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lnıtiyaz aahibi: ŞEVKET BD..GIN 

Ba,nıuharrır ve umum! ne~iyat müdürü: 

HAKKI OCAKOOLU 

!!_nıanlar Ü~k şehirlere 
hava taarruzları mı 

h .zırl1yorlar? 
Alman tebliğı bütün Ame
rikada çok fena karşılandı 
PAR!S, 26 (Ö.R) - Alman}·aoın Vaşington sefiri Ameri

ka matbuatına ~yanı dikkat bir tebliğ . vermiştir. Bu tebli
ğin ilk kısmı, müttefiklere aCJk şehirleri ve. sivil halkı bom
bardırr.c:.n niyetini isnat etmekte ve bu takdırde Almanyamn 
kı!.:ısa )w;as. yap;ıeağmı bildirmektedir. 

Teb1iğin ikinci kısm;nda deniliyor ki : . 
·Müftefikler bitaraflar üzerinde gittikçe artan bır tazyik 

!!lif/arak onları harbe sürüklcmcğe çalışıyorlar. 
V ASİNGTONDAKİ İNTiBALAR 
VASİNGTON 26 (Ö.R) - Abnan sefirinin bugün Am~ 

rik~n ~natbuatın'da neşrettiği resmi tebliğ !:İyasi mahfillerde 
çok fena bir tesiı bırakmıştır. İngiliz ve Fra~sız. .t~~~elc
ı in.n aylardan beri Alınanyanın en uznk şehırlerı uzennde 
yaptıkh:n keşif uçuşlarında bombn yerine b~yan~ameler 
bırc.kmaktn oldukları göz önünde dururken Hıtlerın Ruz
veltc nnmus sözü ile yaptığı taahhütlere rnğmen Polonya 
şehirleri Alman tay;)."areleri tarnfındnn ~aK:ı!~P yıkılarak si
vil halk~ kar.şı en i11safsızca harek~t edılclıgı unuh~lmamış
ken, Alman sefiünin tebliği, Amerıkanın serbest vıcdnıuna 
karşı ~detn bir hakaret ve safderunane bir manevra sayıl
maktadır. 
FRANSADAKİ AKİSLER. .. 

En uı.ak çaplı tay,yare toplarından biri 
PARİS, 26 (Ö.R) - Sivasi Fransız. mahfilleri Va.şington

- SONU 3 ÜNCÜ Sft ıunmE -

8a/kanlar 
lgfal 
€dilemez 

-*--
ŞEVKET BİLGİN 

llii .. 
~ııı t'! tehJükeler karşısında Balkan· 
ıt '5asiyetini uyutmak istiyen sinsi 
'tta evradan bah~diliyor. Almanya 
"tt dos •rkadaşı Sovyet Rusya ve mih
~'U tu İtalya ile birlikte Balkanlan 
~ııy ttnıek niyetimle imiş ... Kurdun 
~il 'bekçilik etmesi .kabilinden bu 
~~ttiııd Cllrantisinin ~üphcli mahiyeti 
~~ ıırlııtt duracak deciliz. Biz sadece yc
:"lltl~ harp devresinde, Bal!<anlar ha· 
~ha~ \'aziyetin ne kadar istihalPyı! 
~lllb kayd ederek iizerinde bul•m-

l. lıit :ı Platformu tayine çalışacağız-
• "lll'ıut tr~e .şurası muhakkaktır ki, l'o
~lltıaıı ~ ı~tılasını takip eden günlerde 
"'lb~8 lle Sovyetler birliğinin B:tl· 
~ll~v Uzanan tazyiklerine karşı bir 
v~ız enıet seddi kuran miittefikJeriıı 
::a l>lk~arantHeri ve Ankara yardımlaş
l~ !>tr· ı olmasaydı harp kasırgası çok
~~ 1 hnaı.~anları sarmış olacaktı. Bal· 
~ Softı~gün vaziyete daha ce~art>tfo 
\ lıı~oı-) kanlılıkla bakmak imkanını 
eı ı. · ~rsa bu neticc .. ·i her <:eyden ev-

Q)d ~lld'l . • '"' ~ • 
lılt]a 1 erını te~ci edenlere medyun 

?-i~i 11111 tıııutnmazlar. 
~~ tiin~·~Pngandası giindelik nıasalla
ı;ı:l'ir e~ e~dc kökle en hu hakikati 

tu.ııı 1/ınıyeceği gibi hın p kundakçı
~Uttj d •tnler olduğu hakkındaki kana-
'CaI:tır~ değiştirmeğe mm·affak olamı-

lı .\Jıtıa 

Bitar aflar karar . vermelidir 

lngiliz tahtelhahirleriAI
manyaya demir cevheri 
sevkiyatını durdurdu 

-------------x*x-----------
Pas·f V C mümaşaatkar bir bltaraflık 

artık devam edemez 

Bir Ingiliz harp gemisi 
Londra 26 (ÖR) - Ingiliz tahtelba- eden iki Alman vapurunun Norveç kara 

birlerinin şimal denizinde harekete ge- suları dahilinde batırıldığı iddiasını 
çerek Norveç]c Danimarka suları ara- Norveç hükümetinin bir şikayet notası 
sında ve Kategat boğazında büyük fa- takip etmiştir. Büyük Btitanya bu Nor

Alman ordusunda 
firarlar baf ladı 

• 

Amiral Muren Kültiirparkta ekiplerden birini tefti§ ediyor 

Nafıa Vekilimiz· 
Tire civarında inşa olu
_ nan regülitörü mühim 
bir nutukla açacaktır 

Evvelki gece Denizli treniyle, sula
ma işlerini tetkik için Gonca1ıya giden 
sayın Nafıa vekili general Ali Fuat Ce
be.soy dün gece trenle Çamlık ~1asyo
nuna gelmiştir. 

Nafıa vekili Goncalıda trenden inin
ce otorayla Çivril civarında Sundurlu, 
istasy.onuna gelmiş, muhtelif tesisleri 

uzun uzadıya tetkik etmiştir. Su işleri 
umum müdürü H. Salllhittin Büke ken
dilerine izahat vermiştir. 
Nafıa vekili oradan Nazilliye geçmiş 

ve gece saat ikide trenle Selçuk civa
nnda, Çamlık istasyonuna gelmiştir. 

Bize verilen malumata göre Nafıa ve-

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

Fransız 
·-*-

Amiralı dün Kültür· 
parkta müdafa .ı ekip· 

)erine bir tecrübe 
.yaptı~dı 
--*--. 

·Akpm Nazillinin 
planını hazırlamak 

· üzere Nazilliye · 
'hareket·etti..e · · 
Şehrimizde tetkiklerini genişlctcı~ 

Fransız amirali Moren dün sabah sehir
de bazı gezintiler yapmı~, öğleden. son; 
ra Kültürparka gitmiştir. 

Amiral l\loren Kültiirparkln kendisi
ne intizarda bulunan ha\'aya kar,şı pa· 
sif müdafaa ekiplerinde yer alan tesis· 
Jeri görmiiş ve bir tecrübe yaptırmıştır. 
Uzun süren bu tecrübe gayet muvaffa. 
kıyetli olmuştur. 

Haber aldığımıza göre İzmirdeki pasiJ 
müdafaa tertip ve te~hizleri heniiz ha
kiki ihtiyaca tekabiil edecek bir ')ekil
de değildir. Yeniden bazı tedbirler alı
ııacak ve tesisat rnc~dana getirilecektir. 
Yapılacak işler için vilô~·etin ve bc:lcdi
~·enin yardımlarının geni. letilın~inc 
kat'i ihtiyaç '\.'ardır. Vilayet ve beledi· 
yenin bu husus için ayırdıkları tahsisat
lar gayet noksandır. 

AmirAl diin itfaiye mcrkezi~e de tİğ
rıyarak bir müddet meşğul olmw;tur. 

• Kontr Amiral Moren di.in a~am :Sa· 
zilliye hareket etmiştir. Bugiin Nazilli· 
de tetkikat yaparak perşembe günü şeh
rimize a\·det edecek \C cuma günü İs· 
tanbula gidecektir. 

Kendi ihtiyacından evvel 
-· Amerika müttefiklere en seri ta yare

lerin inşasını fabrikalara emretmiştir 
................................................................... 

Nevyork 
gazetesi 

Heral·d 
şöyle 

Tribuna 
söylüyor 

HAnterikanın emniyeti bakımından . 
müttefiklerin seri bir zafer kazan-~ 
maları .matluptur. Ancak böyle bir~ 
zafer Amerikayı haı'he girmekten: 
kurtarır.. : 

·······~········t.·················································· PARIS, 26 (U.H) - Fransız siyasi mahfillerinin kaııaa-
tine göre Almanya şimdi alelade bir sulh te.şebbüsilnden 
başka ~eyler dü~nınektedir . . Bilhassa Amerikanın ınüt1e
fikler~ büyük harp malzemesi ve tayyareler teslim ettiği bir 
sırada Amerika umumi efkanda asılsız ithamlarla tesir ya
parak bu .mnlz me sevkiyntına miini olmak Amerikanın 
enerjik matet.val yardımını durdurmağı ümit ediyorlar. 

. B. Ruzveltin en ... eri Amerikan tayyarelerinin miittefikle
re satılması için vçrdiği müsaade Alrr.<m tebliğine güzel bir 
cevaptır. 

Nevyork Berald Tribiin yazıyor : 
- •Amerikan sulhu ve C"mni)·cü b:ıktmından miitteftkle

rin serı bir zafer kazanmalan mntliiphır. 
Ancak böyle bir zafer A'mcrikani~ harbe girmemc~inc 

karljı rn hiiyiik garantidir. 
Şu halde nıiittefiklerin zaferi ka7.anmalarına yardım ede· 

cek hüıiin ~asıtnları onlara \•ermekten daha tabii ne olabilir.• 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİTh'DE -

~!')) Po~~ ?• hadbelcrin tazyiki altında 
lıı tbur ~~ıka ında bazı tadilat yapmağa 
'Utı başı. nıuştur. Nazi de\•let adamları
) ~ hıra~a endi ele.ri Ahlokayı hüküm
t~tı dU tnak. olduğmıa göre, Alman
~ ~iy nya ıle ticaretinde hayati bir 
"-rtıiı 'Yolet ta~yan Balkanlar ve Kara
~ lıarb Unu_ §tmdi mümkün olduğu ka
~~ iste: s~rayetinden uzak bulundur
~İ; 'tbepı:s.ı ~erıdisine karşı itimadsız
~ .lteyfi . tını izaleye yardım edecek 
fit~ Pol~t~kat değildir. Zira bu ı;ebepler 

LONDRADAN BİR GÜRÜ~CŞ 
~~eUeri Skan~na~adan Almanyaya veç no~sma narik&n~ fakat k~1 ve -~--~~~--~--~~--~~----~------~~~~-~~--------~--~--~------------~------~ 

b- 1 1 ının ruhunda mündemiç-
~ ııvaııı . 
n~ur. n ınahıyeti dün ne ise bugiin 

~lltJ~"aflar çtın d" .. ~ b ll "t: ~ u uşunmege nıec ur-
~~ harp 

), •iter i ~asıl \'e ne şekilde biter? 
~ ııı~ 4ek~~~erc. ve Fransanın Jikidas
tttı~lfk tnill e hır ııetke mukadderı-.e 
•e.1tıtı olarn etlerden hiç biri hayatından 
~· da\'ası aıJar. Totaliterlerin mfü~te
tli 11lı olnı k A vrupanın mukadderatına 1 11~.~İ'-] a. • kendi dii ündükleri. ken- ı 
~Ya... ~ erı g·b· h" 
"...,.dır. ı ı ır A \'l'Upa ~·aratmak 

tıı· u d(l .• 
·~~~ ~!~nceııin neler ifade ettiğini bil

• • nıı? 

re ·ı 
'6-u.~ t ?!.,ansanıo Avrupa işle

.. ,.u 2 .anCt SA.u1FEDE -

sevkiyatı ansızın durdunnuşlur. Bu ha- azimkar bir cevap verecektir. B • F ı · • e 
ortaya koymuştur. nu haber veriyorlar ki Ingiltere Alınan-dic;e bütijn bir bitaraflık meselesini de lngiliz gzaeteleri daha şimdiden şu- ır ra n sız genera ıne gore 

Isveçten demir yüklü olarak hareket - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Yıllık Toplantısını Yapan y k k -·~~h· · t 
·---x*• . a ın şar ta en mu ım emnıye un-

Esnaf ve Ahali bank~sı- Suru Türkiyenin oynadığı roldüf 
nın son bir yıl jçinde ·elde 
ettiği parlak netice 

Banka hissedarlarına 80.554 li_ralık 
karın karar verildi 

Pnris 26 (Ö.R) - Parıs - Suar> gaz,,_ 
tesi yakın şark askeri vaziyeti hakkın
da bir Fı·ansız generalinin şu miitaltla
tını neşrediyor: 

cMısır ve Filistindekl lngiliz kuvvet
leri, yani Bilyük Brfüınya, Yeni Zeland 
Avusturya, Hind kıtaları yeklınu hak
kındaki tahminler mtitehaliftir. Sovyet 
ga7eteleri 100 bin kişiden, Almanlar 70-
80 bin kişiden bahsediyorlar. 

«Fransız kuvvPtlerinc gelince, bunla
rın miktarı hakkında hiç bir rakam zik-

- *-da. birinci sınıf unsurlndan mürekkep· hini yapmak Jüzumsuzd\ll'. Onu bütün 
muazzam bir ordu vardı r. Bu ordu müs- cihan tanır ve başkumancfanı da geçen 
temleke piyadelerinden. Cezayir \'e Fas harplerde iktidarını ispat etmiş olan bir 
avcı taburlarından, hava kuvvetlerin- a kcroir. Şunu da ilave etmek icap eder: 
den mürekkeptir. Fransanın yakın şc>rk Türkiye müstesna bir sevkulceyş ffiC\'• 

kuvvetleri en iyi harp malzemesi ile kiini işgal etmektedir. A vrupada Ro
miicehhezdir ve general Veygandın ida- manya, Yunanistan ve Yugoslavya gibi 
resi altında her gün daha ziyade talim sadık müttefikleri vardır. Vaziyeti iti
görmekte ve mevkiini ~k\'iyc eylemek- bariyle hem Knradenizi, hem Akdenizi 
tedir. kontrolü altında tutan Türkiye Kafka5 

«Fakat en mühim unsur Tiirkiyenin hududunda da Gürcüstana doğru en iyi 
şecaatle ve a1.imle müttefikler rarafın- yoJları elinde tutmaktadır. Tiflisi, Ba-

ır. Türk askerinin med- - SO~U ' t)NC'C SAB1FEDE -



nBeşinci Murad~ 
-tt'1)f Ve Annesi 
Tefrika: 21 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her iki tPraf birbirini yere vur11ıak 
tertibat almıştı • • 

ıçın 
~~~~~~~~~:x*x~~~~~~~ 

Bunu ümit eden Mithat paşa, tirilen hünkara, ~imdiki aadrazam 
karışık.lığın devamına artık lüzum ile diğer vükela, hepsi birden kafa 
kalmadığını görmüş, talebei uluma tutuyorlardı. 
müderrialeri vuıtaıilc tekrar med- Evet, anasının hakkı vardı. Bu 
reselerine dönmeleri emrini ver- ne biçim padlfahlıkta aan ki>.. Ken· 
mişti. di sivrilttiği, bu yük.tek mevkilere 

Softalar, senelerdenberi çektikle- getirdiği vükelanın hepıi de, ıimdi 
ri hıalde bir türlü sonunu getireme• elele vermiş ve cümleai birden aley
dikleri Nasara Yanıiru sığasına ye- hine söz birliği yapmı§ gibi görün
niclen başlamak üzere medreseleri- mekte idiler. 

ne döndüler. Hayır ... Bu hale bir müddet da-
Karışıklık artık örtbas olmuş gibi ha tahammül edebilmeıi imkan ha· 

görünüyordu. ricinde idi .. 
Fakat her iki tarafın da birbirine 

Yeni aadrhaın Mehmet Rü,tü 
karşı niyeti gayet kötü idi. paşa, bu kadar acne açıkta lialdıa-ı 

Sultan Aziz ne yapıp yapıp bir halde bundan ibret almamı , hala 
taraftan lstanbula biraz asker getirt-
mek, bu kuvvetle her kesin gözünü 
yıldırıp Mahmut Nedimi tekrar iş 
basına geçirmek iıtiyordu. 

Beri tarafta Hüaeyin Avni ite 
Hünkan devirmek i inde vükela
dan ba~lıcalarını yola yatırmağa 

muvaffak olmu~tu. 
Müstebit sultanın tahttan indiri· 

]eceği gün, hatta ıaat ve dakikasına 
vanncaya kadar her şey tamamile 
tesbit edilmişti bile 1.. 

Sadrazam, Şeyhül'.slam, Mithat 
paşa, Kayserili Ahmet paşa, Darı-
ura reisi Müşür Redif p<lf8, Rüsü

mat emini Sadık pa§a, bu i~e Hü
seyin Avniye yardım için and İç· 
mişlerdi. 

Hal' meselesi en ince teferrüatı
na kadar gözden geçirilerek artık 
bir emri vaki teklini almış bulunu
yordu. 

Hal'm icraata taalluk eden kısmı
nı mektebi harbiye nazırı Süleyman 
paşa deruhte etmişti. 

o eski inadını, o titiz, ters huyunu 
bir türlü değiştirmemişti. 

Sultan ·Aziz ona ne emretse, ola
maz diyerek hünkara dayatıp duru
yordu. Validesi sabretmesini ken
disine tavıiye etmekte iae de, kendi 
yerinde o olıun da gelsin huna kat
lansın? .. 

Bir arslan, göz göre göre elinin 
kolunun bağlanmasına nasıl muva
fakat edebilirdi? .. 

Bunak sadrazamla arkadaşları
nın pad.isah hakkında çok yaman 
bir kasıdlan olduğunu i e vazivet 
açık bir surette belli ediyordu. Ge-

çenlerde Mithat pasa ile görüştüğü 
sırada, bu sivri akıllı vezir kendisi
ne, Avrupa dev Jetlerinde olduğu 
~ibi, Osmanlı hükümetinde d.e Mcş
Tutiyet idaresi tesis etmek lüzumu
nu anlatmıştı. 

-BiTME 1-

KISACA: 
ı h k f b ......l...._• •••••••• 

şte er i i tara t.a. İc.otrini yere 
·vurmak için bu suretle tertibat al
mışlardı. 

Acaba hangi taraf bu işdc Taki· 
bini haklamağa muvaffak olacak
tı? .. 

Sultan Aziz taarruza geçmekten 
çekiniyordu. 

Vükelayı devirip Mahmut Nedi· 
mi tekrar sadrazam yapmak ve dı
şardan ask.er getirerek softaları ve 
Mithat paşayı tepelemek tasavvuru 
vakıa sabit bir fikir halinde, onun 
kafasının içinde yaşamakta idi. Fa
kat icraata geçmek için şimdilik ze
min ve zamanın müsait olmadığını 
sezmesi hünkarı taarruza geçmek
ten menediyordu. 

Hüseyin Avni ve arkadaşları iise, 
tepeden tırnağa kadar ihazır, hare
kete geçmeğe muktedir bir vaziyet
e idiler. 

.Şu hale bakılırsa kabağın ergeç 
hünkarın başına patlaması muhak
kak görünmekte idi. 

Malum ya atalar sözüdür: 
Damada süren, tavlada vuran 

kazanır, derler!.. 

** O nbah; gümüı kahvaltı tepsi-
sinin önünde birdenbire düıünceye 
dalan Sultan Aziz, o vaziyette ma
zinin bu latif günlerini birl>ir cözü
n ün önünden geçirdi. 

Sarayın Mahmut Nedim zama
nındaki ıhatile fimdiki durumu ara
sında daifar bdar fark ıvardı. Mah
mut cd1m zamanında en ehemmi· 
yetsiz bir ernxi bile dedıa.I yerine «c· 

- --Büyük tarih ve 
(ıKINCI 

ALİ BABA 
---tr-

YAZAN: Eczacı .PC. K.tmU Aktat 

Bazı öyle ad ve öyle sıfatlar vardır ki 
birbirine uymalariylc ortaya bir tip ya
ratmalan bir olur. Aü baba bunlardan 
birldir. Türk inkılabı bey, efendi paşa, 
molla ve sair sıfatlan ortadan kaldırdı .. 
Fakat Ali baba duruyor. Baba güzel ve 
mukaddes bir sıfattır. Aristokrasi ko
kan beybaba, paşababa tarihe karışma
sına rağmen Ali baba revaçta ... Fillın 
kumpanyaları Şark mevzulannı ele al
dıkları vak.it Ali babayı, Fatma adını 
hiç ihmal ~tmiyor4ır. Gerek Ali baba 
~;e gerekse Fatma şarkı, ifade ettikleri 
hnlde bi.zl hiç temsil etmemektedir. 
Türkün tek timsali vardır : Mehmetçik .. 

Son senelerde Ali baba filimleri pek 
çoğaldı .. 

Ali baba denilince, ınuhayyelemizde 
dinç 'e gür sakallı ~eki bir ihtiyar tipi 
canlanır •. Filimlerdcki Ali babalar hlç 
te lha;-alimizde yaşıyan Ali babalar de
ğildir. Orada gördüğümüz !ipler &inema 
rejisörlerinin kendi ha; .. allerinde yaşı
:van Ali babalar -0lsa gerek.. LM aramız· 
da ben ne vakit Ali baba adlı bir filim 
seyrc>tmiş isem mutlaka eğlenmiş, be
hemclıal Türk müziğinin en şakrak, en 
hoppa curcunalarına rastlamışımdır. Ali 
baba sinemacılık i'ileminde bir tip yarat
t: diyordum. Acaba neden şerefli bir tip 
yaratmak için Ati baba diyorlar da Ah
met baba, Mehmet baba, Hasan baba de
miyorlar? ... 

Araplar lküllanbeyine •Baba Hasan• 
derler. Babalı,ğı iptizale uğratarak i~ 
Hasan babadan •Baba Hasan• a dök· 
rnek için olsa gerek .. Amma gördüğüm 
fil.imlerde Ali ~banın. baba AUlik et
tiği de eksik değildir .. Ha Ali baba ha 
Baba Ali.. 

macera romanı 
KJSJM) 
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)ardı. 

Fnribol : 

~ --- - -
A ., , ,.., ••• • 

Bergama ---·--Civarında bir ao ygu11-

cu yakalandı 
&rpma kaz.asına 5 kilometre rpeı::a

f eıle Yeya\öy meurhğında elinde çifte 
av füfengl bulunan hüviyeti meÇhul bir 
fahll, yoldan geçmekte olan tpffir Slik· 
rünün idaresindeki 42 sayılı otomobilin 
önüne çıkarak dur işareti vermiş ve 
durdurmuştur. 

Suçlu derhal şoförün ve yolcuların 
Uz.erlerini arıyarak şoför ŞükrUden 520 
kuruf ve yolculardan da 15 lira para 
gasbetmiş ve kaçmıştır. 
HA~ zabıtaca haber alınınca lıe

men tahkikata baslanmıı, yapılan sıkı 
takip neücesinde Kadiriye köyü civa· 
rmda ormanlar içinde bir şahsın giz
lendiği görU1erek yakalanmıştır. 

Yakalanan suçlunun ynoılan isticva
bında Bahkesirin Kaput nahiyesine bağ
la Karacaören köyünden Mehmet Çağ
lar olduğu anlııcılmı , tevkif edilmiftir. .,,,,__ . .,,,,,.,,,,, 

B. GA~İP BAHTİYAR 
lstanbulda bulunmakta olan Parti 

mUlettiJimiz B. Galip Bahtiyar Göker 
ehr1mize gclmictir. -x-

R.-.nzin • ~az 
Mınt.akamıztn neraken· 
de satıs 112ft~ri 
v!layete blldirilcli 

Ticaret vekaleti benzin ve ~azyağının 
mıntakamızda ~rakende satıc; fiatlerini, 
her türlü masraflar ve kar dahil olmak 
üzere vilayete blldirmİ,'ltir. 

Cift büvük teneke benzin satış fıatı 
Aydında 690 kuruş, Nazillide 695 ku
ru-, Sökcde 680 kuruş, Izmirde 670 ku
ruc;, Bergamada 690 kuruş. ödemişte 
685 kuruş, Tirede 675 kurustur. Izmir
de benzin dökme litresi 18,30 kuruştur. 

Cift büvük teneke gazyağı fiatlerine 
gelince: Aydında 610 kuruş, Nazillide 
f.20 kun•ş, Sökede 610 kuruş , Izmirrle 
600 kuruş, Ber~amada 610 kuruş, Öde
mi!! ve Tirede 605 kuruştur. 

Izmirde gazyağı dökme litresi 18,05 
kuruştur. -·-Belediye memurları-

nın tekaüdi vesi 
Belediye memurları için hazırlanma

sı düşüniilen tekaüd layihnsuıın umzi
minde istifade edilmek üzere Dahiliye 
vekaleti vilayetten bazı .malUnıat iste
miştir. Vekalefın gönderdiği cet
vele belediye memurlarının yaşlarıJ hiz
met müddetleri, gayri safi maaş ve üc
retleri doldurulacaktır. 

-*~' 
TALEBELERtıf 
SAYIM GÜNÜ 
6 Nisan tarihinde Jzınir vilayetjndc 

yapılacak ÇQcuklarm sayım günü mü
nasebetiyle maarif müdürlüğü ilk okul
lara bir tamim göndermiştir. Öğretmen
ler her sınıftaki ta]ebeyi keru:l.i seviye· 
!erine göre o gün hakkında aydınlata· 
caklar ve icap eden malumatı verecek
lerdir. - *-Birlikler teskili 

~ 

Kararnamesi dün 
vilayete tebliğ olundu 
3780 sayılı milli korunma kanununun 

34 üncü maddesine istinaden koordinas
yon heyeti, ithalfit tacirleriyle toptancı, 
yarı toptancı tacirler ve sanayi ~rbabı 
arasında birlikler teşkili hakkında tica
ret Vck.fıletine .salahiyet vermiştir. Bu 
husustaki kararname dün vilayete teb
liğ olunmuştur. 

-:ı:-
AT YARISLARI 

Paııır günü Kızılçullu.da ilk bahar at 
yarışlıırıruı başlanacaktır. Koşuhıra bir 
çok tanınmış atlar iştirak edecektir. 

Köy Maalliın Mektebi 
Kız.ılçullu<iaki eğitınen kursiyle köy 

muallim :mektebine ıbaz.ı arazi verilme.si 
için Maarif vekaleti alakadar VekAlct 
nezdinde teşebbüse g~çmişU. Bll civar
da devlete ait .aı:ı:Wd~.n bir kısmı bu 
mektep t>mrine Lerk ve temlik edilecek
tir. 

Y ıilık Toplantasıoı Yapan 
.-~-.,,==ı,,.,,,,.,...--~..,,,,,.,,,,,,~xtx~~-..,,~,,,-~~~-

Es ıı af ve Ahali ba.nkası .. 
nın son bir yıl içinde elde 
ettiği parlak netice 

Banka hissedarlarına 80.554 liralık 
safi karın tevziine karar verildi 

Izmir Esnaf ve Ahali bankuının yıl
lık alelade heyeti umumiye toplantısı 
dün saat 14.30 da bankanın Atatürk 
caddesindeki yeni binasında yapılmış
tır. Toplantıda vali B. Ethem Ay~ut ile 
Parti müfettişimiz Istanbul mebusu B. 
Galip Bahtiyar, Merke~ bankası müdü· 
rü B. Naılf Inan, Iş bankası rnüdtiril 
B. Haki Erol. Emlak ve Eytam bankası 
müdürü B. Sedat Dikmen, Osrn;mlı 
bankası birinci müdürü B. Enver Baki
oğlu ile diğer bir çok z.evat hazır bulun
rnu§tur. 

idare meclisi reisi. 13. Küçük Talat 
Muşkaranın riyasetinde yapılan toplan
tıda, evvela umumi müdür B. Atıf Inan 
tarafından yıllık çalışma raporu okun
muştur. Raporda, bu günkü şarUar için
de calı~alar.ını izaha başlıyan idare 
meclisi bilha'-sa şunları kaydediyordu: 

«Bütün milletler arası münasebetleri
ni deği~tiren, iktisadi nizamları altüst 
eılen harp halinin yurdumuz sınırları 
içinde en az zararlı olmasını temin eden 
ve hUkümetimizce ittihaz buyurulan 
tedbirlerin koruyucu tesirleri sayesinde 
bünyelerinin sağlıınılığına halel gelmi
ven millt müesseseleril)'llz arasında ban
kanız da, yıllardanber'i kazanm~ oldu
(!:u şeref ve itibar mevkiini muhafaza et
miştir. Memleketimizi daima artan r~ 
f.ııh içinde bulundurmak, ticaret ve is
tihsal hayatımm en faydalı bir şekilde 
nizamlamak, selameti sağlanmış bir 
yunl içinde iktisadi ve içtimai bünyesi 
tar~;ln edilmiş bir millet olarak ya,Şama
mızı mümkün kılmak için daima hassas 
ve tam bir şuur hakimiyetiyle idare 
l'dilmekte oluşumuza inanmış olmanın 
be.slediği milli idrak ile işlerimizin sey
rine hakim olduk. Ve tedkik naz.arları
nız önünde bulunan bilançoyu huzuru
nlWl getirebildik.> 

Raporun okunmasına clev:ıın edilerek 
bilançonun izahı yapılmış, 80554 lira 05 
kuruşa baliğ olan senelik safi k.irın tev-
1..i tarzı ve günü teklif ve tesbit olun-

mUJtur, Verileıı karara göre temettü 
tevziine 1 Nisan Pazartesi gtinil başla
nacaktır. Raporda zikredilen rakamlara 
nazarın 79586 lira 87 kurl.11i ıılel~ ve 
.R5211 Ura 37 kqruş fevkala~ olma)r 
üzere bankanın ihtiyatları yekunu 
164738 lira 24 kuruşa baliğ olmaktadır. 

Idue ıneclisi, raporunu fU cUmJelerte 
bitirmektedir: 

c:S.iıden gördüğümüz itlmadı, kAmil 
bir vazife duygusu ile kullandık. Ema
netinizi selim hislerle ve temlz emellerle 
idareye ç+tl~tık. R.ıporumuz ve bilin· 
çomuzla huzurunuza çı.khk. Iı.ahı yıı.p1-
lan işleri ve elde edilen neticeleri beğe
nirseniz bilançomuzu tasdik ve ld.llre 
meclisimizi ibra suretiyle yü~k tııkdip 
rini1j iıahr buyttrll)U§ olursunııı.> 

c:Muhterem h1ssec1Brlar, fU Anda U~· 
lam bir bünye ile ve lti emniyeti ile 
müe~sesemizin 12 nei hesap yılı topla
nışını kendi malı 01-n bina içinde yap
mak bahtiyarlığını duyuyoruz. Bu hah. 
tiyarlık neticesini ha:zırlıyan m~ife ait 
temiz çalı~aiarı ve kurul~ gayreti~· 
rinin b'1Şında kavi iradeli hareketleriyle 
enerji kaynağı olan eski lzmir vali.si 
şimdiki Trakya umumt mUletti !. gene· 
ral Kazım Dirlki bankamızın banfsl ola
rak hürmetle nnmağı kadirşinaslık bor· 
cu biliriz. 

Halka }ıizmet ha~ka M:unetti.r. Hiz
metin hakkını minnetle tanımak asil 
Türk milletinin rneclCıb olduğu sayJsız 
faziletlerin en yüks~klerinden biridir.> 

Rapordan sonra murakipler raporu 
ve kar ve zarar hesapları okunduktan 
sonra ittifakla kabul ve idare meclisi 
ibra C'dHmiştir. Mütc,akih.en vilayet 
umumi meclisi namzedi B. Talat Muş· 
kar.a ile müddeileri biiım B. Şeref Ser
bcs ve B. Mehmet Nebioğ)unun intihaJr 
lan ycrulenmişUr. 

Gayet samimi blr. haya içinde ynpılan 
toplantı, hissedarlarla idare edenler ara
sında karşılıklı takdir ve sevgi hisleri
nin tezahürleriyle nihayet bulmu~tur. 

Milli Küme Maçları 

Maçları idare edecek ko
mite dün toplantı yaptı 

Milli küme deplasman maçlarını ida
re ed~ek olan lzmir merkez komitesi 
dün saat 16 da futbol ajanı B. Suat 
Yurdkorunun riyasetinde bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda milli küme maç.· 
larının va?.Jyetl, idaresi ve hasılat jşleri 
görüşülmüş, bazı kararlar ittihaz olun
muştur. 

Komite, Istanbulda ıve Ankarada ka
bul edilen yüz kuruş spor sahası ouhu· 
liyesini, fantlrin husust va1jyetini naza
rı itibara alarak kabul eimemiştir. Iz
ınirde sivilJer için tribün 75 kuruş, sa
ha tarafı elli kuruş olacak, sporcular, 
zabitler ve mektepliler tribün tarafına 
elli, saha tarafına ;yirmi beş kuruşa gi
receklerdir. Kadınlar için tribün 25 ku
r~tur. 

D plasman maçlarının hakemlerini 
merke.zck t sekkül eden hakem komi
t~ tayin edecektir. Yalım, önümüzde
ki hafta ~az.ar günü yapı.lacak olan Af
tay - Altınordu maçının hakemlik işi 
etrafında müzakere cereyan etmi§tir. 
B. Ferit Simsaroğlunun bu IDPÇJ lid.ırc
si hususunda kuvvetli bir temayiil 
mevcuttur. 

MAÇLARA B.A.ŞLARK.EN 
MHlt küm~ nıaçlaı·ı, bu .sene çok dur

gun geQen h.rnirin spor varlığı in.erinde 
büyük bir değişiklik yapacaktır. Bu 

hafta tarihi iki rakip olan Altay 
ve Altınorduyu Siyah - Beyaz ve Kır
mızı - Luciverd formaları alttnda karşı 

karşıya seyredeceğiz. Bu iki rakip ta
kım, yine 17 sene evvel olduğu gibi 
karşı karşıya gelirken spprcu ruhların· 
dan hiç bir şey feda etmek niyetinde de
ğillerdir. Bilakis aynı kardeşçe düşün
ce ile yenişecelder '-'e pek haklı olarak 
galip celmiye çalışacaklar.dır. 

6 ve 7 Nisan tarihlerinde Istanb.ulun 
Fenerbah~e :ve Galatasaray takımlannı 
aynı günde lznıir stadında seyredece
ğiz. Bu iki :takım Altayla Aitınordunun 
karşısında güzel karşılaşmalar y.apa
.caklar ve bize cldden güzel dakik4ılar 
;·aşatacaklardır. 

27 ve 28 Nisan tarihlerinde BeşikUı~la 
Vclayı lzmir sahasında .s~yrcdeceğiz, 
U ıve 12 Mayısta muhafız gücü ve Genç
ler Birijğl Jzmirde iki milli küme tı:ıkı
munız !karşısında yederini alacaklar
dır. 

20 \'e 21 Nisan tariblcriyle 25 ve 26 
Mayıs tarihlerinde Istanbula gidecek 
olan Altavla Altınordu Izmirdeki mac· 
farın ı-ev~larım yapaı:aXJacdır. -' ..;e 
.S Mayıs tarihlerinde Imıir takımları 
Ankarada Ankaranın iki milli ıküme ;ta. 
lrnnı He karşıla awlardrr. 

gi suretinde alınacağını haber verdi. rekli mud ameleye açabiliriz. Tabii .sor-OWllil, ş.iındi .söyliyoruıJ).. (S~i 
- Kuyruğu kopsuo.. Bu variyet kar· kur.taraca,bmız kim.s.en.i.n hüvjyetiJıi il- yavaşlatarak) biliyor,"Wlut ki biz.im ilç 

şu;ında blitün amelelerin biri.ml~ blıijk şa etı~ fartiyle.. yüz yjruaj twe~iı. altm.Jş ..süp.güırıü7., 
olması muhakkak... - Ö~le ise, kuyruğu kopsun. bu ~ iki :.·.ilı ıaba.n_camı.ı \'ar~ Bili.ün bu .silah-

- Hakkınız \'ar mösyö Faribol.. He· hal oldu gitti dem<:k... ]arı Parisin J;lışında bir evde saklıyoruı: 
le ~melelerin içinde bir clemird ustası - Ayni r.amtmd.e bu. Jüpiter ~ienfiiye onlan Parise sokmak iQ.in 'bir saman ara
var .. Adı Jüpiterw Enine boyuna. Güç~ anlatmalı ki Basın ka1esinin işga1i ve basından istifade edebileceğimizi uın
lü kuwetli .. Div gibi.. Ben gibi bir sonra da yıkılıuası P.aı·is halkı için bir dwıı.. 
adam .. Bu adam arkadaşları üzerinde hürriyet eseri ve bir hürriyet z.afeci ola- F~·ibol : 
90k büyük bir nüfuz sahibi.. Onun sa· caktı.r. - Kuyrµğu kopsuu, .dedi. Mak,;,adı, 
yesindc esasen hepsi de bizim dostumuz M.istufle : 111 .;ın1adıın,. . .Fakat bütün t;ilfı.hlan setir, 
olan ameleyi pek kolay elde edebiliriz.. - O işi bana bırak mi.ilazimim .. Dedi. ınek için arabanın bir çok sefer yapma-
Ben bu maksatla bu Jüpiter efendi ile Ben söy1eriın .. Dem1rci ustası odwı gibi sı lazım gelecek.. 
sıkı fıkı dost oldunı .. Yalnız.. bir adam değil.. Çok 7eki.. :Ba!'l't.ilin ele - Ben onu da hesapladım .. Üç sefer 

_ E ... Yalnız?.. geçmesi He !Paris halkının neler kazana- ktıfi.. Amha Parise girdikten sonra fl,C· 

- Şu \'ar ki patron, mösyö Jüpiter cağını çok iyi bilir. tirdiği silahları demirci ustası Jüpiterin 'T.avc;an pt~li tamamen ı,ımel~n girip 
çıktığı bir yerdir. Ben de orada oldu. 
ğumaan }'eni kanunun akislerini ndım 
ndJm takip edebilirim. 

- Kuyruğun kopsun mülazim 
di, dedi. Yeni haberler var .. 

asıl maksadımızı öğnmıneden bize yar- - O halde aziz d0stlanm, sizin için bize tavs i.Ye edeceği yirmi ameleye da-
efen • .dıın etmek Wemi~·cır. . kiraladığım Banyoretieki evde epey• za- ğıtncağız .. Onların her biri de ayrı ayrı 

Faribol di.işünceye daldı : mandır toplıyarak sakladığınız ı::ilfıhları <!rkarlaş1arına dağıtacaklar .. Bu suretle 
Madam dö Mentenonun hafiyesi Pa

r ise, 1beyaz Tavşan oteline döndüğü za. 
man .öğle çanlan çalıyordu. 
Heınrn masanın yaruna geçerek ye

mek Jsmarladı ve yemekten sonra da 
.güZC'ülük vaz.ifesinc koyuldu. 

- ;Hayrola az.izim Faribol.. Nedir o 
haberler? 

- EvveL, §unu haber vereyim ki bu 
Metr Ekzili yolc mu, doğrusu çok ya
man bir adam . Her tarafta kulağı var. 
NeN'den nasıl haber alıyor .. Bu ~nbah 

- Bu mesele mühiuı .. nıneleyc nasıl dağıtacaksınız? polisin dikkatini üzerimize çeh-ıniş olmı-
Dcdi., Mistufle : Mi.stufle : yacağızu 
- Sanki işi ona açsck ne olur? - Beıı o işi de dü) i.indüm, dedi.. - Vallabl mükemmel .. 
Dedi.. Faribol genç zabite döndü : Faribol : - Mükemmel ya .. Arabanın içindeki 
- Siz. ne Iil<lrdesiniz. diye .sordu. Şa- - lfoyruğu kop~n .ufan .. D edi.. Ma- !'ilahlar bir kerre böylece boşaltıldı mı 

dofö şu cevabı verdi : dem ki evvelden dü ündün, bir pltın ha- bu sefer nrnba içindeki samanlarla be-. .. . . 

Balkcırılar 
Jgfal 
Edileme~ 
--~ 

- BAf'fARA.ft l lact &A.0,_pj ~ 

rine müdMalt' M@MİYeGM bir '-" ~ 
tükleri ~. ~gi tiilljrJj IMl'\"'~.~,.J: 
hangi i~i -.e~~ bughkii ,..,-~ 
lann hayat ve istikballerltd teoı• p 
cektir? Yine hangi mucizeli ~~-:..ı-r 
manyawn hayat sahasını istecfığl. . bit 
ıenifletmesine, İtalyanın Akde~"" 
hal).·.,. ıWi halino bn ... 11nı JllPI 

caktır? _ı.~ 
Tehlükenin azametini bütün . 511() jf' 

ğile göz önünde tutmak gerektir· ~ 
maa vlf:~ aahreın.İYe;;,J 
müttefiklerin harp ıaYelerine ~ ""1' 
besleyenlerin bu ~mımtiyi açıg~ 
manuş olnaalarmdan mütevellit ._tıll 
yelleri ~a kolaylıkla anlamak 
olur. 

AhapYa • balya vt ~.- ~.: 
rllıltÜA n~k ~ lair ~ 
ti1e ıelinuı Mu ·~ .W, ~ 
biricik""'""" Balbalan nü~ 
kllarma ı)'ll'mlk ~ım 
KY oı...az. .. -~ 

Bu ıuutı kime ~ w~,;_; 
Balkanlarda g6d4ıri ohm)',. 

ve lnıHter"• bl'f' •T _. ~ 
Di)'le Uf• ltU ~· ~ 

h~slnhü ltir bt dtM ~-
Jmka netie.e verm1~l ta ..... ff. ~ 

Zira Alman1a,. ıMt7et &µıy• "' 'I 
) anın m~terek garanti n~ ~ 
lıer şeyden ~vvel Wltlba yabt 'JI'... 
mukadderat. üıerink .,ılaşmı§L1 .. (j' 
lan lhıındır. Bu AH~fl'Ul j5e "" 
simden b~ka bir f')' ~141.ir. ~ 

AIJmwy1t. hu sur~~ ~tkan~rt~ 
hayat sah~ııa ith.J ~rek bir ~ 
de Balkan memUbt~riaia ~ 
inhisar albna almayı düfiinii1~:..J 
yük bir hayal sukutu ile k~ 
roulmkkaktır. llürriyetl.eriudM ıtl' 
ni feda ctmi)·en ~lıJM, ~t,tr 
yikine kar ı dahı tiüetli bir "1F met g&tern;~:=;;,,,,.-

....,.........,JI._ 

-Nafia Vekiliroıı 
---~ ............... 

T . d · fa ire cıvarın a ıtı1 ... 
olunan reıültit6r't' 
mühim bir nutııhl" 

açacaktır / 
- BAŞTAllı\FJ 1 inci SAY~~~:~ 
k.ili bu s;ıb;ı.h Aziziye tünelinı 0o'f 
edecc'ktir. ~u arada Selçuk ist~1 el' 
na ~clerek Efcz harabelerini ziJ~~· 
mcleri de mtihtemeldif'. Vekil, ~' ~ 
1.an otorey'la TorbQhya ~ecele rııtS"" 
~eyin Tirede butunarak öğ1.e !18 

Tirede yjyccektk. ~ 
Tirenin Akkoyunlu ,meJJkiill~ ı.ı" 

edilen renüUitörün a~lma mera~ 
gtin saat 13.30 da yapılaciktır· ~ 
wrtin açılma tQrenine riynS#t iı!! 
olan sayın Nafıa v,ekili nafıa "'·e_,~ıı ıl 
iş1erl hakkında yakın b.ir jhtilllV"' 
him bir nutuk söyliyeceklerdir. _,._,,d'r 

V'ekil bu akşam şehr!znize 4P""" 
tir. -·Tepecikte bil' hA~~ 

Tepecikte bir unıumi evde ~ıı1~~ 
Bn. Firdevse tehdit mektubu ~dş ~ 
id.dia olunan }{asan Keskin adın ·ıı~e 
şahıs, bu ev.e geldiği sırada il1:eı:1 
kamasiyle birlikte tutulmtJ~tur. 

-ı.ı:-
camalb tuzıas~ıl 

Çaınalh t.uzlasuıdaki tek ~~\ &ıf 
tı .cevap :v.crcmc,diğj için ikirıcl bit 
vil hattı inşa cdilınclctedir. 

-.ı.:- ~ 
Köy muaııhn olud.,.. ~ 

Maarif \Veklleti müfetü§ierlıı~d'1';J. 
Salih 7..eki, Rasim 'l.'e Meroiş dtiO ~~ 
-·H .:ı_,_. ]_,, .. v ~-~- '-··luoll 
~UuiiAı ıw:V ogr.,wı.=.u o~.. ,. 
etmişlerdir. Talebenin günlulc. lı'ı r 
tetkik edildikten sonra talebenı~ -tı't 
lad1ğı bir temsil veri~ ıve er~ .. 
kiyıt ile ffşJM~·ıu #;t)a v._ttanıl ~ 
ol.imleri t~~ ~erilmif.lir. 

-~....,., ~ 
Bil' kız keçıı .... • ..:, "6: 

ödemişin Kfrar. nahiye.sw_ ~ f?:'. 
i'Uldu kiiyünden VeH ojtu usı:i1t• I" 
ro31\la Saiepçi kö) ünden J{rrtr ,.-ı~ 
met Gülsüm admda bir km lt~~ı~· 
<.tır. Bunlardan Osman zawai1t utııtlır 
taaıTuz ~c;tir. Suçiular tut 

aöMDT~TA~~~ 
Orta okullann lisele.r.in sörrı~cıct(r 

dün nihayet butmustur. 'Buglİ~ ef.I 
ler acılm~tır. Jlk okulların s.9ı11 
tili 2· 7 Nisan arasında(hr. 

--· - 1 ~~ 
BOMA BVr&~"~" 

.Borrıa lpar.e.sfo.in .94fl vllJ b~ ~':rlı. 
hafta l).i.rı<le hoı~ id.u.c hey~~ 
dan Jıaı.ı.rlawu'..ak tasd il.t t.s.iP 
ş,iı}.e verilec.ektir. ,___,,,. ___ 

lran - Sov"et 
Ticaret anlasınast 
dün imZa eclild'
T .hl'N\. UJ (>\.~) - lı•• 
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Az ve Çok --·--Dr. Lebid Fe1ımi Yurdoğlu C. H. Parti grubu 
~-.....--~-~-~~*x:~~--;...._~~-~~ Peş e . endişe içindedir 

~acar başveklli R~ma .. Bellin - Mos .. 
kova mihveri hakkında izahat istedi 

Fazla mal göz çıkarmaun~ .. Öyle bik 
oba midl•y i de bulandırmaz, r:ıhatı bu
zurn kt.u:ırmaz nn:',. Ben h iç bir ~yiı\ 
t~oğunu sevmem, istemem, bana ıöre 
~r şey karannda Mnııılı.. t;o'k paranın 
insanı ha7.an ne kadnr ilZttcğini harp 
p~tlıtdığı zaman görmüşdiik., Çek defte
rıpde kıtb::mk rakkamlar yımh olanlar 
nasıl tclaşlaıuwşlnrdı •. 

H. Uranın başkanlığında toplandı 

~ Kont Teleki Mussolini ile görüştü 
illa, 26 (A • • k · d J. t 'l'ete1c· . .A) - Macar baş,·ekili Macar ,ba.ş,·ckilinın endişelerini izale- gı ·anaatı var ır. 

' ı>a hld~ın Romayr ziyareti son ye çalışmı~ bulunduğu şüphesizdir. Faris, '2G (Ö.R) - Macar başvekıli 
~. lt\\i1Aıt ~leriyle ve bilhassa Bren- Kont Tcleki bugün B . ~ussolini ta- Kont Telekiniı: Roınn ziyareti ınünase
"lt, llud atıylc sıkı surette alakadar- ı·afından kabul edilecek ve pcrşcmb~ betiyle İ viı;:rede çıkan Koryero del .Te-

l~rin~l>eşte kablnesinin Avrupa ha- gi.inii ele Pap:ıyı ziyaret pyliyeccktir. s ino guzcte.si ~u ınal(ımatı veri) or : ltal-
~ ()l~ atdıgı seyirden cndise <lııy- .Yfl J\focaristaıun ,ıraz.i ıııüddeiyatı hak-
~rUn rğu gözükl\yor. Bri.iksçl, 211 (Ö H) i\ılacar ba..1vekill kında bu memleket' karıp hazı taah-
~ ~Yı:ı~ e ~osko'l:a arasınd01 :her gün Kont Teleki bu salxıh B. Mussolini tarn- hütler ullınn girmekle beraber bu taah
~.\~ '.l' e fııH bir mahiyet alan iş bir- fından kabul edilmi~tir. Perşembe saba- hütlerin tatbikini Avrupada umumi bir 
··"'1 bir ui~~ \'e Balkan A vrupası ii.zc- hı Papa tarafından knbul cdilcc<'ktir. revizyon zanuınma t.ılik edecektir. 
~ı,.,, ihtı,,.,~ly~n Alman, So\·yct anlaş- Budapeşt de tasl'ih edildiğine göı·e, Par~. 26 (Ö.R) - Bc.lgrı:ıddun hıldi-
~"<l<:t ~:ılen snlfıhiyettnr Macar ma- bu temaslar bir müzakere mahiyetinde rıliyor : İtalyanın knı ar için acele etti-
~- •nac:ır ""' f t1 • • 'h et olın"'" ıp, sadece o<ıstan"' konu malardan ul zannedilmektedir. Mncar başvekili ~,:;-'I • b _ ı· ... en ua erının nı ny "'" "' ,, ,..,~~ g~'\n mihyeTi menfaatlerine H~arettir. Kont Teleki Ho -ıada bulunuyor. Btı ğö-

ı\J,,:'d;ı ltl1hnesinden kork'ınnktadrr. Bu Paris. 26 (Ô-R) - Budapcştcdcn .ılı- ri!.şınclcrde ekonoınık anlaşma ile hir
~~~l\CSelf\. '.Budapeste - İtalya \ ·e 1 nn hnbcrle re göre·, Mncnr siyasi mah- likte siyasi nnlaşm.alnr da hazırlanıyor .• 
~iııt ınhaMucaristanın Roınanyadaki filleri bir Roma - Moskova yakınlaşma- Bı·enncr mi.ilfikntı M:ıcnristnmn endişe-

• 1~ rp sonuna kndar tehir et- şı ihtimalinden endi elidirler. !erini arttırmıştır. Berlin - Moskova 
l~ilnlı hnien ~·aptığı tazyikin sebep- Macar hasvekili Mussoliniden Macar mihveri ara mda :;ıkısmnl, endişesinde 
h:,~i -J"ütıuı?1:..ıktadır. Her halde kont wnumi C'fkfırının cndisclcr ini t eskin t•t- ol:ın Macaristan llimdi Moskova - Ber
t~ Ş\iı USSoUni, Hitler miilakatmın 111csini istemi~tir. lin - Roınn arı..lasmasıııa kurban gıtınek
t ' '- • nu1UnU Romada şahsen öğ- füıdapeştc. 26 (Ö.R) - Macar eikurı ten korkuyor. Kont Cinno ile mülaka
':'ı:ı di.i ısktt;mişUr. Faşist hariciye nazı- ıtınumiyeı;;i Kont Tcl...•kiniıı Roma ziya- hndn i\lııcar bAcıvckili l ont Tcleki mem
"i\t~il:~ U çörUşme esnasında Macar retlerini biiyiik a!Uka ile takip c•diyor- lekctiniıı Rumen arazisi llzerindeki id-
,S~ İlal)·unm siyasi faaUyDti Jar. clialarınd::.ın bahsctıniştiı'. Konl Teld<l
~ ıı.ahat \'l!l"ın4i olduğu ve Av- )facar ba~vckilinin Mussolini ıle ıni.i- ııin B. Mussoliniye Macaristanın da ga:;
~ ıı:ı~!~~u şarki mmtaka.<>ıııda nı- Jikatınm neticesi M&caristanın kendi ri memnunlar arasında olduğunu hatır-

t ~;;i~;•ti ":;~~·~ ed~Ş;b i";i'~re 
h.ava. ı.aarruzları mı - ha,zı rtJYorla r? 

rl!. - BAŞTARAlt'I 1 İNCİ SAHİFı;J)E -
~I .\lzn 

i'ttı ~ ll1 sefirinin tebliği mümıı;cbctiyle şu fıkirleri der
,~ 5' Yorlar : 

UJ..~l:tit~' ne de Büyük Brit.anya Alımın tcblig.mde ifa
~~~ ı ~kilde bitaraflar iizcı·indc asttı onları bir harbe 
~~~k için, bir tazyik ynpm~ışlardır. Alıntın no~~ 
"~~ ki lzolasyonistlerin ( lnfiratçılurın ) mevkıını 
~u:iıınek gayesini istihdaf eden kaha bir manevradır. 

>ı..~ ı: içib. harbe i tir.ık hiç bir 7.aınr.n mev:wubahis ol
~~\: 14Uttefilder bu iştiraki temenni de etmemişlerdir. 
ltı lchlt1:t kanaat şudur ki; eğeı· Büyük demokrasiler bir 

iıı:ıı.a_ esı geçirmiş olsalar, Amerikanın hareketsiz kal-
~lt..uıız. olur. Böyle bir tehlike asla varit değildir. 
~ ~ Vels A\Tupaclaki tetkikleri csnasındıı lıitarnflu
ı lt~ru., 1 ~nan tazyiklerindcn korktuklarını görmliştUr .. 
'nılıqcr ıse bıtarnfla~a kendi emniyet leriai w keneli bi· 

la\'Rl~~J muhafaza hususunda claha basireLkur olmuln
l il etınckterı başka bir ışqy yapnuunışlardır. 

LONDRA, 2G (Ö.R) - İngiliz ,.e Fr.ıııs.ız tayyarelerinin 
açıl~ şehirleri bo.nbardıınan etmeleri takcliıfodc Almanyanın 
siddetH bir mukabclci bilınisil yapacağıııı ihtnr liizumunu 
~ . 
gijrcn .r..lm&n tebliği yeni bir Alınnn ınaucvrasının ıç yüzU-
nl\ meydana koymak fır.'Mltını \•et·miştir. 

İngiltere ve F:ausmun aç1k Alımın şehirlerini boınbnrdı
ınnn ctmeğe ve gayri muharip Jrn1h mtithiş. facialarla karşı-
1 tırmağ:ı hiç nıyetleı i yoktur. 

Bu tebliğ olsa olsa Alınanlar tarafından hazırlanan bazı 
hn!"Ckctleri ~imdiden mazur güstt-rın •k rnaksadiyle ~tapıl
mı.t;.tır. 

Şu gimlcrde böyle biı· .Alman tcf,liği de bcklcncbilfr : 
MDüşıo.an tayynrclcri falan Alman .. ~hl'ini bombardıman 

~d~rek ~u kadar sivil hnlkı (ildürmü.;ıli.ir • fol-at hrıkikatte 
böyle t:lr haber fugiltcre ve Fram aya kur~ ı mtıkabclei bil
misle lır.k knz• nmak için uydurulmuş bir yulan olacaktır. 

Sl~npa Flova yapılan taarruzu Sylt .ı :ıkcri üssiinü silip 
süpün. ıı bir tnarn17.la neticelenmesi. Alınanlara böyle bir 
çıl r;ınlı~m ne:) c mal olacağım nnlatınuga kafidir. 

l{endi ihtiyacında evvel 

S:ıde parn mı ya? .. Her ş~y i~İn böy· 
le dciil ıni? .. 

Kadmdn nru;ıl sii liıı azı zarafeti arttı
ri,Yorsn (nzlnsı o kndar ziippc1i~i. soğuk
luğu ~oğalbmyor mu·~ .. 

A~lı: ziyııdeleşince ·Ferhada dağlar 
::şll'tmış \'C l\fernuhu dclirtmi'?.. B.ir 
kosko<"n .lfrah dıı lahtmdaıı ctm~tİ. A% 
f ·ık olyı> :;;ıındete. kavn~mak dururken 
<'Ok a'ilk olup tnhft:m dii~mck yahut ta 
lim:-ıthanc-) t• d iişnwk d:tha mı hayırlı 
~ l\nki? ... 

sc,·gitidl' \•efanı l ~ol~ o1nı~ın ı h iç i:.
tcntnemcli .. !\:adın uı ''cfalı knrakteriy
le insnnı bağlar:. Bir türlü geçip git
mek bilmiycn sıkmblı ~ünlcrinıiz var
dır: böyle günlcrln yapışhanlığt scvgili
lcrd(• olsaydı ne kudnr tahammül cdil
n~ez uıahl(ılilıır Qlurl:mh. H:ıyah ııedcn 
sc,·eri1? Kı;mlır.ından .• Ebedi hayııta sa· 
hip insan!:tr dün ·nsı bugünkii mana
ıundaıı c•ok scyler kny bctnıi~ hir dünya· 
<tı r .. 

nah arın bi~ J~iizclliifi kı la ) a7. ara· 
suula kır.·lrnlııcak kadar az olınasından
clır; scnc~ıin on lıir ayı bahar, bir ayı kı~ 
ulsa~ dı, muh.'lkkak ki o 7.anurn hepimb: 
içi n en sevgili mc\'Sİm )aştı. 

l•'azla :ıckitnı.l \'arsa bcdbahl-;uuz. Her 
wvc eren aklım7. ı.izi ı.ndece frzer. l\ti.i
~e~·ssir eder. Adanı oğlunun tabiat ka.r
sısmdaki aC"r.ini dii ·ünür. üzülürsünü7~. 
tn .. :m cenıİ\:etinde'ki düzensizlikleri ak· 
hm7dan '~t;irir. L.,1ımp duyarsınıt:. Ni
bnet Balknnlann etrafında esen harp 
ha~·nsı karşınızda bir kabus t ibi ~·· 
nır. bunahr.;ınn: .• Şu diinyada nptat elen· 
mi~·ec·ek kadar nz 14kJlı olmaktırn ba~b 
"al'dct imkiint ~·oktur. 

İlmin bil~ nzına ~ahip olanlar kendi
le r ini her seyi bilir (an:e ttildc.ri İ(İD 
ne kııd:ır rahattırlar. Bil: ileri fazla olan· 
hmıı ş.'1şkınlığı \ 'C lıuz.11rsudu~t kimde 
vıı r ki ... Mnhnkluık c·c•k hilıııck hiç bir 
~C,\' hillll<'llll'klir .. 

J~e,·kalfıcle ~iizcl olnuık zararlı mıdır 
bitmiyorum .. Anrak biitün güzellik 
hnli~cleriniıı bcdb:ıht oldukl11rırn ge
~nlc:rd bk yerde göı·mü":?tüm .. 
Yazının hile u1.uuu okwumyor. Bırıı

lun d a lmradn kesl•,\'İm.. H~r ":eyin az.ı 
ka?"nr çoğu 7.nrnr .• 

ltalyao - Yugoslav 
Dostluk paktuun yıl· 
dönümü münasebetlle 
Ilelgrad, 26 (AA) - ltalyan - Yu

goslav doıtluk paktının imzasının 
üçüncü yıldönümü münasebetiyle hari
ciye na~ırı Markoviç ile refikası dün 
haric İye nezaretının salonlarında bir 
öf;le yemeği vermislerdir. Yemekte bil
hassa başvek il Zv~tkoviç ile ltalyanm 
Belgrad elçiai Mamelli ve dahiliye na
zırı Mihalciç hazır bulunmuşlaıdır. --·-TEKİRDACDA 

Ankıırn, 26 ( .A) - C. 1-1. Partisi Mecl ı si grubu bugun (26 13 9 40) saat 
1 5 de Paıti mU.u.kil grubu ile birlikte grup reis vekili Hilmi Uranın ba kanlığı 
altında toplıınmı~tır. 

Celsenin açılmasını müteakip kürsüye gelen ba~vekil Dr. Refik Saydam, 
Atatürk anıt k:-ıbri için şimdiye kadar 280,000 metre ınurabbmnda bır sahanın 
istimlaki muamelesi hemen bitmiş olup abidenin şerefi için bu sahaya i1nvctt'n 
daha 2 30,000 ınetre murabbaında bir yerin de istimlaki cihetine gidilmis ol
duğundan bu günlerde arhk abide projesinin ynptmlaca~ını ve Milletler ara"ı 
mimarlar nizamnamesine göre müsabaka talimatname inin ve teknik progıa· 
mının hazırlandığını beyan ile, partiye dııhn evvel de arzcdilmis olduğu 'l"eç.. 
h ile: evvel emirde bu binanın münhasıran Atatürkc , it bir abide mi yoksa 
aynı :zamanda memleket milli büyüklerine mahsus (Panteon) şeklinde bir 
yer mi olması icap edece~i hakkında partiden bir lrnrar İsll"diğini Lildirmis ve 
bu mevzu etrafında söz söylt'yen müteaddit hatipleri müteakip reye müracaat 
edildikte~ in~ eqilecek binanın münhaaıran Atatürkc ait hir abide olması şekli 
kabul edilmi tir. • 

Bunu miitea~ip parti grubu, artık müstakil grupla müşterek olmaksızın ruz
namesine geçerek, Amerika sergisinde neler teşhir edilmiş ve ı;rrRi için ne sar
f edilmiş olduğu hakkındaki sual takririni müzakere etmişti r. 

Bu vadide hir çok hatiplerle birlikte iktısat ve ticaret vekillerlnin izahatı 
dinlenmiş ve ruznamede haska madde olmadılhndnn Tiyasetçe saat 19 da 
cclııeye nihayet •erilmistlr. 

Yeni vergi zamları han-
maddelere şamildir • 

gı 
~---...--'--------~-'--x*x--~~~-~--~ 

lstanbul, 26 (Telgraf) - Büyük Millet Meclisine tevdi edilen vergi ka-
nunlarına göre ticaret \'e anayi erbabının kazanç vergisi yüzde elli nisbetindc 
aıttırılacaktır. Kilo başına Benzin ve Petrol be,,. kuru , Kahvede (20) kuru~ 
Çayda ( 40) kuru , Bıranın sı.esinde 4 kura , kibrit kulu unda 20 para zam 
yapılncnktır. AnJca :rüccaciye ı:ııaınul:ltına da yüzde 10 zam yapılması mu
karrerdir. 

Yedek Subay 
~~~---~x•x:---~~-~ 

Kanununda yapılacak değişiklikler 
Ankara, 26 (Telefo:lla) - Yedek Subayları kanunda değişiklik yapılnu'

sına dair layiha Meclisin Millt Müdafaa encümenince tasvip olünmuttur. 
L:iıyihaya göre Yedek Subaylann orduda hizmet müddetleri ile ihtiyat ef

radın talim v e manevra müddetleri Heyeti Vekilece tayin edilecektir. 
Diğer tarafian fevlr<:IAde ahval dolayısiyle ordu mensuplarının istüa et

memeleri ve tekaütHiğe hak kazananların bu haklarından istifade cylememe
leri hale.kında mecli~ bir layiha verilt"cektir. 

Istanbulda bir tüccar 
~~~..-~-----x*x~~~~-----

Ağır 
•• •• para ve surgun cezasına 

mahkum edildi 
1STANBUL, 2G lTc1efon) - Milli koruıuna kanununa muhalif hareket 

eden ve 120 çuval ~ekerin beyannamesin i vem1e}'en yağ tüccarlarından :ratar 
oğlu N.ikolinin A sliye sek izinci ceznda b ugUn muhakemesi neticclcnm~lir. 
Nikolinin bey:mnameler.in verildiği sırada hasta olduğuna dair iler.i sürdii;;ü 
mazeret varid görülmemiştir. .. 

Suçlu Milli kw wunı kanununun 22 inciıruıddesi deliılctile 59 uncu maddcy~ 
güre 750 lira ağlı· para cezasına ve iki sene iki ny Kı.rşehire sürgün edilmesine 
karar verilmi..'jtir. 12U cu\•al şekerin de karar mucibince müsnder(• edilecektır. 

Almanların bütün faaliyetleri bita-
raf ge~ilcrine teveccüh etmektedir 

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

~tııerika müttefiki';re en seri tayare
~tin inşasını fabrikalara emretmiştir 

YAPILA.CAK tSKELE 
Tekirdağ, 2G (Husus1) - Yarım mil

yon lira sarfiyle ve alu ayda bitecek 
olan i keleye bir nisanda başlhnacaktır. 
Bu ış için iskelede iki ev istimlak edile
cektir. --·--B URSA 
Tohumcular birliği 

Kopenhag 26' (A.A) - 25 Martta Iskocyanın imalinde bauın Britta ismin
deki Danimarka \'apuru nfürcttehatından 13 kişinin kaybolduğu teeyl·ild et
mektedir. Bu suretle harbın baslangıcından beri olen Danimarka gemicileri
nin aBedi 331 i bulmuş oluyor. 

Londra 2{i (Ö.R) - Martın yirmi dördüncü gi.ıniı nihayet bulan hafta için
de Ingil.iz veya Fr:ınsız hic b.ir ticaret gemisi batırılmann,,tır. 

Almanlar biitün faaliyetlerini ga) ri mUsellah bitaraf gemilere tevcih et
tiklerinden aynı hafta icinde altısı Danimarka, biri ltalyan, biri Norveç ol
mak üzere 16500 tonluk bit:traf gemi batırml§lardır. 

Son hafta harbın bi.f.-ı.yetindenhcri müttefiklerin gemi zayiatı vermedikleri 
ılk haftadır. __ _..;._~-~~~~~--......~ """"""~~~-~~--~--

- lıASTAHAFI 1 İNCİ SAHil~EDE - 1 kü ·eri halinde insarıtn istinat eden Amerikan hıwa cndiist-
1\;\~J.ıt ri ·i tc5kilôtı biıi çok ku ,·vctlendirm~ştir. iu~aatımı7. ynlıuz 
~~~~ M~:mm. ':l'~YYAP.ELERi~I • ken~i !hti~·nçlnrımt1 . .a ~n~İ"a~ et .ey~ı ~u .dcrett~·i bul.ı_ııak 

.ı\~,t;\r\'o IKl ... 1!..R•: vımfYOR imkfmı olmı zdı. Kenrlı sıp:ırı~lerıı_ıııze. ıtt"ımam e(lcıı m~ıttc· 
~~t1 • RJ<, 26 (A.A) - 'llittcfikleıin son model crı iyi fi1deriıı bir milyar dolarlık sıp;:ırıslcrı hu neticeyi istılıs ı:ı l 
ll~ll n a keı-i t.nn·arelcrioi satın ..ılmalarına müsaade etmek ~mkfınııu 'cnni ·.tir. 
~ i~ hakkında Ruz\'clt tarafından \'erilen kartırı sureti VAŞ!NGTON. 26 (Ö.R) -·- B . Ruzvclt tarafından mütte-
~ • l' ede hUkümete lmrşı t~tkar tarzı hareket ittihn7. fiklcre ~attlmasımı mi.isancle edilen cıı modern ve dünyanın 
~ <>t~ neı·::ıt Johnson knbul etmiştir. en mi.ithiş avcı tayyareleri (Kurtis P. 40) nmnını taşıyan 

~.r : ~rk Vorlcl Tclegrrun gazetesinde general söyle ya- tayyar~lcrdıı. 250 milyon sterline varan siparişler ara:>ında 
ı..' it·· . • bu taY) arelcrdcn binlercesi \'ardır ve bunlar Amerikanın 
"11.t\ıı ;•sıc~ı~huruıı Aınerilmn ta~')·arcleriniu sn lıl ınası hak- kendi ıhtiyacından cv\•cl ıni.Hte(ikler hesabına yapılarak tes· 

etdiiı kanır ~'iizde ~ liz. diiri.ist bir harekettir. Çiin· Jiın olunacaktır. 

lVı ori tan ya 1 n giliz._t_a__.._y y_a_r_c-le.;._r-i - A-1 m-----a '--n y-a--

P --u.-- üzerinde yeni uçuşlar yaptılar 
Qoama kanalın· -------·x*x-----_.,;,_/ 

d Londra, 26 (AA) - Evcning Standard gazetesinin l hmin l'ttiğine göre, 
~ l?rıdra an geçti Kraliyet lıın .. n kuvvetleri 2 j Mart ak(larnı Almcınyanın şimali garbisi ve P.rag 

:.'.l<trıya· 26 (O.R) - 35000 tonluk üzerinde keşif uçuşları )ı:tpmışlardır. 
~~il p adlı lngiliz 1 ransatlnntikinin Bu gazete şöyle )azmnktadır: 
~tn11•0 anama kanalından geçmesi Hnmhurg, Berlin, Münih ve Prag rnd)•oları tnm bir s ııt fnaliyetıe buluna-
''(t"". r. mnmı!llardır. Fakat bu hususta Londrada heniiz resmi bir ltaber alınamamış-

'oııt · .YOrktn k 
~~ l~ \l;•r l · ısa bır müddet kaldıktan 

•Y•orıt~ nn 61000 tonluk Kuin Mari 
k ..a _ O.fayı takip etmektedir. 

-~ - *-~~ADAUMUMİ 
tı0tttıva 

26 
AT BAŞLADI 

\. '\ı.r>-ıi • (Ö.R) - Bugiln Kanadndn 
"l;:ı,.ı. ıntihab b . 
~ tı.2 ·e '. a~ .a~lanuşlır. B~\·ckıl 

"~'il fırk<ın l<~n .ın ıdarc i altındakı s r
~ 1! t."lhı ~ 11 ıntıh.abatı kazanacağı kuv

tı ll<ıd<ıtıı~n edllıyoı·. Büti.ın mücadele 
l'lrtıtrı~tır S hnrp gay<'cıi etrafında top
l\ıt- gr<ın-ı~ ; l'tbe t fırka ile muhaliflerin 

· ı nra..c:ında blivük f:>rk vok-

~.,~~ŞAL BALBO. 
~t(!;:;ın· < .n) 

t ır. 
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VCVZ SİNEMA GÜNÜ 

Kültürpark s,nemasında 
SAAT 2.:ıtt DAN GECE Y.\RIS INA K ADAR 

Büyük ve küçük hususi : 15 .• Birinci ıo kuru$ .. 
BU FİA'fLE 

Karar Gecesi ve görünml')1en Haydutlar . 
l~ilıni ile PARAl\IUNT J UR 'AL GÜRÜI...ECEKTİR 

sı:AN~LAU : K ARA crnCESİ : 2.:m - 5.40 - 9.0ö DA .. 
GÖRÜNMİYEN HAYDUTLAR : 1.2U - 7.40 1'A ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C U l\1 G Ü • Ü 

Bursa, 26 (AA) - .Şehrimizde ku· 
rulmuş bulunan Türkiye tohumcuları 
birliğiyle koza satış kooperatiflerinin 
işbirliği yapması suretilc evvelce 120 
kuruş olarak te"bit edilmis olan böcek 
tohumu kutularının finti 85 kuruşa İn
dirilmi tir. Koza miistahsilleri bu yeni 
fintten :memnun olmu !ardır. 

Aynca sntı kooperatifleri aldıkları 
hususi bir tedbir neticesinde kooperatif 
ortnklnrma daha ucuz fia tle ve müııait 
şeraitle tohum tevziine başlanmıstır. 

Bir ingtliZ vapuru 
Alman tayyarelerinin 
hücumuna uğradı-
Londra. 26 (A.A) - Faune Of Yell 

\'apuru şiınnl deni~inde mi.lşki.11 bir seya
hat yaptıktan ıı onra limana gelmi~ti.r. 
Vapur tlört kene Alman tayyardf"rinin 
hücumuna uğramı tır . Vapurun etrafı· 
na bir çok bombalar düşmüştür. BÜn· 
dnn maada bir toı:pil vapurun bir kaç 
ımetrc yanından geçmi tir. Tayyareler 
alı;:aktan uçıırnk "Vapuru mitralyöz ate
şi altına almı~lardır. 

BU BİR ALMAN 
GÖRÜSüDUR ... 
Brüksel, 26 (ö.R) - A lman gazete

leri iktısndi ablokanın pilanço"'unu .net
rediyorla r bu pilimçoya gör~ abloka ile 
takip edilen sevk\ilceyş gayesi elde edil
memi tir. Almanvacla b:l7.ı maddelerin 
nedreİ i 't' bazı istihlak madd elerinin 
tııhdidi ehemmiyeti haiz değil dir. Mese
le udur: Miittefiklt'r Almanyayı ablo
ka ile ııiliıhlarını teıılim etmeğe mecbur 
k ılmak iddin ında idiler. Halbuki iddi· 
anın tahakkuku imkanı yoktur. Mütte
fiklerin iddiaları hilafına olarak :zaman 
Almanyanın alı-yhinde çalışmamal.:ta
clır. 

FİNLANDİY A.DAKİ 
Sovyet kıtaları. .. 

Londrn 26 (ÖR) - lngilizlerin yeni fener gemilerinde ışıklar sönmeden 
iki ay yanacaktır. Bu gemiler muayyen ycrlPre getirilerek bırakılacaktır 
lclerinde mürettebat ~oktur. 

Garp Cephesinde 
Kesif t -.yyare faaliyeti ve 
devamlı topçu ateşi var 

Paris 26 (ö.R) - G:ırp cephesinde a kcri vaziyet hakkında Havas ajansı
nın u..c;kcri muhabiri ~u mallımntı verİ)'Or: 

- Geçen giin \ 'e r;ccc havalarda haı·ck5t faaliyetli olmuştur, Karada bir 
knç giindc.Q.bc:-i deva o eden !>iikünet Sar'la aşağı Vujlardn 40 kilometrelik 
bir çephcde oldukça ~iddetli \'e cle\•amlı topçu atesine inkılfıp etmi~tir. 

Tayyareler topçu ?leşin i tanzim ve fotograf ı:ılma faaliyetinde buhınmu~-
1ardır. Alman tayyarPleri de Fransonın <:ark ınıntn'kıısı üzerinde keşif uçu -
lnrı yapmışlnrsa da gı>celcyin derinlere girememişlerdir. 

Vnrud omıımında bır Alman dcvriycsinın taarruz hnrckctı nkım kalml.!.tır 
Fransız piyrıd<>]eı i Almanların y:-ıptıklnrı afi~lcrlc prop:-ıganda gayretl rini 

bastınnıslardır 
:Brüksel 26 (ö.R) - Alman tebliği: Cnrp O<."phesinde kay(le değer- bir şey 

yoktur. Sarbruk civarında bir Alman ı:t\'Cl t. Y>areSJl le btr Fransız t~·yaresi 
arasıııdakı hn\ a muh~reb!':,i ııetıce ınde bır Fl'ansız tayyar~ i diı ıirülmiı~
tür. Almanyanın şhlal VC' cenubunda ucan du.mıın tnyyarcle.rinin bazı bila
raf ara1i<;inden geçtJkierı görülnıüstilr. 

Londrn 26 (ö R> - Bütün garp cephcsındc, lıılhas Sar. Vuj ve a..,ağı Vuj 
i.izerinde havn faali) eti arlını"tır. Müttcfık ve Alınan bombardıman tayyare
leri çok yükı ekten hatların üU'.rinde uc~muşlaı·dır. Bu sabah r.rkenden bu 
faaliyet devam eln ıstir. Fakat ıki tarafın hava kuvvclleri arasında çarpış· 
ıııa ol111aını .. tır. 

Par.ar gecesi Fransıı.lnr Alman~ a içerisinde oldukça ileriye kadar giderek 
keşif uçuşları yapmışlar ve dün de :reni uç~larda bulunmuşlardır. Alınan 
tayyareleri de :Fran anın sark Ye şimaliyle :-imal dcniıi ve IngUiz sahillt-ri 
üzerinde kesif ucu Iarı yapını. ]ardır. , ............................................ ... 

DON KAZAKLARI 
OYNJYANLAR: 

r ld ırı lıo a 
1 ltı SEVDA KAMPI • KANGSXERLER CELLADI .. 

Cİ 'GER ROGERS - DUGL.:\ S l".\İltBANKS 
Hclsınki, 26 (Ö.R) - Şimali Fmlnn· 

dı\ ndakı SO\ yet kıtaatı geri alınmağn 

CHARLES V AHEL • V.~RA KORE NE VE RUS 
Prensi TROUBErZKOY 

e başlanın ı.ır. 
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Tefrika: 17 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
"4erziban kendisinden zuhur eden 

llaaf ve ye'ııin (Aydoğdu) yu müteessir 
etmemesini arzu ediyordu. Sözüne baı,· 
ka bir mecrada devam etti: 

- Validenden hiç bah!!ctmiyorsun,. 
Zavallı kadın ne haldedir~ 

- Hamdolsun iyi bir haldedir. Efen-
41imizi, bize ettiğiniz iyilikleri daima te
liattür ediyor. Siz zkretmcktcn br an 
lft.li kalmıyor. Bahusus Cihanı bir lah
~ unutmıyor. Çünkü onu öz evladın
ctan ziyade muazzez tutuyor. 

Cihan söze karışmak için münasebet 
l&eeıl olduğunu görerek dedi ki: 

- Zavallı Afitap !... Bir cv1ad 
..,aJidesini ne kadar severse ben de 
GnU o kadar cok severim. Onun gibi te
miz yürekli. fılicenap bir kadın görmc
tfim. Onunla bir arada bulunmaktan 
~ok haz ederdim. 

Men ban mühim b ir sey hatırına gel
miş gibi b'rdenhire ciddi bir vaziyet al-
4Jı: 

- Saman nerede? .. Mubiz geldi mi? 
Hemen Mubizi bana ça_f:ırınız .. Saman 
pyanı Himat bir insan de11ildir. 
(A;\•rloğchı) ayağa kalktı: 
- füo:n:ıd<' ediniz, ben gideyim, ge

tireyim. Onu tnnırım , yerini de bilirim. 
- Oğlum! Sen ı..ahmet etme. Bir çok 

uo;aJdnrımız vnr. Birini göndeririz. Sa
ıman ise burnunu sokmnsa idi onu çok
tan buraya çağırmış olacaktım. 

_ Saman. mutJaka efendimize olan 
hürmetinden dolayı bu işi kendi iizc
l'İne almıstır. Bendenizc müsaade eder
&eniz derhal gider, emrini infaz ederim. 

Mcrzban (Ayclo~du) nun söziinii kP
gerc'IC: 

- Havır. ow•lum. sen k"n~in zahmf't 
•lme. 

- O halde mi.isaadc cd n.z de usağım 
ve rlnha do1!:rusu arkadaşım (Verdan) ı 
J!Öndneyim. Ona hic bir is tevdi etme
dim ki o ic;in hnkkından gelmesin. Ada
mım ·cok işgüzar ve dirayetlidir. 

(Aydo~du) . hunu söyledikten sonra 
dı arı çıktı, (Verdan!) diye bağırdı. 
Kırk yaşlarında dinç ve tuvana. sey

:rck sakallı bir adam yanınn ızeld;. Bir 
az kaba olan burnunun çıkıklıi!ından 
ve sair melamihi vcçhiyesinden Ermeni 
cılduğu anlaşılıyordu. Bu adam (Sam
ra) da yakın bir zaman evvel (Avdoğ
Öu) nun hizmetine girmiş iken pek C"a
;\>uk efendisinin emniyet ve itimadını 
:kaz:ınmı.c; idi. Çiinkil bir uşağın haiz ol
(1ui:'ll evsafın fevkinde evsafa malik idi. 
Her işte dirayet. memlik. sürat göste
Yiyordu. (Aydoğdu) da onu bir usak 
~il, adeta bir arkadaş gibi sayıyor. 
nereye gitse onu beraber alıyordu 
'(Verdan) başına yuvarlak bir sarık sar
mış, kısa hir salvar, deriden bir kürk 
giyjnmiş idi. Emre muntazır bir vazi
yette durunca (Aydoğdu) onn tevcih 
ederek dedi ki: 

- Dün yanından geçiiğimiı. Ateşge-
4leyi biliyorsun değil mi? 'Üzerine bir 
(Ok frnerler, bayraklar asılmıs ... 

- Evet. biliyorum. 
- Simdi ht-.men oraya git, (Mubiz) i 

bul. Men.banın kendisini acele ile iste
di'ilni söyle. Onu nlıp ~etirmeden gel
me. 

(Verdan) itaat işareti ederek çıktı. 
(Cihan) a gelince (Aydoi:i;du) ile baş 

başa gelio kon~mak, miifarnkatinden 
sonra cektiği ıstırabı, kalben taşıdığı 
mesut hk siyah söylE'mek fırı:;atını göze
tiyordu. O, pek cok .şeyler bildiğini, on
ları evgild ne söylerse aynı his ile mü
tehassis ofo11 muhntabının pek cok mem
ntm olacağını zannediyordu. Bu halin 
iki firkatzcdc sevgili arasında vukuu 
pek tabiidir. Bir füak hissiyatına taalluk 
eden bir şeyi görür, yahut hir haber işi
tir, veya aklına bir fikir gelir ise, sevgi-

Bitaraflar karar 
vermelidir --·-

)bini gördüğü, işittiği veya hatırladığı 
şeylere teşrik etmek için onu görmeğe 
büyük bir meyil. bir iştiyak duyar. Ek
seriya bu his iştiyakın tezayüdüne hiz
met eder. Aşık sevgilisini, görn1eğe ko
şar. lki sevda1.ede hir araya geldiği 7.a
man her biri diğerine çektiklerini, mah
rem sırlarını, mesut aşklarını söylerler. 
Söze hikayeler, inaplar da karışır. En 
gizli sırlar ifc:a olunur. Sanki iki S~ık'ı 
birleştiren ruhi imtizaç. hissiyat ve ef
kfırın da imtizacını istilzam eder. 
Şu halde Cihanın o kadar uzun sü

ren bir mi.i!arakatten sonra, (Aydoğdu) 
ile yalnız kalarak samimt bir surette ko
nuşmak istemesini garip görmemek la
zımdır. (Aydoğdu) nun sevgilisi ile öy
le ruhi bir musahabeye ne derece müş
tak ve arzukeş olduğunu söylemek z.a. 
ittir zannederiz. Lakin ikisi de bu mü
lukata, bu ruht müsahabeye kendilerini 
nail edecek fırsatı nasıl ele geçirecek
lerini bilemiyorlardı. 

Merzban (Cihan) a hitap ederek dedi 
ki: 

- Kızım! Mehtere emret, sevgilimiz 
(Aydo~du) yu konnğa misafir etsin. 
Onun i~tirahati için her ne 15zımsa ha
zırlasın. Bu işi yaptıktan ~onra yanıma 
gelsin. (Mubiz) buraya gelinceye kadar 
onunla hususi bir ı;urett<.' konu.<ımak is
terim. 

Cihan, babasının bu itinnsından ve 
misafirperver1iğinden memnun oJarak 
onun emrini icra etmek için dışan cık
tı. (Aydoğdu) ondan daha evvel. Ciha
nın oturması mutat olan hu susi bir !'ıa
lon:ı ninin or:ıda hPkledi 
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(Verdnn) tclfikki ettiği emir üzerine 

oradan kuş ı?ibi uçup gitmis idi. Onun 
oradan böyle süratle çıkmas1 Nevruz 
bnyramı münnsebetiy]p konağın bnhce
sindc ve dış kapısında bulunan halkı 
teliişa düşürmüş idi. Hatt.'l bazıları 
fVerdan) ın arkasından koşarak Merz
banın .s'ıhhati hakkında malum..'lt iste
mislcrdi. (Verdan) hir cevap vermiye
rek oradan savuştu. Bayramın büyiik 
kalabnlıkfariyle dolu bul!.'11an sokaklar
dan, çarşılardnn geçti. Halkın ahvali. 
~dip ı?clmesi onun narnrı dikkatini 
cclbetmiyordu. (Verdan) semti maksu
da doğru süratle gidiyordu. Bira7. sonra 
(Kursanşnh) Ateşgedesi göründü. Her 
tşrnfı büyük bayraklar ile donanmı.s idi. 
Etrafında bir çok odalar mevcut idi ki 
bu odalnr kfıhinlerin, hademe ve "kay
yumların ikametine tnh•i.c; edilmis idi. 
Üstü yeşillik ve çiçek ile tezyin edilmiş 
olan büyük kapı5ının öni.in..J<> biivük bir 
izdiham vardı. 

(Vcrdan) jfavı farizei ibad 0 t icin ge
len bir ate.<:pe;est gibi rörilnerek iba
detgahın avlusuna girdi. Avluya ipekli 
kilimler ve sair mensucat ferşt>dilmiş 
idi. Dört tarafında bulunan saçaknltı 
(Revak) l:ıra işlemeli ve ha:t.ı kıymettar 
taşlar He müzeyyen perdeler nsılmı~ idi. 

(Verdan) Avludan m:;ıbedin içine 
girdi. Asıl Ateşgede mabedin içinde 
mus1atil şekilde kubbeli bir binadan 
ibaret idi. Yerden be§ bnsamak ile çı
kılan yüksek bir kapısı vardı. Ateşge
denin etrafında duvarların dibinde su
reti mahsu~acla yapılmıs olan havuzlar
da atc.5 yakılnrak içine buhurl:ır atılmış 
idi. Bu havuzlardan dumr n ı!Öğe doğru 
çıkıyordu. Aleşgcclenin h:ırici duvarla
rının üzerinde dahi yÜ7.l"rce duınanh 
saksılar vardı . Dahili Ateşgedenin sol 
tarafında müdevver bir kabın orta.sında 
mızrak gibi yukarı uzanan bir alev yük
selmiş idi ki etrafında toplananların 
bir kısmı oturarak, bir kısmı da ayak1a 
icrayi ibadet ediyorlardı. 

-BITMEV.1-

gene-1 Bir Fransız 
raline göre -·-HAŞTARAFI 1 foci SAYFADA BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

yanın nblokasını sıklaştırmağa ve Isveç- tumu, Bakuyu ve petrolları tehdit ede
tcn demir cevheri tedarik etmesini im- bilir. Nihayet, vaziyeti öylf'dir ki Tür-
kansız kılmağa karar ve~i tir. kiyenin iştiraki olmaksızın hiç bir ordu 

Niyuz Kronik! diyor kı: ne Irana, ne Jraka karşı yürümeğe ce-
«Bitaraflarm aktif bitaraflık mesele- saret edemez. Zira arkadan çevrilmiş 

sini düşi.inmelcri zamnnı gelmiştir. Şu olmak tehlikesine maruz. kalabilir. Hü
veya bu yolun Alman sefinelerine geçid lasa, Türkiycnin vaziyeti hiç bir zaman 
ve Alman tahtt>lbahirlerine yuva olma- şimdiki derecede mühim olmamıştır. 
sınn cevaz verilemez. Müttefiklerin yakın şark ordusuna 

geJincc: O da her tarafta müdahale ede
Pasif ve mUmaşntkiır l)ir bitaraflık bilecek bir mevkidedir. Bu ordunun rolü 

tahammül edilmez bir hal almıştır. hakkınd:ı general Veygnndın kendi ifa-
Paris, 26 (Ö.R) - Bitarafların vazi- desini tPkrar etmek kafidir: •Ben, ateş 

yeti meselesi siyasi mahfillerde günün nerede baş gösterirse oraya kOŞJnağa ha
en hararetli mcvzuudur. Vaşingtondaki zır olan tulumbacıyım.> 
Fransız sefiri B. Senkanten Amerikan -*-
gazetelerine beyanatında müttefiklerin 1. N G 1. L İ z 
Avrupadrı, bazı devletlerin kendi bita-
raflıklarının Almanyn tarafmdnn ihla- Ord sunun tefevvaku 
line müsaade etmelerine kar ı mü .. nmn- R oma, 26 (Ö.R) - Popolo Ditalya, 
h:ıkar davrıınmıyacanını söyl"mi .. tir. İngiliz ordusunun adet ve vasıf itibari~ 

J..ondro 26 (Ö.R) - Almnnynya de- le yüksek kıymette olduğunu müşahede 
mir cevheri tac;ıyan vapurları Norvecin eden bir yazısında 1.1gilterece alınan tcd
Narvik limanından ve Norveçin kara birlerin İngilterenin düşmanını yen~ 
mılannı tcıkiben f!eliyorlardı . lngiliz mek azmine knt'i delil olduğunu yazı
harp gemileri bunları Jskajarakta tev- yor. 
ltifc çalıştıklarından Norveçtcki Alman Fransıız tayyareleri 
gemilerine Skandinavyn sularından der- Alman hatlarında 
hal hareket etmeleri ve Almanyaya ka-
lıil değilse. Dnnimrırkrıda kalrn;ıJ:ırı tel- dolastdar ••• 
mle emredilmiştir. 1 Pcıri•, 26 (ö.R) - Dün hava bakı-

Demir yük1ii 3000 tonluk bir Alınanı mından çok daha faal bir gün olmuş
Yapuru Norve<: kara sularını tr.kibrn tur. 24 - 25 gecesi bir çok Fransiz tay
~lirken bir Jn<:tiliz harp gPmisi tnrafın-ı yareleri Alman hatlarının geriııinde do
r'" 'l takip cdildi~ini görerek Danimarka b!jmışlar, mühim fotograflar almıtlar 

l'rt" ... k,..,.t,,,lmus göz.iyle bakılıyor. ve topçu kontrol uçutian )'apm..aucls. 

-" ... ,, _ .... 
:ıs_ 
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Manisada Vilayet 
~~~~~~~x•x~~~~~~ , 

Baraj gazinosun~n 
"~BOR SA~ 

tZMIR BELEDiYESi~ tc 
1 - 730 aayılı sokaktan rnud9' I" 

204,2 J 2 numaralı evlerin araeın 1°" ~ 
çen sokakta yeniden kanaliza• ytP'I 
bu kanalizasyonu tutacak du,,~'rrıücliir 

temeli merasimle atıldı 
Manisa (Hususi muhabirimizden) -

Vilayet umumi meclisi mesaisini ikmal 
ederek oağılmıştır. VHayetin 1940 yılı 
bütçesi 1,300,000 lira olarak tesbit edil
miştir. Masraf bütçeleri kısım itibariy
le şu suretle çıkmıştır: 

445,000 lira Maarif i~leri, 280,000 lira 
yol hjleri, 93,000 Jira sıhhat işleri, 26.000 
lira ziraat ve baytar işleri, 173,000 Jira 
muhasebe, 283,000 lira muhtelif ve mi.iş
terek masrailara ayrılmı,~tır. 

Bu sene Somada .yeni bir mektep yap
tırılacak, tC§kil edilecek olan yapı koo
peratifine vilayet 50,000 lira ile iştirak 
edecektir. 

Meclis eldeki bütün işleri bitirdikten 
sonra vilayet daimi encümeni seçimine 
geçm~ ve seçime 34 zat iştirak eylemiş
tir. Aranın tasnifi neticesinde: 

Fahriye Akşit (Eşme), Mazhar Yazar 
(Ala§ehir), Hilmi Bakır (Kırkağaç), 
Yahya Ergün (Akhisar) daimi encümen 
azalı klarına seçilmişlerdir. 

Seçimden sonra vali Faik Türel, vila
yet heyeti temsiliyesini selamlamış, me
sailerinden doleyı kendilerine teşekkür 
eylemiştir. Meclis namına Salahittin 

Asım Ayral da mukabil bir nutukla -.ı
lftyet ~]erin.in meclise taalluk eden kıa
mı üzerinde de valinin gösterdiği büyük 
nüfoz.ıınazarı meclis azalarının takdiT 
ve şükranla karşıJadıklannı beyan et
mistir. 

• DöRT DOKTOR TERFI E'ITI 
Manisa memleket hastanesi etibba

sınnan Dr. Alimcan, Faiz Usman, En
ver Gürgenin maasları yetmişer liradan 
seksener liraya ve Dr. Fuad Bayerin 
mnaşı da kırk lirıı.dan elli liraya çıka
rılını~tır. T:ıhsi~tın bütçeye vaz'ı sıra
sında meclisteki azalar on beş yıldan
beri miistemirren ve büyük feragatle 
çalışan Dr. Alirncana karşı meclisin sev
gisi tebari.iz ettirilmiştir. 

BARAJ GAZINOSU 
Viliiyet hususi idaresine akar olarak 

inşa edilmiş bulunan büyük Akpınar 
barajı gazinosunun temel atma mera.si
mi dün yapılmıştır. Merasimde umumi 
meclis azaları mUdiran ve bir çok Ma
nisalılar bulunmuş ve bu münasebetle 
barajın ~imdiden çiçeklerle bezenmiş 
olan gezinti yerlerinde bir çay ziyafeti 
veriJmi§tİr. 

Sumner Vels yarın 
Nevyorka çıkıyor 

Vaşington, 26 (Ö.R) - Sunıner Vels ayın 28 z.inde Nevyorkta buluruıcak-
1ır. 

Vels derhal Vaşingtona hareket ederek çok yüklü olan dosyasını ve rapo
runu reisicümhur Ruzvelte takdim edecektir. 
Vaşington 26 (Ö.R) - Nevyork Taymi~ göre Vaşington diplomatik me

hafili Sumner Vels'iin seyahatinin neticesi hakkında B. Ruzveltin bir nutuk 
hazırlamakta olduğun:ı kanidir. 

Reisicümhur Amerikanın sulh tekliflerinde bulunacağı dedikodularına bu 
suretle nihayet vernH~k arzusundadır. 

Va!jington 26 (Ö.R) - Sikago Deyli Niyuz yazıyor: 
cMussolini ve Bitinin ilk bahar sulh millakatı tam bir akamete uğradı. 

Şimd! Alman devl('t reisinin tedhiş politikası devam edecek müttefikler AJ... 
manyayı par~alamak için harp etmiyorlar. Onların harp gayesiyle Amerikan 
efkarı umumiyesinin büyük ekseriyeti beraberdir. 

Biz Hitler gibi bir fonaliğin idaresi altında di.inyayı cehenneme çevirecek 
bir Na::.i <'Ulhtı istemiyoruz.> 

ltalya, Mısırla harbetmeği 
hatırından 

~ . 
geçırmıyor 

Paris 26 (ÖR) - Havas cıjansı Kahireden istihbar ediyor: Italya sefiri 
başvekH Ali Mahir pıı~ayı ziyaret ederek duyunu umumiye meclisindeki ye
ni Italyan delegesinı takdim etmiştir. Bu görüşme sonunda Italyanın Mısıra 
bir ademi tecn•ıüz paktı teklif ettiği şayiasının ne derece doğru olduğu sua
line cevaben ltalyan S(>Jiri bu haberi kat'i olarak tekzip etmiş ve dem.iştir 1ı:i: 

Ne pakt, ne de harp mevzuubahs değildir. Biz Mısırın dostuyuz ve dostu 
kalacağız. 

Sefir, kral Faruk ile son mülakatının, hükümdarın talebi üzerine Brenner 
mülakatının şartları ve mahiyeti hakkında kendisine malumat vermekten 
ibaret olduğunu bildirmi.~tir. 

Sovyet kuvvetleri Pet-
samoda toplanıyor 

Lozan 26 (Ö.R) - Gaı.~t dö Lozan Finlandiya harbmda Finlerin zayiatı 
iki bin beş yüzü zahit olmak üzere ölü, yaralı ve ~aybolarak 58,000 ld§i ol
duğunu bildiriyor. 

Isveç gönilllülerimn zayi:ıtı biri zabit olmak üzere iki kişidir. 
Londra 26 (Ö.R) - Sovyet kıtaları şimali Finlandiyada işgal ettikleri ara

ziden Moskova sulh muahedesi mucibince çekilmeğe başlamışlardır. Bu kuv
vetler Petsamoda toplanmakta olup oradan vapura bineceklerdir. Petsamo 
askerlikten tecrid edilecektir. 

lngiliz harp kabinesi hakkında 
Deyli Meylin bir yazısı 

Faris 26 (ö.R) - Londradan bildiriliyor: Çem~rlayn kabinesinde yapıl· 
ması muhtemel deği§iklikler hakkında şayialar devam ediyor. cDeyli Meyb 
gazetesinin yazdığına göre başvekil paskalya tatilini, teşkil edeceği harp ka
binesinin teşekkülünü tetkik ile geçirmiştir. Bu kabine, başta B. Çember
layn olduğu halde yalnız beş nazırdan mürekkep olacaktır. Bun1ar da Lord 
Halifaks, Sir Con Saymen, B. Vinston Ç-Orçil ve Sir Samuel Hor'dur. 

SOVYETLERİN İtalyan Majino 
EMELİ NEDİR? hattı tamamlandı 
Brüksel, 26 (Ö.R) - Almanyada ga- Paris, 26 (Ö.R) - Londradan bildiri~ 

zeteler ve siyMİ mahfiller bitaraflık me- liyor : İtalyan Majino hatb ıDeyli Tel
selesinin münakaşasına geniş mikyasta graf• muhabirinin bildirdiğine göre ta
devam ediyorlar. Gazeteler müttefikle- mamlanmı.ştır. Bu hat Fransız - İsviç
rin Balkanlarda, bilhassa Romanya ve re ? Alman - Yugoslav hudutlarını ta
Yugoslavyadan çok faaliyetli diplomatik kip ederek Akdenlıden Adriyatik deni
gayretlerini kaydediyorlar. Berlin mah- z.ine kadar devam etmektedir. 
fillerinin fikrince Sovyet diplomasisinin -·--
emeli harbin garp cephesine ve burada w· Holl d b bk 
alfilc.adar üç büyük devlete münhasır an a a ÇI 
kalmasıdır. gemisi bir Alman 
TEDAFOI PAKT limanına sevkeclildi 
Muhakkak detUınil Amsterdam, 26 (A.A) - Bruin-
StokhoLn 26 (Ö.R) - Isveç başvekili visch ve Bop iııimlerindeki Hollanda 

Hanson Finlandiya, Norveç ve Isveç te- balıkçı gemileri 2 1 Martta silahlı iki Al
dafüi ittifakı hakkında bir nutuk SÖY· man balıkçı gemisi tarafından durda
lemiştir. Başvekil dinleyicilerine, bu rularak bir Alman limanına ııevkedil~ 
paktın muhakkak olduğu zehabına ka- mi.§tir. Gemiler bir müddet ııonra eer-
pılmamalarını tavsiye etmiştir. best bırakılmış ise de Alman makamla-
lrlanda karı$1klığı n bundan sonra bu gemileri dört derece 

1 d tuli şarkiden ileri geçmekten menetmiş-ya an ır... . 
Londrn 26 (ö.R) - Şimali Irlanda- tır. 

nın Bcllast şehrinde gOya karışıklıklar 
çıktığı, bomba patladığı hakkında Roma 
radyosunun verdiği haber tamamen 

-·-LONDRADA 
BİR NiJKrE asılsızdır. 

tiztl•ı 
162 j. Taranto Mah. 
160 P. Paci 
146 Ş. R.iza Ha. 
136 K. Taner 

13 25 
11 50 
15 50 
15 50 

15 50 rılmaaı ve im1a i'1.eri, fen işle_rı ~ 
13 25 lüğündeki kefif ve §artnamesı _Muh'ıt" 
15 75 açık eksiltmeye konulmuı,tur. lllP ilıf 
16 men bedeli 9"42 lira 26 kuru~. 0 at lb 

102 A. R. Üzümcü 
lOl S. Faterson 

8 
11 50 

9 lesi 6/4/940 Pazartesi gün.u : &t~ 
19 dadır. lttirak edecekler l 7 lıral~b~ 

90 M. Beşikçi 8 50 
17 

8 75 nah iş hankuına yatırarak m 
60 Esnaf Bankası 
44 j. Kohen 

17 encümene gelirler. ıef' 
16 75 2 -'Belediye fen i§leri def!~ ~ 

32 Hilıni s. 
16 s. Erkin 

14 25 
13 50 
17 

13 75 lim 1450 torba (Portlant) ~ırğütıdt 1 

17 tın alınması. yazı işleri müdur u e ~O' 
§artnamesi veçhiJe açık ekail~ırı:f ,7 Jİ' 
nulmuştur. Muhammen bedeh . ~ 
ra olup ihalesi 6/4/940 Pazartee; 16 lr 
saat 16 dadır. lotirak edecekler tır''~ 
ralık teminatı iş bankasına ya 
makbuzile encümene gelirler. 

3
) 

1049 Yekun 
539988 i Düılkü yekU.n 
540933 i Umumt yek'(in 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHiıtE 
30 ton Buğday 
30 ton Arpa 

191 çuval M. Darı 
44 çuval Nohut 

4 9375 

100 Balya Pamuk 
ZEYTiNYAtl 

9 75 
11 75 
11 75 
11 
18 

5 875 
5 
5 125 
7 

fi-O 

19.900 kilo Zeytinyıtğı 43 43 

Para Borsası 

22, 27, 2. 7 984 (52 
·#' 

1 - Garaj santıralın babçdljicldtl' 
deki 6 sayılı deponun bir sene. ın udiil' 
le kiraya . verilmesi yazı işlerı ~ 9rl' 
lüğündeki prtnameai veçhiJe aÇ etı V 
tırmaya konulmuştur. Muharn;;.f/~ 
deli 70 lira olup ihalesi 1 it~~ 
Çarıamba günü saat 16 dadır. . ıı-~ 
edecekler 5,25 liralık teminata J!.111,ııt 
kaaına yatırarak makbuzilc ene" ~ 
gelirler. . . cl~i. 

2 - Garaj santral bahçesi ıÇJI' tJe ~ 
ıayılı deponun bir eene rnü.~~~ )~ 
raya verilmesi yazı ifleri mudu~ 
deki §artnamcai veçhile açık • l>t""~ 

Sterlillffe• pyrid Wr Tlrk lirumut ya konulmuştur. Muhammen · -·" 
•wı.ilidir- 70 lira olup ihaleııi 10/4/940 ç~. 

Satı, ~ ha günü saat 16 dadır. iştirak e ~~ 
Alı,~ Satış ler 5,25 liralık teminatı iş bafl )jrl~ 

Sterlin 
Dolar 
Belga 

524 520 yatırarak makbuzile encümen~ ~d~' 
141 140 3 - Garaj santral bahçeııı tle ~ 

Fransız frangı 
Pezetas 

4.508 4.536 4 sayılı deponun bir sene müd~eliifiİ 
33.73 33.98 raya verilmesi yaz1 işleri müdur lJf?,'. 

7.385 7.443 deki §artnamesi veçhile açık arlbJ 
1.4459 1.4545 ya konulmuştur. Muhammen tf't9 Florin 

tsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 

3.4244 3.4445 70 lira olup ihalesi 10/4/940k Çjeı:J' 
3.2217 3.2407 ba günü saat 16 dadır. iştira \~ 
3.379 3.400 ler 5,25 liralık teminatı iş ban ıeli'' 

23.09 23.20 yatırarak makhuzile encümene 

Leva 
35.22 M.40 ler. . içİfl~ı 
64.44 64.83 4 - Garaj aantral bahçesı üd' 

Ley tz 92 .3 sayılı deponun bir sene ~ I~ 
1.97 1.98 kiraya verilmesi yazı işleri ınk üd~t~rııı•': 

15.20 15.29 deki şartnamesi veçhile açı ar . 70 ~ 
83 konulmuttur. Muhammen bedelı ~'o' 

Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 

4.2159 4.2373 ra olup ihalesi 10/4/940 Çd:e~lt1 

3.6807 3.698-4 günü saat 16 dadır. iştirak e >"'" 
5,25 liralık teminatı i~ bankasın• SERBEST DÖVİZ 

Sterlin 5.24 
Dolar 1.41 
Belga 4.164 
Fransız fra. 33.73 
Florin 1.5356 
İsveç frangı 3.1635 
İsveç kronu 2.9753 
Norveç Kr. 5.1210 

• 

AMORTİSMAN 
5.20 7.30 
1.40 51.28 
4.195 3.078 

33.98 24.177 
1.5452 0.9687 
3.1857 2.294 
2.9967 
:S.1427 

italyaya gelen ilk 
kömür treni 
Brükael, 26 (A.A) - Vingtieme 

Siecle gazetesinin Berlin muhabiri, ltal
yaya Alman kömürü nakleden ilk tre
nin Brenner hududundan geçtiğini bil
dirmektedir. Tren nehir yolile kömürün 
gelcJiği Mannheimden hareket etmiotir. 

1ZMIR 1. iNCi iCRA MEMUR
LU<lUNDAN: 

Emlak ve eytam bankasına ipotekli 
olup arthrmaaına karar verilen lzmir 
Akdeniz mahal1esi Büyük tuhafiyeciler 
mevkiinde 17 nwnaralı Ye 983 ada 3 
parselde kayıtlı Ye .. o- lüzumlu izahab 
dosyaeındaki vaziyet •e taktiri kıymet 
raporunda yazılı 1800 lira kıymeti mu
hammeneli mağazanın mülkiyeti açık 
artbrma ıuretile ve 844 numaralı Em
lak ve Eytam bankaııı kanunu mucibin
ce bir defaya mahsus olmak tartiyle 
arttırması 30/"4/940 Sah günü eaat 14 
de yapılmak üıcre 1 ay müddetle sa
blığa konuldu. 

Bu arttırma netice9inde aabf bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde yetıniı 
beşini bulursa en çok arttıran& ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 2280 numa· 
ralı kanuna göre aabf geri bırakılacak
tır. Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınıT. işbu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak talebinde bulu.. 
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile bir
likte 20 gün zarhnda lzmir icrasına mü
racaatları lazımdır. 

Akııi halde haklan tapu ıicilince ma
lum olmadıkça paylaşmadan hariç ka
lırlar 15 / -4 /940 tarihinden itibaren 
prtname herkese açıktır. T a1ip olan1ann 
yüzde yedi buçuk teminat akçası veya 
milli bir banka itibar mektubu ve 
39 /65 79 dosya numaraaile lzmir bi
rıncı ıcra memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. H. it No. 391 

Bu gayri menkule dair 13/3/940 
tarih ve 104 1-4 sayılı Yeni Asır gazete
sinin 5 nc:i eahifesi 2 inci sütununda 
inrifar eden satış ilbı İptal edilmittir. 

1047 (560) 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıklan 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

rarak makhuzile encümene gelirl(~~ 
27, 31, 5, 9 1049 ~ 

~----
PARls FAKÖLTESİND~fll 

DiPLOMALI . 
DİŞ 'I.' ABİPLElll 1 

Muzaffer EroğU 
VE t1 

Kemal Çetinda,, 
Bastalannı her ıün sabah -' ~ 

ij daıı başbyarak Beyler sokak N~ 
! zade caddesi 21 numaralı ınu•Y,.,... 
) hanelerinde kabul ederler. 
~ TELl!.'FON : 3921 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

Çocuk Hastah•lan M_!j~ 
BEBLİN ve KÖLN U.Nll'P'.: 

Si'r:mt SADIK ASlST~N~ 
Jlutalannı İkinci Beyler N si"' 

zade sokak 5 No. da her giin 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON: 
EVi: 

DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMiR JfEMı.EJdl~?t

HASrANUi DAff 1"' 
MU!' AHASSJSI ,J1 

Muayenehane: İki.Jici Beyler 
No. 25 TELEFON: 3951 

ur~ öBiôlr Ali 
KAMÇJOOLV 

Cilt ve TenasW bastabkı.t' 
VE 

.Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... -~ 
İzmir - Elhamra Sineması at~~ 
Sabahtan akşama kadar ~~ 
kabul eder.. TELEFON • ~ 

• il 1 • 

OPERATÖR DOK'l'~j&( 
Ahmet Cerıı• 

YUGOSLAV • RUMEN Londra, 26 <ö.R> - Londrada son ._ _________ _ 
. ,.., ortaya atılan nükte şudur : Bir çocuk • A Oral 

Fransız 11asıaneP 'J'~CARE.a .... . başkasına ait şeyleri kendine mal et.- J 1. H 
Bukreş 26 (Ö.R) - Yugoslavya tı- mek itiyadında olunca buna blr mani Ali ağa camii hastane arkam İkinci 

caret nazırı B. Andresin riy~nde bir denir .. Bu itiyat ya.şh bir kimsede bu- çıkmaz sokakta 24 numaralı evde oturur 
ticaret heyeti gelece~ Pazarte~i gtinü lunursa buna Klepto _ Mani (Hırsızlık KAzıın Coşkunun yazıhanem ile alAka-
Romanyaya geleceldtır. iptilası) denir. Nihayet bir memleket sının 25/3/940 tarihinden itibaren kesil-

JantalJıa tıSJıef'lerei- küçük kom,ularını yutarsa buna da Ler diğiııi muhterem mUvekkillerimce bilin-
Londra 26 (Ö.R) - Dün ilk Jmaalb Mani tabir edilirl (Lermani a, iDiii illa ohmur. 

Opeıecdti,.,, ~ 
Her sin öileye kadar ~ 
neeinde, illedea IOnrll BIJ'lll""' 
ler ........... :Ne. a... 



Kendinizde Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Ha'zım&ızlık, 'Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesı, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 

halle~i~ Gece .korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabit haller; 
. ' 

. . Hiç 
'ı ' ' 

kork.mayınız! 
Bunlar yeyip tçllen şeylerln temiz ve saf olmamasından dolayı IJarsaldarda yetişip üreyeı,r ue Jıanlarımızı emen solucanların tesl· 

rkUr .. Bunlardan lıurtuıınalı için Eczaneden ~·(' fJir lııdu allltd- Ye IP'"'efli talffe lllUd• 
fJlnee fıallanmsz... u a· '; Derhal fıartaJur~~-

Her Cczanedc kutUsu 20 kuruştur ; 7! L <Z, SAN TA rsmıne dikkat 

.MER "VIN YEDiSiNDE 

-
t • 

·M.f tLİ 
DiY~f\JGO 

• 1 

....._____---~-----.,......---.....-.....-~--~~----------~------~ 
=······ i 

: ··•······················ ················································•·•··· 

i... Devlet Demir Yollarından ~ 
••••••.•.•.....•.•.•......•..•.••... ........ ...... .•...... .. ....•... ..•.•••...... : 

' ' 
Halıcıların nazarı dikkatine 

l'AMPON GRESöR GARNITORO (HALI DOKUMASI) ALINACAK 
b . D. YOLAARI 8 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
l\1uhammen bedeli (5340) lira olan 10650 adet muhtelif ebatta tampon 

~teaö 
1 I r carnitürü 8/ 4 / 940 Pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile lzmirde 
1 ~rnerniz binasında satın alınacaktır. 
. u İte girmek isleyenlerin ( 400.50) liralık muvakkat teminat makbuzile 1~e 
~ıtrneğe rniıni bir halleri olmadığına dair beyanname ve teklif mektubunu ay· 
.. ı kii 
t n aaat 1 5 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnamesi pa· 
'8~ olarak :iletme kaleminden alınabilir. 20, 23, 27, 2 941 (500) 

........____----~-------_.._~~_..;..--------"----~------------
tzAlia DEFrERDARLICINDAN : 
N~ - l 940 yılı hayvan kayıt muamelesine 1 Nisan günü baı;lanacak ve 15 
tJfır n alcşarnına kadar devam edilecektir. Ellerinde koyun, keçi, deve, manda, 
~ Ve domuzu olanların cdamızlık veya nakliyatta kullanılmalan itiba rile· 
latdanç Vergiaine tabi bulunanlar dahiJ:t bu müddet. zarfında tehir Ve kuaba
dcft ~c!ediyeler ve köylerde ih tiyar medialeri nezdinde açılmlf olan kayıt 
l:ıi!in~ erıne imza ve yazı bilmiyorsa mühür ve mührü yoku parmak izi muka· 
'°era· ~ ~Yıt ettirmeleri ve yoklamada kayıt harici zuhur edecek hayvanlardan 
lı,11

1 ilu Ut ceza zammile üç kat olarak tahail olunacaiından ve yoklamanın 
)'rıl11•ca.(rı 25 Niaan gününden evvel kayıt m üddeti içinde kayvanlarının 
~~ lf lcaYJt edildiğini vexa hiç kayded ilmediiini Ylll ile hab er verenlerden 
!\ah. alınrnıyacaimdan bu gibilerinde 2.f Nisan akıamına kadar bir iatida ile 
ttıed'kl\'e~rnek ıuretiyle yanl.,lıkları düzelttirmeleri ve zamanında kayıt et tir· 

1 
en hayvanlarını b ildirmeleri icap eder. 

2 
cl'lred';i ~ayvan sahiplerine teveccüh eden d iier kanuni mecburiyetler ile mü-

A erani teıkil eden cezai hükümler apğıda göaterilmittir. 
il~iih- Kayıt müddeti içinde bulunduktan köye kaydettirilmeden veya kayıt 
".:'1til:~eri alınmadan d ii er köye nakil ve oradan kayd edilen hayvanla rın 

b randen yüzde on: 
lllalt.-Tak.it müddetleri içinde vergisi öd enmeksizin veya teminata bailan· 
den ;~'" bulundukları kaza hududu haricine çıkarılan hayvanların verıilerin. 

C Uzde on beş: 
11'r1 ~ Yoklama müddeti içinde yollama m uamde.i yaptırılmadan bulunduk

oyden diğer köye nakledilen hayvanların vergilerinden yüzde yirmi: 
D 

k..:ır ı t - Kayıt müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilen hayvanlardan 
h\ldudvc t 0 1!-lama müddetleri içinde nakil veya ifraz teakereai alınmadan kaza 

E: ı.ı 116rtclne çıkanlan hayvanlann vergilerinden yüzde elli: 
h.n.;j Kayıt müddeti içinde kaydettirmeyüp yoklamada meydana çıkarılan 
~ n arın vergilerinden iki kat : 

lt,darb Her mahallin yoklaması bittiği tarihten taluit müddetlerinin aonuna . 
l'tıc.ktu Yıt harici oldukları ihbar ve tahkikat ile meydana çıkarılan hayvanlar 

F' rn Nayılarak vergilerinden dört kat : 
ttıııı.t:;· •ltlcdilcn hayvanların rnev' j ve adedile nakil ve ifraz teskereleri 
~ın c~atı arasında fark çıkarsa f82la kısım md<tum sayılarak keza dört kat 

Ve . 81 alınır: 
\ocrgiai~•nc .~~nunun 25 nci maddesi mucibince nakliyatta kullanılan ve kazanç 
0~nlardc ta ı h.a~anlardan kayıt müddeti içinde kayıt defterine geçirilmemiş 
~l!~dc .,.•n .n~vılerınc göre bu kanun mucibince tayin edilen vergi mikdarının v . ..ırınıaı: 
l~dil~:•~t edilmeyen veya teskeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricine nak· 

llnan " ·~~ık h•yvanlardan nevilerine göre bu kanun mucibince tayin 
crgı rnıkdarının yansı cezaen tahsil edilecektir. 

.. 

Fenni 

-Barometre . . 

Pertevsiz . . 
Altimetre 

. 
Padometre 

" . 
J 

f • f Jf 

gözlük . •. 
ıçın 

Eczacı 

ffrometre 

Pusula 

Termometre 

Sferometre 

AKTAŞ 

SPERCO YAPUıt 
ACEn'ASI - \.-

ADJUATİKA SOSYITA M(ONbü 
Dl NA vtGAZYON& 

FEDERİCO vapuru 27/3/940 tari· 
hinde Cenova ve Rlviera limarilarına 
hareket edecektir. 
ADİCE vapuru 30/ 3/ 1940 tarihinde 

~klenmckte olup Cenova ve Riviera 
lımanlarına hareket edecektir. 
Cİ'lTA Dİ BARI moltirü 28/3/ 940 ta

tihlnde gelerek İstanbul, Pire, NapoU 
Cenovaya hareket ~decckUr. 
BRİND1St :motörU 3/ 4/ MO tarihinde 

gelerek ertesi gUnU saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiwne, Ttiyeste ve 
Vcnedlk liröanlarına hareket edecektir. 

CITrA Dl BARI motöi'U 9-440 ta· 
rlhlnde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket edcccktlt'. 

ZARA MOTÖRÜ 10/ 4/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisl, Zara, Fiumc. Trlyest~ ve Ve
ı;ed lk li n1anlarına hareket edecektir. 

NOT - Biltün bu vapurlar Trlyest• 
veya Cenovada Şlmalt ve cenubt Ame--

1 rlka linuınlarma hareket eden İlalia 
Anonim Seyrlsefain şitketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir· 
keti vapurlarına tesadlif ederler. 

NEERLANDAise ROYALE 
KUMP~YASI 

AClIILLES vapuru J0-4-40 tarlhlnde 
b<!klenmekie olup At>vers ve Hollanda 
llmanlanha hareket l•deccktlr. 

SERViCE MARITJME ROMANlA 
SUCF.A VA vapuru 31/31940 1arihtnde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket cdttcektlr. 

Büyük gözli(ı ficülük toptan v~ perakende, 

fenn i ölcüler bütün ihtiyaç bütün 
optik 

NOT : 
4hvali hazıra dolayısiyle nnlun •e 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmabı
'Zln değişebilir -olduğunu ve bu husustan 
doloyı acenteye bir mesuliyct terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicllerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

lzmir Yün Mensucaıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZD U R 

Yeni . yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERill 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

ısrANBUL ELEKrRJK rRAMVAY VE rUNEL 
İŞLErMELERi UMUM MUDVRLUGtJHDEN : 

8200 Adet Muhtelif Kondanse borusu. - 350 • Jeneratör hava mübcrridi borusu. 
1 > Kazan alı tağdiye tulumbası . 

144 • Kazan •oiutucu borusu. 
266 > Kazan •Ür,<>för borusu. 
1 t 00 C Derece hararete mukavim çelik saç, lama ve isltara kö· 

/ şebendi. 
30000 Adet Ateı tuil ası. 

1300 • Bale kömürÜ. 
Cina ve mikdarı yukarıda yazılı malzeme mübayaa edilecektir. Muvakkat 

teminatı mlktuan 3000 liradır. 
Tele.lifler 7 /Mayıs/940 Salı günü alc.ıamına kadar idaremiz levazım daire· 

sinde komisyon katipliğine tevdi olunmalıd ır. 
Şartname ve krokiler idare veznesinde 1 lira mukabilinde tevzi edilmek· 

tedir. isteklilerin f&rtname almak üzere idaremiz veznesine müracaatlan. 
27, 29 1009 (556) 

riCAREr YEKALEri iÇ TiCARET UMUM 
MUDURLUOUHDEN : . 

Türkiyedc yangın, kaza, hayat aiaorta itlerile meıaul olmak üzere kanuni hü. 
kümler daireainde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Onyon yan• 
gın ve kaz.a. ve muhtelif muhatarata karıı aİgdrla kumpanyaslle Onyon hayat 
sigorta k.umpanyaa;nın Türkiye umumi vekili Lu kerre müracaatla ödemlf 
acenteliğine şirket namına yangın ve hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddeialeyh ve üçüncü 
şaha sıfatlar ile hazır bulunmak üzere Ahmet Yazıcıyı tayin eylediğini bildirmiş.. 
tir. Key fiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haz.İran 
192 7 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

1044 ( 559) 

iZMİR VETERİNER MUDCJRLVGVHDEN : 
Evvelce 30/ 3/ 940 günU saat 13 ae hitam bulacağı ilan edilen at ko~lan 

kayıt muameleainin 26/ 3 1940 günü saat t 2 de hitam bulacaiı tashih.en ilan 

• 

SAUHLt ASLIYE 
MAHKEMESiNDEN: 

Salihlinin üki cami mahallesinden 
Konyalı Ali kızı Kezbanın aynı ma
halleden kocası Tikveşli Bekir oğlu 
Ali aleyhine Salihli asliye hukuk mah
kemesine ikame ettiği boşanma dava· 
sının yapılmakta olan duruşmasında 
müddeialeyh Ali namına çıkarılan da· 
vetiyenin belirsiz mahalde olduğundan 
bahsile müba~ir tarafından bili. tebliğ 
iade edilmiş olduğundan mezkur da
vetiyenin lzmir Yeni Asır gazetesile 
ilanen müddeialeyh Aliye tebliğine ka
rar verildiğinden merkum Alinin du
ruşma günü olan 16/ 4 / 940 gününde 
Salihli aaliye hultuk mahkemesinde ha
zır bulunması veyahut kanuni bir vekil 
göndermCBi aksi takdirde hakkındaki 
davanın gıyaben devam olunacağı ila-
nen tebliğ olunur. 1041 (5 5 7) 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

A.'IERİCAN F.XPORT LlNES İNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER vapuru 24 martta bekle
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart .sonlarında 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni-
yor .. 

D. T. R. T. • BUDAPi."ŞT 
BUDAPEŞTE İÇİN 

KASSA motörii 23 martta bekleniyor. 
SERVİCE MARİT1ME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CAVARNA Mot. 5 Nisanda bekleni

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

tçtN 
ATID Vap. 28 Marta doğru bekleni

yor. 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
Vapurlann hareket tvihlerlyle nn · 

lunlardnki det1~ikliklerdtn acenta m• 
ıuliyet kabul etmez. 

Daha faı.la tafsill t t~ln ATArtmK 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Der 
Zee ve ş.ı. Vapur ıcentalıl'm• mlltaca· 

st edllmelf ıtea olwıur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhwiyet 
caddesinde i'RATELıJ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVJER VE 

$UREKASI LrD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binuı 
TELEFON: 244! 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
runız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALICI LTI>. 
Zl."'TSKA PLOVİDBA A. D. KOTOlt 
LOVCEN Yapuru 12 Martta K östen<'c 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
,.e yük kabul edecektir. 

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

GOULANDRİS BROTHEftS 
!,TD. (HELLAS) 

PİRE 
ıl\'EA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru P ire ~ 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
M-9~8. Ycrku ,.e ytik kabul etmekte-
dir. 

Cttttk vapurann rnuvasala.ı ta.rfhlm, 
gerek vapur l!iır.leri ve navlunJan hak· 
kınd. acenta bir teahhUt altına giremeL 
Daha faı.la ~afstltt almak lçin Birin~ 

Kordonda 152 numarada •UMOAL• 
umumt deniı. ACftl1alıfl Ltd. milrae .. t 
edilmesi ı1ca olunur. 

Telefon ; -4072 Mtldüriyet 
Telefon : 317l A~nta 

Pariı lakülteıinden 
diplomalı dif tabibi 

Nesi~ Doluna~ 
Hastalarını h er gun saat dokuz

dan itibaren ikinci B eyler, Numan 
zade sokak numara 36 da kabul 
edl'I'. (TC!ldon 4133) 
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Fransız başvekilinin geceki nutku 
Fransız başvekili Almanyanın şu dakikada Balkan devletlerinin 

iktısadi istiklaline sataşmak istediğini bildiriyor 

B. Reyno şöyle söylüyor: 
'•f ütuhatiyle büyüyen düşn~anla sah
te bir sulh yaparsak Fransa mahvolur,, 

Romanya petrolleri 
--~----~--~ıww* ...... ..-~------~-~-

A l manya Romanyadan ümit ettiği 
petrolü temin edemenıiştir 

~~~--~---~--~*~--~~---~-~~--

Londra, 26 (Ö.R) - Romanyanın son nı tamamen ~ekebilmeleri yine müşkül- bilhassa petrolün gönderilmesi ~ 
iki aylık petrol ihracatı hakkında neş- dür. tır. Romanyarun İngiltere ve Fra~, 
rcdilen istatistikler, müttefiklerin Al- Bir Rumen ticaret heyeti Londrada karşı giriştiği bazı taahhütlerin Alııl uıJ 
manlardan çok daha fazla petrol aldık- müzakerelerde bulunacaktır. Fransa yaya nakliyatı tahdit etmek zarure 

t'aris 26 {Ö.R) - Başvekil B. ReJno 
radyoda kabinesini Fransız milletine 
takdim ederek demiştir ki: 

Hükümcti en devamlı kılacak bir şe
kilde kurmak istedim. Zira harbın kaza
nılması bir 1.aman meselesidir. Ittifak 
husulünü isterdim. Bu maksatla bütün 
partilerden şahsiyetlere kabinede bir 
yer teklif ettim. Bu ittifak gelecektir. 
Fakat onu kurnazlıkla değil, hareketi
mizin neticE'.siyle elde etmek isteriz. 
Eğer Fransa, sulh zamanında bile me
şum olan, birbiri ardınca dü~en hükü
metler manzarası anetscydi düşman de
mokrasimiz.in iflasını ve rejimimizin ac
z.ini ilan ctmcğe fırsat bulacaktı. Düş
manın bu propagandasından ziyade, 
plUnlarına yardımı olacak böyle bir va
ziyet müessif olurdu. 

Bilirsiniz ki d~an daima bizim da
hili inhilalimizi ummaktadır. Bu hal 
onun en az masraflı bir ~ekilde askeri 
harekete geçmesine imkan verir. Eğer 
B. Hitler birbirini takip eden gayret
lerle Fransız hükümetinin kudretsiz ve 
milletin temassı1. olduğunu ve memle
keti sürüklemeğe iktidarı olmadığını 
görseydi. o vakıt kendi saati çalmış ola
caktı. Memleket bu teh1ikeden kurtul
du. Şimdi mesele hilkümet sürmektir. 

Hükümetin içinde 9 azalık bir h;\rp 
kabinesi kurdum. Müzaker<> için 9 kişi 
kMidir. Hareket için de az değil. Karar
larımız olgun, hareketlerimiz hızlı ola
caktır. Lüzumlu aleti yarattık. Kul1a
mıcal!tz. Harbe niçin girdiğimizi \"e ga
yelerini tekrar etmiyeccğim. Cok defa 
izah edi1mi~lir. Hedefimiz aynıdır: Düş
manı mni'?Jap etmek. Yaşadığımız saat 
lrnt'idir. Uzun nsır)ardanbcri tarihimiz.
de buna benzer bir an olmamıştır. Vazi-

ı'aris:en bir görunuş 
yet ::.çık ve sadedir. 1936 Martında Rayş
\cr Romanyaya girdi. 1938 martında 
Viynnnya, l 939 Martında Praga, sonra 
Mcmele girdi. 1939 Eylülünde Varşova
ya girdi. So,·yct suç ortaklığ! ile Polon
yayı parçaladı. Ve cinayet cinayeti tah
rik ettiği için, kahraman Finlandiyaya 
karşı Sovyet taarruzu oldu. Bu saatte 
de B. Hitlı'r Balkon devletlerinin ikti
sadi istiklfıline sataşmak için her seyi 
hnrekcte geçirmiş bulunuyor. Hülasa, 
gözümüz önünde, her vasıta ile Avrupa
nın büyük bir kısmı üzerinde Alman 
hegemonyası teessüse çalışıyor. Eğer, 
fütuhatiyle biiyümüs olan düşmanımızı 
böyle bir sahte sulh yapmakta serbest 
bırakırsak. hürriyetimi7. mahvclur, 
Fransa mnhvo1ur. Bu tehditler karşı
sındn ecdadımızın insiyakına tabi ol
mak kafidir: O insiyak ki krallığı $arl
kene karşı mücadeleye şevketti, ihtil~l
ci milleti 1792 de emperyalistlerin kar
şısınn dikti ve Cümhuriyet Fransasın
da ikinci Vilhelm Almanyasına zaferini 
temin etti. 

Hükümetin vazifesi harbı yapmaktır. 
Her sahada yapmak. 

Askeri sahada vaziyet nedir? 7 ay
danberi muhasamat devam ettiği halde 
Frnnsn istilaya uğramamıştır. Halbuki 
tarihimizde ne kadar harpler hep mem
leketimizin istillisiyle bnşlamıştır. Bu
gün ise, ilk defo olarak, düşman harp 
iptidasında Fransız toprağına ayak ba
sarnamıştır. Gerçe bu vaziyetin saatten 
saate değişebileceğini biliyorsak ta bir 
nokta muhakkaktır: Bunca defa hudut
Uırı acık bulunarak istila edilen Fransa 
bu defa ne istill'ı edilmiş, ne gafil avlan
mış, ne açık bulunmuştur. Bu kudretli 

zı~iı. şeflerin vatanı himaye ederken 
nskerlerin canını Psirgeınclerine imkan 
veriyor. Bu, harbı kazanmak için kfıfi 
mi? Hnyır, zira bu harbın yalnız insan
lnrla yaoılması imk:"mı;ızclır. Harp, 1914 
tC'n ziyade ~imdi bir malzeme h::?rbıdır. 
Ordular sayısız toplara, tankalarn. tay
yarelere, harp gemilerine muhtaçtır. 
Bundan, endüstri gayretinin ne kad'lr 
muazzam olması ican ettiği anlac;ılır. Bu 
faaliyet için milyonlarca kola ihtiyac 
vardır. Halbuki, bu vayrct sarft"dilirken 
memleketin y~şamara devamı da lazım
dır. Harbı, askeri saha gibi, z.ir~i saha
da da idnme etmek lazımdır. Fabrika
lnr ve ordul'-'>:" "İhi to'"lraklar dıı adam is
tiyor. Harici irtibatımız icin t'l?..cm ol"n 
ihracatımızda keza. Bu s"beple hnrkcs 
hizmet etmelidir! Biri harpte. diğeri 
fabrikada. bir iiçüncüsü tarlada hizm,,t 
eder. Hükümclin rolü herkesi yerli ye
rinde kullanmaktır. Bu rolü az.imle ya
pııcaktır. Harp zamanında calışmanın 
sulh zamanındaki seyri takip etmesi 
memlekete karşı bir hatadır. Normal 
çalışma artık kS!i gelmez. Bu büyük 
gayretin önüne geçmek istiyenler ezile
cektir. Evet, bu harp sert olacak, sert 
harp etmek, sert çalışmak, sert ıstırap 
çekmek icap edecektir. 

lki imparatorluğun müşterek kaynak
ları harbı kazanmak için teminattır. Şu 
şartla ki onları kullanmak azmi ve ka
bilivcti olsun. Askeri zaferlerden evvel 
diplomatik muvaffakıyetler her ~eyden 
evvel maddi kuvvetimize. manevi azmi
mize, dayanmak ve istemek kudretimi
ze bağlı olacaktır. Biz ıstıraba do~ru 
yüksek alınla yürüyoruz. Ona boyun 
eğmek için değil, onu merdane ve mu
zafferane hükmümüz altına almak için!. 

Yeni hidiseler arifesinde 
-------- *-

Hollanda-Belçika hudud~n
da Alman ordusu hazır mı? 

_____________ * _ __________ _ 

Belçika ve Hollanda 
mek lmkansaz 

hudutlarından Aln1anyayd 
bir ha!e g~lmiştiı· 
-ıe:-

PARİS, 26 (Ö.R) - Hollanda Ye Bel-, etmekte olduğunu iddia ediyorlar. 
çika hudutlarında Almanların yeniden Geçen kfınunusmıide Alman tazyiki
bnzı büyük hazırlıklar yaptıkları müşa- ııin arttığı günlerde .1yni iddialar yapıl
}ıedc c<lilmiştir. Ü~ av evvel bu hudut- mıştı. Hilfıfı hakikat olan bu iddiaların 
~arn sevkcdilen Alman motörizc kuv- cin Almanların Holldnda ve Belçikaya 
vctleri, Belçika ve Hollanda hudutların- karşı b~ niyetler beslediklerine emare 
dnn asgari 50 - GO Jdlometrc mesafede teşkil ettiği söylenebılir. 
yerlcsmiş bulundukları hnlde şimdi bu 
kuvvetler ayni hudutlardan 20 - 30 ki
lumctrel c kadar yaklasnuşlardır. 
Arkası kesilmiyen bir çok tahşidat 

1-.nrcketJcri bildiriliy"r. Teşkil edilen 
yeni Alman fırkalan hep bu cepheye 
!-evkedilmiş hulunrruıktndır. Geçen ikin
ci kfınun ayınn nisbeUc garp bitarafları 
üzerinde Alman tazyikinin artacağını 
tıissetliren alfımetlcr vardır. 

Belçika ve Hollanda hudutlarından 
r.elış ve gidişin dahi sıkı memnuiyet al
tımı rılınmıs olması, hudutların diğer ta
Tnfındnn Almanların ba.ı:ı seyler hazırla-
c!ıklarını tahmine müsaittir. 
Şayanı kayıttır ki : Bir kaç günden 

beri Alınan tebliğleri musırrane bir şe
kilde Ho11andn toprakları i.izeriııde gu
va İngiliz tayyarelt:!rinin uçuşlar yapa
rak bu memleketi.Q bi aflı ~ ı 

AMSTERDAM, 26 (A.A) - Bir Al
man tayyaresinin hl!r gün muntazamcn 
Berlin ile Amstcrdam arasında posta ve 
(Şya nakliyatını temin etmesi hakkında 
Alll'nnya tarafından yapılan teklif Hol
l:rnda mal:aınlarınc.ı kabul edilmiştir .. 
Almanya bu nakliyatın münhasıran Al
ınan tayyareleı i ve pilotları tarafından 
~ apı 1mz.sı ve 'Hollanda tayyarelerinin ve 
pi!otlnrınııı bu ise kanstırılmaması hu-
u -undn ısr:ır ctmi'.ltir. Almanya hükü

meti ayni zall"anda diplomatlarının ve 
memurlarının d:ı hcı· iki istikametle bu 
lıatt;ın i'<"tifade etmeleri hakkını istemiş 
ve Almıc;b~. 

Bir k&ç günden beri Lahaye ve 
Brükscldc bulunan bir çok Alman dip
lomatları bu imtiyclzdan geniş mık.vasta 

terenin Amsterdaın - Londrn hattında 
Hollanda tayyarelerinin ve pilotlarının 
calışmasını kabul t:ttiği nokta:o,,nı tcba
ı üz ettirmektedirler Almanların kullan
dıkları tayyare Yt111kers G ticaret tipin
dedir. Hollanda hükiiı•ıeti yalnız bu tay
yarenın IIollanda arazisi üzerinde teshil 
edilen yoldan knt'iyen inhiraf etmeme
si ve bu hatta çalışmasına müsaade edi
len üç kişiden ibaret Alman müretteba
tının evvek~ tayin cdilınes:i ve sonradan 
bu mürettebnt anısında yapılacak deği
şikliğin ewelce tasdik ettirilmesi hu
wslarında ısrar etmiştir. Hollanda hü
kilmctince kafi'ul edilen modelin ~1!rine 
cVvPlce isliven Alman tayyaresi son 
günlerde h~va dafii bataryalarının ateşi 
karşısında geri dönıniiştür. Günde iki 
l·errc kullnn•lan bu hal yüksek Alman 
kumandanlığına İngiliz sahillerine gön
derilen askeri Alman tayyareleri için 
hava tarassutları yapmak imkanını ver
mektedir. 

Emin bir membadan öğrenildiğine gö
re, Belçikiı hilkümt:ti Alınan tayyarele
rinin Brüksele doğru ~yni şartlar altın-

larını gösteriyor. namına çnlışan bir Fransız heyeti önü- ihdas ett}ği söylen~ektedir. . .... ı. 
Birinci kanunda Romanyanın petrol müzdeki aylarda Romanyadan 200 bin LONDRA, 26 {0.R) - Timesın ~ 

ihracatı yekunu 412 bin tondu. Bu mik- ton petrol mübayaası için bir mukavele grad muhabiri de, Alman - RomanY~1 •• 

Garın 1~9 bin tonunu Büyük Britanya, imzalanuştır. cari münasebetleri hakkında Alın&P"", 
:~ı bin tonunu Almanya alnuştır. Türkiye, İtalya ve Yugoslavya da Ro- ıın Balkanlarda yapbklan .fısıl~. 

İkinci kanunda Romanyanın ihracatı manyadnn faila mikdarda petrol isti- propagandasını tarif ettikten sonra ~· 
307 bin tondur. Bu ınikdarın 119 bin to- yorlar. le demektedir : •Rivayetler cerheclil Jı} 
nunu İngiltere, 28200 tonunu Almanya Bitarafların ve miittefiklerin sipariş- <;e, Alman propagandn taarruzun~li""° 
almıştır. İeri ve Almanyanın nakliye zorlukları, manlann bir taarruz safhasını ?. 

F ı şayanı dikkat rakkamlar Alman- Dr. Klodyusun bütün gayretlerine rağ- cek bir maske olduğu neticesine ". /J' 
1ann Romanyadan pt!trol almak ve nak- men Al::nanyarun Romanyadan petrol maktadır; öyle bir taarruz safhası ld 'f" 
lctınck hususunda Jle kadar büyük güç- ihtiyac:ıtını... tatmin etmesini güçleştir- manya yalnız onun sayesinde Ro~~ i!Jl' 
lü!dcrle l:arşılaştıklarıru göstermekte- mektedir. nın nnkliyat teşkilatının iş ve ~':,.,.. 
dir. PAR.İS, 26 (Ö.R) - Koryera del Te- vakıf olacak teknisyenlerini Ro~d' 
Twıa buzlarının çözülmesiyle bundan ~ino gazetesinin Bükrcşten istihbarına ya yerleştirebilecek ve istediğinı ~ 

wnra nakliyat kısmen kolaylaşacaksa göre Romanyadnn Almanyaya doğru edecektir. Müşahitler bu rivayeti tı.ıl• 
cia Alınanların sarnıçlı vapurları pek az ~cmiryolu nakliyatının artması bekle- Sovyet Rusyayı Bnlkanlardan uzak &!' 
olduğundan, Romanyaıun kendisine nirken bilakis bir yavaşlama buhranı mak istiyen Alman entrikalarını ııı 
ayı"d•ğı vasati 130 bin tonluk kontenja- göze carpınaktadır. Bir çok malların ve kelediğini de iddia etmektedirler.• 

Rumen Başvekili tatarcsko, Hariciye nazın G::ıfenko \ie · / 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--,-~--_.....,, 

Roma -Berlin -Moskova 
Uç taraflı anlaşmanın talikine sebeP 

olan mühim hidiseler 
-----~-----~-*""""'-------~~-~~~ I' utt 

PARİS, 26 (Ö.R) - Jurnal gazetesin- Bilakis Hitler - Stalin ayrılsınlar .. An- pılmaktan çok \lZBk olduğunu, .ııı 
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de Sen Bris şunları yazıyor : !aşmaları imkansız olsun .. O zaman İtal- tiklere karşı bütün faahhütlerin1 osıJ' 
•Beynelmilel vaziyet B. Bitlerin te- ya demokrasilerin kucağına atılacaktır. 1 atle tutacağını kafi derecede g 

menni ettiği kadar çabuk istihale edi- Zira İtalyanın menfaati ga1ipler yanın- yor... )cOıı" 
yor. Her halde Führerin istediği istika- da bulunacaktır .. • Romanyanın da korkunç Sovyet1~ mette değil.. Muharrir Yakın Şark meselelerine te- şusuna itimadı yoktur. Bükreş A t ~ 

İtalya ve Macaristan Alman vesayeti- mas ederek mtitalaasına şöyle devam yanın şiddetli tazyikine mukaveme,ıı'ıı 
ne düşmekten korkuyorlar. ·ed.iyor : mindedir. Kral Karolun son beY 

Bu iki memleket Sovyet tazyikine ·Almanya bütün maharetine rağmen bunun parlak delilidir. fı.tıcl'! 
mukavemet için Bulgaristan ve Yugos- Türkiyenin im1.asını.e.inkar etmesini te- İşte Alman propagandası t~a f.8~ 
lavya ile anlaşmayı istihdaf etmektedir- mine muvaffak olamadı .. Türkiye bari- trampet ve boru ile ilan edilen uç 5e' 
Jcr. ciye vekili Şükrü Saracoğlunun beya- anla~manın sonraya bırakılmasın!\ 

Daha Moskova - Bcrlin karşı karşıya natı, Türkiyenin Almeın vaitlerine ka- hep bunlar olacaktır. 
iken idaresi müşkül bir politikanın şüp
heleri meydanda idi. Şimdi bu şüphe- • 
!er, bu müphemiyetler daha müzıninleş
miştir. 

Hitler, Breımerde çok mahdut bir Al
ımm - Sovyet ve İtnlyan bloku serabı 
yaralmağa çalıştı. Sovyetler birliği, ha
reket serbcstisine hnlcl getirmek istemi-
yor. -Epok ga:.:elesindc Hanri Kirlis şun
ları vazıyor : 

·İtalya m<'selesi, SU\·yet meselesinden 
daha basittir. İlalya hüyük kısmı itiba
l'iylc kendi kendind~n doğmuştur. Ya
rın Alınan - Sovyet münasebetleri kuv
vet bulsun! Hitlerin kudreti muazzam 
cıekil alacak suretle Stalinle Hitler ku
caklaşsınlar.. O zaman İtalyanın mu
i,avemct edilmez bir surette Bedinin 
kucağına düşeceği görülecektir. 

yapılan teklifi kat'iyetle reddetmiştir. 

HOLLANDA - BELÇİKA 
Paris, 26 (Ö.R) - Bitaraf kaynaklar

<ln, Garp cephesinde Alman tertibatının 
sıklnştığından V\! yeni fırkaların teşek
ktilünden bahsedilmektedir. Almanya-
11111 bitaraflara kar~ı tehdidinin artması 
<likkntc şayandır. Bir kaç günden beri 
Bekika ve Hollanda hudutlarından Al
mn~yaya geçmek imkansızdır. Bu da bu 
hudutların Almanya tarafında bazı şey
ler cereyan etmekte olduğuna işarettir. 

Londra, 26 (ÖR) Bugün öğle 
üzeri yirmi kadar ylbancı tayyare çolc 
yüksekten, Liiksembıırg üzerinde uç
muştur. Dafi bataryalar ateş açmışlar
dır. 

Dün gece de bazı 


