doğum evi inşaatı 1941 mali 
yılına bırakılmıştır. -x-

KIZKAÇIRMA 
Bornovada Hüseyin adında bir şahıs 

evlenme vadiyle Hakkı kızı Haticeyi ka
çırmış ve tutulmuştur. - 1 

ve münhat arazi kısmen sular altında siyle Amerikadan gelmiştir._/ 
kalmıştır. - *- Doğudan •ealer: 
Edirnede imar 
Edirne, (Hususl~ - Belediyenin üç 

şerefeli camii ile Atatürk parkı arasın
daki harap adayı ortadan kaldırılması 
hususunda verdiği kararın tatbiki için 
bu sahada gereken istimllk muamelesi 
sona ermiştir. Esasen bir kısım dükkfın
lar mal sahipleri tarafından yıktırılmış 
ve enkazı taşınmıştır. 

Ayni zamanda eski caıni karşısındaki 
Çubukçular adındaki hamam enkazı da 
ortadan kaldırılmnkta ve bu suretle 
Umumi Müfettişlik binasının etrafı açıl
maktadır. 

Karsta ı kli111 ~ 

BUG'OM MATİNELERDEN İTİBAREN 

Kars (Husust) - Kars vUAY'~ 
kiyenin iklim bakımından en~ V' 
olan yeridir. Burada hemen h~ J 
sekiz ay kadar devam eder. sı*:.. 
nun vasafüi 14 ten aşağıdır. ~~ ~ 
günlerde sühunet 35 - 40 dere ~ ~ 
dar düşer .. Kışın her taraf ka~~ A 
bakalan altında konserve edi e Jel"., 
vaz.iyette kalır. Bir çok yerle~\J ~// 
kalınlığı 5 - ~ metreyi bul~ icut&tıı ~ 
den münakaü'ıt oldukça muş i~ I 
rar yalnız emin bir vaziye~e ,tl• ~ 
mümkün olan ve ekseriya do~.. \1P,ı, 
kilen kızaklar iş görür . .Motör 0 ıJı'.,r 
lann kışın işlemesi bir ~k ) 
mümkün olama7.. . . . .pı,'J; 'I EL HA M R A Sinemasında 

Eşi ve benzerini tertip imkllnı olmıyan şaheser bir program takdim ediyoruz. İşte geçen haftaki muvaffakıyeti 
unu tturncak güzellikte bir sinema harikası 

BEYAZ • 
1 

Baş rollerde: FRANSIZCA SÖZLÜ 

JOAN CRA WFORD • JAMES STEW ART • LEW A YRES 
Sayın Bayanlara müjde: Programa ilave olarak: En zengin ve güzel tuvaletleri teşhir eden TABtl RENKLİ 

en son MODA FİLİMİ. 
METRO JURNALDA: En son HARP haberleri '\e diğer en mühim hadiseler V.S. 
SEANSLAR. Her gün: 1,30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar. Cumartesi ve Pazar günleri 11.30 da ve hafta 
arasında her eün 1.30 da ucuz HALK seansları. 

. . . ' . . . .. . . 

odaya geçtim. Tıpkı ilk defa Selami ile 
buluştuğumuz gibi aynı odada, aynı se
dirin üzerinde ve hatta hatıra olarak 
büyük bir kıymet verdiğim aynı roma
nı elime alarak bcklcmeğe koyuldum. 
Aşağı kattan kaynanamın hiddetli 

hiddetli söylenmelerini duyuyordum, 
ı fakat anlamıyordum. Nihayet kapıyı 
şiddetle kapıyarak o da gitti. 

Evde artık yapyalnızdım. Bir müddet 
daha etrafı diruedikten sonra yerimden 
kalktım. A§ağıya indim, kapının ipini 
dışarı uuıtacaktım. Bir de baktım kay
nanam giderken ipi dışarıda bırakmış .. 

Ben bu hali de her zamanki gibi alı
şıklığa atfettim. Halbuki kocam dün ge
ce Selami ile görüşmemi1J tamamen 
duyduğu için annesine giderken kapl
nın ipini de tenbih etmişti. 
Şimdi artık gözüm satte SelBmiyi bek

liyordum... Onunla ne karar verecek
tik? Bu kararı zaten ben vermiştim. 
Asıl mesele Selamiyi de aynı yola sev
ketmekti. Dün gece benim heyecanlı 
sözlerim karşısında bu görüşmeyi nrzu 
eden o değil mi idi? Eğer tereddüt eder, 

benimle beraber a ka ma ~ a ve 

olmazsa ben hem kocama hem de Su
naya anlatacağım ... 

Amma netice ne olacak? 
Onu düşünmiyordum .. &asen küçük

tenberi kafama koyduğum bir şeyi mut
laka yapmak isterdim. 

Saatler geçiyor, Selami gözükmiyor
du .. 

Gittikçe sinirlenmeğe başlamıştım. 
Nihayet geldi. Büyük bir heyecan için
de idi. 

- Ah Zehra .. Zehracığım, dedi. !çim
de bir his bana bugünkü buluşmamızın 
çok fena netice vereceğini söyliyor. 

Dedi. Ben gülerek: 
- Daha iyi ya.. dedim. Çok fena ne

tice vermesi daha iyi.. Tabii bu fena ne
tice bizim için değil. Suna ve kocam 
için fena ... 

Selami adeta aptallaşım'itı.. Halinde 
el tutulur açık bir sersemlik vardı. Ne
dendir bilmem, ba7.ı erkekler kendile
rinden en çok cesaret beklenildiği, yani 
kendilerine en çok güvenildiği zaman
larda umulmadık korkaklığa düşerler .. 
Yoksa Selami de böyle olacak ve beni 

? 

Hele bana: 
- Vallahi buraya korka korka gel

dim. Ya kocan, ya Suna yanılıp ta bu
raya gelecek olsalar ve beni seninle gör
seler ne demezler ... Çünkü onlar şimdi 
bu saatte beni nerelerde biliyorlar .. 

- Aman .. dedim, nerelerde bilirlerse 
bilsinler .. Gelirlerse gelsinler, görürler
se görsüruer.. Esasen artık !bugün ne 
olacaksa olacak değil mi? Dün akşam 
bana bu ümidi sen vermedin mi? Bak 
Selami.. Sen de karına yalan söyliyor
sıın, ben de kocama yalan söyliyoruın. 
VakıA ikimiz de henüz onlara tam iha
net etmiş vaziyette pek sayılrpayız am
ma .. Yaptıklarımız da öyle hani namus-
lu insan işi değil. Eğer bu yolda devam 
edersek daha büyük ahHUtsızlıklara dü
şeceğiz. Foyamız meydana çıkacak. Ah
laksızlığımız yüzümüze vurulacak.. Re
zil olacağız. Halhuki biz daha evvel dav
ranırsak, mc~ela hen Nejada sen de Su
naya her şeyi açıktan açığa anlatırsak 
öyle zannediyorum k1 bu jşi gürültüsüz 
patırtısız halletmek onİnrın da işlerlne 
gelecektir. Ben kocamdan nikah falan 
bir e ·tem 

Kış mevsiminde kar tip~ tipi~ 
yayla için çok tehlikelidir. z~ ~ ~ 
çok yolcuları boğabildiği gıb]~o' <'el' 
tamamiyle kapar. Tabiat yaY ~t 
vakit insan kudretine ınukaveı i, 
mekted.ir. .. . ol t ~ 

Nehirler donar. Tabu ~ır Yit· 1-'tl 
eder. Göller de ayni şekıt?ed tJıtlıı 
sanki donmuş kalmış gibidir. ı'_ 
sükfın hakimdir. ititı'( 

Nihayet mart sonlarından 
1
et • 

karlar erimeğe başlar. ya~~. 8tBf· ~' 
kann kalın ve beyaz örtüsiınU 1' ~it' 
Şimdi açık bir sema altında ~ef' f..r 
yavaş canlanır. Her taraf b 1~ 1k1J 
yeşerir. Uzun müddet kar a (ie ~~~ 
mış olan topraklar bu sefer 0ttıf • ~ 
çayırlara, kokulu otlara sahn~ıJtıf' l, 
rüler yaylalarda bol yiyecek cıŞb• ~ 
bu mevsimde yaylada. su~~f11de ~ 
tur. Ne yazık ki hakıld jsti~Jtl 1~ 
mcz. Köylüler bol çayırları s)e~ 
çerek kışın hayvanlarını be ııat·~ 
büyük yığınlar halinde saJ<la' jti t.J' 

Bahar kısa geçer. Nisan~"':ırtıat ~i 
sağnak halinde yağan yağtt' bif f. 
müddet sonra durur. J{.u~de )~ iı' 
dalgası ve toz girdapları ıçiJl t91-'rj 
rer .. Yaz oldukça uzun sürCl"~r ti" tel 
daha zir.ade serince bir sonbarıt ııe~i 
midir. Oğleden sonralan !18

' aıcf"' P 
Hntta haziran ayında bıle ulıtıı1~1-l' 
pardesu geyilir. Açıkta otııt file''sı~~f 
mevsim kurak geçer. Hasat ıeri . ti 
Fakat bazı yıllar çiftçi ekfn evsitıl1~ti~ 
biçemeden tekrar yağml;'r ya1lıt ,f~ , 
lar. Arkasından kar gelır. t·· ' 
insan üzerine şu tesiri yaptlltıı11ııı .p,( 
düşüklüğü olduğundan ve r~wrıcl1 el 
sa ti 1750 - 2000 arasında b ffiİ5 ro1ı' 
dan yeni gelenlerde bir tene 0tıat'sıJl 
ğü baş gösterir. Tansiyo~ 0r:rit1 
En tehlikelisi kalp ve cıgc~la ~~ 
olmayışında göriilUr. Ya'J çüı~ 
sağlık nlzımıdır. insanJarın 
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fv1 l M h , f • .. h Besinı Omer öldü 
areşa anner ayma ın cum ur Dr~·~Yurdoğt. 

reisi elmaslı hürriyet nişanını verdi 
Finlandiya Milletler 

Greta Garbonun bahar tuvaletiyle 
tathcı bilmcın kimin odasında ölil bu
luıunasuıa aynlmıı kocaman ıazete sil
tunlannın arasuula bir cilmle cözüme 

cemiyetine müracaat ederek :f!:~~ı!~~:.:;··:!: 
yen fikir sL.,teminı bu dört kelime öniln-

Bugün Akalını hilnnetle anıyorum.. memleketin im-..rına y a rd 1 m r·,ca ett•I ele durakladı. Bir dakika sllkat ettlın ... 

,. O yalıın bp profesöril, yalnu hekim 
;w;:~ (:___ , __ _ 
1ı~ra, 22 ~A..A) - Finlan<li)·anın Paskalyadan evvel t~ekkülü muhtemel Londra

1 
22 (Ö.fü - Finledn Sovyet ve yauuıo saylav dcğl1cll. Muayyen bir 

ltoliatı d~ını~eti ,~e-zdinde1d elçisi B. değildir. Hariciye nrtzırı Tannerin mev- istila.sına karşı kahr.unanca mukaveıne- memleket ideatini itten duyarak yazı-
~~ ~lllı Milletler Cemi ti Ge el k .. d kala "" kukt tini idare c:tmic: okul mareşal Manner- tarı, kitapları, konferanstan ile halka 
tııı~~ b' ye n un e ca& meş ur. " inip lıalkı istediği sevh·eyc .. ı .. .,11rmak 
·oqt ak._~- ır nota \-ererek trajik şe- haym bugün Hebinkde rcisicilmhur B. " "'""11 ~~dol Finlandlyaya yapılan yar- Helsinki, 22( Ö.R) - Kremlinin te- Kalyo tarafındnn t:Lmaslı hürriyet ni.şa- it in sa\•aşan bir diva adaını idi. Yarun 
\;ı ~ •j:ı cemi,etc ~ etmiş dafili bir pakta muhalefeti, bütün Fin- niylc taltif edilmiştir. Bu. Finl:ındiyanuı asır elliden tnzla eser \'Crmiş, inandığı 
' ~~ imarı iç.in bu yardıma landiyada en hararetli gö~me mevzu• en yiiksek nişaıudır. i!iıı ~arpışmış, didinmişti. Onun genç 
f"1Jı1A2'~tnesini rica etmiştir. udur .. Sovyetlerin bu paktı kendi aley- bir hekiın olarak işe ba.5ladığı eski \.'e 

!Jıiv~Yanu:ı bu talebi Milletler ce- lıine müteveccih tel!kki e tmesine im· Roma, 22 (Ö.R) - Vatikarun fikir- kölıne cemiyette ana1lll' çocuklanna na-
ıı..,.ale ~1e1 sekreterliğinin servislerine kfuı yoktur. lcı-ini neşreden (O.:iServatore Romano) sd bakacaldanm bilmiyorlardı; ebeler 

llatis ""\.ll ccektir. Bcrlinin ele bu pakt projesi aleyhin~ gazetesi Sovyetler birliğinin Finlandiya dnlıa diioyaya ilk baş uzatmış yavru-
E"1'ılan<İi 22 (Ö.R) - (Ha\'as) Ajansı de bulunduğu öğrenilmiştir. ve Skandiruı.vya devletleri arasında ie- wkları cehalet kukaciy1e boğazlıyorlar· 
IQ~a harbi csnasuıdn Almanya Helsinkiyc göre İS\'CÇ ve Norveçle dafüi bir ittifaka wfuıi olmasıru Sovyet- dı; nııd~n ~ta namahrem karıla
~h-~"~- ~vyetl~r birliğine 300 avcı Finlnndiynnm b ir pakt yapmalanna lc.rin Finlandiyadan ooşk.a Avruparun ı:uu h~kime getırcnlcr na~Wıırın B?cak 
~\'·UiU'Qı~n tuyyaı-esi vcrildi,,binin muhnlefct için - eğer vnrsa - SO\·yctle- ı:imalinde İsveç ve Non·cçtc dahi ya)'ll- f1nja ~e t~:::ılma:ua .. ~~~~fıor
.. ~ a~ soylcndiği.ni haber veriyor.. rin cmpeıj'alLc;t düşUnceler beslemeleri ınak arzusuna yeni bir delil saymakta- ar ı. gu en.., ~·. 0 ıp ten 
~~ .. (A.A) - Nor.·cç sefareti, laı.ımdır. Sulh muahedesinin fü;UncU dır. Gazete diyor ki : ııBu vaziyet Sov- ~u yarı olttmlup kitleyı .uı3'~1arm S 

1
. hukUtnetinin her han::i bir maddes iyle Sovyctler hidiği. Finlandi- yetlerin İsveç ve Norveçe de müşküJat ~ saO_arınd~ ~uhak\ak kı Besmı Öme

~~ ı:;ıaıunda serbest mıntakalar is- yaya taarruz ctmcmcği taahhUt etmi.,,c;ti. çıkarmak istediklerini Fin - Sovyet mu- 'l"ın '?ılihim )en vardır. 
' · l\lr verllen haberi tekzip et- Kremlinin pakta muhalefet suretiyle ta- ahtdesinin imzasından dokuz gün son- K!tnp y~z.an, konferam \'eren, bayır 
~ohıkı . kip ettiği hatb harel.,tin seh.plerini an- ro teyit etmektedir .. • ,.m,yeti<nyle ~kmdon olikailor ~lan 
~· 22 (Ö.R) - Yeni kabinenin .laınak güçtilt'. Garp cephesinde merhum r~ra!1~ hayatından sade he-,... khnler deiil. bütün memleket milnev-\l •erleri o;ok laymetli denkr alnuohobr-

. arp Kont ·cakinin seyahatı :?i:o~~~~~~ :=....~ah:: 
Cephesinde münasebetile tefsirler ~~!t~aE S' 22 (Ön) _ r•-..1..-.1- tam bir x*x 'PDa çtkabWp ::runl dlvalari7le utnşan ~ .a _..,._..... cemiyetçi münevver tipi başarır. Mes-

.... ~~-,:::~w,.: Macar başvekili ltalyan ricalile t~-.... ~:1-ıw:1'7:.:=: 
t~ ~ Fransız cephesi neler görüşecektir? . ~:-:mı~.::., =~

1

b:u::. 
~ 8Ul'ette aUkanet içindedir. Sa- me ile cemİ)'e&Çl .._vver, Türk istik· 
~ ~ aöriilüp ateşim.izle d.ağıtı- x*x halinin yammn karaaktlr. 
' ~Alınan devriyesi bahse değ- Roma, 22 (A.A) - Journal Ditalya dise vukubulmanuştıt. Vcnedikte eve- İşte Besim ömer Mr asra yalaa önı-
~ gazetesi İtalyan • Macar dostluğu haki- yan eden Ciano - Csaky mtıllkatuıın ,.llıule böyle 1Mr karakterin nıükemmel 
~ ~'4!rdu ve havalal'da da kayde kat ve iŞ bu·liğinin sağlam temellere da- devanu mahiyetinde olacak olan Roma amett oJiu. 
cıt. . '4t)' olmaınlfbr. Ruvayal Air yandığı için yapılacak görüşmelerin ilci göı-Uşmelcri sakin bir hava içinde yapı- Akalnı kara topnldara ıömiilen sa.-
-ıt,~ denU.ind" mutat devriye fa- memleket anısındaki mUnasebetlerde lacak ve iki dost memleket arasındaki «;nu llMJlllleket u tnmda a!art:mq bu ter 
~ı Yapınqtır. Havanın fenalığına bir dönüm noktası teşkil eylemesini te"'riki mesat siyasetinin inkl,ahnda ve temiz ihtiyann fani \'arbğını kaybettik, 
C~ .. Fransız tayyareleri dü.şrnan !>eklememek tanın geldiğini yazmakta- A~panın cenubu şa.rkisindeld müna- fakat şahsiyetinde canlanan cem~ 
~. ~rinde keşif uçu.~ları yapmış- dır. . . . sebetlerin saı·ahat kesbetmesi yolunda Türk bekimlili ebedi bit ömre Mm•e&· 
~_u.~.::m.:m tayyareleri ınUttcUk hat- Geçen kAnunusamde Vıyanada Kont yeni bir merhale teşkil edecektir. tir .. 
• ~ ~ pek az faaliyet g&tenniş- Ciano ite Kont Csaky arasında yapılan G İtal Ma dostl w --------------

~· J:ransarun şimal.inde \•e İngili% mUlikat esnasında Av.rupanın vaziyeti . ~ıe yan • .car . ugunun •--d 1 &J ~ '~lannda bir kaç Alman tayya- hakkında iki taraf arasında görüş birli- hiç bır memleke~ müteveccih olmadı- w 0 g aa ananın 
,.~lörilldlllü ~nnedill)•or. ~i mevcut olduğu mll.şah~e edilmişti .. ğını ve bu do.stlugu Avrupanın Tuna bir taTZPdnı 
~ t..: ~eri işgal eden tek mesele O zamandan heri Macar - Italyan tnil- havzası ile cenubu şarkisinde geniş bir Ankara 22 (A.A) - Devlet n\C-
~lı tayyarelerinin Sild adası n asebetlcrini doğrudan doğruya allka. ~ birliği yapılmasını istihdaf ettiğin.in murlan ile Bankalar ve devlet müe.e
~ harikulAde uçuşlandır. Baza dar eden Tuna havzasıoda ve Avrupa- hatırlatılması fai&ll olacaimı ilAve ey- .eleri memurlaruun yabancı dil ünti--
~~&r...L • söylediklerine göre . 'İngiliz nın cenubu şarldainde hiç bir yeni bl. lemelctedir. hanlanna dair maarif Yekilliiindea alıp 

!
'et &:_"'aeı1 filo halinde delil. teker te- 20 mart tarihi ile dördüncü bflltenimiz-
l U\l hu p k l 1 • k de nepettilinüz tebliiin bir fıkram ek· 
~~ bo=~~~~:= e~~ as a ya yortu a rı na gırer en sik çıktJimdan mezk6r tebliii ... iıda 
~ 

1 
\l. Bu sebeple, tahrip dilen yer- ----- ---·x*x.-------- ulına uyıruıı olarak tekrar ~diyo-

~ et"cekten tahdp edildiği muhak- naz. ' ı • ı- k be • d d Maarif vekilliiinden devlet memur· 
11t:fL' 22 (Ö.R) - DUn ~ki teb- ngı iZ a ınesın e er- tarı ile Bankalar ve devlet müeaseseleri 
)e fa..~1'1 iki tarafında ka~hldı devri- memurlamun 3656 Te 36S9 numaralı 
~eti.. h l d ı ı k kanuıllar dairesinde yapılacak dil imtl-

1,ll)eti 88hah1ci tebliğ : Geoo cephenin t • A t hanlan hakkında talimatnameye göre 
lil'. Utnumiycsir.dc sükQnetle gcçmi.t- a a 1 a yapı mıyaca her sene May,ıa ve ilk. teşrin aylarında 

loı:ıd.r açılması !hım ııelen imtihandan ilk.inin 

~~ ga il, 2? (Ö.R) - Son 24 saat zar- -------x*x----- 1939 ille tqrininin deVTesine mahsuben 
~rp cephesinde her şey silkO.net Londra 22 (A.A) - Başvekil dün bava nazırı KingSley Voodun ve bahri- mart 1940 ayı içinde yapılmaa icra ve· 
ı llltb.' Yalnız Sar nehrinin tam şark &ğledcn sonra Bukingham sarayına gl- ye nazırı Çörçilin enerjik hitabeleri killeri heyetin.in 9 mart 1940 tarih ve 

·~~ llıdeki mıntablarda bazı hare- derele Kral tarafından kabul edilmiştir. Salı günUndenberi ienkitleri aza}tmıya 2 / 13007 karan icabıdrr. ! '<>ltnu,~ Alman keşif kollarmın Londra 22 (~A) - Royterin parla- başlamıştır. Kabinede tadillt yapılması Bu imtihanın gün ve aaatleri anılan 
,~~ L~l'nnsız mevrilerinln pCk yakın- mento muhabiri yazıyor: ihtimallerine gelince bu rneflelenin pas- talimatnamenin birinci maddesinin: 

ı1'u.;.~ ilerlemişse de kolaylıkla Avam kamarası dün nkşun 2 N~n- kalya taUlleri zarf~da bir .karara bağ- B. fılcra11na uyutarak aıa~da ilAu 
C....-;"-lmilşlerdtr. da toplanmak Uzeı:e Pııs'kıalya ~atil!~c tanınası pek müınkUnd\lr. Ba vekilin olunA~: 

' r:~lr e .. tayyar. e faaliveti her iki .ta- başlamı~tır. Muhnr.ıp kuvvellerın bil- bu işte karar ktan . lmş ası ve nKara dil tarih coirafya fılkülteain· '<ıl Q , _, ' "k b' k t l b. · tt ka 1 ço vermıı 0 de 26 t 1940 l .. ·· 9 da '"'• keşif uçutundan ibarettir. yu ır ısmı.nın a ı ır vauye e • bu kararını gizli tutmakta bulunması mar sa ı gunu saat 
lışı meınlcketın her tarafında olduğu dn lnuhte ld' yazılı, 29 mart 1940 cuma saat 9 da 

R.~ -•- glbi parlamento mahfillerinde de fena me ır. . sözlü, 
~un Halkevinde- bil' tesir yapmış ve Sovyet - Fin sulh . Fakat her halde k~ hınede derhal ta- latanbul üniversitesinde 25 mart 9-40 

~<>I~ 22 (A.A) _ Halk.evi Spor muahedesinin akdi mebuslara harp dılat ynpıl~cağını gösteren bir emma:e ı>azartcsi saat 14 de yazılı, konferans 
" .... n k " ı bahs· d h" k" t' •ftk' ıt·g~,· 'ıya yoktur. Iyı haber alan Londra mahfıl- salonu da 29 t 1940 .. .. ~ flrnUnı .o~ iller arasında sporwı te- ın e u ume ın ı.a ıp e ı ı ::- · . . . . . n mar cuma gunu 
14~ Uk:i U ıçın tertip ettiği müsabakalar- seti t enkit vesilesi vermişti. l~rının fıkrıne göre kabinede bazı değı- saat 14 de sözlü. 
~ da ~lt..ı köyUn merkezi olan Kira- Bu tenkitler ise Ingiliz kabinesinde şıkliklcr yapılacaktır. Fakat bunun da- - · -

ita.., j'upılnu~ ve kaumanlann mükA- tadilat yapılacağı hakkuıd.a mutat tah- ha 'Lamnm gelınc.mi.,.<rtir. HtikUmetin si- Akhisar Tütüncüler 
Verilmiştir. minlerc yol açmı tı . Fak at parlamen to yasetini tenkide mütemayil olanların 

"' -•- bakımından Sah günü hükümet için .iyi ekseriyeti yeni mahdut azah harp kabi- Bankasının heyeti 
A .. ~Ölde heyelAn.. bir gUn olmu~tur. Çemberlay.run şiddet- nesinde milli müdafaa koordinasyon ne- umumiye ı,...:--. 

~ ,"'UQlra ll nutku Sylt adasına yapılan hava ta- zaretinln B. Vinston Çörçile tevdiinl ~tı.aa•uaA 
ıltı lı:~ ' 22 (Hus\lSl) - İnegölün De- arnızu ve harbiye nazırı Stanleyin ve görmekle tatmin edilmiş olacaklardır. Akhisar, 22 (A.A) - Akhisar '.(ütilıi-
' ~ita nde vukua gt:len heyelln yUzUn- etiler Bankası heyeti wnuıni)·esi topla-
~ g~ı~an topraklar, bu köyden inegö- Antakya vllAyet ı Ankara Kız Lisesi narcı.k bU.\nçoyu ve idare heyeti raporu· 
lllttştu su yollarının tahribine sebep t l be nu tasvip ve yeni idare heyetini seçmiş-
%1._ ~ükUmet derhal tertibat al- 11111uıni meclisi . a e si Mersinde tir. Umumt heyet toplantıSında bulunan 
&~ r yoktur. Antalcya, 22 (A.A) - Vil~yet wnumi Mersin, 22 (A.A) - Ankara kız lisesi vali Faile Törel Bankayı kurmak husu-
~ ... ~AJıty ADA mecli.<Ji dün mesal"1nl bitirerek ve dai- öğretmen ve talebelcıinden 60 kişilik sunda Akhlsarhlann "östenniş oldukla-
4.- ...._ bir grup sömestre tatili münasebetiyle ikt·'"--..16 1g ... :,.. L:... •• .. ~ue •••-ı-ona ıni cncUmcıı &alarmı 8e,.crek içt.im.ala- rı mauı o unıUISu ve uu muessıese-

1\ ~~ ~·~.Y " şehrimize gelıaj.şlcr vetşelırluıizlıı görü- nin muvaffakıyetli "ah,malannı t@barllz 
rif eeı..· a 22 (Hmuai) - Türk ma· nna son verrrtiş ve Hatayın ilk vilAyet lecek yerlerini gezdikten sonra Tanmsa " 
~il d .. •7etinia 60 k.ifilik talebe panai· bütçesini 515940 lira olarak tesbit eyle- gitmişlerdir. ettirmiştir. 

SON HAB·ER . 
~. . < . "'.,'-.. . . - . ..: , .: 

Yunan, Yugoslav Kros 
atletleri lstanbulda 

--------~--~~--~•x~~~~~------
Edime 22 (Huıuıt) - Blkan Atletizm müsabakalarına İ§tİrak için 

gelen Yugoslav atletleri Edirnede atletizm federasyonu reisi Dr. Ad
nan ve Edirne ıporculan tarafından karıılanmııtır. 

Yunan atletleri de Pinion'da Yugoslav atletlerine iltihak etmi,.. · 
lerdir. 

lstanbul 22 (Telefonla) - Pazar günü ~hrimizdc yapılacak olan 
&lkanlararaaı kroı §&llpİyonaıına İ§tirak edecek Yunan ve Yugos
lav atletleri §ehrimize gelmif ve sporcular taraf mdan hararetle 'kargı
lanmışhr. Atletler, öğleden sonra Taksim abideaine giderek çelenk 
koymuılarclır. 

lngiltere ile HoHanda arasında 
bir ticaret anlaşması i rrı zalandı 

~~~-~-------x*~~.;._~~~~-~ 

Londra 22 (A.A) - Harp dolay11ile meydana çıkan ticaret meee
lelerinin halli için bir kaç zamandanberi Londrada yapılan müzakere
ler neticesinde lngiltere ile Hollanda arasında bir ticaret anlafması 
dün imzalanmıştır. Bu anlaşmanın meriyet mevkiine konmasından 
ıonra çıkacak ihtilaflar evvela Londra veya Laheyde toplanacak bir 
istifarİ komisyona havale edilecektir. 

lngiliz Şark orduları ku
mandanı Rodzy aya gitti 

---~-~~~~-x•x:~~-~-~----

Londra 22 (ö.R) - Orta Şark lngiliz oıdulan bat kumandam ge
neral Vavel Pretoryadan Rodezyaya gclmit ve buradaki kuvvetleri 
teftit etmiftir . 

Londra 22 (ö.R ) -Avu.turalyaya hareketleri diln bUdirilmif olan 
Ku in Mari ve Moritanya lngiliz Transatlantikleri Avuıturalyah ve 
Yeni Zelanclh mühim kuvvetleri Orta Şark ord.uıunu takviye için 
M11ıra ve Filistine tapyac:aklardır. 

Bcrut 22 (ö.R) - Filistin lngiliz yiibek komiaeri ve refibaı Su
riye F ran.ız yük.eek komilerinin milafiri olarak bit kaç gÜn kalmalt 
üzere Kudüıten Bcruta gelmi!tir. . 

Paskalya yortu ları münasebetile 
hayırhahane temenniler 

---~--~~:x•x:-~~~~ 

Parie 22 ( ö .R) - Enteranaijan pzeteai Paakalya yortusu miina· 
aehetile ıunlan yazıyor: Bugün kalpleri sıkan karanızbiı ve endip 
leri biliyoruz. Belki yarın daha k.ab fedakarlıklara mecbur ol~. 
Bu vaziyet her birimiz için bir nevi ihtizardır. Fakat bu zahmetlerin 
sonunda bekledifıimi.z neticeye bak.arak cesaretimizi muhafaza ediyo
ruz. Biz. yeni cana bvufftlUf bir dünya yaratmak iatiyoruz. Öyle bir 
alom ki orada küçüklerin ve zaiflerin baklanna da bvilerin haklan 
ıibi riayet edildiği görülaün. ÖyJe bir &lem ki orada aevdiğimiz mede~ 
niyetin çiçekleri açılsın, Öyle bir alem ki orada sulh artık sağlam ve 
devamla olaun ... 

Bu neticeyi elde edersek, gelecek nesiller bizi ebediyen takdis ede-
ceklerdir. 

Finlandiya hükümeti
ilk yapacağı işler • 

nın 

Hclsinki 22 (A.A) - Finlandiya kabinesinin PaSkalya tatillerin
den evvel tadilAta maruz tutulması pek muhtemeldir. Yeni hükümel· 
her ne tekilde tetckkül ederse etsin ilk İf olarak memleketin müdafa
asını ve imannı ele alacakbr. 

Bazı mahfiller bugünkü hariciye nazın B. T aıuıerin yerinde kala
cağını meıkuk telakki etmektedir. Diğer taraftan Kremlin Finlandiya· 
ya lavcç - Norveç tedafüi pakt& projesine muhalefeti bütün Finlandiva 
mahfillerinde görüşme mevzuu tCfkilde de,•am etmektedir. . 

Sovyctler birliği kendi aleyhine müteveccih olacağım ve Sovyet 
• Fin muahedesi ile tezat halinde bulunacağını behane ederek bu pakta 
muhalefet etmektedir. Finlandiyada tebarüz ettirildiğine göre Berlin 
de bu pakt projesine Sovyet birliği aleyhine müteveccih telakki edil
mektedir. Helsinkide ıu mülahazalar ileri sürülmektedir: 

lsveç ve Finlandiya görüyorlar ki Moskova yalmz tedafüi bir pakt 
mevzuubahis olduğunu anlayamarnışbr. Sovyetler birliğinin böyle 
tedafüi bir pakta muhalefet etmesine yegane sebep bu paktın eğtt 
varsa Sovyetlerin emperyalist düıünceleri olabilir. Halbuki Sovyet -
Fin sulh muahedesinin üçüncü maddesi ile SovyetLe.r birliği Finlandi
yaya her hangi bir tecavüzde bulunmamayı teahhüt etmi~ir. Diğe1 
taraftan Sovyet birliği lsveç ve Norveçe de teminat vermistir. 

Bu vaziyette Kremlinin pakta muhalif hattı harelcetini~ sehepleri
ni anlamak güçtür. 

il un merasimle açılm1Jtır. ıniştir. Talebeler Tarsw;taa Hataya gidecek-

-S-.....,.n .. _. _ _ B __ U_G_CJ_H ____ _ ... __ lJ lel'dYenl Mersin valisi Daima en iyi ve :t.eçme filimler göstermeği kendine pı·ensip ittihaz eden 

Telefon: 
3646 

/( 

Mersin, 22 (A.A) - Mersin valiliği-" it H k s • d ne tayin edilen dördüncil umwn müfet-U urpar ınemasın a tişlik baş müşaviri B . Saip Örgenen bu
gün saat 10.45 te şehrimize gelmiş ve 

ı. vazifesine başlamıştır. Vililyet hududu 
~Utk.ı . 2 FİLİM BİRDEN olan Yenicede vali vekili Hi.isnil An, 

h J llUnıi kahramanı Dünyaca me§hur artist belediye ve C . H . Partisi reisleri tara-

r o a Negr·ı _ lvan Petroviç fından istikbal edilen vali istasyonda 
ı-esml ve husust devair müdilr ve me-

~ /( A RA'"R biG~iC!E s l 
~teı·en1 -... ~ '"Udavimlerimiz üzerinde sihirkh bit- te5ir bınlkacak ... ·Zevkine, 
·~~ olmıyacak saatler yaşatacaktır. 

~\!~.,--...._: ~rlbmdyen haydatlal' 
Arnmlcan artisti CESTER MORRIS tarafından temsil edilınif 

~•: Pa büyük - kangster filimi 
raunwıt Juma.lda en son harp havadisleri. .. 

- U9 • o Görilnmiyen ha,ydu.tlar 4 ve 7,30 da 

murları ile kalabalık bir halk kitlesi ta
nduıdau karşılanmıştır. Bir ktta asker 
selAm resmini ifa etmiştir. 

ZELZELE 
Amasya, 22 (A.A) - DUn gece saat 

23.30 da Amasyada üç saniye süren şid
detli bir yer sarsıntısı olmuştur.. Hasar 
yok tur. 

uJIVKADDES CUMAn 
YORTUSV-
Londra. 22 (Ö.R) - Mukaddes Cuma 

iıp.8ebleti'i.Yle; ~ bUtUD 

r;~:~n: TAYYARE Sineması 
Bu hafta da tzMİRLİLERİN perestiş edercesine sevdikleri dilber ve sihiA:lr 

DEANNE D U R B I N' in yarattıfı 

•• UÇ KIZLAR BÜYÜDÜ 
FRANSIZCA SÖZLÜ Ştibeeeriıii takdim eöeı· 

AYRICA 

LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
tNGf.Ltz kara, Hava ve deni% kuvvetleri tarafı.udıuı yapılan ntüdafaa ve düşman tayyareleri tarahud•n •
lan TAHRİP. BOOUCU GAZ ve YANGIN bombalarının yaptığı tahrihd ' 'e PASİF korunma teakilitmm 

büyük :faaliyeti 
EKLER JURNAL'de son harp habel'lerl. 

Oyun saat.lari : 12 - 2.30 - 4.45 - 7 ,.e 9,15 d e 



• 
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::ııııııırıııııı~ - Cihan Hatun ~···········••il:: = ---- --------- Türklerin nüfuz ----Abbaailer Devrinde --- büyük ----ve kudretlerini gösteren --- -~ ve Tarihi Af k romanı E 
~rııııııııııııııırıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııt11ııııııııııııııııııııııii 

Tefrika: 16 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
Mcrziban ise tekrar ııöze başlayarak 

dedi .ki : 
- öyle zanned iyorum ki elyevm Irak

ta b ir çok T ürk askeri vardır. 
- Evet, efendim 1 Bugün halifenin 

maiyetinde yirmi bini mütecaviz Türk 
;skeri va

0

rdır. Fergane hükümdarları olan 
İ:fşinlerin oğulları ve saire gibi büyük 
Türk hiinedanlanna mensup bir çok ze· 
'Ht ta bu ordunun içindedir. ( l) 

- Halifenin kendi maiyetinde Türk· 
.kri bu ııuretle toplaması validesi cihetin
den karabetinden ileri geliyor zannede
;.im. 

- ihtimal ki bunun da tesiri vardır. 
fakat en mühim aebep başkadır. Malu
munuz olduğu üzere Müslüman de.ti 
aelen arap idi. lalamlar memleket fethine 
teşebbüs ettikleri zaman devletin bütün 
MCkri araplardan müteşekkil idi. Bunlar 
~emaliki fetih ve devleti tesİ• ettiler. 
Emevilerin bütün zamanı hakimiyetinde 
~skerin ekseriyeti mutlikası daima arap· 
'lardan idi. Daha eonra lranlılar Abba
•ilere muavenet ettiler. devletlerinin le· 
aia.ine iştirak eylediler. Bu sayede kuvvet 
kesbettiler. Araplar ise bilakis zaif düt· 
aüler. lranlılar sabılı: halife (Me'mun) 
un zamanına kadar günden güne kuv
Yet ve şevketlerini arttırıyorlardı. Hila
fetten baılı:a en mühim memuriyetler 
hep hanlıların eline geçmiı idi. Bütün 
devlet umurunu onlar idare ediyordu. 
lranlıların , kendi devletlerinin ziyaından 
~onra tekrar saltanat ve hakimiyeti ken· 
di milletleri için i.tirdada çalışmaktan 
bir Sn hali kalmadıkları malumdur. 

-13-
SAMRA 

(Aydoğdu bahsi bu noktaya getirdi
ği zaman Merza'ban derin derin içini çek
ti. (Aydoğdu) Merzibanın Iran devleti
nin araplar tarafından mahvüperişan 
~dilmesine kalben teessüf ve telehhüf et
mekte olduğunu anladı. FFakat bilme
mezlikten gelerek nüne devam etti : 

- Bu asker §U son zamana kadar 
Bağdatta ikamet ediyorlardı. Bilahare 
aha)i galeyana geldi. Sokaklarda hunlar 
tarafından bazı katiller, tecavüzler vu· 
ku bulmuştu. Bunun üzerine ( Mutaas
aım) Türk askerine mahsus olarak (Ser
menirey), yahut (Samra) namile bir şe· 
hir tcsi:ıini münasip gördü. Şehri Türk. 
a§İretlerinin kendi memleketlerinde bir
birlerine olan vaziyetlerine ve yakınlık 
ve uzaklıklarına göre taksimata tabi kıl
dı. Harf ve sanayi ve ticaret ehli için ay
n ayrı c;arşılar vücuda getirdi, Bu taksi
mat üzerine halk İn§aata başladılar. Bü
yük nu:bani, camiler, saraylar, konaklar, 
amaretler yapıldı. Sular şehrin her tarafı~ 
na mebzul bir surette akıtıldı. Merkezi 
saltanatın oraya İntikal ettiğini işiden 
halk fevc fevc Samraya taşındılar. Ti
caret, sair vesait aervet ve medeniyet 
oraya tehavvül etti. Kazanç kapıları 
açıldı. Bolluk, refah ve saadet halka 
müyesaer oldu. 

Merziban halifenin bu teşebbüııünü 
pek ziyade beğenerek: 

- Demek, büyük bir şehir vücuda 
geldi. Orada toplanan Türkler acaba 
eaki dinlerinde kaldılar mı? yoksa teb· 
dili din mi eylediler} 

- Malüm olduğu Üzere onların ço
ğu zerdüıt dini ile mütedeyyin idiler. 
Fakat şimdi hep Müslüman oldular. 
Halife bu Türk askerini daima kaviy· 
yüıeekime bir halde muhafaza etmek 
için ahali ile ihtilattan ve onlar ile ev
lenmekten meneyledi. Onları Türkis· 
tandan mühayaa ııuretile celbedeceği 
Türk kızlarile evlendirmeyi bu maksada 
daha muvafık buldu. Türklerden cari· 
yeler satın almak için bu taraflara btr 
heyeti mahsusa gönderdi. işte ben de 
bu vesileden bilistifade heyeti mahsu· 
saya refakat için mezuniyet aldım. Bu 
aayede buraya geldim. 

- Evludım 1 Buraya gelmenden, se
ni görmekten son derece memnun ol· 
dum. Sanki Cenabıhak ııeni bu ha~taiı
ğım zamnnındn görmekliğim için bu fır
satı bilhassa tehyie buyurdu. 

Hiııdistana -·- Ankara . Radyosu 
---~---

BVOVN 

Sıhhat ve içtimai muavenet 

Taarruz edilebi- 13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 

müdürluğünden: 
Kcıfi 

Lira K. 
Muvakkat teminat 

Llra K. 
lir mi? 

13.50 Müzik : 
ÇALANLAR : Reşat Erer, Vecihe, Ke
mal N. Seyhun, İzzettin Ökte .. 

Londra 22 (Ö.R) - Sovyetlerin Hin- OKUYAN : Radifo Erten 
Atölye binasının üst katı 3961 7 4 298 00 
Çamaıırlık ve hamam tadilatı 2057 53 155 00 distan üzerine yapacakları muhtemel 1 _ Lemi - Rru.i şarkı (Sazın gibi) 

bir taan-uz hakkında ortaya çıkan şa- 2 - S. Kaynak • Neveser şarkı (Hic
yialar münasebetiyle beyanatta bulu- ranla harap oldu da) 3 - İbrahim ağa 
nan Ingiltere genel kurmayının en sa- Mahur şarkı (Sabah olsun) 4 - Rahmi 
lahiyetli bir siması ezcümle şunları sör- bey - Kürdili H. Şarkı (Yetmez mi sa
lemiştir: cBu şayiaların straf Pjik ba- na) .. OKUYAN : Mustafa Çağlar 
kıından bir kıymeti yoktur. Saniyen, 1 - Şevki - Kürdili H. Şarkı (Sende 
lngiliz, Fransız ve Türk genel kurmay- 0 cet Uşşaka eziyet mi çoğaldı) 2 - Ce
ları, Sovyetlerin Hindistan üzerine mil _ Hicazkar şarkı (Layık mı sana) .. 
muhtemel bir tanrru:ı1:ırını nazarı İ1iba- 3 - Hüzzam türkü (Sana da yaptırayım 
rn alarak her türlü ihtiyati tedbirleri al- Naciyem aman) 4 _ Arif bey • Hüzzam 
mış bulunmaktadırfor. Sovyetlerin b öy- şarkı (Bahar geldi beyim evde durul
le bir teşebbüse girişmeleri kendileri mnz) 5 _ Udi Ahmet _ Karcığar şarkı 
için öyle !cci bir mağlubiyetle netice- (Beni bigô.ne ıni sandın) 14.30 Müzik 
Ieneccktir k i, bunun bir misline ~imdi- Riyaseticümhur bandosu (Şef : İhsan 

Alaancaktaki Sağır Dilsiz ve Körler müeıaeseai binasının altölye üat 
katı intası ile hamam ve çamaşırbk tadili için yukarıda yazılı bedeli 
keşiflere göre açık eksiltmeye çkarılmııtır. 

ye kadar tarih şal1it olmamıştır. · Ingil- Künçer) 
tere ile Hindistan arasındaki ufak t<?fck 1 _ Sousa : Mar§ 
ihtilaflara rağmen böyle bir halin vu- 2 _ Fontenelle : Çingene kıı.ı. (Vals) 
kuu t:ıkdirinde Sovyet Rusya karşısın- 3 _ Rossini : Sevil berberi operasından 
da üç yüz milyon Hindli ve müslüman uvertür 4 _ Puccini : La Bohem ope
bir vücut gibi şahlanmış bulac~ktır. rasından fantazi 5 _ Meyerbeer : İliti
Netice itibariyle Sovyetlerin Hindista- fal marşı 15.15 • 15 30 : Kar.ışık müzik 
nı tehdid etmeler~ ihtimali ~ül~nç bir (pi.) 18.00 Program ve memleket saat 
hayalden başka hır şey değıldır;. ayarı 18.05 Müzik : Radyo caz orkestra-

-..Y.-- SA 18.40 Konuşma (Yurd bilgisi ve sev-
UZAK ŞARKTA ~i) 18.55 Serbest saat 19.10 Memleket 

Faris, 22 (Ö.R) - Röyter Ajansı saat ayarı, Ajans ve meteoroloji haber
Nankinden istihbar t:diyor : Van Çing leri ... 19.30 Müzik : Fasıl heyeti .. 20.10 
Vey tarafından Japon işgali altındaki Konuşma (Gtinün meseleleri) .. 20.25 
Çin mıntakalannda tesis edilen yeni Müzik .. 
merkezi hükümet siyasi konferansı ta- ÇALANLAR: Ruşen Kam, Vecihe, Re
rafından tas\'ip edilmiştir. Pekin ve Nan- şat Erer, Cevdet Kozan .. 
kinde kurulm\L'? olan muvakkat Çin hU- OKUYAN : Müzeyyen Senar 
kümetleri 29 martta kendi kendilerini 1 - Şerif İçli - Hicaz şarkı (Derdimi 
fesh~deceklerdir. ummana döktUm) 2 - Şevki - Hicaz 
FiN • SOVYET şarkı (Firakınla zalim) 3 - Hicaz şar-
Tfcaret anlaşması k.ı ,Aşık oldum ~avrucağım) 4 - Tak-

.. . . . . . sıın 5 - Hacı Arıf bey - Muhayyer şar-
. ~ı:üksel1 22 (O.R) - Helsınkiden bil- kı (İltimas etmeye ylre) 6 - M. Cela

dml.ıy.or : M?s~ova~,:ı sullı muahede~a: }ettin Pş .• Karşığar şarkı (Vah meyu-
ınesının tasdiklı nushalannın teatısı su vi.salindir) 7 _ Saz semaisi 
csna<;ıııda bir Fin • Sovyet ticari anlaş- OKUYAN : Mefharet Sağnak 
ınası iç_in . tt;ü~kerelcre başlanmasına ı - Nişabürek şarkı {Görmek lı;ter da
karar verilmiştır. ima) 2 - Ziya Paşa - Nişaburek şarkı 
M~zakereler M0:>kovada cereyan ede- tBin zeban söylersin) 3 - Ziya Paşa 

cektır. Nişaburek şarkı (Mesti nhım kim bü-
ALMAHY ADA yüttü) 4 - Ali Rifat - Nişaburek şarkı 

Amsterdam, 22 (A.A) - İsviçreye il- (Meyledip bir gülizara) 21.15 Müzik 
tica etmiş olan Rihndc kain Vereinigt.e Küçük orkestra (Şef : Necip Aşkın) 
Sthlverke maden müessesesinin idare 1 - Sehebek : İtalyan serenadı 
meclisi nzasıııdan Fritz Thyssnin yeri- 2 - Tschaikovsky : Serenad (Vals) 
ne Dr. Otto Stcinbruck tayin edilmiş- 3 - Bucruossi : Giribiribin (Pestalo7.za· 
tir. nın bir şarkısı) 4 - Louis Ancel : Kar-
MtJ'TTEFİKLERİN mençita (İspanyol Entcrmezzosu) 5 -
M•"-AYAATI Paul Lincke: Mizahi marş 6 - Beetho-

UD ven : İskoçya havaları 7 - Caludi : Ro-
Londra, 22 (Ö.R) - Amerikadaki İn- mans (Keman ve orkestra için) 8- Le

giliz ve Fransız mübayaat komisyonları opold : YugosJavy.ı incileri (Yugoslav
Amerikadan uzun mesafeli tayyarelerin ya halk fnntazisi .. 22.15 Memleket saat 
satılmasına müsaade edilinesini istemiş- ayarı, Ajans haberleri, ziraat, esham, 
lerdir. tahvilat, kambiyo, nukut borsası (Fiat) 

Müttefik milbaya.ı komisyonu Ameri- 22.30 Kon'l\§ID& (Ec.."'lcbi dillerde _ Yal
kadnn zırhlı plaklar, kınlmaz camlar ve ruz kısa dalga postasiyle) 22.30 Müzik 
benzin sızmıyan kurşun borular rnüba- Cazband (pi.) (Saat 23.00 c kadar yal-

Kanuni teraiti haiz taliplerin prtname ve projelerini görmek üzere 
her gün sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyon reisliğine müracaat
ları ve ihalesinin 29 / Mart/940 Cuma günü saat 1 5 de sıhhat müdürlü
ğündeki müteşekkil komisyonda yapılacağı ilan olunur. 

14, 19,23,28 875 (469) 

oro • 2'RAK2'0R rURK ANONİM ffıtlıetlnden : 
Şirketimizi hissedarları umumi heyetinin aşağıda gösterilen hususatm mil· 

zakeresi için fevkalade olarak içtimaa daveti idare meclisince kararlaftırı1-
ml§tır. Içtima 15-4-1940 Pazartesi günü saat 15 le şirketin Izmirde Atatürk 
caddesinde 172 No. da klin idare merkezinde yapılacaktır. Toplantıda hazır 
bulunmak istiyen hissedarların içtima gününden lAakal bir hafta evveline 
kadar hisselerini Osmanlı Bankası Izrnir §Ubesine veya şirket idare mecliai 
murahhas azasına tevdi ile mukabilinde muktezi duhuliye kartları almalan 
icap eder. 

Konuşulacak iş: 
Statünün dördüncü maddesinin tadi

li. 
MADDENIN ŞEKLI: 
MADDE 4 - Şirket aşağıda yazılı 

muamelelerle uğra~ üzere kurul
muştur: 

1 - Her nevi otomobil, kamyon, trak
tör, motosiklet, bisiklet ve bütün bun
ların teferruatı ve yedek alAt ve mua
meleleri ticareti ile her nevi sınat mua
meHH ve idh:ılat eşyao;ı alım ve satım 
ve komisyonculuğu: 

II - Otomobil, kamyon alel 'umum 
motörli.i ve mot.örsüz kara nakil vasıta
ları ve 5ınai altıt, e~·a ve makine]er ta
miratı. 

ili - Motörlü, motörsüz kara nakil 
vasıtalarının karoserlerinin inşası alım 
ve satımı ve tamiri. 

Şirket yukarıda gösterilen makSatlar
la münasebeti bulunan bil'umum mali, 
sınai muameHitı icra ve bu muamelatla 
iştigal edP.n diğer şirketlerin hisse se
netlerini ve tahvillerini mübayaa ve bu 
nevi ı:irketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyeti itibarile ~bu mad
dede zikredilen muamelattan gayri her 
hangi bir muamelenin ifa•;ı, şirket için 
nafi görüldüğü takdirde heyeti idarenin 
teklifi üzerine heyeti umumiye tarafın
dan ittihazı karar ediLnesine ve tadil 
mahiyetinde olan işbu kararın hükilmet 
tarafından tasdik edilmesine miitevak
kıftır. 

Bu suretle tasdik edilen karar isbu 
mukavelenameye zeylcn ilave olun~r. 

Şirket esas maksat ve tedviri muame
IAtı zımnında kanunu mahsusuna tev
fikan emvali gayri menkule tasarruf 
edebilir. 

MADDENiN YENI ŞEKLi: 
Madde 4 - Şirket aşağıda yazılı mu

ameleler ile uğraşmak üzere kurulmU§
tur: 

1 - Her nevi otomobil, kamyon, trak
tör, motosiklet, bisiklet ve bütün bun
ların teferruatı ve yedek Alit ve edevatı 
ticareti ile her nevi sınai işler ve her 
ttirlü mevat ve eşya ve emtia idhal ve 
ihracı ve alım satımı ve komisyonculu
ğu. 

il - Otomobil, kamyon, alel'umum 
motörlü ve motörsüz kara nakil vasıta
ları ve sınai alat, eşya ve makineler ta• 
miratı . 

III - Motörlü, motörstiz kara nakil 
vasıtalarının karoserlerinin il1§ası alım 
ve satımı ve tamiri. 

Şirket yukarıda gösterilen maksatlar
la münasebeti bulunan bil'umum mali 
sınai muamelalı icra ve bu muamelitla 
iştigal eden diğer şirketlerin hisse se
netlerini ve tahvillerini mübayaa ve bu 
nevi şirketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyeti itibarile işbu mad
dede zikredilen muamelattan gayri her 
hangi bir muamelenin ifası, şirket için 
nafi RÖrüldüğü takdirde heyeti idarenin 
teklifi i.izerine heyeti umumiye tara
fındnn ittihazı karar edilmesine ve 
tadil mahiyetindl' olan işbu kararın 
hükümet tarafından tasdik edilmesine 
mlitevakkıftır. 

Bu .!luretle tasdik edi1en karar işbu 
mukavelenameye zcylcn ilave olunur. 

Şirket esas maksat ve tedviri mua
melatı ;.r.ımnında kanunu mahsusuna 
tevfikan emvali gayri menkule tasarruf 
edebilir. 1003 (535) 

ruz uzun a ga po:m•S!Y e .. .c..>. - • Birinci Smıf Mütahassıs l LAN 

- Bir kaç aene evvel hilafet (Muta
assım) a intikal edince müprünileyh 
lranlılardan korkmağa başladı. Bahusus 
lranlılar kardeıi (Emin) i katil ve devleti 
biraderi (Me'mun) a teslim etmişlerdi. 
(Me'mun) lranlıların hemşirezadesi idi. 
Çünkü validesi acem id .. Jranlılar devleti 
l.em~irezadelerine teslim ettikleri zaman 
•efatından sonra büsbütün lranlılara na• 
kil ve tahvile azmetmiılerdi. ( Mutaas• 
tım) bu ,ahval karıaaında ka1inca kendi· 
.tine zahir ve muin olmak üzere medeni
yetle kuvvet ve aatvetleri bozulmamış 
bir kavimden aslı:er aramağa mecbur ol
mu§, bu evsafı cengaYer, az.im ve ikdam 
aahibi olan ancak l'.ürk kavminde bul
muş idi. l§te bu necip kavimden teşkil 
ettiği ordu ile kendi mevkiini tarsin ve 
tahkime muvaf lak olmu§tur. 

- Türk askeri Bağdatta mı ikamet 
fdiyor~ 

Merziban hunu söylerken yuzunun 
rengi atmış, çe-hresi11de endişe ni~ane
leri görünmeğe ba§lamııtı. Fakat bu ha
lini belli ettirmemek için öksürükten 
muztarip göründü. Bir ağlama tazyiki 
altında idi. Onu göste1memek için bı
yıklarını ailmeğe, gözlerini oğmağa ko
yuldu. Cihan hu luııatı ihtilas ederek 
{Aydoğdu) ile manidar bir tebessüm 
taati eyledi. Babasının se"gilisi hak.kın
da gayet teveccühkar davranmasından 
seviniyor, fakat onun hastalıktan dola
yı gösterdiği yeiıden dilgir oluyordu ... 
Bahusus pederinin {Aydoğdu) yu eev
diğini gördükten aonra onun berhayat 
kalmasına şiddetle ihtiyacı vardı. Ba· 
basının (Aydoğdu) ile evlenmesine 
mümanaat etmiyeceğine emin idi. ilk 

. fırsatta bu bahsi açmağa karar verdi. 

yaa etmiştir. d I .... _ · 1 .,.,25 23301 !!•••-------~-.. 
Fr ansaya te fekkür Y anni program ve kapanış 

1 

o 
Nevyork, 22 (A.A) - Cümhuriyetçi -ı1ı-- ' Al 1 

İspanyanın eski hariciye nazırı Alvarez Suudi Ara bistanm r. em 1 r 1 
Delvayo 500 bin İspanyol mülteci.sini d ostluk m uahedesi 
kabul ettiği için Fransaya teşekkür et- Kudus 22 (A.A) _ Suudi Arabistan 
miştir. ile Köveit prensliği arasında aktedilen 

IZMIR 1. iNCi iCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Dosya No : 1 1 61 1 
Bir borcun temini istifası için 28. 

2. 1939 tarihinde haczedilen Kestel· 
li caddesinde 8 numaralı birahane 
sahibi Ali Altana ait birahane eıya
sının açık artırma suretile 28. 3. 940 
tarihine rnüsadif perşembe günü sa
at 14 de lzmirde ikinci beyler so
kağında 45 numaralı mobilye ma
ğazası önünde birinci arttırması ya
pılacaktır. Bu artırmada muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde ikinci artırması 3. 
4. 1940 çarşamba günü ayni saat ve 
mahalde yapılacaktır. Satış peşin pa
ra Üedir. Ve yüzde iki buçuk dellali
ye müşteriye aittir. Fazla malumat 
almak istiyenlerin dairemizin 11611 
numaralı dosyasına müracaatları 
ilan olunur. 

Yüubi ... 

Fransız kabinesi 
Dün gece itimat 

-BiTMEDi,,,,._ 

Molotof Berline 

reyi aldı - BAŞTARAFI 1 inc:i SAYFADA 
başındanberi talcip ettiği politikada bir 

- BAŞTARA.FI 1 inc:i SAYFADA - değişme yapmnJ';n liizum gör üp görme

gid ince •• 

yeralmıştır. Pol Reyno yedi aylak harhın 
tecrübelerinden İstifade ederek milli bir- diğidir. 
lik kabineaini lı:urmuıtur. Yani cDala- ltalyan gazetelerine bakarsak, gayri 

muhariplik ·vaz.iyeti terkedilmiyecek .. 
~i!ı:diy~=Yk:bi;:,7i7~~~İ~fbi;t;~~~.no • Berlin - Roma mihverinin karşılaş-

Fransanın umumi siyaset hatları de- tıkları en nazik mesele, Jtalyan - Sovyet 
ii§miyecektir. Yalnız bu siyaset, artan münasebetlerinin yakınlnşmns!dır. 
bir şiddet, mütemadiyen kabaran bir Acaba hangi ölçü ciahilindc böyle bir 

yakınlaşma zemini bulunacak? enerji ve sarsılmıyan bir azimle yiirütü· 
lecektir. En büyük bir ihtiyatla karşılanması 
Dünyanın yeni Fransız kabinesini bü- Jfızımgelen haberlere görr. Molotof yn

yük bir itimadla karşılamış olması, Fran- kında Bcrlini ziyaret edecek ve ltalyan 
a.ız devlet şefinin intihabındaki isabete lmriciye na7.ın Kont C iano da aynı za-
dclild ir. manda Berlinde bulunacak... ü ç hari-

---JI..- ciye nazırı nrru;ında görüşmeler yapıln-
cak. 

Amerikanın sattığı ltalya bolşcvik aleyhtarı siyasetini 
harp malzemesi terketmiş midir? 
Brüksel, 22 (Ö.R) _ Amerika 939 se- Tuna ve Balkanlar havalisini Sovyet 

nesinde 1937 ye nazaran dokuz misli taarruzuna karşı müdafaadan vaz geç-
daha faz.la silfıh w harp malzemesi sat- miş midir? • 
mıştır. Şimdi her şey bir Italyan • Sovyet an-

Brüksel, 22 (Ö.R) _ Amerikanın Ka- ]aşmasına bağlı kalıyor, demektir. Fakat 
nada sefiri radyoda bir nutuk söyliye- bu anlaşmanın ne delilleri, ne vasıtaları 

pek acıkca görünmiyor.> rek müttfikleriıı h<trp gayelerini tasvip · • ---lı'-
etmiş ve So\'yet hükiimctini açıktan açı- 1. -~. hariciye 
ğa tenkit eylemişti. oa • - y 

Hangd 'ehrinln işgali dostluk ve iyi komşuluk muahedesi si
Brüksel 22 (Ö.R) - Hango şehrine ve ya.si arap mahfillerinde büyük bir mem

yarım adasına Sovyet kuvvetleri yarın nuniyetle karşılanmıştır. 
giriyorlar. Bu mahf iHerde tecavüz teşebbüsle~ 
Amerikan göntillüleri ne karşı arap memleketlerinin işbirliği 
Nevyork, 22 (A.A) - Seyyar hasta- çerçevesine giren bu hadisenin ehmmi

ne şoförü olarak gönüllü yazılan kırk eyeti tebarüz ettirilmektedir. 
Amerikalıdan mürekkep ilk grup yirmi - ~----

KAMÇIOOLU 
Cilt n Tenasül hastahk.luı 

VE 
Elektrik tedavileri 

üç martta Manhatta11 vapuru ile Fran- [ B 0 R s A l 
saya hareket edecektir. ltrır.•••••••mamımm•ai 

Birinei Beyler Sobiı No. 55 ... 
lzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalaruu 
kabul eder.. TELEFON : 3f7t 

- --
Vilayet Malıamından : 
Nefs Izmir Merkc7. kazası 
Belen başı 
Tahtalı 
Kızılçullu 
Buca 
Balçova 
Yeni köy 
Narlıdere, Abdull&h ve namı diğer 

Çeşmeli zndt' çiftliği 
Tırnzlı 

'Oz'OM 
282 Esnaf bankası 
101 A. R. Üzümcü 
94 S. Paterson 
92 D. Arditi 
85 Cevdet Alanyalı 
55 K. Taner 
30 Hilmi Servili 
28 İstiklal Şirketi 
20 H. Mehmet Ümitli 

787 Yeklın 

11 50 
8 25 

13 
10 25 
9 75 

16 50 
10 
13 75 
10 

12 
9 25 

20 
11 75 
16 
17 
15 
13 75 
12 50 

DOKTOR 

Celal Yartm 
IZMiR MEMLEKE2' 

BAS2'ANESİ DAHiLİYE 
MV'l' AHASSISJ 

1002 (.527) 

Bozyaka 
Karabağlar 
Uzundere 

a36543 i Dünkii yek\ın 
537330 ! Umumi ycklın 

No. 7 

lZMIR AHKAMI ŞAHSiYE S. 
Muayenehane: İkinci Beyler sr.1kak HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

No. Z5 TELEFON: 3956 
Oç kuyular 
Hacı Hüseyinler 
Şemik1er 
Ataiı Merainli 
Yukarıda isimleri yazıla arazi cüzütam-

larının itiraz tetkikata hitam bu1mut ol
makla 940 aenesi vergilerinin yeni tah· 
rir kıymetleri Üzerinden tahakkuk ettiri· 
leceği 2901 aayılı kanunun 1 O uncu mad
desi mucibince ilan olunur. 

1000 (532) 

No. S 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
241 çuval Su.'Wll 
213 balya Pamuk 
1000 kilo Zeytinyaiı 

55 
43 

Para Borsası 

9 75 
1175 ~ ...................... .. 
l3 25 
16 
18 

16 50 
59 
43 

P ARIS FAKÜL~İNDEN 
DİPLOMALI 

DİŞ 2' ABIPLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

Matuh olması sebebile hacrine karar 
verilen Bayraklıda Hafız Ahmet soka
ğında No. 14 tc oturan Fatma Altay ha
na vaıi olarak oğlu ayni yerde oturan 
Hüseyin Altayhan tayin olunduğu ilin 
olunur. 

996 (530) 

Hariciye nazırı B. Kordel Hul muma- nazırının beyanab 
ilcyhc bir telgraf göndererek bu hare- Paris 22 (Ö.R) _ Isveç hariciye na- .. • ••••• ••••••• .. 
ketinin A merikan diplomasi mümessil- z.ırı B. Tanner Finlandiya - Isveç ve 

ctlımuatn:r MERKEZ BANK.ASI 

KLEAIÜNG KUBLAJU 
Sterli.qten pyriıli ltir Tirk lirumm 

ma.bltilidir-

Hastalannı her • ün sabah saat 9 
dan başbyarak Beyler sokak Numan · 
zade caddesi 21 numarah muayene

~ hanelerinde kabul edu ler. 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral lerinc verilmiş ofan talimata muhalif Norveç arasında bir tednlüi ittüak akdi 

olduğunu bildinnistir. aleyhinde Sovyetlcrin itirazlarına sebep 
BİR İNGİLİZ bulmak güç olduğunu söyliycrek demiş-

. tir ki: 
TAYYARESi DÜSTO Sovyetlcr sivil mahiyette hiç bir ta-
Brükscl, 22 (Ö.R) - Bir fngiliz tay- leoleri olmadığını ve Finlandiy:ının cla

yarcsi Hofü•nda ara,.jsinc düşmüştür. hili ve harici siyncetin~ miidahale niyc
Uhidcn gel, n r".sıni haberlere göre, tinde olmadıklarını beyan e tmislerdi. 
tayyare Hnllrındn hududu civarında Al- F.i',er sulh müzakereleri esnasında bu 
man tay~ & clcı- ıyle bi ı "?'uh?rebe neti- 'Tlahiyctte müddcivat ileri sür.,r lerse ka- ~ 
ccsinclc düciiriilınü51fü·. l ki Ingiliz tay- ">ul edilemı~di. F inlandiva kendi mii
yareci<:i f<'1" f o'rıHı<:... ıla hcniiz buluna- ' adrlerııtmn hfıkim kalmak nz•nindedir. 
mctnııı:tıı Alman ıe~dvosunun 

Diğer t. rnfton ,.,jımıl denizinde bir 
Hollanda gemisinin kurtardığı dört Al- uydurma bir haberi 
man tayyarecisi bi r Ho11anda limanına Paris 22 (ö.R) - Pres Asssosyeşin 
çıkarıJmıstır. Kudüs civarında Avusturalya askerleri 
Irak hükümetlnin ile araplar arasında mUsademeler oldu-

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Sanat dünyasına .1z doğan bir zafer .. 
Takdirine kelime yctmiyen ve tak
dirine ülkC'lcr dnr gelen h5rika ... 

TAMAMİYLE RENKLİ 
VATAN 

KURTARAN 
ARSLA N 

1''ilml ni tııkdiın ediyor. 
K:ıptan Blodu ve çalınan 

tacı yaratan 
EROL FLAYN 

Güzelliğine doyum olmıyan 
O.DE HAVlLLAN 

tarafından yaratılan bu mucize filmi 
mevsimin en büyük zaferi olacaktır. 

Ayrıca: Metro jurnal ve Miki 
Seanslar, her gün: 4,30 - 6,45 - 9 da 
Cumartesi, Pazar 12 ve 2,15 te iUıve 

Sterlin 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
1sviçrc Frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 

Satış 
524 
Alış 

524. 
76.81 
4.508 

33.64 
7.385 
1.4459 
3.4244 
3.2217 
3.379 

23.09 
35.22 
64.44 

9Z 
1.97 

15.20 
83 

4.2159 

Alış 
521 
Satış 

521. 
77.21l 

4.536 
33.84 
7.428 
1.4545 
3.4445 
3.2407 
3.400 

23.20 
35.40 
64.83 
9Z 
1.98 

15.29 

.,. TELEFON : 3921 .. 
JZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Otobüs işletme idaresi için 6 

adet küçük ve 2 adet büyiik akimülatör 
satın alınm~ı. yazı işleri müdürlüğünde· 
ki şartname!!i veçhile açık ekeiltmeye ko· 
nulmuştur. Muhammen bedeli 740 lira 
olup ihale!!İ 8. 4. 940 pazartesi günü sa
at 16 dadır. iştirak edecekler 5 5 lira50 
kuru!Şluk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

2 - Otobüs itletme idareııi için prt
namesinde cinsleri yazılı l 8 kalem muh· 
telif yedek parça satın alınması, yazı it
leri müdürlüğündeki prtnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Muham
men bedeli 2 36 1 lira olup ihalcai 6. 4. 
9 40 pazarteai günü aaat 16 dadır. lıtirak 
edecekler 1 79 liralık teminah İf banka-

l'Pansız lladanesl 
Ope,..,til'Ü 

Her gün öileye kadar Fransız ._... 
nesinde, öğleden sonra Birind Bey
ler sokağında .... No. 42 ... 

TELEFON : Z310 

DOKTOR OPERA.TOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz bastalıklan 

MUwhassı.sı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: G&tepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

ğu hakkında Alman radyosunun verdiği 
askeri tedbirle ri bir haberi kat'i olarak tekzip ediyor. 
Brüksel 22 (Ö.R) - Irak hükümeti- Avustura]ya kıtaatı arasında disiplin 

nin miihim bazı askeri tedbirler aldığı mükemmel ve araplarla münasebetleri 
havas ajansı tarafından bildiriliyor. de çok iyidir. Alman radyosunun iddi

I rak yliksek müdafaa ş\ırası bu ted- aları hiltıfına olarak hiç bir Avustural-

~~>~ir~J~e=rj~tlı9v)==~·p~e~tm~i~§ti~·r~·~~~~!!!l!~~tlyCa2aa11k1e1n·· ·dlilvlanı harbe ~~~~~~~!!I 
Seansı PenaQ 3.UO'I 

4.2313 ama )'lltnanlı: makbuzile encümene ge-
3.a. lirler. 
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Halıcıların nazarı dikkatine 
TAMPON GRF.SöR cARNITORO (HALI DOKUMASI) ALINACAK ~ 

D. D. YOLAARI 8 CI IŞlEI'ME KOMiSYONUNDAN: 
Muluurunen bedeli (53-40) lira olan 10650 adet muhtelif ebatta t~pon 

tre.c>r garnitürü 8/4/940 Pazartesi günü saat (6 da kapalı za;f usulile Izmirde 
itlctrnemiz binasında satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek iateyenleriı:ı . ( 400.5 O>' liralık muvakkat teminat makbuzile ite 
lirrneie mani bir halleri olmadığına dair bey~nna.me ve teklif mektuhunu ay
nl ırün taat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeİeri lazımdır. Şartnamesi pa-
raaız olarak ioletme kalem.inde

0

n alınabilir. 20, 23, 27, 2 . 941 (500) 

1'ütün Korama Cemiyeti Ana Nizamnamesi 
st ~· 1 - 3512 numaralı cemiyeiler kanununun verdiği haklar dahilinde şah
l'Ulnıç bir kazanç mak.udı gütmemek üzere aşağıdaki ıekilde bir cemiyet ku

u UŞtur. 
uı. 2 - Cemiyetin. ana nizamnamesi: 

'.t I Ceıniyetin adı Tütün Koruma cemiyetidir. Merkezi ödemiştedir. 
opUianb yeri Gazi paşa caddesinde 107 numaralı dairedir. 

Cemiyetin mevzuu ve gayesi: 
<?•Yesi Türk tiltilnctilüğünün terakki ve inkişafı ve tütilnlerimizin nefa

letınJ temin ve muhafaza ile yabancı piyasalarda ba~ka memleket tütiinle
~-rekabet suretile tlitün ticaretimizin terakkisine hizmet ve ~u gayeyi' te
--en zürra ve fşçi!enn ameli ve nazari bilgilerinin artmasına çal~mak. Tü-
1~n ayıklanmasına, denk yapıldığında temizlemesinde, denk yapan
~ ehil olup olmadık.lannı tüccarla zürra arasında ihtilM zuhurunda mese
~ hallı için idare heyetinden bir kimsenin bulunması ve bu suretle mem
-~ «itUncülüğilnt- himıet etmekten ibarettir. 
~!.-Müessis v.alar: Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinden: 
~ mahallesinde Ruşen S. 14 N. H. Hasan Bozoğlu 
r~~·~esinde yayla S. 21 N. H. Mustafa Tezel 
·.~lllCllar m~~de Zafer S. N. 36 H. ishak Biçer 
~hiıcılar mahallesinde Hastane C. N. 61 H. Hayri üstün 
qkıncılar mahallP.Sitıde Şetaret S. N. 56 H. Fevri ·Yenice 

bi~~~ Maksat ve gayeledni kabul eden medeni haklara sahip ve 18 yaşını 
~ .. ıq her vatandaş aza olabilir. Aidatını ifa etmeyenler cemiyetin maksat 

~. gayeleri hi.lMına hareket edenler idare heyeti kararile çıkarılırlar. Bir 
-...ıt talep etmemek ~e isteyen aza cemiyetten çıkabilir. · ' 
l.a_ll. __ 5 - Cemiyetin şimdilik şubesi yoktur. icap ettiği takdirde idare heyet\ 
~e cemiyetler kanununun 2 nci maddesinin V. fıkrası mucibince şube 
~~ilir. Bu takdirde şubenin nasıl tesis idare temsil edileceği ve salAhiyet
~ derecesı kaymakamlığa a.rzedilir ve müsaadesi alınır. 

il. 6 - Umumi heyet idare heyetinin daveti üzerine her iki yılda bir teSis 
:eliği ayın ilk haftasında mutat içtimaını yapar. idare heyeti lüzum gördü

takdirde umum1 heyeti fevkalade içtimaa davet edebilir. 
ı...ı~nıiyetin azasının en az beşte birinin talebüe idare heyeti umumi heyeti 
~~ davet eder. 

il. 7 - Umumi heyetin vazifeleri: 
~re ve murakabe heyetlerinin raporlarını ve tekliflerini tetkik ve intaç 
1..._ -· Cemiyetin bütçesini tetkik ve kabul eder. icabında cemiyet.in feshine 
-rar verir. idare ve murakaba heyetlerini seçer. 

Umumi heyetin en az ü~ gün önce iki gazete ile toplantıya davet edildiği 
~aınesiJe birlikte ilAn edilir. Bu suretle yapılan toplantıda ekseriyet ha
il 01.nıazsa toplantı hir hafta veya 15 gün sonraya talik edilir. Ve bu toplantı 
~1 suretle ilan edilir. Ik.inci toplantıya ekseriyet aranmaz. Mevcut aza ile 
11 tar verilir. Umumi heyetçe alınan kararlar cemiyet binasında asılmak 
Uretiie azalara duyurulur. 

:re~· 8 - Idare hey~ti uı_numi heyetin aralarından seçece.ği b~ ~iden ib~
" U~. Bu suretle seçilen ıdare heyeti kendi aralarından bır reıs hır muhasıp 
~ksbır katip seçer. Tdare heyeti cemiyetin varidatını tanzim ve idare eder. 
~--adı ve gayesi dahilinde her türlü faaliyetlerde bulunur. 
'-ellliyetin sarfıyatını karar altına alır. 
~rnumt heyetçe verilen kararlan takip ve intaç cdçr.' 

· 9 - Heyeti idare fahri reicı intihap edebilir. · ' 
~ 10 - Cemiyetin aziılan yılda yüz yirmi lirndan fa:tla ve yüz yinni ku-

?d n az olmamak sartile ·aidat verir. 
lilt · .11 - Cemiyeti!'ı varidatı ve hesabatı umumi heyetçe seçilecek iki kişi
)ıl hır heyet tarafından teftiş VEt~urakaba edilir. Murakaba heyeti en az 
llrnda bir defa' murnkabasını yapar her yılın hesaplarını ayrı ayrı mutat iç-

alarda umumi hcvete ar:zeder. 
"Ye~· 12 - Cemiyeti~ ana nizamnamesi idare heyetinin teklifi ve umumi he
~n kararile değiştirilebilir. 

vey · 13 - Cemiyetin feshi halinde varidatı fesih t~rihine. kadar bir maksada 
~ 8 bir yere sarfı karar altına alınmamış ise umumi heyetin kararile bir 
~r müessesesine d€vri l'aizdir. 

gu · 14 - Cemiyetin varidatı, aza aidatı, tebeı-ruat, müsaınere, her türlü 
~eş ve menfaate terkcdilen hasılaltır. 

da · 15 - Cemiyetin varidatı: Idare heyetince zaruri görülecek masraflar-
n başka, yafnız mevzu ve gayelerinin tehakkuku için sarf edilir. · 

MUessls Müessis' Müessis Mücs.m Mü~~siş , 

1/1. Bozoğlu I. Bi~er M. Tezel H. Ustün · F.Yenice 
lt eyeti umumiyede seçilen idare heyetinin isimleri: 

'fist eis: Ödemişte Hastane caddesinde 61 numaralı hanede Şaban oğlu Hayri 
llrı. 

b \reınedar: ödemL~ Devrim M Ruc:en So. 'numara 14 Mustafa oğlu Hasan 
QOZ()ğ}u ~ . :t 

<>ğ~Up: ödemiş A1<ıncılar mahallesi Şetaret So. 56 numnra Abdurrahman 
u Fevzi Yenice 
~za: Ödemiş yayla <":ı.ddesinde 8 numarada Hüseyin oğlu Hfümü Karaorman 

la: Ödemiş Gazi paşa caddesi 77 nu. Hü!:eyin oğlu Cemal Kızmaz. 
999 (534) 

......____---~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Vakıflar müdü,.lüğün
den: 

Mev.kii Vakfa Muhammen B. Cinci No. 
Lira 

Baıab;ln yokutu Aliağa camii 800 ev 3 7 8 / 1 
> > 600 ev 379/3 
> > 700 ev 383/5 

y > > 600 ev 380/7 
artt tıkarıda müfredatı yazılı evlerin hizalarında yazılı kıymetleri açık 
\' ~1'.rnaya çıkarılmııtır. fhaleleri 1/4/940 Pazartesi günü saat onda 
?'fı.&_. flar idaresindedir. istekli olanların yüzde yedi buçuk pey akçesile 

~arı 10, 17, 23, 29 819 __ <4_4_2> ____ _ 

fs4MAı.rı ruzu MVDVaı.VCUHDEH : 
letin'~O, 20, ve 22 mart 94-0 tarihlerinde Yeni Asır, ve 17, 21 Mart 940 ta.rih
~a.9 Anadolu gazetelerinde intişar eden taş ihalesinin 312 metre miklbı 
aYlıı ~? Cumartesi günü saat onda, ve 520 metre mikabının da tatile rağnıen 
~saat on dörtte yapılacağı tavı.ihan ilan olunur. 982 (531) 

t~Af~R DEFrERDARl.ICIHDAH : 
Vergi :Yın oğlu Sabrinin Karşıyaka şubesine olan 682 lira 30 kuruş kazanç 
lt. d sı borcundan dolayı mumaileyhin tahtı tasarrufunda bulunan Karşıya
llı.e~i1~acı mahalJesinin Zafer sokağında kain 32-34 sayılı ve 960 lira kıy
l'tls1 • . ekı iki dükkanın yan hissesi idare heyeti kararile kat'i ihalesinin ic-

ıçı.n ( n .. d 1· I . 3 . san ç 1 gun miicldetle müzayedeye çıkarılmış olduğun an ta ıp erın nı-
arlinmba gtioü s<ıat 15 te idare hevetine ıniiracaatları ilan olunur. 
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Ferit 
Eczacıbafı 

PODRALARI 
. 

T cninizi korur 

.Jzmir 
lef on 

. . 

. . 
HER ZEVKE UYGUN DÖRT 

RENK tlZERİNE 

Beyaz 
Natürel 

Okr 

Posta, . Telgraf ve Te
müdü~l~ğünden: 

1- Eksiltmeye konulan it: lzmir Posta binalarile Karııyaka posta
nesi trotuvarlannın kare plaka döşemesi. 

2 - Keşif bedeli 822 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 14/3/940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle

dir. İhalesi 28/3/ 940 tarihinde Perşembe günü saat 14/ 30 da P. T. T. 
Müdüriyet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. 

' 4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik evrak müdüriyet le
vazım kaleminde bedelsiz suretleri alınabilir. 

5 - EksiltmeY,e girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair alın
ı:nı§ ehliyet vesikası ibraz etr~eleri lazımdır. 14, 17, 20, 23 872 ( 467) 

• . 9 

T. C. Ziraat Bankası .. 
i 1 KaıeuJıış taıeild : J888 

Sermayesi: 100.000~000 Türk Urasl.. 
'abe ve ajan adedi ~ ZCS2 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRtKTiRENLERE 28.800 URA 
· iKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
liı-ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aŞağıdaki plana göre ik
ramiye Jağıtılacakb.r : ' 

<i Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4. • 500 • 2.000 • 
4. , 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4..800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplanndakt paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dUşmJ. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar sen.ede 4 defa. 1 EylQJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarı"h

lerinde çekilecektir. 

• a 
Ankara .Polis Enstitüsü müdürltiiünden: 
Ankara Polis Kolleji Avan Proje müsabakası 
1 ...:... Ankarada · Polis enstitüsü yanın da inşa edilecek Polis kolleji için bir 

nvan proje müsabakC1S1 açılmıştır. · 
2 - Bu müsabakaya her Türk yüksek mimarı ile Türk yUksek inşaat mU

hendisleri girebilirler. 
3 - Müsabaka müddeti 25 Mart 940 dan başlamak ve 25 Nisan 940 da bitmek 

lizere bir aydır. · 
4 - Müsabaka talimatnamesi ve arsa vaziyet plllnı ile program İstanbul, İz

mir Nafıa mUdürlüklerinden Ankarada yapı ve imar işleri reisliğinden bedel-
siz olarak alınır. 22-23-24 969 (516) 

Beyoğlunda ' . 
BRiSTOL OTELi · 

/ Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

w. F. Renry Van der Zee · 
VelÜftkASI 

SPERCO VAPUR 
ACENTA.11 
- -;.-- · -ı;..-

AMEldCAN EXPO&T Lbrr.s blC. 
NEVYORK İÇ~ 

EXPLORER vapuru 24 martta bekle-
niyor.. . 

EXCHANGE vapuru mart sonlarıftda 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni-

D. T. R. T .• BUDAPEŞT 
BUDAPEŞTE İÇİN 

KASSA motörU 23 martta bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CA V ATINA Mot. 5 Nisanda bekleni

yor. 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE tSKENDERİYE 

İÇİN 
A TID Vap. 28 M.u1a doğru bekleni

yor. 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
Yapurlann hareket tarihleriyle nn

lunlard:ı.Jd detişikliklerden acenta m• 
auliyel kabul etrnn. 

Daha fazla tafsil.it için ATATURK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Z.. ve Ştı. V•pW' acentalıfına mtır.ca
at edJlmeıd rica olunur. 

n:t.DON: Zet1/21M 

Demirelli 
ikinci kordon (Cfimhuriyet Mer-

kez bankası a"rkasında) 88 mımara-

1 
da hususi muayenehanesinde hasta· 
lanm (tatil günleri hariç) her ıün 
saat ondan l Z ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

iıllm&m .... TELEFON:3~7 ~ıiil-----·· 
DOKTOR 

ADafATtKA SOSRTA ANONİMA 
Dl NA vtGAZYONE 

FEDERICO vapuru 25-26 Mart tari· 
hinde Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir. 

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

CI'ITA Dl BARI motörü 26-3-40 ta
rihinde gelerek İstanbtll, Pire, Napoli 
ve Cenova, Marsilya limanlarına hare
ket edecektir. 

ZARA vapuru 3-4-40 tarihinde gele
rek ertesi günU saat 5 şe doğru Pire, 
Brindizi, Zara, Fiyunıe, Triyeste ve Ve
nedik limanlanna hareket edecektir. 

CITI'A Dl BARI rnotöril 9-4-40 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket edecektir. 

clLtctA vapuru 20/ 3/ 940 tarihinde 
gelerek doğru Cenovaya hareket ede
cektir. 
DİANA vapuru 26/ 3/ 940 tarihinde 

gelerek doğru Venedik, Triyesteye ha-
reket edecektir. • 

NOT - BütUn bu vapurlar Triyest• 
veya Cenovada Şimalt ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden İtaUa 
Anonim seyriseiain şirketinin ve· Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain •ir
keti vapurlanna t~dilf ederler. 

NEERLANDAlSE ROYA.LE 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 23-3-40 tarihinde bek
lenmekte olup Anv~rs ve Hollanda li
manlarına hareket edecektir. 

ACHILLES vapuru 10+40 tarihinde 
beklenmekte olup Aıwers ve Hollanda 
limanlanna hareket edecektir. 

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

ROMANYA SEYRt SEFAİN 
KUMPANYASI 

SERViCE MARITIME ROMANIA 
SUCEA VA vapuru 6-4-40 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket cdt.>Cektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun n 

hareket tarihlerinin katı olmadı~m ve 
bunlann hiç bir ihbara lilzum 'Olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husmıta.ıı 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsiIA.t için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. Yefit Ağar TELEFON : 2004 • 2005 

t\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askeri Hastane 
DOGUM VE KA.DJH 
, HASr ALIKl.ARJ 

MVr AHASSJSJ 
Her ıfin ikinci Beyler sokak .No. 

79 da- Ç~ba fakirlere meccanen 

. DAHİLİ VE ZÖHRtvı HASTA

LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren.. 
İkinci Kordon (Alman komolosha

nesi karşısında) 206 numarada hastala
rııu kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON : 3458 

ı••••-a 
DOKrOR 

Slüeyman Çoruh 
Çoculı hastalllıları 

miitahıusw 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdiinü ikmal etmiştir. 
Hastalannı her gün kabal eder. 
Muayene ndrcsi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Gilrlcpe kı..rakolu kar

şısında 834/1 .. 
TELEFON : 2310 

(2241) 1 - 13 
• llSiQI 

Saii~B~~in 1 
Tekanci 

Çocuk Hastalıkları J\lütahassl.Sl 
BEKLİN ,.e KÖLN ÜNİVER
SİTESİ SABIK ASİSTANI 

Hastalarını ikinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her (Ün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON : 3453 
EVİ: 3459 

~llR'Jl8•1& ......... LU .. _,IDllllllllllll~rBlliillali 

OLiVfER VE 
ŞVREKASI ı,ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TEI..EFON: 2443 

Londra ve Uverpol haUan için 
piy&,'Wlın ihtiyacına göre vapurla
r1D11% sefer yapacaklardır. 

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

UMUM1 DENİZ ACENTALll°;I LID. 
ZETSKA PLOVİDBA A. o.-KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstenco 

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

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

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
.:NEA HELLAS • 

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

Gerelı: vapurların muva!!allt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
Daha faı.Ja lafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umumi deniz Act-ntalığı Ltd. milraca t 

edilmesi rica olunUJ'. 
Telefon : 4072 Mildü.riyet 
Telefon : 3171 AC'enta 

SATIŞ tLANI 
tZMtR SULH HUKUK MAH· 

KEMEStNDEN: 
Recep kızı Zehra ve Emine ve Meh

met ve Ahmet ve Saniye ve Fatma ve 
Şaziye ve Mehmet ve Hatice ve Haşanın 
oayian mutasarrif oldukları lzmirde Boz
yakada Ağa bey mevkiinde kain içinde 
bir kule \'e 95 zeytin ağacım havi eski· 
den bahçe halen tarla mahkemece ve, 
rilen izalei ouyu kararına istinaden 22. 
4. 940 pazartesi günü saat 1 S de lzmir 
Sulh hukuk mahkemesinde satışı yapıla· 
caktır. Bu artJrmada tahmin olunan he· 
del 1867 lira 70 kuru un yüzde yetmiı 
beşi nisbetinde bedel verildiği takdirde 
talibine ihalesi yapılacak aksi takdirde 
satış 15 gün daha uzatılarak ikinci artır
ması 7. S. 940 s3lı günü saat 15 de yino 
d airemizde yapılacaktır. 

Daha fazla malümat almak istiyenlcr 
dairemizin 934/ 3029 sayılı dosyasında
ki artırma şartnamesini tetkik etmeler! 
ilan olunur. 
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FOSFARSOL 
l<AN, KUVVET iŞTiHA Ş.URUB.U 

FOSFARSOL, Kwun en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlncıkları tazcliyerck çoğaltır. Tatlı i tah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik \"erir. Sinirleri canlandırarak nsnbi buhranları, uykusuiluğu giderir. l\luannid inkıbaz.tarda, 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyc, Sıtma nckahntlcrindc, Bel gevşekliği ''e ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayam hayret faidcler temin eder. 

FOSFARSOL'ün: Diğer bütün kuvvet şuruplanndan iistünlliğil DEVMfLI BİR SURETLE J{AN, KUVVET. iŞThıA 
TEMİN ETMESİ \"C ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmt milsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



Z'SRJA~IK 2J MART CUMARTESi 

Yeni kabine parlamento önünde 
Reyno kabinesinin meşgalesi kısaca şöyle hüldsa ediliyor: ''Kudretli 

Fransız düşmanı Almanyayı zarar vermez hale getirmek ... ,, 

Bütün Dünya matbuatı, 
-~~~~~~~~~~.-----~~~~~~~~~~ 

Yeni Fransız kabinesinin teşkilindeki 
isabeti takdir hisleriyle karşıladı 

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

Rcyno, kabinesinin beyannamesini okuduktan 
sonra Fransız meclisinde i stizah1:ıra başlanrl1 

PARİS, 22 (Ö.R) - Yeni Fransız 
kabinesi bugün saat 15 te mebusan ve 
ayan meclisleri huzurunda programını 
okumuştur. Yeni kabine dokuzu ayan
dan, yirmi ikisi mebusandan ve ikisi 
parlfuncnto haricinde olmak üzere (35) 
fizadan müteşekkildir. Naz.ırlar ve müs
teşarların beşi Radikal Sosyalist, altısı 
Sosyalist, üçü Rcpübliken Sosyalist, al
tısı sol cenah cümhuriyctçiJcr birliği ve 
müstakil radikal, ikisi cümhuriyetçi 
müstakil, üçü müstakildir. 

Haftada üç defa toplanacak olnn harp 
kabinesine başvekil Reyno, başvekil 
muavini Şotan, Milli müdafaa nazırı 
Daladiye, Mnliyl.' nazırı Lmnuro, müs
lemlekUt nazırı Mandelden başka bah
:riye nazırı Kampenki '\: e hava nazırı 
Loran Eynak ta iştirak edecektir. 

ROY'J'ERE GÖRE 
Lonöra, 22 (Ö.R) - Röyterin diplo

matık muharririne göre yeni Fransız 
kabinesi buhrandan kuv\'etlenmiş ola
rak çıkmıştır. B. Dalndiye orduda hfüz 
olduğu derin itimat ve muhabbet hase
biyle MilJi müdafaanın ruhunu teşkil 
l'tmekte devam edecektir. Başvekil ve 
hariciye nazırı Pol Rcyno Fransız mali
yesinde şayanı hn)'ret bir muvaffakıyet 
lrnzannuş olup enerjisiyle tanınmıştır ... 
B. Reyno, B. Daladiyeyi istihlaf için en 
yerinde şahsiyettir. Kendisi İngiliz dost
luğu ve sarsılmaz iradesi ile maruf oldu-
ğundan Almanyada hiç sevilmiyordu.. Paristeıı btr göriinüş 
Artık Almanlar Fransayı İngiltercden tır. Şimd ekibiyle oııu iş başında göre- ayni mesele hakkında ,,unları yazıyor: 
ı!ytnnak gayretini tekrar edemiyecek- ceğiz. « Bütün F rnneız milleti harbe azami 
lerdir. Ayan, mebusan ve bütün memleket şiddetle devam azmindedir. Daladiye 
BELÇİKA GAZf.'TELERLVE GÖRE muzaaf enerji istiyor .. • kabine~inin istifasına sebebiyet veren ih
Brtiksel, 22 (Ö.R) - Belçikada yeni Paris, 22 (A.A) - Yeni Fransız ka- tilaf haro prensiplerinden değildir. Hü

l'ransız hükümetinin teşekkülü, Fran- binesi hakkında muhtelif hükümet mer- kümetin harbı ~evk ve idarede daha faz
sanın harbi artan bir enerji ile sevk ve kezlerinde h5sıl ol n intiba, sureti umu- la §iddet ve enerji göıtermeıi arzusundan 
idare azmine del€Jet edilmektedir. miyc<le müsaittir. doğmuştur.> 

İsvic;re gazetelerinin fikri şudur : Nation Belge gau::tesi diyor ki : KABiNE HAKKINDA 
Enerjik bir şef arkasında enerjik Daladiye tecrüb~,:,i denilen şey haki- MECLiSTE M07.AKERELER: 

adamlardan mürekkep bir grup.. katte bir Daladiye - Reyno tecrübesi Brüksel 22 (ö.R) - Reyno kabine· 
Macar gazeteleri bilhassa harbin, idi . .Fransanın şimdiden ilk semereleri- sinin beyannamesi okunduktan sonra 

FranSlz parlfımentariı.minin harikulade- ni topladığı üç senelik plan Reynonun Fransız mebusan meclisinde istizahlar 
liğini bozmadığına ve Fransız siyaseti- eseridir. Çizilen hattı hareket bozulma- başlamıştır. 
nin kıvraklığına işaret ediyorlar.. Ro- mıştır. Reynonun şahsiyeti parlamento- Radikal sosyalist mebuslardan Cli· 
manya gazetelerine göre yeni kabinede- nun istediği dinamizmi haizdir. mor «Blumdan Reynoya kadan formu-
ki şahsiyetler harbin idaresi için kfıfi Algemeine Nande1sblad ismindeki !ünün sulh zamanında tahakkuk edeme· 
Lir garantidir. Hollanda gazetesi şöyle yazmaktadır : mişken harp zamanında tahakkukunu te-

Romada muhtelif tefsirler dolaşıyor.. Milli birlik tahakkuk etmiştir. Ener- essürle karşılamış ve kendi ~ahsı namına 
Umumi kanaat şudur : B. Reyno da, B. jik bir şefin arkasında enerjik bir grup söz söylediğini tasrih ederek kabinede 
Daladiye gibi harbi zafere kadar götür- \ardır. sosyalist nazırların bulunmamasının ko
mek azmiyJc müteharriktir. Hollanda mahfillerinde de Belçika münist propagandasını tenkil işini güç-
Alınan propagandasına gelince : Bu mahfillerinde olduğu gibi vaziyetin .şu leştireceğini söylemiştir. 

n1ccelede iki safha takip etmiştir : Bay bariz hususiyetine işaret edilmektedir : Bunun Üzerine sosyalist mebuslardan 
Daladiye istifa ettiği \•akit Alman gaze- Sosyalistler kabineye girmişlerdir. biri hatipten sormuştur. Memleketin en 
teleri bunu, Fransanın Almanyaya kar- Sivasi Rumen mahfillerinde Fransa- kuvvetli partisi hükümet haricinde ka-
ş; siynsetini değiştireceği şeklinde tefsir dakiw kabine buhranının süratle izale Jırs:ı milli birlik na!:iıl husul bulur. 
dmişlerdi. Fakat B. Pol Reyno başvekil t:dilmiş olması memnuniyetle karşılan- B. Galimar, istihsalin artmasına za-
e>lunca doktor Göht!lsin uşakları işin şa- ruret olan bir saatte yeni iş ihtilafları çık· k ınıştıı·. . 

aya gelmediğini ,uıladılar. Çünkü, Al- Gazelle De Popolu ismindeki Jtalyan masından endişe ettiğini ve ba~ekili, 
ınanların nazarında, B. Reyno da bay gazetesi şöyle yazmaktadır : hafi bir celııede, Sovyetlere karşı siyase· 
Çörçil gibi l numaralı halk düşmanıdır. Reynonun sonunu kadar harbe devam tini izaha davet ettikten sonra kabineye 
Bu da Almanların yeni Fransız başve- etmek taraftarı oldoğu muhakkaktır. itimad beyan edemİyf'ceğini söylemiştir. 
Jdlhden ne kadar çekindiklerini göste- Mesuliyet yükü onu korkutmıyor. Diğer bir mebus B. Ransi ayni neticeye 
rir.. varmış ve harp zamanında her siyaı\ 

Fransanın harp ve sulh gayeleri Bay BİR MÜSTE~AR ÖLDÜ kombinezonun harp gayretini tehlihye 
Daladiye tnrafınd,ın defalarca tekrar 1 düşürecegwini söylemi .. tir. Paris, 22 (A.A) - Yeni müsteşar ar ~ 
edilmiştir. Fransanın harbin başından listesine dahil bulunan mebus Lacourg- Cümhuriyet federasyonu namına B. 
beri aldığı vaziyet &ynidir. Hiç değişme- Maren bu kabinenin memleketre, çok 

rarıd Maison bu vcıLifeyi kabul etme- "' 
1niştir : Almanyayı zarardan beter bir yakın olan harici tehlikelere karşı koy-

diğ miştir. 
hale sokarak Fransanın ve · er millet- mak İçin, beklenmiş olan kabine olma-. Diğer cihetten öğrt:nildiğini göre, me-
leıin fl.sayiş, hürriy~t. emnıyet ve istik- dığını söylemiş ve grubunun kabineye tus Tranchard kalp sektesinden parla-
lalı;,i temin etmek. itimadını reddedeceğini ta~rih etmiştir. 

E · ·· mentonun koridorlr.nnda düşerek öl-
İ1'ALV AN GA7.1'.."'TEL ' RINE GORE Son sahifenin altına 

müştiir. 
Roma, 22 {Ö.R) - Yeni Fransız ka- Pııris, 22 (A.A) _ Pol Reyno kabi- B. Fernan Loran da başvekilin Sov-

hinesi hakkında gazetelerin tefsirleri · h kk d vet Rusyaya kar"ı na~ıl bir hattı hare-nesı a ın a sabah gazeteleri uzun " .. 
c.rasında hayret ve takdir izhar eden tefsirlPrdc bulunmaktadırlar. Bu gaze- ket alacağını sormuş ve Sosyalist na-
mütalaalar eksik değildir. ıelernen bazılan Pol Reynonun yeni zırlardan Maune i1e cıkan bir hadise 

Gazetta del Popolo Pol Reynonun bu- bir Kleımınso olacağını ümit eylemek- üzerine başvekil Reyno müdahale ede-
günkü buhranm yegane t;aresi olarak ıedirler. ı·ek şu beyanatta bulunmuştur : 
mu11ak surette askeri bir zafer kazan· Paris 22 (ö.R) - Yeni Fransız ka- •Fransa harp halinde iken hüküme-
mak lüzumuna kani (Jl<ın bir devlet ada- binesi parlamento huzuruna çıkmıştır. Un biricik \'azifcsi geılip gelmektir. Za
ını olduğunu ve nihayete kadar harpte Hükümetin beynnnamcsi mehusan mec- fer yolunda bir adım kazandırmıyan her 
dewım etmek fikrinde bulunduğunu ya- !isinde başvekil Pol Reyno ve ayanda harekete hiikümet muhaliftir .. • 
-zıyol'. başvekil muavini Şotan tarafından okun· Başvekil Sosyalistleri kabineye alına-

Almnn gazetleri Reyno kabinesini mu.ıtur. masının sebebi olarak memleketin en 
biiyük bir nıeınnuııi)-ctsizlikle karşıla- y ,.ni Franı.ız hükümetinin beyanname- kalnbalık partisi olduklarını !<Öylemiş ve 
nıışlardır. si kısa ve vecizdir. \'atanp<.'rverliklerini takdir etmiştir. 
Almaıı radyosunun ıll'şriyatı şu roz- Paris 22 ( ö.R) _ Mebusan mecli- Harbin ortaya c;ıkardığı meselelerin h~l-

1<.'rlc hülfı-;a edilehilir : sine umumi sivaset ve harp siyaseti hnk- li İ"in her kC'ste iş birliği elzemdir. 
·Bu kabine Plotokratik Fransanın kında iki istizah takriri vermiştir. Ba,ve- Kabined"' pek fazla nazır olduğu si-

Nnsyonal Soc,yalist Alınnnyaya karşı bir kil bu takrirlnin derhal müzakeresini temlerin° gelince, hasvekil nazırlara 
ılfını harbi demektir .. • t,.klif Ptmiştir. Müzakereler devam edi· lrnddinden fozln V<l.life tahmil edildiği 

:FRANSIZ f;AZETFLERİ yor. uımnıı hüki.imet \'~l.İf Psinin gayri mesul 
Pnris, 22 (Ö.R) - Entransijan gaze- 1 lükı.imetin kuvvetli bir itimad reyi ınemurla•·a kaldığını söylemiş, harp ka-

tc•sindc Gallus yeni kabine hakkında nlncpöı tahmin cdilivor. 1 bine"inde tcc;kili teıııcnni edilmiş olan 
~un1nn vazıyor : AMr:'qJKA GA7ETF.L ERiNE hırp komitrc;ivlc ckQlıomik ko'.'llitenin 

•Pol Reyno bizzat rneınlt>ketin dıs po- GöRE 1af., kkuk cttıf:ini .. nhıtmıştır. B. Rcyno 
litikasını idare edeetk, Ke Dorsevde Nev\ork 22 (ö R) - Nevyork Post knhın"nin siyao:;etini sijylcce tarif elmiş-
muazzam bir rol görecektir. Müttefıki- di} or ki: j tir : Milletin bütün enerjilerini toplıyan 
miz İngilizlerin yeııi kabineden ock « Rrrlin istediği kadar havalata dal- to>Jvekfın faaliyet .. 
memnun olacakları muhakkaktır Rey- sın. Bir demokrasi ne Almanyn. ne !tal- Hukümet işçilere anl.atmağa çalışacak
nonun kuvvetli şahsiyeti dün söylediği- ya, ne de Sovyetlerin asli\ yapamıyaca· tır ki mücadele ettiği komünizm ~azari
miz gibi onu tam bir ckıp şefi mevkiin- ğı ııeyi yapabilir. Yani harp icinde dahi y~i değil, fakat ihanet teşkilatıdır. 
ie görmemizı temirı edıyor. Reyno çok ihtilalsiz hükümet değiştirir.> Mali mesele hakkında B. Reyno har-

... ~--ti ~cilmistir Ek ':fıas~.wf118,Jan'i1r68rbe" :- • 

Bir lngiliz tahtelbahiri dün bir Almall 
vapuruna taarruzla batırmıştır 

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

Alman tayyareleri 
taarruz etm~şse 

de dün bir vapur kafilesine 
olamadı de muvaffak 

Londra 22 (ö.R) - 5000 tonluk He
den Hayn adlı Alman vapuru J utland 
sahillerinden sekiz mil açıkta Kategat 
sularında bir Inglliz tahtelbahiri tara
fından batırılmıştır. Alman gemi müret
tebatı gemiyi terk emrini aldıklarından 
tahlisiye sandallarına atlıyarak kfuni
lcn kurtulmuşlardır. 

Londra 22 (Ö.R) - Himayeli Ingiliz 
gcml kafilelerine taarruzlarında muvaf
fak olamıyan Almanlar, şimdi himaye
siz ve silahsız bitaraf gemiler~ taarruz
larını arttırdılar. Dün altısı Danimarka 
olmak üzere 7 bitaraf gemi batırılmış
tır. Batırılruı gemiler 2000 tonluk Kris
tiyans, 1200 tonluk Çarlko, 1600 tonluk 
Argo, 1200 tonluk Minsk, Viking ve 
Bodler gemileridir. Aynı zamanda Svin
t"r adlı Norveç gemisi de ihtarsız tor
pillenmiştir, 

Batırılan Danimarka vapurları mü
rettebatından 40 tan fazla Danimarkalı 
~emici boğulmustur. Bu gemilerden hiç 
biri kafile halinde seyretmiyordu. 

Ingiliz bahriye nezaretinin tebliğine 
göre, harbın başındanberi Alman hava 
taarruzları yüzünden batan ve hasara Bir Ingiliz tahtelbahir:i e
uğrıyan Inı:!iliz harp gemileri şunlardır: run makine dairesi geçen Salı günü bir 3 - Kafileye refakat eden harı>~ 

Birinci Teşrinin 16 sında bir muhrip- Alınan tayyaresinin attığı bombanın müerine hiç bir isabet vaki olnıa 
le bir kruvazör hafif surette hasara uğ- çıkardığı bir yangınla hasara uğramış- tır. 15, 
ramışlardır. tır. Danimarka bandıralı iki vapur ırl 
· 19 Teşrinde birinci Skapa Flov taar- Londra 22 (A.A) - Kiking \'C Bothol koçya sahil1erinde Alman tahteJbab 

ruwnda askeri yatakhane olan Ayron isimlerindeki Danimarka vapurlarında tarafından batırılmıştır. ·tlı~ 
Diik hasara uğramıştır. bulunanlardan sağ kalanlar 20 saat de- Almanlar Syltite yedikleri :mil Jtl' 

Son tanıTuzda .c:affıharp gemisi olmı- nizde kaldıktan sonra kurtarılmışlardır. darbenin hıncını almak için bir çıt ti 
:van bir gemi bir bomba isabetiyle hafif Bunlar, bu vapurların bir kaç saniyede ma yapmıslarsa da yalnız bitara 11 

hMara ui?ramıştır. battığını ve mUrettebattnn bir çoğunun taarruz edebilmişlerdir. 
Müsellt!h gemilere hücumların mu- in~ilfikl~r esnasında öldüğünii beyan et- Brüksel 22 (Ö.R) _ Almanlar tsJ; 

vaffakıyetsizliği görülmesi üzerine Al- mıslerdır. yare ile 42 bin tonluk harp ve tiCll 

nıan tayyareleri silahsız. bahkcı gemile- Diğer ci~e~n söylendiği~e ~öre .• ~e- gemisini batırdıkları iddiasında ~ 
rine taarruzlarını tevcih etmişlerdir. çen Salı gu~u Is~oç;:a sa~ıUen .açıgın- ediyorlar. Berlinde bu hususta ne~ 

Londra 22 (ö.R) - Norveç hariciye da batan .Mınsk ısmındekı Danımarka le bir rapora nazaran keşif tayY•rel 
na1.m profesör Kot taralından bildiril- vapuru ~ir Al~a:n tah~elbahi;i tarafın- ri~n verdikleri sarih ma1Ctmat uıerifl' 
diğine göre harbın iptidasındanberi Al- d?n torpıllenmıştir. ~ınsk bır kaç ~a: bombardıman tayyareleri 700 kilorlleuf 
manların bahri faaliyeti neticesi olarak nıyede batmıştır. Murettebattan 9 kışı uzakta bulunan düşman kruvazör, ~ 
mecmu hac.mi 110 bin tonu "eçen 50 36 saat su~a ~~ldıktan sonra kurtarıl- royer ve tayyarelerinin himayesi altlt' 
Norveç vapuru batmış ve 350 canın zi- mt~tır. Yedı kışı kaybolmuştur. da seyrüsefer eden 40 vapurluk tcafi

1
,t 

yama sebep olmuştur. Stokholmdan bil- Londra 22 (ö.R) - Ingiliz amirallı- nin üstüne iki üç saat içinde vafl!l~ 
dirildiğine göre avnı müddet zarfında ğı Alman tayyarelerinin kafile halinde ve onu dağıtmışlardır. Alman taYY 4' 
batırılan I~veç va'ourlannın savısı 60 sefer eden vapurlara taarruz ederek cilerinden bir telsizci tele! olmuştıırttıı'.· 
ve tonııi :Vl"kunu 76 hin tondur. Bunlar- (42000) ton hacminde bir çok ticaret bütün Alman zayiatı bundan ibarebt,ı 
dn da 299 ki~i telef olmuştur. gemilerini batırdıkları ve kafileye re- Fakat Ingiliz amirallığı bu .h11 dl' 

Londra 22 (A.A) - Algier isminde- fakat eden harp gemilerini hasara uğ- kat'i olarak tekzip ediyor. Kafıle. tif• 
ki motörlii Danimarka vapuru Atlantik- rattıkları hakkındaki Alman tebliğinin ğılmamış ve yoluna devam et:rnij JI 
te bir Alman tahtelbahiri tarafından baştan başa uydurma olduğunu kayde- Hiç bir gemi ne hasara uğramış, neıerl 
torpillenmiş ve bir kac dakika içinde derek diyor ki: batmıştır. Düşman, Ingiliz tayyarCt11-" 
dah~alar arasınd.akaybolmuştur. 1 - Alman tebliğinde mevzuubahs tarafından tardcdilmiştir. Bir .~~, 

Vapurun mürettebatından üç kişi ile olan kafile tamamen bitaraf ticaret ge- tayyaresi tahrip edilmiş, bir dıge 
bir kadın ölmiiştür. milerinden mürekkepti. isabet olmuştur. V 

Londra 22 (A.A) - Alboric isminde- 2 - Bu vapurlardan hiç biri batma- Almanların 42 bin tonluk vapılr tı1f 
ki 2.700 tonluk bir Ingiliz şilebi Gal sa- mış, yalnız Norveç ve Isveç bandıralı tırdıkları hnberinde 42 bin toniul< 
hillcrinde bir limana gelmiştir. Vapu- üç küçük vapur hasara uğramışlardır. fazlalık vardır! .J 
,.--~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~---_./ 

lngiliz 
nın 

Hava 
Berline 

Mareşalı
Ihtarı 

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

Eğer bir lngiliz şehrini bombalıyaca~ 
olursanız derakap mukabele edeceğiı 
- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

Mareı:al İngiliz hava devriyelerinin 
faaliyetinden bahsed~rken mayn döken 
Alman tayyarelerinin faaliyetine mü
him mikyasta mani olduklarını söylemiş 
ve Almanlar tarafından daha şiddetli 
hava taarruzları yc.pılacak olursa, İngi
Jız hava kuvvetlerinin bunları da karşı
lamağa hazır olduklarını bildirmiştir. 

Londra, 21 (Ö.R) - Silt taarruzunu 
idare eden filo kumandanı, 1918 harbi
ne iştirak ederek 25 Alman tayyaresi 
düşürmeğe muvaffak olan bir İngiliz 
hnva kahramanıdır. 

Londra, 21 (Ö.R) - İngiliz hava müs
teşarı Almanlarla mücadelede faLltiyet
lerini ispat elmiş olan İngiliz avcı tay
yarelerinin yeni tip ınitralyözden baş
ka hafif toplarla da ıniicehhez olduğu
nu ve bu tayyarelerin şimdiye kadar 

'ergiler ,.e istikrazlar la karşılanarak 
müvazenenin lemin edildiğini söylemiş 
VC' harici siyaset hakkında da şunları 
ılave etmiştir : 

Hür milJetlerden mürekkep yeni bir 
Avrupa yaratmak istiyoruz .. Niyetimiz, 
diğer milletlerin de hürriyet ordugahın
da yeralmalandır. 

l3u ıniinakaşalar neticesinde kabine
ye 156 ınuhalif ve 110 miistenkif reye 
karsı 269 re le itimat be an · · · 

__ ;jı_,___________ el: 
bir çok Alman tayyöresi düşürdükleri- ya fasılasız gidip gelmeğe deva!Je"Je' 
ni söylemiştir. yor. Hücumdan sonril adanın \ıc!i" 

Brüksel, 22 (Ö.R) - D. N. B . Ajansı içinde kaldığı hakkındaki İngiliı ~#~ 
Almanyadaki ecnebi muhabirlerin Silt sını bütün müşahedeler tekzip e 
adasına İngiliz hava hücumunun hakiki tedir. r).,ı' 
neticelerini kendi gözleriyle görebildik- Adanın cenubunda Hornwn tBY~ 
lerini bildiriyor. İngiliz haberlerinin hi- karargahında bir tek bina hasat~;fı' 
lafına olarak Hindenburg dalga kıranı mıştır. Bu da, çatısı bir bomba _,ı;r. 
harap olmamıştır. Trenler karadan ada- dan tahrip edilen askeri hastan~ 

Almanlar Polonyalıları 
tehcire başlamışlardır 

Paris 22 (Ö.R) - Resmi Polonya ajansına göre Almanlar hıJ~ 
Krakovi bölgesinden 120 bin kişiyi Almanyaya göndermeğe teve55 ıı 
etmiş bulunuyorlar. Bütün bir milletin esir sürüleri gibi istihdaoııl'lıı 
muadil oları bu tedbir bütün Polonyada derin bir nefret duygıı:,, 
uyandırmıştır. Her gün Polonyadan Almanyaya beheri 500 kişi tıı 
yan 50 tren kalkmaktadır. }ıı 

Londra 22 {Ö.R) - Bad ve Vurtensberg Alman köylüleri ıor 
Lehistana yerleştirilmek ihtimali karşısında endişe içindedirler .. JeJ'I 

« Berliner Lokal Anzayger » gazetesine göre Bad memleketı!l·ıesi 
en az 60 bin köylü ailesi ve Vurtensbergden en az 50 bin köylü 81.le' 
Polonyada iskan olunacaktır. Yani Vurtensberg köylü ve zirai İŞ~~t1 
rinin be.<jte ikisi, Bad memleketinde ise beşte üçi.i zorla tanımadı ııJf 
yabancı bir memlekete gönderilecek ve Alman istilasının tahrip et 
olduğu Polon a to raklarında ha ati 


