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Batmuhar:rir ve umumt n~yat mUdtıril: 
' HAKKI OCAKOOLU 

----~--~------~~~~~~~~~~~· 
ABONE ŞERAiTi o:vAM M'ODD.ETl Türkiye için Hariç için 

--.uıc ....... 1400 2900 
Altı aylıJc ....... 750 1650 t Gibıu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruıtur. 

TELEFON: 2697 = ~ ll'lUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

Ro. 184)0 Kırk Beşinel "l'd 

• Mütekait, Dul ve Yetim 
maaıları hakkında proje 

Ankara 28 (Hususi) - Mütekaid, dul ve ye
tim maaşlarına yapılacak zamlar hakkında ha
zırlanan proje Maliye vek4letinden Başveki.let 
makamına tevdi edildi. Projeye göre mütekaid, 
dul ve yetimlerin maaşları fevkalAde tahsisat 
ve yüzde onlar yekfuıu ~erine yüzde (35) 

zam edilmektedir. --' 

YENİ ASm matbaasında h;asılmıştır 

ark .ordularının hazırlığı tamam 
~----~~~~------~x.x·~--~------~----~-~ 

DISIBDA_·N 
T-Ork hududuna 
kadar uzayan 

~~~~~-------x*x·~------------~ 

Sahalara Müttefik orduları munta· 
zam surette tahşit edildi 

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

Mısır ordusunun dün başlıyan askeri manevra· 
lat'ına kara, hava ve deniz kuvvetleri genlı 

Fraıısız ve Jngiliz hava basltumandanları askeri erkanımız arasında ölçüde İftirak ediyor ... ..... .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orgeneral Asım Gündüz'ün Halepte yaptığı 
temaslar müspet netice vermiştir 

-

ltalyan 
Siyaseti 

lngiliz filosu ·Kategat 
~efllı_d~letlePI 

boğazına yerleşti 
:~aazlmue 
'-ltaııa yüriimelıten 
"'ehedemlyecelıtfr 

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

zabıta Gemiler burada vazifesini .. .. 
goruyor 

-·-ŞEVKET BİLGİN 
it 
~lln~r mülikatından sonra, İtalyan 
~~ itt!trı, şu paslanmağa yüz tutan çe· 
~ ifakı cHalandırmak gayretile hep 
~ ke k~Uarmı sıvadılar. Yine hep bir
' rlın - Roma mihverinin dünden 
llıı i~uvvetli ve dah:ı sağlam olduğu-

Almanya ya demir taşıyan iki Sovyet 
Kargosu da tevkif edilmiş bulunuyor 

ıı11 a eden neşriyata başladılar. 
ltaı neşriyat ne maksatla yapılıyor? 

..._.. Yanın hissiyat ve teınayiilatı Al
llıi? Ya lehinde olduğunu göstermek için 

rı.ı~~IQ;a ideol<?jik bdZı eneli e!erin tesiri 
~lea kalan ltalyarun her dakika mü· 
ı.~~ ~tılmağa amade olduğunu an-

)! ıçın mi? 
ti b" suaıe cevap vermeden bir hakika-
~lada tebarüz ettirmek isteriz: 

Norveçin Narvik limanı 
Londra 28 (Ö.R) - Şimal denizinin şark sahilinde dolaşan dört Alman dev-

~ nyaıun mukndderntıııı ta'.\'iıı edc
t~tPyeni bir nizamın kurul~asım is
~ tden bugünkii mücadelede bita
"ii~ ~e gayri muharipler diye iki 
'6i'1 rıuı nıevcut olması bir takım haklı 
~ ~e yol açmıştır. Bu müthiş cidal
~ ~f olınadıklannı ve sadece har
~ tel da kalmakla iktifa ettiklerini 
lt;jYl, e? iki memleket... Türkiye "'e 
~ • SIYasetJcriniıı hangi zümreye mü
._~ı olduğunu acıkça ortaya koy-

riye gemisi üzerine bir İngiliz tayyaresi taarruz etmiştir. Dafi toplann şiddetli s • 
ateşine rağmen tay1are vaurlar üzerine bombalarını bırakmıştır. Vapurlar- ur iÇ 
dan biri infilaklar neticesinde iki dakikada batmıştır. 

ll· dJr. 

Amsterdam, 28 (Ö.R) - Balbk boğazları önünde İngilli. harp gemilerinin - -·--
dolaşması ve bu gemilerin Norveç kara sularına kadar sokuldukları iddiası 

~•taraflara gelince, onlaı zahiren har
~ ~anya veya ıı:arp demokrasileri 
l~IE .~an kazanılması arasında bir 
'taba C~zetrniyen memleketlerdir. Fakat 
'-"\'\t u şekilde tam bir bitaraflık ta-

Norveç hükümetinin protestosunu tahrik etmişti. • Parı· s sefirlig" inden 
- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

~c:na imkan kalmış mıdır? 
~la lck~tıerini harp sahnesi haline 
bıtıır ~ ettırrnemek endişesi ile bugün 
ltr a 1klarını ilan eden memleket-
1,ı~rgeç hayati menfaatlerinin icap· 
ili tenı Uya~k hangi ziimrenin galebesi
~e ennı ettiklerini açıkça beyan et-
~fit:e~bur kalmıyacakJar mı? 

._,ele . f~klerin dı.ı A1manlarm da harp 
b brını biliyoruz. 

.... oıqr ı ki 
'"''llll d" .. m kazanırsa onun anladığı, 
ftla'alt il Undiiğii ~kilde bir alem yara-

Amerika 
/ 

Harbiye Nazırı mühim 
beyanatta bulunmuştur 

'J' •·•• x.y.x:------
~~:crl~rin ~umıak istc~ikl~ri ce- Amerikanın müttefiklere son sistem tayyare· 
& llıt~k i nı2?m ~le .~c?1okrasıler1? ya- lerini vermesi ayni zamanda 
~dak· stcdıklerı hurrıyet cennetı ara- • '. • • .. 
~i~rar'ı fark osemııar kadar büyüktür. Kendı menlaatı ıçındır ... 
lıı · ar bu l b t' · k d' t .. ıtı~!hi aliıkad ıart ın nd~~ı.ce;ı .dd'71 1 da- Vaşington, 28 (O R) - Amerika har- Na7.11·, eski model tayyareler üzerin-
i' -<.ıer. ş ar e me ıgını 1 ıa e e- biye nazırı Mr. Voodrin parlamento as- de yapılan stok yığınlarının bugünkü 
ııırıtı ı._ u halde harbı şu ,·eya hu ta· k~ri enciimeni toplantı.sında Amerika- modern harpte hiç bir kıymet ifade cde-

l'ıııt 11\4\Zanrnış 1 " h ·ıı f 1 lttda 0 1113 1 er mı e ın la· nın tayyare imalfıtı hakkında izahat ve- miyeceğini ilave etmiştir. 
tııılttır. r.~ıuazzaın değişiklikler yapa- rirken müttefiklere Amerikanın en son Bu beyanatı mevzuubahis eden Va-
~ oıtarar ol k · dd' uhaf 
~~~den nıilletlerma kı ddıasılnı .~ ha· sistem ve en süratli tayyarelerınin t~- ~ington Post gazet~si şunları,y?Zıyor : 
~, .._.. ka · mu 8 er crının u lımi kararını mcmnunivctle karşıladıgı- · •Müttefiklerin siparişlerini büyük bir 
..._\ta.a- tıyetle mcHuubahs olduğu bir • ı 1 
l:~;•cı.., bitaraflık k ·r e . . ~ nı. Amerika ordusunun bu yüzden hiç sürat e yerine getirmek ve !'n ara en 
l~dığı01 ne ck.ıtm sınıl ~ mklan3!ı bir zarar görmediğini, bilakis Amerikan modem tipte Amerikan tayyarclerini 
!il~" nefsini yak\ad 1 an l}aca kart ... ordusuna ait siparişlerin daha sonraya vermek, Amerikanın iki noktai nazar-
lı._:.......... ın an veya uza an k l ·ı·k k' f k ııı.d b <ian menfaatlerine muvafıktır. ~. 1t...>r thniyen b · . · b't f kalab' _ a ması, tayyarecı ı te ı ev a d e ay-
·~t kendi han ıtşe ı h~a . ti .

1 retbahş yenilikler hasebiyle, daha yeni 1 - Bu suretle müttefiklerin harbi 
b ya ve umye nın . . 1 le h d ı. A 'k ha be .. • •.\ZJsı 2 "'•et 

8 
.. .awrir.. tıptekı tayyare er ava or usunun ~azanmasına ve merı anın r su-

çekilince -·-Sov yet/erle Müttefik-
ler arasında bir ya
kınlaıma meydana 

gelecekmiş 

······································~·················································· 
:Nafıa vekilimiz dün lzmirden ayrdmıı ve hara-: 
E retle te$yi olunmuştur... i 
• A • • • • 

: ..... !!f.~.~~.!~~~!.~!~!f !!!.!!..!~~~!~~-:: ........ .! 

Almanyada bft· 
ytık bir yangın 

--~~------~~x•x•~------~--~---

Meşhur 
kül 

Be r g m an D fabrikaları 
haline gelmiştir 

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

Londra 28 (ö.R) - Bitaraf memle- kın yaklaşmasını menetmiştir. Fabrika 
ketlerden gelen haberlere göre Ber1in- etrafındaki caddeler itfaiye alayları ile 
de meşhur Bergınann elektrik malzeme- doludur. 
si fabrikası dün akşam çıkan bir yangın Bergmann elektrik fabrikaları harbin 

başmdanberi kablo, elektrik malzemesi 
neticesinde harap olmuştur. ve askeri techizat imal eylemekte idi. 
Yangın bugün hala devam etmekte D.N.B. ajansı yangını haber vermişse 

idi. Ateş vasi araziyi kaplamıştır. Yan- de fabrikanın ismini gizlemi. tir. Bir çok 
gın haberi verilince polis ve askeri müf- ölü ve yaralı da vardır. Bunların ha
rezeler fabrikanın etrafını sararak hal- kiki sayısı :rnaHlm değildir. 

• • • ................ IZDIRiiW ··············· 

Müdafaa Plinı 
Fransız 

Kontr Amirah Moren 
bugiin istanbala 
hareket ediyor ... 
Nazilli şehrinin havaya karşı pasif: 

korunma planını hazırlamak üzere Na-: 
zillide tetkikler yapan ve Nazilli bas-: 
ma fabrikasında uz.un müddet meşguli 
olan Fransız Kontr-Amirali Muren dün: 
sabah Nazilliden avdet etmiştir. : 

.,,,ıtı;ı&o::., Fransız Kont - Amirali trenden inin-: 
ce bir müddet istirahat etmi.;, sonra ha-: 
zı fabrikalarda tetkiklerle ~eşgul ol- i 
mu~u~ i 

Değerli misafirimiz dün akşam vali-: 
yi, kumandanlığı ve belediye reisini zi-i 
yaretle veda eylemiştir. Bu sabah Ban-: 
dırma ekspresiyle lslanbula hareke1i 
edecektir. : 

Fransız amirali Iz.mirin havaya karsıi 
korunması için noksan gördüğü nokta-: 
ları not cbniştir. Istanbulda da tetkikati 
yaptıktan sonra Ankaraya gidecek ve: 

: Amiral l\furen raporunu hükümetimize verecektir. : : •.•••...............•••.•...........................• : ........................•......... 

GARP CEPHESiNDE HARP 

lngilizler bir günde 7 Al
·-İnan tayyar esi düşürdü 

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

tayyarelerden üçünü dü$üren Yeni Zelandlı 
yirmi bir yaşında bir gençtir ... 

Paris, 28 (ö.R) - Vojlarm garbın- lundular. 
da karşılıldı topçu cndahtları olmuştur. 2 6 Mart günü beş Alman tayyarcıi-

Hava faaliyeti nisbeten azdı. Fransız nin kat'i ve iki tayyarenin muhtemel 
tayyareleri yalnız bir istikşaf hareketi düşürülmeıile neticelenen hava muba
yaptılar. Alman tayyareleri Fransanın rebeai hakkında apiıdaki mal6mat a1ı11 .ıuurlWE - takvi esi imklnı elde edileceğ ıi söyle- rilklenmemesine im}cin hlsıl olacaktır .. 

•lıilllllı · · b ieaikeaflarda 'bu· ~ SQNlJ ~ CHcO SAlllFBla -



''·""* -- -- - - - - -

--SARll'S a 29 NA.RT CUMA 

ŞEHiR -HABERLERİ~ ltalyan 
Siyaseti 

Nafıa 
Tefrika: 29 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--·--
Vekili Balıkesirc 

Iıte dağ gibi bir vapur, bacasından duman-
lar püakürtüp üzerimize doğra geliyor ... hareket etti 

-----------------'X•X -·-Bir haftadan beri şehrimizde bulun-
Matuh herif suratımıza fırlatır gibi 1 bak. işte. dağ gibi bir vap~r, ~~
senedi bükmüş bükmüş te Hacı sından sıyah dumanlar puskurtup 
Mehmedin önüne atıvermiş.. hızlı hızlı hiç durmaclan üzerimize 

makta olan ve Garbi Anadolu havzasın
daki bütün sulama t~sislerini ve işlerini 
mahallen tetkik eden değerli Nafıa ve
kilimiz sayın Ali Fuat Cebesoy dün sa
bah İzmirden ayrılmış, Balıkesire git
miştir. 

Dur, sen!.. ibret alem için yakın- doğru geliyor ... Farkettin mi? ... 
da ona bir iş edeyim de hem kendi- - Ben orada böyle bir gemi gör-
si, hem de bütün cihan beğensin 1 miyorum ... 

Bu sözleri söylediği sırada Sul- - Yahu?.. Ben sağa derim .. sen 
Vekil saat onda, B&.Smahane istasyo

nuna refakatlerindeki zevatla birlikte 
ı;elmiş, bir askeri kıta resmi selfunı ifa 
eylemiştir. Törende a<;keri bando da 
bulunmuştur. Vekili vali, kumandan, 
belediye reisi, Parti müfettişi ve kala
balık bir halk kitlesi uğurl~ır. 

tan Aziz pençereye doğru yakla~- durmuş dürbünü sola tutarsın .. 
Hah.. işte oraya tut... Şimdi eyi
ce gördün mü>... 

mıştı ... 
Ne güzel bir haziran sabahıydı ... 

Deniz, altın külçelerinin erimesin
den peyda olmuı bir göl halinde 
parıl parıl parlıyordu. Gök yüzü, 
gülen bir çehre gibi neşe içinde, baş
tan başa berrak ve mavi idi. . Boş
lukta sisten, buluttan hiç bir eser, 
ufak bir zerre bile görünmiyordu. 

Sultan Aziz, bir müddet pençe
reden denizin, semanın gülümser 
gibi duran bu parlak, cazibeli man
zarasını derin derin seyretti.. 

Bir göl gibi sakin ve pürüzsüz 
olan denizin üstünde İşte bir takım 
ufak sandallar, irili, ufakh vapurlar 
gidip gelmekte idiler .. 

Bu sırada padiph, Kız kulesi 
açıklarmda büyükçe bir vapur fark 
etti... Bacasından simsiyah duman· 
lar koyuvererek Beşiktaş önlerine 
doğru ilerliyen hu meçhul vapurun 
vaziyeti, o dakikada Sultan Aziz
Cle birdenbire bir merak ve alaka 
uyandırmıştı .. 

Vapur Beşiktaşa doğru yolunda 
ilerledikçe her dakika bir parça da
ha büyümüş gibi görünüyor ve ev
velce farkedilemiyen ufak tefek 
noktalar gittikçe cesanıet peyda ede
rek onları uzaktan seçmek imkanı 
bu suretle ele geçiyordu.. Padişah 
vapurun güvertesinde kum gibi çok 
kalabalık bir insan dalgasının kay
na~tığını uzaktan seçmişti ... 

- Kim var orada).. Şimdi bana 
bir dürbün getirsin ... 

Hünkarın verdiği bu emir derhal 
yerine getirildi .... 

Sultan Aziz üstü sadef kaplı ve 
çift adeseli büyük dürbünü gözleri
ne yerleştirip epeyce müddet baktı. 
baktı ... 

Sonra valides(ne dönüp: 
- Gel sen de bak bakalım vali

de, dedi.. işte üstünde karınca gibi 
insan kaynaşıyor... Bu vapur nere
den gelip nereye gidiyor acaba?.. 

Pertevniyal kadın, üşenmiş gibi 
büyük bir isteksizlikle yerinden 
kalktı... ihtiyarlık haliyle çocuk gi
bi emekliye emekliye pençereye 
doğru yaklaştı ... Hünkarın kendisi-
ne uzattığı dürbünü aldı. Sultan 
Azi7. bakacağı istikameti anasına 

işaret edip dedi ki: 
- Kız kulesi açıklarına doğru 

- Sahi oğul!.. Aman ne büyük 
mefret bu? .. Gulyabani gibi duman 
ve ateş püskürüp üstümüze doğ
ru ilerler .. 

- Onun ilerlemesi bir şey de
ğil... Hele bir de üstündeki kalaba
lığa bak .. işte binlerce insıyı ... Bun
lan da görüyor musun? .. 

- Aman ne kalabalık, ne kala
balık arslanım!.. iğne atsan yere 
düşmiyecek... Acaba bu kadar ka
labalıkla bu gemi böyle nereden ge
lir olmalı L. 

- Bunu biz senden sorduk .. Bu
na dair malumatımız olsa sana bu 
dürbünü verip te şuna bir de sen 
bak der mi idik? .. 

-BiTMEDi--

KISACA: 
·······-

AVRUPA.MALI 
-tr-

YAZAN: Ecucı K.. lUmil Akta~ 

Nafıa vekilinin treni ManL<;adan ge
ccrken Manisa valisi karşılamıştır. Ve
kil öğleden sonra B.:tlıkesire vasıl ol
muştur. O civardaki sulama işlerini tet
kik eyledikten sonra • nkaraya avdet 
edecektir. --·--ZEYTİNYAGI 
İhracatının kontrolü 
Zeytinyağı ihracatının kontrolü hak

kında Ticaret vekaletince bir nizamna
me hazırlanacaktır Bu nizamnameye 
esas olmak üzere, kontrol şekilleri hak
kındn h:mirde tU...carların mütalaaları 
te..c:;bit edilecek ve tüccarlar bu hususta 
ticaret odası salonunda bir toplantı ya
pacaklardır. --·--rürUN SATIŞLARI 

Egede 940 yılı tütiin mahsulü tama
men satılmış veya müstahsil elinden 
çıkmtştır. Halen müstahsil elinde bir 
milyon kilo ihrakiyelik tütün mevcut
tur. 

Yeni yıl tütün ekimi hazırlıklarına 
başlanmıştır. --·--SALAHErriN KANT AR 

Efcs harabelerinin tahminen beş kilo-
Avrupa malı on seki1.inci asırdanberi metre şarkında bir tcµe üzerinde çıkan 

memleketimizde yer tutmuş bir sözdür üç mermer Hihdi açınak ve ince lem'ası
Avrupada rönesans devriyle başlıyan nı yapmak için bugün müzeler müdürü 
ilim, sanat, endüstri ü~tünlüğü gün geç- Salahettin Kant.ar .u·kadaşımı:r. Selçuğa 
tikçe genişlemiş nihayet bütün Asyayı, hareket etmiştiı'. 
ve Afrikayı kendisine pauır edinmiştir - -·--
Ben ne vakıt Avrupa malı kelimesini KOPAN TEL 
duysam Asyalı imişim gibi kanım kay- Dü'n öğleden sonra fırtına esnasında 
nar, bu söze isyan ederim. Avrupa kıta- Halimağa çar~ısında bil' elektrik teli 
sı haritada gözümün önüne gelir. Av- kopmuş ve tenvirat bir saat .kadar ink.ı
rupa malı denince Ingiltere, Fransa. Al- U.a uğramıştır. 
manya ve Italyayı hatırl~r. Isveç, Nor- - -·--
veçi Hollanda ve Isviçrc ile Danimar- M E H E M E H D E 
kayı düşünür ve Macaristanı tahayyül 
ederim. BİR HADİSE-. 

Tarih Asyada başlanu~, medeniyet Evvelki gece saat 21.30 da Menemen 
senelerce Asyada yaşamıs olmasına rağ- kazasında bir çalgı meselesinden çıkan 
men bugün A\•rupa üstünlüğü elinde kavgada Menemenin Maltepe köyünden 
tutmaktadır. Son -senelerde Cümhuri- Yahya Yurderi ayni köyden 16 yaşın
yetin feyizli eliyle geniş bir sanayileş- daki BcytuHahı tab~nca ile yaralamış
me planı tatbikine başladık. Türk ben- tır. 
liği Avrupa malını bi.iyi.ik bir ihtiyaç Yaralı hadiseden sonra İzmire getiri
halinden çıkarmış, adeta bir mübadele !erek memleket hastanesinde tedavi al
eşyası yapmıştır. Simdi Türk iktısndi- tına alınmıştır. Suçlu tutularak adliye
yatı dünyaya kendi mallarını prezante ye verilmiştir. 
etmekte ve dünya piyasalarında bir Av- ---------------------------
rupalı ruhu, bir Avrupalı kafası ile ça
lışmaktadır. Yerli malı medltılünde eh
liyetsizlik arıyan bedbin ruhlara yeni 
endüstri itinuıd ve eınnivet verebilmiş 
eser ve iş göstenniştir. Türkün büyük 
zekası artık Avrupa malı diye bir üs
tünlük farkı tanımak istemiyor. Bu far
kın tamamen ortadan kalkacağı günler 
gelecektir. Yaşıyan görür. 

, .....•..........••••.•....••........••••• 
ÇOCUK 
Milletin En lııymetıı 
Hazinesidir-
Yoksul kimsesiz yavruların sağlı

ğına erişebiln1ek için yılda bir lira 
vererek üye olmanızı Çocuk Esirge
me kurumu savfüvla diler. .................•. ~i•"••··············,· 1 •• 

Şehir Meclisi toplanıyor 

Belediye ihzari bütçesin
de tasarruf yapıldı 

~-----------x*x----------
Şehir meclisi, Pazartesi günü saat on larla tevzin edilmi~tir. 

altı buçukta, Nisan devresi toplantıla- Bu sene vilayet bütçesinde olduğu gi
rına başlıyacak ve meclisi, reis Dr. Beh- bi, belediye bütçesinde de tasarrufa ge
çct Uz açacaktır. Meclisin Nisan dev- niş ölçüde riayet edilmiştir. Tasarruf, 
resinin çok hararetli münakaşalarla ge- geçen seneye nisbetle yüzde on birdir. 
çeceği anlaşılmaktadır. Bu devrenin en Bununla beraber, muhtelif şehir çalış
mühim meşgalesi belediye bütçesiyle maların.a ve hizmetlerine yetecek nis-
mülhak bütçelerdir. bette tahsisat ayrılm~U'. 

9-tO yılı ihzari bütçesi tabedilmişlir. Otobüs işleri bu sene gayet iyl git-
Belediye bütçesinin 940 yılı ihzari va- miştir. Bu müessese, şehrin nakil vası
ridat ve masraf yekilnu 1.400.591 lira- talarmı tanı.im hususunda sarfettiği 
dır. Ayrıca otobüs mülhak bütçesi 474 gayrete yenilerini ekliyecektir. Beledi
bin lira, mezbaha bütçesi 330,722 lira, ye, bu suretle yakın zamanlarda şehir 
Karşıyaka tramvayları bütçesi 25.695 li- hizmetlerini daha iyi bir şekle ifrağ 
radır. Ve yukarıda gösterilen rakam- edeceğini ümit eylemektedir. 

1940 Fuarı çalışmaları 

--*--
Müttef ilı devıetıerf 
yollarında azim rJe 
sebatla yül'ümeldd 
menedemiyeeelıtil' ---ŞEVKET BiLG~ ______ ....-""" 

- BAŞTARAFI 1 inci SA YFAl>.ı\; 
salımulmaz bir şekilde mevzuobafd V 
duğu yerde bitaraOık düşünüleıneı.a.:ıM 
diı.eler tahminleri altüst eden ~ 
inki_q( ettikçe yalnaz vicdanlan'! _..., 
bayatı menfaatlerin de bitaraf ~ 
yacaklan divalar nihayet her ~ 
te vaziyetini sarahatle tayin etmek ......
buriyetini yükleyecektir. 

İşte diva bu şekilde ele aJmınca 1!'! 
oer millikatından sonra İtalyaD ~ 
atındaki lisan değişikliğinin sebefll"l,.. 
daha kolaylıkla anlamak kabil ohlf· 

B. Bitler Polonyayı çiğniyen ';'~ 
gururu ile Garba döndüfü ıün, "1' 
gazeteleri Yıldmm harbmm ~.M' 
besinde devam ed~ zanned.IJP~ 
dı. 11 lkinciteşrinde Franm me..--_ 
ne yapılan ilk tecavüz, Ainwı ~ 

B k d 
na intihan göze almadan MajiDO tt#f' 

ir ço pavyonlar aha ~~:·dı::ı~=~ ~::!.-..!i 
(erine itimattan sarsılmışb.r. ~ 

Şı.mdı.den kı·ralanmıştır . ~:!: ~:~!~ :.a-:r:. ta=~ Italyanın Gayri muhariplik polt~ 
üzerinde as.rarla durmuşlardır. iOıf' 
muhtelif vesilelerle harbin clısmd• ~-----------x*x.~---------

Fuar çalışmalarına büyük bir hız ve- Ticaret odası pavyonu yeni ve cazip bir mak karannı teyit etmiştir. · 'tJifl' 
rilmiştir. Fuar sahasındaki standların şekil alacaktır. Oda istihbarat dairesi, 
ve pavyonların en kısa bir zamanda in- fuar esnasında ziyaretçilere tevzi edil
şa edilerek noksansız bir hale getiril- mek üzere bazı broşürler hazırlatmak-
meleri temin edilmiştir. inşaat faaliyeti tadır. 

Şimdi şöyle bir sual hahra ıe~~ 
Brenner mülakatı İtalyanın sıy,... _,. 

tinde kat'i bir de!i!!lklik yaratın~ 
dır? 

devam edecektir. Yunanistandan doğrudan doğruya ve- Biz buna ihtimal vermiyoruz. ~ 
timizce italya Almanyanm ıaf~ 
emin olmadan yerindf'n kımıldaJIW 
cakb.r. ~ 

Bir çok kimseler !uar komitesi riya- ya transit suretiyle geçip 1940 Izmir 
setine müracaatla pavyon ve stand ki- Enternasyonal fuarını ziyaret edecek

lere ve t~irde bulunacaklara Fransız
ralamıya başlamışlardır. Bilhassa Is- Yunan demiryolu şirketi, umumi yolcu 
tanbuldan müracaatlar pek fazladır. tarifesi üzerinden yüzde 30 tenzilit ya

Ticaret ve sanayi odası, bu sene fua- pılacağı ve te§hir eşyasının da dönüşte 

Fakat İtalya Nazi rejiminin bir;# 
bardak ıibi tuzbuz edilmesi neti '
l erecek olan kat'i bir müttefik ıaf ti' 
den de endişecledir. Böyle mü~_:,,; 
hezimetin ayni zamanda faşizm reJUP"" 
sarsmasından korkuyor. pt· 

ra daha geni§ ölçüde iştirak edeceği meccanen yerlerine nakledileceği fuar 
için şimdiden hazırlıklara başlamıştır. komitesine bildirilmiştir. 

Kcm~rdeki 
~hırlar 

Bir sene sonra tamamen 
kaldırılacak.. 

Belediye reisi, dün sabah refaatinde 
Sıhhat müdürü bulunduğu halde Kemer 
istasyonunun mukabil tarafındaki ahır
ları teft4; etmiş ve bunların vaziyetleri 
mahallinde görülerek maruzatları din
lenmiştir. 
Ahır sahipleri, evvelce bir ay sonra 

kapatılmasına karar verilen bu ahırla
rın kapatılmasiylc bir çok ailelerin müş· 
kül vaziyette, perişan kalacaklarını re
ise bildirmişler ve bir sene müsaade is
temişlerdir. Belediye reisi, harp bi1!$1an· 
gıcından beri devam eden inşaat güçlük
lerini göz önüne alarak istenilen bir se
nelik müsaadeyi vermiş ve bu kendile
rine bildirilmiştir. Ancak, bu ahırların 
civara zarar vermiyecek bir vaziyet 
yapmaları ve noksanlarını tamamlama
ları şart koşulmuştur. --·-Halkevinde konrerans 

Bugün Halkevi salonunda Üniversite 
Döçcnti bay Necmi Osten tarafından 
(Boğazların hukuki vaziyeti) hak.kında 
mühim bir konf eraruı verilecektir.. Bu 
değerli konferanstan halkımızın fayda
lanmalarını tavsiye t>deriz. 

Kasten yangın 
çıkaran kız 

Bunun içindir ki bütün italyaJI ti' 
retleri bir müddet bir uzlaşma sulb:, 
ı afında toplanmışlardır. İtalya b ,.,ı" 

Benzin dökmek ~uretiyle, on iki sene
den beri yanında hizmetçi olarak çalış
t ıl:rı avukat B. Cemalettinin Medine yo
kuşundaki 39 sayılı evini yakmağa te
~bbüs etmekten Suçlu Bn. Vicdanın 
ağırcezada de\-am eden muhakemesi ne
ticelenmiştir. 

, de müttefikleri böyle bir sulha .-: 
bur etmek için Almany~m ark;'~ 
pılarında bekçilik etm:elt \"aııf;,/ 
kendi üze~ne alnu~b.r. Fakat ~~ 
n~ kıdar ltalyanın Almanya ~ 
tecelli eden siyasetini tevekkülle ~ 
lıyan müttefiklerin ilinihaye ayni ..r
de hareket edeceklerini Utnnetlnek # 
olur. Hiç şüphe edileoıez ki öniiJll 11' 
ki haftalarila müttefikler İtalyadaO ~· 
ziyetini tayin etmesini istiyecekldiif 
italyan gazeteleri bu ihtimali tttf' 
nerek Çelik ittifakın kuvvetinde~· ~J· 
hetinden, azametinden bahsedi?~ 
Ve belki de bütün bu nihayeti ı~ 
masallarla müttefiklerin azimkir ;ıı' 
kası Ü7.erinde bir tesir yapmak 

Vicdanın kasden yangın çıkarmak su
çu sabit görülmemiş, yalnız beş lira çal
mak maddesinden on gün hapsine ka
rar verHınistir. --·--BANKA HANI 
Satdığa çıkarıldı 
Vaktiyle Bakırciyana ait iken Ziraat 

Bankasına intikal eden Şerif Remzi ti
carethanesinin tahtı isticarındaki Banka 
hanı bu defa satılığa cıkarılın.ıştı.r. 3 ni
~an 1940 çarşamba gilnü ihalesi mukar
rer olduğu haber alınmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Göklerimiz, kanatlı Cümhuriyet 

ncslinl bekliyor. 
Gençler! Türk Hava kurumunun 

(Gedikli Yuvası) na girme şartları-
nı bir kerre gözden geçirmeyi ihmal 
etmeviniz .. . .... , ......................•••.•.•..•.. 

olacağını SE~~ra!LO•---·--19 M A Y İ S •• ti 
Atletizm müsabak~ 

Her yıl 19 mayısta Ankara, istat' ,ı· 
ve İı.mir arasında yapılmakta olaO.~ 
letizm müsabakalanna İzmirden ~, 
edecekleri tayin etmek üzere niS'°~. 
nunda seçme milsab.lkaları yapıla #.'. 

Seçme müsabakalarına iştirak • "'..I 
tek atletleri yetiştirmek ve ~;ıı· 
üzere, bölgece çarşamba günle~ . 
renman günti olarak tesbit edi~ 

4 • • 
Yeniden yap:laıı muazzam şehirler - On binlerce insan kalah!'lığmın yalın kılın e,: müthiş boğuşmaları • Korkak bir kralın zaarı yüzünden bir ülkeye hükmeden bir ı;-iinlük bir baskum~ndan • Ayak takımına elebaşılık ederek bir menıJe~ 
kurtaran gözii pek .,erseri bir kahraman • Şiirleri halkın dilinde geçen şöhretli bir şair - Güzel bir prensesin gönlünü çalan nare bir sergüzeştçi • Sözün kısası, MiLYONLAR SARFILE YARATILMIŞ EŞSiZ BİR ŞAHESER .... 

•• •• •• 

TURKÇE SOZLU 
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Bu gÜ n d c n itibaren El HAMRA SiNEMASINDA 

Yazan: Üc Yıldız 
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Selami .. Tam kocamın denize atıldığı 
yere gelince kısa bir tereddüt devresi 
geçirdi ve sonra o da karanlıkta sulara 
ntılnrak kayboldu .. 

Ben ... rıhtımın iizerinde ilk önce Su
nanın, arkasından kocamın ve daha son
ra Selaminin denize atıldıkları noktada, 

şırtısından başka bir şey duymıyor ve 
yalnız .. yalnız bir şey .. tek bir şey dü
şüni.iyordum: 

- ölüm... Evet ölüm .. Benim yü

zümckn bir genç kız ve iki genç l'rkek 
buradan ölüme atılmıc;Jardı. Kurtula
caklar mıydı? kim bilir. Uzaktan soluk 

nimdc tokmak tesfrini yapıyorlardı. 
ölüm ... Bu his her hissin üstünde bir 

histi.. ve mesuliyet.. vicdan azabı ... Bü
tün ıstırapların fevkinde idi. Bunu ilk 
önce o anda, bir anda bütün kuvvet ve 
acılığı ile hissettim, tepemden tırnağa 
kadar sıcak bir cereyan dolaştı. Gözüm 
karardı. Başım döndü. Onlar .. onu kur
tarmak jçin atılmışlar ve denize açıl
mışlardı. Beni kurtaracak arkamdan 
kimse yoktu. Artık fazla düşünemedim . 
Ne yaptığımı bilmiyorum. 

Sade bir çığlık, hayata karşı fu·lattı
ğım nedamet veya istihkar çığlığı için
de yağmurla karışan denizin kabaran 
dalgaları arasına kendimi kapıp koyu
verdim. O kadar. Başka hiç .. hiç bir 
şey bilmiyor, hatırlamıyorum ...... 

** Gözlerimi açtığım 7.aman yüzüme S<'-

rin bir hava carph. Ba ... ımı saf~a çevir
d"m açık enrnede kabaran keten 

~...ii~ıw.iiliiiWi ......................... . 

ğımız ı·esim ve yine benim koza yap- kafamda canlandı. Göz kapaklarım gay
rağı ile işlediğim çerçevesi içinde asılı ri ihtiyari indi. Kocamın yüzüne baka-
duruyordu. mı yordum. 

Sanki derin bir uykudan uyanmış gi- Nejad aynı tatlı sesle bir eli ile eliın-
biydim... den tutarak, öbür eli ile de alnımı ok-

F,liıni yataktan aşağı uzattım.. şıyarak şunları söyledi: 
Parmaklarımı bir el tuttu.. - Zehra . .. Sunanın son .sözlerini ha-
Başımı kaldırdım, baş ucumda koca- tırladın değil mi? Bir insanın sevdi-

mı gördüm. ğine karşı nasıl fedakar olması lazım-
Gözleri ıslak, merhametli, şefkatli idi.. geldiğini açıkça anlatıyordu . Ben ise 
Gayri ihtiyari benim de gözlerim ya- sana karşı sevgimde Sunadan aşağı kal-

şr.rdı. mak Lc:;temem. Bahusus ki ben bir ker-
- Neredeyim .. ne oldum.. re fakat son kerre sevenlerdenim. Eğer 
Diyebildim .. Nejad, o tatlı se.<;i ile: sen de beni seversen kasırganın temelini 
- Çok şilkür kurtuldun .. dedi. Evin- sarstığı bu yuvayı yeniden ve daha sağ. 

de ve odandasın ... Bir aydır bize ne lam .. bu defa olur olmaz fırtmalarla 
üziinti.ilc-r verdin .. Hele Suna ... Artık ' sarsılınıyacak şekilde yaparız. Mazi ... 
tehlikeyi atlattığını doktorlardan öğren- Çabuk unutulur .. Yeter ki ondan son
meden Selami ile beraber gitmek iste- ra alınacak dersler alınmış ve istikbal 
miyordu. Nihayet üç gün evvel gittiler. daha kuvvetli olarak hazırlanmış olsun. 
Ve sen de büyiik bir ölüm tehlikesin- Hem sen biraz daha iyi olup 

' 



l'icaret Vekilinin hitabesi 
~irbirine itimat ~den üç kişinin ke
aletiyle tütüncüler kredi bulacaktır 

Kültürpark --·--N UUİ KUTJ,UAY 

Bir kuıur arayıp bulmak, ve bunu 
ilalcnıe yaymak düfünceainin arkasJllll 
t~ılarnk değil, yorı:-uo rulıumu onun 
kuc:atmda av utmak istiyordum. G üzel 
~hriıniı.in :ü~sünde asil, vakur, q. 
rif bir gül aibi titreyen Ku1türparka 
bunun İçin gittim. 

Şiir ve hülya ülke$İnİn her köteıin. 
de yepl bir ıünef, yeıil b ir cölıe, ye
til bir kucak bUldum. 

Şimdi Hıık bir aema altu.d. u,k117a 

Vekil 
_*..,,,,.,,.,,------~---- d alml' gib i cansız. duran ıölün etek&.-

• . . t u·. t u·. n rind eyim .. ) Y) C t OS Bir lca~ halkalı bir :zencirin içimd en 
boıanır ıibi oldu(unu duyuyor ve 

~ t misti r kend i kendim e mtrddanıyordum : 

tütün müstahsilleri ne 
yetiştirmelerini tavsiye 

> 1 - Bu tE'nbd. hu hantn kii ktin 
t ~. 2 • . . . . - * . . . . . .. . . . , . . nanhhi~ .ned('l\ hurckehi~?·: :Siçiı~ rtt· 
~ ha 8 (Hususı) - Tıcaret ve-1 genışlıgı ve memleket ınahsullnınııı sa-ı bırme ıtımat eden uc kı.,ınu1 bıı·bırme l.uın gıb ı <:ılgın. ruhıım "ıh ı nc~elı. ru

t<I l'ad\• ~Nazmi Topçuoğlu diln ak- tısının temin oluııttcağını söyledıkten kcfalL'li hcdı temini için k:ifi ge'ecek- hum ~ibi <'•>Ş1mn değil? .. Bura:rn ~un·i 
~Ilı~ il çiftçilerimiz<- bir hitabede sonra çıftç.ilere yaz mahsulüne ehemmi- lıı·. Kredi mikdarmd.1 kı kanı:; davran- ı l,ir ıla~ ;.aıulıuna7. ını? .. Bu d~ın ~·lir. 
~l .. ~ Ur. ·ı · · · t · ı il · ıı11~ aca~z .. Dekar ilibaı i.vlc kdylilınüze ınl'trclik tepesinde "un'i bir sela le hu ~',:'ili \'ekıı . • .. .. . 1 ye. t v_erı mesııu, zı:nya_ ın. genı · et ı!ıesı- J ~· • 

ta~ 
1 

oze başlarken tutun pı- ıu. pıyascılanıı çok mUsaıt huluııduğunu lazım ol, n kredinin t..;nuımını vereceğiz. r.<ile dökiil e. tonlarra nğırlığiyle bu 
~ td •çı dığı günlerdeki vaziyeti . . .. .. . . . . . Ziraat Banl.asl!J.ı bu lıu:susta ll\zım tcnhel. hu miskin mahlı'.'ıkıın ı::-ii~~i i nii 
iM~~ tüccarların faaliyetlerinin :~reımş, ~'t.'. tutunle[~1 ckı.ı~.yolnız ı)~ı gelen cınil'!l!r \erilmistir. dih·ı-<" ne giizcl otnıa7. mı? .. 

~ ~ İğini gören hUkUmetin yetil il un . .r~Uşt ur;n taıl· ~ra. ın ısar cllı- Kredi koon••r<ıtİflL•ri buluııuıı m:.ıhul-ı :? - HnYU7.lar. göfü·r... Her a.dımd:ı 
tt.._. ~ geniıt k... , 1 k b . J ınesııu ~wsıyc ey eını~tır. ~ 1 k T k 1 b \-:"Qe ita .. rarıar a ma mec un- lerdc kooperatifler olmıyan ycdcrde de mus u ...• OJ> oy~uyun şu ı:ı. :ır •.r yu-
bu, ldığı ve malum olduğu sekil- Tütün zlirraına a ılucak kredilere te- Zkaııt B. nkası üc ki ~inin Liı·birine kc- ı dum su ıeın ta Lvkar ~" nıc ... 1nl." mı ko~· 

. afıiı%tnabsuıun ciftçlnin eUnde~ :sa- mns ecI:n. b.n~· Nazmı Topçuoğlu ezcüm- faletıyJe çiCiçileı·t: laı.ı~ ohm krediyi en sıınlar:' .. Ş:ı ihtiyar kndı~: ~•~racin. bir 
lıtç b·ını hatırlatmış ve yeni mahsul l dcmıştn· kı : dıil usulleı·lc \"erc~l'klir. k:-ı\'lıakt:m kana kllna su ıçcbılmdı de· 

llı ua ... ır endiŞcye mabal bulunınadı-ı - ·lüc i \.' u·k n çiftdlcri kitle hn- Sa~ııı \'Ckfün çift;ilerc tcınınat tcş'kıl i!i~. 11~.i'? .. 'l.t·n~:ıııerir:~j, . kcn~i adların:ı 
\le(ıı i e?·~cmi.ştir. linde kefaleti mlİtcsclsilc Oc hiı·bidcri- l!Cleıı sözleri muhitimizde derın bir n: ıltıırpnrkm iı('.ı:) lws"SlllC hırer l,'L'ŞntC 

llgıUt ve Fransız pazarlarmm ne bağlamak usulür.ü kalclıraca~ız. Bil'- memnuniyet tı) nndırnuştır. yııotırnmuzlar mı··· 

4 
· :'l - Vc,.il giineı,iıı ~cıjİI göl•cler serp· 

bl k k 1 
tıği hu ;.·eşil cenneti c·eı• <_:evre bir de· 

O ayı lrmlya Ça lşa n ~.:~ı:~ilk~-~!~ı!ı'.;na~~tii~:~~!ı ':~.~::~~ı;~~~~: 
lcrın ıçındcn gl."çırsc hu nı) nlar dıyn· 
rında ~iinnıcı hir cnnlıhk, bir kahkaha 

~-t" -*--- ---..,---l:ı . it, 26 
'"1 f\ı b (A.A) - Diplomasi ma- hareket edccc1deri a~ikar surette g(iriin- esııesesi te~kil etmif olduğunu Ve bu 

d~~tilit d Yanatta bulunmaktadır: m e1'tcdir. ıni.iesscseııin müttefiklerin kara listeleri- iltihak edecek 
~.' 'oıı f 0~anmasının ~mal denizin- Bcrlin, 2,. (AA) - Bundırn hir ne dahil bütiin Alman müc"cselcrini bir 
~.~li --~'Yetlcri A lman gazetelerin· müdd et evvel Norveç ııahillcrin<l.- Lir araya toplamakta bulundııi'unu ya:ı- genç havacı l ar A~tt ,. lllutalallar ııerdedilmcsine se- lngiliz harp gemisinin tecavüzüne uğra· makt ıdır, 
~!:.. ""'' eril\· tir. mı olan Altml\rk Alman vapuru Kiel Hollandl\ şirketleri Alınan müe~ C5c- Ankara 28 ( Husuıi) - 30 ~ 
~İri~. ~llZctderi bu faaliyetlerin kanalına girrneğe muvaffak olmııştur. lcıi ile· mtmınele ynptıkbrı takdirde 1 Mart 940 Cumarteıi günü ha-
~=~i 'dti~ı kabul ctmcktr. ve geçen- msterdam, 28 (AA) - iyi bir lıo\•lrnt edilm,.Jerinden korkmıılc.tadır- d 'lt 'h k d 1ı N d 1 d._ları hilafına olar"k !'İmal menbadan bildirildiğine göre. Alrııan lllr~ va or "''!n~ 1 ı a ~ ece 
u..~dıfıe i\ik.iıniyetin Alman)·aya ait müesscseleı i piyasa fiatmdaıı fn7.la pa- l landel blab ·~azetesi, Alnıanyaııın olan gedıltlı hazırlama yuua-
~ ~ tC8lim eylemek mecburiye- ra vererek Felem enk Hindi:;taıundau 1 Hindist<:ında ablokayı yarma:!.: istemekte tı sının ilk mezunları bugün 
~ A.t "nınalr.tadırlar. Şimdi mütte- kauçuk, Hindistan cevizi içi ''e aire sa. ol~u~ıı ınütoln~sın~c1 ı,~.lunı:nakta ve ı' Atatürk anıtına çelenk lıoy
l~~İt''-fl"l\anyanın bahri münakalatı tın almaktadı rl ar. Hındıstan emtıa ı ıl<". \ ıladıvostocka mu,Iardır. Halk havacı gen, • 
... ~- 1ttlan l ltica mıntakası olarak Handelshlad ca'!etesi. Almuıı\':lnın j

1 

varmak istcveıı birtakım Alman gemileri l' · t h" ti iL l t 
""· • t L • • .. ·ı ,,. b · 1 k • b' "b · .. b 1 _, - • h b k <l" 

1 

erı eı:a ura a a ıııs amu ır . .. nıanı o maw;; ıçın encrıı ı e .;:\Oere <1Ja c a mer ·ezı ır mu a~rna mu- u unnuı;unu a er verme te ır. · · 

lngiliz filosu Kategat . ~~; ·~=·· 
bog~ azına yerleştı• ~~~~:~~~;oğ~~uı~~~.~t-~~i ~~1~~.lla~n:f;; 

''e Parti erkanı tarufrndnn karşılanmış
tır. 

~l\ş1· - .:: - - -·---
~l\~AFJ ı İNCİ S Allil"l•DE - Tidenska gazete i diyoı· kl: ln ılın:ız. bir şey th.:ğilclir. Suriç p a ris sefir-
L~ ... ... ~~elen haberlere göre ınüt- aAlm~nr~ının bitnrtıflara kaı'!?I ınetoo- Mi.ittcfiklcı· Aktif bit· lıitaı·afhk takip 
\~ b:''IQ\Qan scfüra Norveç kara su-ı lariyle fogilb: met.odları nrnsmdn göze tdenlcre, yani kendi bıtar:ıfüklarını ko- ı · .., • d k• ı · 
~hı;aı..ı~~~Oığına hürmet etmcıneğe batan foı-klar \·ardır. Almanlar sinıdiyc ruy::ıbilccek bir nıziyetle olaıı mcmlc- Jg l fl en ÇC 1 IOCe 

'ta~ Alınım gemilerine karşı kadar kara ~ularda bitarnflık me.Chuınu kctlcre hiirıuet cdivorlar. p . 
28 

. 
tc.._~ealni hizlat görınekc kararı ııonuna bir şey bırakınadılar. Bl',vnelmi- Fakat hitaraClıklarım l:İğnİ)'L·nler. kar- arı {O.R) - Fransa hükümeti-
~~ · le! bütün kaideleri ı;iğnedileı·. Bu \'azi- "'l.mıda mÜ\Tazenenin bozulmasın11 ta- ııin Lalebi Uzerinı~ Sov.retleıin Paris ·c-
'1 .. ~teteleri bu karan hüylik 1 ycttc ınütlcfiklcrin hinal bu kı:ıra . u- h.ımınül c<lcnıczll'r.• füj Sul'iç Yol?aşm geri çağı.rılmi§ ~1-

.. 1ra d ı rd d d h t ı l , ·· • . . 1 ıııasuıa bıu ı bıtarnf gazetelerın \'e bıl-
Y ctmis e ir. ıur a mii :.ı ,, ey<.' mecbur ka m~ arı an- Londrıı. 28 (0.R l - . $ıınal dcmzıı~- has.sa Italyaıı gazetelerinin büviik bir 

<leıı Almaııyay:ı :;~,·kıyatın · ıkı bır chcnınıiyet atfettikleri görlilın;ktcdir 

d b 
kontı"ol altına alınması. Naı·vik limanı BLı 1Uz b' d' · a. • t•h b t • . . k 1 , unısuz ır ~e\' ır. n yolıyle !lior\'<.'Ç c1rcı su .ırıııdan gecen .z·ıı·a Mo ko b ' l • ı · · · t a a J n 1 a a 1 1 r . . . . . · ~ vn ı e mc' c c\'I ı.t.aın e -
Alman gemılerının demır nnklıyatuıı • mek c'ılı ti e •t • b .: d F ·· · 1 1 e n gı menus. u yuz en ran-
rnutcınndıvcıı nzn lınııktadır. ... \"' So tl .. ~ ı.. tl · · 

d 
· . . ·A 1 ı_ " c V) e er rnuıı:ı eue ennın gcr-

k • f • d • lkıncı kmıum ıı Aı.."llnnya bu voldnn I gı"nl . , k t' . 'zl t , t• e , -' , . · t-~mıyecegı anaa mı ı ııu· e mı ır. mo rası Z a eri ır 200 hı~ _ton ucmır ıthul .ed<.'l>ildıgi halele Itıılycın gazeteleri Lc;c bu iste blr ko~ 
ıml.mt ıcırıdı· valnız fü bm 1on dt•ınir al- nı~.J ·· kt S · · ~ ı· · <l 

L l'lıı~ x~x--------
111 ı, 28 
4<1~ U ı. (ÖR) - Le 1'Nııps gazele i Kanada intihahalının neticesi hak-
tlıfllt nıctrı yaz.ıyor: 
~ lt.:~e King k..ıbiııe .. inin büti~, azası yeniden seçilmiştir. Bilhası;ıı Fran

<lhn~usan eyaletlerde liberallik zafel'i tamdır. Makeme King'in dünkü 
~~e d ka~-.fottiğı gibi «Kanadalılar her ~eyden evvel nihai zafere kadar 
~ '-Cllldı··Qvarn. kıll'nrını vermişlN·clir.• 
~~ lt\g~l 28 (ÖR) - Kanada ba§vekili Mukcnze King'in zaferi mün::ıs bc

lq tC.tek tz. gazcleleri tefsidrnle bulıınuyodar. Time~ eliyor ki: 
tı'iQi lıberallcr \'C g rek muhafazakar partiler harbın Alaıni . idd ıle 
~ ~emekte idiler. Bu partilerden her biri hnrbı k.ız.ın~uık için d"f <!· 
~l)' 'l' a mile s:r hareket cdl•ceğini iddia ediyordu .> 

.,, t~itııd· elgraph s~ınları .\»azıyor: 
~~ıl bu '~e kadar demokrasilerin bnşvekillcri arasında pek nadiren bir baş.it u~ Crecc parlak bir zafer kazanmıştır. Ve yine Kanad, lnı~\·ckilinin 

ı. ı.\ u~ ine .aldığı .erefH \'azifc pek az baş\·ckilc na.>ip olmustur.» 
~ıl-tard '"Ol nıl:I cMuhafazr.kürlar Vl' liberaller v.ıtanpcrvc•rlıktc birbirlcrıne 

' 
1
an diyo:-. 

r ayyare Sinem;sınd~' 
et~FO!'{ 

:ı64G 

BUGÜN 
fltl ıı·1 

~ 'uııda ~o,..ıı·~".. · ı · ı rt ·· ·ı ·ı~, ••• ,,s· ı•uı.n.a ., •" n - •• ıuenıa~ınc u hl: ıa a go'.'>tcrı l'n \ c - • . ,.,. 
rosgo''A GECELERİ \'esair ltııs h:u·ahııı <'ımlandırıue 

DON KAZAKLARI 
lit\s ı tlf tou ... ~KDE : 

bt1~S VANEL • VE RA KORENE • ROGER 
llES.NE • LİSETTE SANVİN 7'roubetslıo~ 

"' Fr:A:\sızcA -üzü~ YE sMm.ıu 
"\'pi(' 

' A : EI"I.FI: Jl'IL~ \L No. 7 'ON HAm· HAUİ \1"1 

· . 1·1 lb ·k. 19-:ın • l <:uyo gorme e ve un ·ın az ını anı-
ınıştıı. a u ı • ,,;ı sub<ıtıııdn rwnı yo - kJ d··~·· ··kı·· b' · k d lar d Alı1 ·m ·ava HIO h" 1 • . sı - ı ogu u u ır ı,. saymn ln ır . 

nn . 1~ :ı' · ın ton c cmır gır- Avııı gazetelerin iddialarına bakılır-
ml'kte ıch.. sa S · · ı· S ti 1 F 

Al 
• u rıcın a?. ı ovye r c ransa ve 

Bu ,·azıy~l tımıı·k hndi._e,,ıı\in bir BU\ lik B ·ı , d , · 1 · . · 'd' ı T f"I 1 t . n an\ n arasm a ) cnı ur , n-
nctıcc 1 ır. ııgı ız 1 o<>u sime i Kotc-ga kınlasma ha~(•kctinın mukadden;e i 
bo<?awıda bulunduğun:> göre vn7.iyct · · ıınış. 

gittikçe dnha mızik olacnktll'. lfattfı bu yakınla-;ınnııın l\fo,.kov:ı 
Anu;tcı·danı, 28 (Ö.R) - İngıltere Al- iaı·afınd.ın ctrLU edildiğini Italyan f:!ale

nwnvaya bit:rrnf nı~mk•ketlerden ;kaçnk t<>lcr; iddia etıııeğe başlaını.c;lardır.. 
ithaH\t >ı un üne ı:el;ınek idn dah.. sıkı Frnnsız ~iy.ısi nrnhfi!IP.riııin kanaatine 
tedbirler ahnnğa karur \•ermiştir. gelince, l''mnsa müttefiklen• bırsı ıııii-

İn~iliz kcınlrl>l dairelerinin ortaya cadelcnin <lı~ında kn1an nwmlc:kl'l·ledi! 
attıkları rakknınlara giiı'e Norveç \'e normal miinasebet er m\.lhttfaM e mek 
Bclçikn. harpten cvn·lki pamuk ithn~a· L-;ter. Fakat harp halinde oldu!hından 
tının iki mislini, Hollnnda üe mislmı. ls- kf'ndi safları icinde bir l>ôzgunc11luk ya
\ i<~rc he .. mislini. İsveç ~·irmi mislini it- pılnıasımı tahammül edemez. 
hu) <'tmislcrclir. / Pr- n a bugUne kadal", bıı memlekcl-

İngiltere Aln~nııyaya hu yollardan lere koır~ı takip ettigi Maki politJknnın 
l apılan sc,·ki} ata luıt':i: ~urctte nihnyel bir zaaf urctmdc telakki edilmesini de 
\ermek iciıı hu memleketlerin stok yap- kabul edemez. Son aldığı tcdbil'lc- bu 
nmsmn mfıni olac.akhr. husu taki az.minin ne kadar iddetli \'e 

Londra. 28 (ÖR) - Uzak Şark .ı;ula- kan oldugunu göstermi tir.'> 
ı uıdn İngiliz filosuııun tntbik etmekte ·------- --------
vlduğu kontrol tcsh·ini gö tem1cktedir .. !•• • • •••1111 .. ı~••••-••••••••••li 
İki Sovyet k.trgosu J.wnll'Ol Jirnanlaı·uıa KARSIVAKA ~ 
e\•kt.'<lilıııiştir. Bunbr Alınanypyn ka- l\ 

ıay. unlimon tasıyortardı. 1~1t"k Si n<~ına , ında 
So\·yct \ apurları bu hanıulcleri VJadi 

\!o toga <;ıkaracak ve ou y<ıldan Alman· 
} aya se,·kcdik>eekti, 

Sov.,·ct hükiiıneli, I ,omlra sdıri Mai -
ki vasıtasiylc İngiliz hükiimeli nezdinde 
bir h·1cblıüstc bulunarak Scı\•yct vapur
larıııın devlete ait olmaları hasebiyle 
kontrolden i tisna edilmelerini i tcmiş
tiı-. 

Bu talebin nazarı dikkate nlınınıyaca
ğı muhakkaktır. _* __ _ 
Bir va p ur y üzd ürüldü 

Bc-lfn-;t. 2;' (.'\.A) - Manş adası ci
' unnd::ı h~tım~ ohm ~gılız Ul<:ter Gue-ı 
<'n v. !Jtını• •:i..ı?Clüriıl "' ü<;fü:r V ıpurun 

d l'r K hır 7 ıı andn 

Uu:iin ! fi lim hintNı 
H('rkt·sin Sf\\ ·di!!i \ 't' allmladığı 

Şirley Temple 
Tnrtt{ınıl ::ın tem il ~ilen f'll 

C (1ZFL FİLMİ 

Kır Çiçeği 
\ 'E 

Amcrikai iıualde bıl2' deryaları 
idndc leımsil cdihnh bil) lik 
. l\IACEP.A t'IL~J İ 

Kutup Şeytanları 
A,Yrıca : M etro jurnal 

' 

mz rm 

Alem Bacında 
---~-----~--x~x----------------

Çı kan hır yangında 40 bin 
dönüm ornıanlık yandı 

~-----------~.x----~-------
lataııbul, 2B ( Hu11u8t) - Cece Alem claiM'lda büyük bir orman yan~lftı çı-

k-.raL:. Mbahıl\ nat ııekhdnc kad ar devam etmi"tir. Ate üç kola ayrıldıitnd1111 
30ndürülme:oıi iç.in itfaiye ile birlilctc aslcer. jandarma lı:uvvetferi 'ite halktan yiiz
lerce lı:i i dell'amlı bir faaliyet g3stermi lerdir. 

Yangın, ancak -'0,000 dönUm ormantı\c: yandıkUı.n onra ısöndürülebihniıtir. 
Yangına sebebi) et \-'ermekten 8uçlu, ikisi kadın olmak üzere üç kömürcü "~ 
zaret hına almmıııtır. 

Emlak Bankası umumi heyetinin 
dün yaptığı yıllık toplantı 

~~-----------·~~Y--------------
Anknra 28 (Hu. uSi) - Emlak bl\nkn ı umumi heyeti bugUn toplruıınıs;tır 

Maliye vekaleti nakid isleri umum müdürü B. Cell1 Esad toplantıda !Üıuı 
hulunmu~tur. ldrıre meclisi ve murakip raporlari."•te pilanço kir ve r.arar lıe
sapları gö.ı-lllmu~. bıınlnr tn•ıvip edilmi~r. 
Çeç~n yıl muanı,.JAt ındıın bankanın clrle ettiği k!fr CıOl,040 liradır. 

Macar Başvckilinden sonra 
~--------x~x---------

M acar ha va kuvvetleri 
kumandanı da Ronıada 

----------~.x~~·~----------
Budape3te . .28 (.AA) - Macar Ajan11 bildiriyor: 
Macar hava kuvvetleri kumandanı Albay Ladislas Hary, yanında Macar ıha. 

va kuvvetleri r r.iai ve ltalyıının Budape te ha' a ata esi general 1attei olduğu 
halde R omaya gitmiştir. 

Bu seyahatın sebebi. ltalya ha..-a müstqan general Pricoloyıı ziyaret ve ken· 
disine liyakat n'4anmın hü.rük hac.ınt "'ermektir. 

Roma, 28 (A.A) - Dün öilcden sonra Kont Tele.ki, itaba Krallıiı coğ
:rafya cemiyetinin merkezi olan C olinionatana köaklinde erefine yapılan bir 
kabul resmindu hazır bulunmuştur. Kabu1 re.'!minde cemiyet reisi Namdar, bir 
coğraf). a limi olm•k ve bir çok keoif eeyalıatleri iera etmi h u\unmu itibarik 
hliz o lduiu me.tİyetleri taldir makamında kendisine cemiyetin fahri aı:al.C. 
diplomasını 'Vermiıtir. 

R oma, 21' (A.A) - Papa ile Kardinal Ma~-lione B. Teleki~·i kabul etmit· 
lerdir. 

B. Tel eki bir 7İyef et verıniıtir. 
Kardina1 Maglione ile 8. Myron Taylar ve bir ço\; \'at&kan ricali bu zit·afeu"' 

hu:ır bulunmuflardır. 

Londrada ikhsadi müzakereler 

Rumen ve Yugoslav 
heyetleri Londrada 

~-.----~---x~x-----------
Bül.:r~~. 28 (AA) - n. Yorgıuun riyaseti al ımcla bulunan Rumen iktJ:Jitt 

heyeti bu a~'ln 'iO unda l..ondraya gidecektir. Heyet, iki memleket arasınd.ki 
mübadelclet lıacmınc ıuttırmağa matuf )'l'nİ bir tedi) at itilD.fı akdi .için mı«a
kcrelcrdc bulun calctır. 

Budape tc, 28 (A.A) - Bir Macar iktısat hC)"Ctİ Mııcarisıan ile Yugotlav
ya arasında halihnuda mer'i olan ticaret muahedesinde ynpı\acnk ıııdili\tı mü
zakere etmek üzere bugün 8elgrada gidecektir. 

Belgrad, 28 ( ö .R ) - Yuaoslav)n milli banla direktörü yarın Londrad• 
bulunacaktır. lngiltere \-'e Yugo. lıl\·ya arasında ticareı ve mali meselelerin mit· 
zakereai hemffl luışlıyacaktır. 

Belçikada casuslukla ala~adar 
beş kişi tevkif edilmişt i r 

-----~------x.~--~-~---~ 
Brük e) 28 (A.A) - Brüksel adliye:.i bir ecnebi de\•1ete Belçika araz.ismi 

alr kadar ~den bir Lakım n"Wlumııt tevdi ctmi:ı. olmaltla ittiham edilen be.o; kişi 
hak1ı:uıda tahk;knıu başlamıştıı·. Du beş k4ıidcn il.:U i Belçika ve üçü de Liik
senburg labiiyelincle:Hr. 

Brüksel 28 (A.A) - Paskalya yortuları esnasında koıniini t tahrikit.f)ılan 
geniş mik,rasta pl'opagandalar :ı:np:nışlardır. 

Garp cephesinde nisbi bir 
faaliyet göze çarpmaktadır 

x•x: 
Parlı. 28 (ö.R ı - :.!8 Lad.hlı tebliğ : Gece :,iıkı'.'ııwtle geçm.~tir. lkı tarafın 

Vojh rda dc\•ı·iye fanli~ eli olmuştur. 
Pnri , 28 (Ö.R} - A~kcı·j \'aarct hakkında su malumat \'crilm~tir : 
Snı·ın g~rbindc S:ırl Vojlar arasında oldukc:ı !!iddctli bir faaliyet ka,rde

clilmi;:. lıir kaç müsademe olmustur. Her tarafta dii~man taarruzhırı muvaf
fakı}etle ve kolaylıkla tardcdilm.iştir. 

Almanlar Vojun ~ar.bindeki ınmtakaları topçu ate)ne tuttukları vakit 
F.ı·anc.17.hır şiddetli bir muknbeleye girişerek düşmanın taarruzunu kesmi -
]erdir. 

Komedi Fransez artistleri Parisin 
sela mlarını Türkiyeye getiriyorlar 

Sofya 28 (ö.R). - Dün bura)·a gelen Komedi Fır n..<ıez artistleri milli tiyat.
roda ilk temsili rini v •ı·nıislerdir. Temsilde Kl'al, Kr lic • ve kurdiploımıuk 
hazır bulunmu!\tur. -

Koıncdi Frans0z yarın .-lıugün• Istanbulda bulunneaklır. Istanbulda ven~
ceği iiç ~msılden sonra Ankaraya gidecektir. 

Ji'nınsıı artistlerinden Mari Bel Bulgar ga7.etelcunc be)'aruıtındn bu tur
nenin ·cndileri icin bü.) ük bir zevk oldugunu, Fı ımsız miUetiııin do rtlltl"ı 
arasında bLıhınm;ktnn ve b:thassa Parisin coşkun S<'lfımlarını Ti.irki~ eye ge
tirmekten bahtiyarl•k du~racağını söylemi tir. ............................................... _..il\ 

Rl'GÜN 

Kültürpark 
Sineması 

YEN 1 

Sa~·ııı ıııiidrıviııık•rini memnun cdecel. 

\ e İr.ınirdc ilk defıı ~ii t<"riteıı 

iki ) t•ni filim tılkdim cdi) or 

ŞAFAK 
.lean P. Aıımont • Pierre F.rana~ 

Harikulnd<" lıl•)·ccAnlı ve mibk ııa bir mc\'7.tı olan h u filim ineaaacıltiı• 
BİK .ŞAllESERİDİ IL 

SEVDA KAMP/ 
Cln§er Rogers - Duglas FairlJanlıs 

. Gt'!nçlik ... ~~(' ... Zevk .•• J•:ğ1encc l'ilimi .. , . 
llıhcten PAltA 1UN1' JURNALDA EN 80N H r:r il \VAHI 1 ERi 

Sl<:ANSLAR : Yl~.ı •t :?APAR : 2.;11.1 - 5.45 - !l.Ufl J) .. 
S~VDA K A 1PI. 4.~n - 7.45 TE .. 
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Tefrika: 18 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
(Oradan) Ateşgedenin merdiveni iiz.c- ıdi. Bu adam Devleti Abbasiyeyc karşı 

J'lna ayakta gördüğü bir adamı (Mu- ihtilal çıkaran (Babek Harmi) nin ~ 
l>iz) zannederek yanına gitmek istedi. behbezi (mümessili) idi. (Verdan) onu 
Başmda mustaill hermiyüşşekil b~ kü- Ermeni.standa kain (Erdbil) şehrinde 
IAh giymiş olan ve hal ve kıyafetınden biliyordu. Ara yerde büyük bir mesafe 
'.A~gedenin hademesinden olduğu an- var iken acaba ne maksad ve ne gibi 
lıijılan diğer bir a<lam kendisini durdıı- esbabın ilcasiyle Ferganeye gelmiş idi? 
ffNik ~ordu: (Verdan) bir an evvel Mubizi alıp gö-

- Efendim. nere:ye gitmek istiyorsu- tünnek için aceleyi iltizam ederken o 
*iıt:? üç büyük adamın orada gizlice birleşip 

_ {Mubiz) efendiyi görmek istiyo- konuşmalarından gayet milhim bir iş 
~- Orada duran o adam değil midir? müzakere ettiklerini hissederek sırrın 

_ Havır elendim. O .oıimdi meşgul- künhüne vakıf olmak istedi. Bir tarafta 
ar. - . durdu. Sair: ateşperestler gibi bir vau-

- Onu ne yapacaksın'? I.şte ateşler yet aldı. Namaz ile, merasimi diniyeyi 
faJrılmış, ibadetini icra edepiJirsin. ifa ile meşgul gibi göründü. Filhakika 

- Fakat ben (Mubiz) i görmek isti- bütün asakiri islamiyc b<ıc:kumandanı 
1orum. (Afşin) gibi bir zatın mecusilerin en 

Ha<leme yüziinü başka tarafa çevire- büyük adamı ve aynı zamanda devleti 
ffk: islamiyenin en büyük düşmanı otan 

_ ibadet bilmeden evvel onu görmek (Bnbek Harmi) nin milmessili ile bir-
k abi1 değildir. liktP. Afeşgede gibi bir yerde mecucıile-

(Verdan) hademeyi durdurdu: rin reisi ruhanisi ile gizli bir içtima 
- Efendim! kızmayınız. Ben yabancı ;tkdctmesi elbette büyiik bir manayı ta-

6ir adamım. Daha dün (Hukand) den zammun etmekte idi. Öyle mühim bir 
teldim. Misafirlere lütüf ile muamele mana son derecede zeki olan (Verdan)
•tmek iıdctinizdir, değil mi? ın nazarından kolay kolay kaçabilir mi 

idi? (Verdan) her hangi bir hile ile 
Hademe (Verdan) ın sözlerinden uta- mutlaka bu sım :ınl:lmak istiyordu. 

•arak sor<lu: Yavaş yavaş odanın etrafını dolaştı. 
- Burava ihadet etmek veya ateş ile Odanın dar bir voln nazır ufak bir pcn

ieberrük ;ımck için gelmediniz mi? l.c;- çcresi vardı. c\rerdan) hiç bir tıkırdı 
te mukaddes ateş! Istediğiniz kadar 1e- yapmaksı:ıın ve nefı>s almamağa çalııia
~rrük ediniz. rak pcnçercnin bir tarafında durdu. 

- Fakat ben mutlaka (Mubiz) i gör- Kendisi içeridekileri görüyordu. Fakat 
mek istiyorum. içeridekiler onu görmiyorlardı. (Vcr-

Hademe (Verdan) ın kulağına eğ!- dan) içeride ipekten bir hah üzerinde 
~tP.k v:wa bir sesle dcdJ ki: oturan üç zata dikkatli dikkatli baktı. 

- Mubiz {sağ tarafta bir odayı gös- (Mubiz.) mahud külahı ve Erguvani 
tererek) işte bu odada bazı zatlar He cübbesiyle oturuyordu. Karşısında (Af
hususi bir mülakatta bulunmaktadır. şin) iJe (Esbchbiz) ahzı mevki etmi~ 
Onu gÖrı>l,ihııe1' "rin mııtlakn cıkmnsını ]erdi. Fakat A!şinin hn1 ve kıyafeti na
be'kl1>mP'· ı•.,,_ • .;ı, 1 zarı dikkati cclbediyordu. Afşin Bağ-

(Vcrdan) <>linı cebine .soktu. Avucu dattn Abbasilerin şiarı milli ve siyasi
içindc cıkardığı bir kaç altını hademe- leri olan siyah sarık ve siyah cübbe gi
nin eline sıkıştırdıktan sonra dedi ki: yerdi. Miislüman idi. (Verdnn) onun 

- Azizim! bana müsaade ediniz. Bu 1 Samra mescidinde nnmaz kıldığını bir 
e(faya yaklaşayım. Orada (Mubiz) ya- kac defa ~örmüş idi. Halbuki ııimdi me
}ınıncla teberrüken duamı yapacağım. cusilcr gibi Er<!uvani renkte bir cübbe 

Hndt>me altınları cebine yerlestirerek: 1 giymiş, mccusilerin ayini din ilerine iş-
- Ben müsaade ediyorum. Faknt o tirak ediyordu. (Babek Harmi) nin sa-

tarafa gittiğini kimse anlamasın. ·- 1'11' ~giymiş ofon mümessi-
(Verdan) , cpekj, merak etme!> de-\ l~in .~u1.;cusiJiği şayanı istiğrap. ~e~il~i . 

4likten sonra (Mubiz) in bulunduğu oda- · Cunku bu adam esase•1 mecusı adı. ıs
Ja yaklaştı. Maksadı bir vesile bularak lfımiyeli kııbul etmemiş idi. 

-·Tayyare fabriliaları 
emre müheyyadır 

Nevyork, 28 (A.A) - Hükümet, 
lngilizlerle Fransızlara en yeni model 
tayyareler aatmağa karar vermi~ oldu
ğundan, tayyare fabrikatörleri derhal 
lngilizlerle Fransızlardan bir Milyar do
lara baliğ olacak siparişler almak üzere 
hazırlıklar yapmı§hr. 

--·--
Tevkil edilen Sovyet 
vapura halen Hong 
Kongta bulunuyor 
Londra, 28 (A.A) - Royterin öğren-

diğine göre, Vladmir Mayakovski ismin
deki Sovyet vapuru halen harp kaçağı 
kontrolü muayenesi için Hong - Konkta 
ahkonulmaktadır. Gemide Meksikanın 
ManzaniUo Jimanınd•m yük1eruni.ş bakır 
iJe San Pedrodan yüklenmiş Molibden 
vardır. 

Gemi Vladiv05toka gitmekte idi. 
Londrada tebarüL ettirildiğine göre, 

Hong - Kong resmi bir kontrol üssü ol
mamakla beraber haliharp kanunlarJ 
muharip bir devle~ her hangi bir va
puru hamulesini tetkik için kendisine 
ait bir ]imana götürmek hakkını ver
mektedir. -·BİR YAMGIN 

Manilla, 28 (A.A) - Gece çıkan bir 
yangın altın madenleri mıntakasında 
Parcale şehrinin y.ırı&ma yakın bir kıs
mını mahvetmiştir. Beş bin kişi yersiz 
kalmt§tır. Zarar ~ rr.ilyon dolnr tah
min ediliyor. -·Amerika ve harp 

Va;-;ington, 28 (Ö.R) - Yedi kişilik 
bir heyet, ayan meclisinde Amerikanın 
Avrupa harbi karşısında vaziyetini de
ğiştirmesi için gerl'k dolayısiyle ve ge
rek bilvasıta yapılacak bütün teşebbüs
lerle şiddetle mücadele edecektir. --·--iş Bankası umumi 
h eyetinin toplantısı . 
Ankara, 28 (Hususi) - Türkiye lş 

Bankası A. S. Hissedarlar alelade umu
mi heyeti bugün saat 16 da bankanın 
umumi merkezinde ve idare mecJisi re
isi B. Ahmd Nesir.1i Saymanın reisli
ğinde toplanmıştır. 

Ruznameye dahil moddelcrin görüşül
mesine geçilerek id:.rc meclisi ve milrn
kiplerin raporlariyle !l39 yılı bltınc;osu, 
kar ve zarar hesabı okunmuştur. 

Geçen yıl ınuc1melatından bankanın 
ddc ettiği kfırın tcvziine 15 nisan 1940 
tnrihindı• h:ıvl;ıntn<hl tı .. lrnr;ır verilmiş-(Mubiz) in humruna girmek, MC'rıba- (Verdan) ye~e ot~rarak ses cık~r: 

•in kendisini :istedi~ini söyliyerek alıp maksızın dun tılnvetıyln meşgul gıbı ti .. 
!Ötürmek idi. Odanın kapısı aralığından ~iiründ~. ~a~n~ büt~n v~cudu his, ku-, ••· - ~--· 
.. riye baktı. Gayet güzel giyinmis iki lak. kesılmı.ş ıdı. ~çcrıdC'kıler mu~aver~- Amcrıka Harbıyc 
.dam oturuyorlardı. Biri (Afşin) idi. lerıne d_evam edı• orl:ı ,•. ru •. ı .... , ..l·-

(Verdan) onu derhaJ tanıdı. Di"erini yordu kı: h t 
lı>e görür görmez kalbi vurmağa başla- - Cennbı Hürnıi.ızul av}lU ıııayetıy-ı naz1r1n1n eyan a l 
flı. Çünkü bu öyle bir adama benziyor- le mutlnka muzaffer o1acagız. Her h:-1 
4Ju k.i (Verdan) ile macerası vardı. de ~abrü ~ebat göstermemiz J5zı~dır , - ~-. -
"(V d ) d dikk tl" d"kk tı· b k (Esbehbı:ı:) - Her halde ~nbrlı sebat - BAŞfAKAFI l mcı SAYFADA -er an o a ama a ı ı a ı n - · · 2 A ika .. • 

T d . ...,. r. d h" ·· h , k- "'Östcrccei'<iz. Hem sab,."i sebat cok u7.a- - mer n tayyare sanayıı, ~un-
fJ . am 0 n am ını. •Jn a ıç şup e )O " • k ~ 0 tJ k" diye kadar görülmı>miş bir inkj .. nf ka-lu ır. ı) aca 1 ır. ı:ar a ı. • .,... 

·F "· a bulunması garip -s~r,nı- uınacakbr. . 
an.:ll on.ın vn .. o Vaşington, 28 (0.R) - Almanlarm 

~ARP CEPHliSINDE HARP 
6A~TARAFI J ind SAYFADA -

.ııılınm~tır: 
- lngiliz tayyareleri yedi Alman is

tikş.-ıf tayyaresine hücum etmişlerdir. 
Bu lnyyardere Almnn n,·cı tayyareleri 
:refakat ,.diyordu. Muhar~be "öyle oldu. 
Jngifiz tayyareleri Üstünliiklerini i bat 
t:ltiler. 

Yeni Zeliindlı 2 1 ) asında bir tayya
reci şayanı hayret bir enrrji kahiliyetile 
Alman tayyarderini aşırtmı tır. Biribiri 
ardınca iki Messerıımiti rile" ler içinde 
düşiiren ve iiçüncü tayyareyi de a~ır su
rette yaralıyan Yeni Zelllndlı genç ni
hayet düsman kurı:unlarile tayyare sa
katlanım:ık düşerken paraşütle atlamak 
auıdiyl,, hayatını kurtarmıstır. 

Aynı günde Alman tebliği bir Fran
sız tpyyaresının düşürüldüğünü iddia 
r.tmi:ıtir. Halbuki bu tayyare salimen 
Fransız hatlarına inmistir. 

Paris, 28 (ö.R) -·- Hava harbinin 
stıatejleri yakında havıı faaliyetinde 
mühim tebeddüller bekliyorlar. En son 
tipte yeni bir bombardıman ve avcı 
tayyareleri her iki tarafta faaliyete geç.. 
mele üzeredirler. Almanlar cihetinden 
bazı yeni sistem tayyarelerin faaliyete 
başladıkları görülmiiştür. 

Londra, 28 (A.A) - Dün beş ııaat-

'9n ~ bir Laman zarfında düşmanın 
en az be~ tayyaresi dii~ürülmüş olup 
diğer iki düşman tayyaresinin de harp 
harici bırakılmı~ oldu~u tahmin edil
mektedir. lngilizlerin yalnız Hurricane 
adındaki bir tayyareleri düşmü,tür. 
Sabahleyin, öğleden •onra ve ak,am 
vakti olmak Üzere Üç muharebe olmuş
tur. Muharebenin kahramanı 2 I yaşın
da bulunan Yeni Zelünd Cooper olup 
birihiri ardısırn iki mües~ir Schmitt tny
ycfresi düşürmüş ve bu sutetle harbin 
başlnngıcındnn beri 5 Alman tayyaresi 
dii ürmiiş bulunmaktadır. 

Berlin, 28 (AA) - Baltık denizi 
Üzerinde uçmakta olan Alman keııif 
tayyareleri bomba atmal: üzere Alman 
körfez.ine doğru gitmektt- olan bir lngi
liz tayyaresine tesadüf etmi~lerdir. Jn
gi!iz tayyaresi düşürülmü~tür. ___ ...., __ _ 
Reynonun nutkundan 
Almanlar menun deiil 
Paris, 28 (Ö.R) - Pol Reynonun rad-

yo nutkunun bütün dünyada tesirleri 
<"ok takdirkar olduğu halde yalnız Al
man ve İtalyan matbuatı, bu nutkun 
satırları arasında Fransanın dahili va
:ı.iyetini zaif göstermeğe çnlıs.1n tenkit 
noktalan bulmuşlardır. 

DEMiR MASKE 
Büyuk tarih ve 

(ıKJN C J 

macera romanı 
KJSJM) 
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parti silahı yükleyecek ve tekrar ilk ka

l pıdan girecek .. Bu dn kimsenin dikkati
ni ve şüphesini çekmemiş olacak .. 
Şadofö: 
- Dostum Mistufle1 dedi, planınız 

hakikaten fevkalUde .. 
Mistufle izahatına devam etti : 
- Eğer iki gün sonra, yani çarşamba 

lfil>U silah1arı levzic ba.şJarsak cumaya 
t.er kes silahına sahip olur ve pazar gü
M de Bastile hücum edebiliriz. 

- Kuvn.ıf!un kopsun .. Bu da miikem-

Yemeği üç arkadaş beraber yedikten 
sonra Faril10l ve Mic;tufle aşağı kata in
diler .. 

Faribol ve Mistufle doğruca Paris ha
ricinde bir çiftliğe giderek bır saman 
;ı..rabası satın aldılar. 
Dönüşte Parisc girdikleri zaman, Mis

turıcnin at pazarın.ı doğru gittiğini gö
ren Faribol hayretle sordu : 

- Nereye gidiyoruz dostum? .. 
- Farkında değil misin, at pazarına .. 

Ve nt pazann::ı niçin gidildiğini de ta
bii biliı-sin .. At sabn almaia-

lc.yyare inşaatı hakkında tereşşüh eden 
t>aberlcr Uzerine Amcrikada tayyare 
imalatının fevkalade bir surette arttı
rılmakta olduğu öğrt.>nilmiştir. 

Bazı resmt mahafil Almanların 
ayda altı bin tayyare yapacaklan 
hakkındaki iddiaları çok mübal~ğalı gö
l'Üyorlar. Maamafih bu rakkamiar müt
tefiklerin kuvvetlerini tanzim ve hazır
lıklarını en yüksek hadde çıkarmalarına 
yardım etmiştir. 

Amerikada senelik tayyare imalatının 
46 bin tayyareyi bulacağı anlaşılıyor. 

Londra, 28 (Ö.R) - Amerikadan tay
yare ve harp malzemesi mübayaatında 
Uim bir vahdet muhafazası için Fransa 
ve İngiJtcrenin siparişleri •Müşterek 
rnübayaat komisyonu• tarefınd:ın yapıl
maktadır. Bu komisyonun reisi İngiliz, 
ikinci rE>J~i de Fr:ınsızdır. --·-MAL iS'J'iYENLER 

Muhtelif ecnebi memleketlerden Ti
caret odasına kuru sebzeler ve kurutul
muş meyveler satılması için müracaat
ler vaki obnuştur. Müracaat eden firma
ların adresleri ihracat tacirlerine bildi
rilmektedir. -·-Yeni Emniyet müdürü 

Yeni emniyet müdürümüz B. Sait 
Özer ay başında Ankaradaki vazifesin
den ayrılarak İzmire gelecektir. 

- Evet.. Evet... Kuyruğun kopsun ... 
Şimdi anladım ... Monsc:nyör Lui kurtul
duktan sonra tabii ihtiyaç var .. 

Fakat bu sefer hayvanın öyle güzeli
ne, yakışıklı falan olmasına değil... Çok 
koşan ve az yorulan cinsten olmasına 
bakacağız.. 

- Atların biri Monsenyör Lui, biri 
Ekzill için değil mi? .. 

- Evet .. 
. Halis İngiliz kanı iki güzel at aldılar. 
Üzerlerine binerek doğruca otellerine 
geldiler. Hayvanları ahıra kendi hay
vanlarının yanına yerleştirdiler. 

Beyaz Tavşan otelinin sahibi Usta 
Datyo çok dilşünceli ve müteessirdi. 

Faribol : 
- Babacan, dedi, ne o ..• Öyle dalgın 

ve üzüntülü duruyorsun? .. 
Baba Matyo başını kaldırdı : 
- Ne osu var nu .. Dedi .. Daha ne ol

sun.. Bu kadar senelik otelcilik haya
tında ve bunca zahmetlerden mihnetler
den sonra yirmi beş bin liraya bir bü
yücek yer bulmuş ve satın almıştım. 

Mistufle : 
- Yirmi beş bin lira .. Doğrusu 
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Cumartesi geceai kulüp bina•ına "Altınordu,, 
levha•ı törenle talik edilecek 

iz.mirin tarihi spor kuvvetlerinden bi
rini tcşkH f'nen Altınordunun Uçok adı
nı terkederek tekrar tarihi adını kabul 
f'ylcmesi b.mirde olduğu gibi lstanbul 
ve Ankara spor mahfillerinde de gayet 
iyi karşılanmıştır. Haricteki Altmordu
luJar, bu vesne ile kulübe tebrik mek
tuplan yazmakta, muvaffakıyet temen
nilerini bildinnektedir. 

Altınordunun, eski adını tekrar ikti
sap eylemesi mUnasebetiyle, Cumart~i 
gecesi k u!Up binasında samimt bir top
lantı yapılacaktır. Altmordulular top
lantısı ıniinasebetiyle bir merasim ya
pılacak ve merasime IstiklAl marşiy le 
başlanacaktır. Bunu, kulUbün Altınor
du levhasının kapıya taliki takip ede-

cektir. Merasbn eSWl-'ında, kulübü tem
sil eden bir zat, Altmordunun çah~ 
brmı tebarüz. ettiren bir hitabede bu
lunacak ~ bunu bir çay ziyafeti takip 
edecektir. · 

Allınordu gecesi ırriioasebetiyle, b.mi
rin en eski ve tarihi kulübü olan Altay 
kulübü, Altınordu gecesine iştiraki ka
bul eylemiştir. Cumartesi gecesi, kulüp 
binasında iki kulübün voleybol ve bas
ketbol ekipleri arasında amıb1 karşı
laşmalar da yapılacaktır. 

Altmordu kulübünden aldığunu. bir 
mektupta, Cumartesi gecesi bütün Al
tınordulularm toplantıya davetli bulun
dukları bildirilmiştir. 

Horveçliler 
... Alman tahteıa;alll' 
.. ._. tevkil ettiler rs1' 1{" 

Amsıte.rdam, 28 (A.A) - :No ttfb". 
legrarn Bureau, U - 21 Alınan~~ 
birinin Norveç makamatı ııaJıt! 
mevkuf tutulmakta olduğun" del >" 
vermektedir. Bu tahtelbahir ~~ 'l',ııtt~ 
kınında bir kayaya oturmuş ıdi·. ~ 
bahir, Alımın sefarl'tinin gernlıJifl Ut':"' 
best bırakılması için vaki olan ın~..dı' 
atine rağmen mevkuf tut~~~ 
Çünkü Norveçliler tahte1bahirin ~:mıf 
kara sularına fırtına yüzünden ~~ 
olduğu bir hasar dolayJSiy1e ~ 
belki bir seyrüsefer hatası ~it· 
girmiş olduğunu tebyin et.mişleIV -·-BATIRILAN YE~. Ati 
BİTARAF VAP~~ 
Aınsterdam, 28 (A.A) - şuna!~ 

zinde balık avına çıkmak u:ure ~ 
nan dokuz Holland:ılı balıkcı ,.::1'~ 
Protinus vapurunun ba~ı -~ ~ 
alıncaya kadar İjminden lirnaJPP"" ~ 
mağa karar vermiştir. Bugün 77 
gemisi denizde buluıunaktadır· . CI' 

Loncha, 28 (A.A) - Norv~11 .,, 
ınotta vapuru batmıştır. Üçü~ .,.P 
ikisi ~uk olmak üzere vapWV"" 
nan otuz yedi kişi kurları~ 

Milli K~.mc .. 1!!~çları başlıyor [ B O R ; ~ 
Pazar gunu Altay takımı 235 Albayr•k()ztlM ız ~~ 
Altınorduilekarşılaşıyor :~ş~~·:·· ~:~ ~~ 

9 .. 0 1 mil). ,_.. 1 ··b·· f 1 .. _..ı b . ld v "b" 542177 i Dünkü yekGn , yı 1 ı a.ume maç arına o ur- onna ar oteuen en o ugu gı ı, ter 542630 ! U , yekU 
gün, yani Pazar günü AJaa~c:_ak .. ıtadyo- temiz bir spor ruhuyle yenifeceklerdir. No. mum ~ 
munda başlanacaktı.r. Jlk mıUı ltume ma- Bu maçın te.lımik neticesi ne olurea ol- No. 8 
çının başlama ıaatı on altıdar. Maçın ıun, Pazar günü AJtay - Altınordu ma- No 9 
hakemi tayin edilmiş, iki kulüp bu hu- çında zevkli ve hadiaeai.z bir oyun ..:y- No: 10 
sustl\ anlaşmıııtır. redeceiimiz muhakkaktır. iki kulüp No 11 

Pazar günü stadyumda hazır buluna- ıporculan aruındaki iyi ve dostane mü- . ZAHİRE 
cak olan sporcularla ıpor sevenler, bir nuebetler, milli küme maçlannda iz- 321 Balya Pamuk 55 
karııJaımada iki mühim hadisenin kayd mire hakkı olan neticenin almmuı için ZEFl'İNYAlil 4' 
olundul;'llnll ıahit olacaklardır. Bunlar- batlıca garantidir. 11 500 kilo Ze tinyağı 43 ~ 
dan biri milli küme maçlarının baılama- iki takımın da formunda b ulunma- _ · _ ____ Y ________ _ 
sıdır. Şimdiye kadar milli kümeye be-
raber giren Altayla Altınordu, bu ,ene ları, maçların neticesi hakkında bize 
tekrar beraberdirler. ümit veriyor. Bu hafta bangm kazanır· 

Sonra, bu iki takım Altay ve Altın- sa kazanaın; bu maç diğer temaelar için 
ordu adlan ahında 9 3 7 yılından beri aılu bir antrenman mahiyetini haizdir. 
Hk ltarfıla~mayı yapmış oluyorlar ki, Ancak bu maçın neticesidir ki, haftaya 
bu hadise birinci!Iİ kadar ehemmiyetli- Galata~ray ve Fenerbahc;e ile yapıla.. 
dir. cak maçlar hakkında bize eeaslı bir fikir 

Kırmızı - Lacivert ve Siyah - Beyaz verebilecektir. 

Bir lngiliz 
iizer inde 

tayyaresi Hollanda 
ateş alarak yandı 

------~:x•x-------~ 
. .ı\msteıdam, 28 (A.A) - Bu sabah H ollanda üz.erinde uçmakta olan bir 

lngiliz bombardıman tayyaresi Hollanda avcı tayyareleri tarahndan takip "e 
Rotterdam yakınında yere inmeğe icbar ediJmiıtir. 

Jngiliz tayyaresi yere inerken ate' almıııtrr. içindekilerden biriai telef olmUıf, 
diğer dördii i~e muciu kabilinden kurtulmutlardır. Bunlar m evkuf tutulacaklar
dır. 

Avusturaıva motörlü 
dün bir geçit resmi 

kuvvetleri 
yapmıştır 

--~-~-X.X•----------
$idney, 28 (Ö.R) - Bugün 5000 Avusturalya ask.eri, yüzden fa7.1a motöri

ze üniteleriyle Sidney caddelerinde bir geçit resmi yapmışlardır. 
Birinci Avusturalya fırkasının halen Mısırda b ulunduiu mal\ımdur.. Bu 

fırkayı tak.ip edecek diğer fırkalar hazırlanıyor. Bütün bu ku vvetler ve bil
hassa Avu~turalyanın haZll'ladıjı hava kuvvetlerinin yakın günlerde Mori
tanya ve Kuin Mari tran.satlanti.kleriyle hareket edecekleri öğrenibnişür. 
..................................................................................... 

Beyannarrıe 
6 NİSAN CUHARl'EBi ViLAYEl'İHİZDE 

C:OCUK Y AZIHI GCINCIDCIR 
Bu sayım 7 dtın 16 yaşına kadar olan okula gitsin gitmesin tahsil ~da-. 

ki çocukJann mikd~ulannı doğru olarak öğrenmek makSMliyle yapılmakta-: 
dır.. Bunun için : : 

1 - Yazım günü evle.rde izahat veı·ebilecek bir .k.imscnin bulundurulması,: 
2 - Yazım için kapınıza gelecek memurun soracağı şeylere doğruca ve: 

tezce cevap verilmesi. : 
3 - Yazımd:ı aşağıda gÖ8terilen yaşlardaki çocukların yazdırılma.c;ı ıa.: 

zundır. . : 
Ynzım günü bu ıcsbit işine muhalefet gösteı·en ve doğru cev:ıp venniyenE 

vatandaşlar ve bu işlere mUzaheret göstenniyen mahalle müınessi11eri ve: 
vazifelerini vcrifon emirlere göre ya}lmıyan Yazım memurları hakkında 1554S 
Numaralı kanuna göre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya kadar: 
hapis cezası verilecektir. 
Sayın İzmir1ileı·e duyururum. İzmir Valisi: l!.THEM AYKUT 
Mil5di Rumi 
1933 1349 
1932 1348 
1931 1347 
1930 1346 
1929 1345 

Yaş 
"l 
8 
9 

10 
11 

Miladi 
1928 
1927 
1926 
1925 
1924 

Rumi 
1344 

• 1343 
1342 
1341 
1340 

Yaş 
12 
13 
14 
15 
16 

(S. 4\ 1 - 9 
··················································'································· 

- Evet .. Fena para değil. Değil aın- Otelci dlişüne dü.şüne oteline girdi. 
ma.. Şimdi burnumdan fitil fitil geti- Mistufle ve Faribol da yolda fazla te-
riyorlar.. ehhür etmeden Ekzllinin yeraltı melce-

- Ne oluyor usta Matyo.. ine gittiler. 
- Yeni vergiyi duymadınız mı .• Öşür Faribol: 

vergisini.. Her kes malının, kauuıcımn - Madam İvon, dedi.. Tali bize yar-
onda birini verecek .. Yani yirmi beş bin dun ediyor.. Her şey yolunda gidiyor ... 
liraya ve daha yeni aldığım bina için iki Öyle talunin ediyorum ki Monsenyörü 
bin beş yüz lirasını hükümete verece- bu pazar )rurtarabileceğiz .. 
ğim.. İki bin beş yüz lira.. Bu kadar Dedi .. 
parayı bu otelde bir senede bile kazana- İvon sordu : 
mıyorum .. Doğrusu bu kralın nazırları - Aziz dostlarım .• O kurtarıldıktan 
hepsi ayni kırat .. Fakir fukarayı düşün- sonra selametle İngiltereye kadar gide
dükleri hiç yok.. bilinesi için icap eden tedbirler alınmış 

Mistufle usulce Matyo ustanın yanı- mıdır? 
na sokuldu ... Kulağına eğildi : - Evet madam İvon .. İki cins ve kuv-

- Çok üzülme .. Dedi, bu yeni vergi- vetli at satın aldık • Zannederim bu 
yi verecek değilsin .. Yalnız sen değil, hayvanlar Bove ile Olt arasında.ki me
lıütün halk, bütün Paris halkı da vermi- safeyj on saatte katederler. Olt, Manş 
yecek... denizi sahilinde küçük kasabadır ... Ve 

Ve Mistuflc bunları fısıldadıktan son- Metr Ek7..ili de bu kasabada bir yelkenli 
l'a Farlbolun kolunda otelden uzaklaştı. eahibini tanımaktadır. 

Matyo usta hayrette kalmıştı.. Faribol bu izahatı verdikten sonra ih-
Mistufle ne demek istemişti.. Hiç bu ~ar kimyagere döndü : 

mümkUn müydü? .. Kanun bir kerre im- - tlstat, dedi, siz bize müruısip ola
ulanmı.ş ve ilAn olunmuştu.. Bununla t'ek bir zaman Olta hareket edeceğinW 
beraber Mmuf1enlıı .r.leri de her hal- •adeaniftiniz.. lleeelA 

Türkıyc 
İŞ BANKASINDAll : eııı 
İzmirdc Mektupçu yokuşun~a ~ 

1 ve eski 20 num:ıralı haneniJl ğ1' 
hissesi Banknllll2a ait bulundıJ 
d:ın satılığa çıkarılmıştır. Ş. 
Taliplerin Türkiye İş Bankn5~ 
İzmir şubesi müdüriyetine rn f)82) 
atleri ilAn olunur. b 
IZM1R BELEDIYEStNDf11:~ 
t - qrefpaşa mezarlağanıo lıı~ 

bir kısmının Cümhuriyet koru fefl it 
kalbi jçjn ıu tesisatı yaptırılm ... •rt% 
leTİ müd ürlüiündeki keşif ve .. ~· 
ıi veçhile açdt ek.ailtmeye konulfll DJ-1 
Keoif bedeli 12 73 lira 75 ku~il ı",1 
ibaleai 15/-4/9-40 Pazartesi '6'~ 
16 dad1r. l,tirak edecekler 9 .~lı"' 
temi.nah it bank .. ma yatırarak J11 

zu ile encümene ıelirler. .. er• I~ 
2 - Şehir oteli yapılmak i.1% ~,cY 

mel kazdtlarımn çakılması ve ı,eiıJ~ 
enkazdan kabili iatifade olanları t ~ 
yeye terkedilmek şartiyle ıne"c:U ir.. 
zino binaeınm yıkılmaaı itleri. F e~~ 
müdürlüjünden 1, 7 5 lira muP:% 
tedarik edilecek ketif ve .. rt ~oflr" 
veçbile kapah zarflı ekailaın-:ye .2~ ~ 
muıtur. Keşif bedeli 34309 far• ,_,; / 
ruı olup ihaleai 15/-4/9-40 pazart .,~ 
nü aaat 17 dedir. 2-490 aayılı it• l~ 
tarifatı dahilinde hazırlanmlf ı 6 '!' 
mektupları ihale günü azami ıaj! rP 
kadar encümende riyasete veri ır. 
vakkat teminah 25 H liradır. (~ 77) 

29, .3. 9. 14 1081 

DÜZELTME ill" 
Gazetemizin 23, 28 mart 940 tat~ 

10424, 10429 sayılı nüshalarında j~ 
dilen Belediyenin otobüs işl~ j}~ 
si için alınacak (AkümUl~tor) (~~ 
daki muhammen bedel :m.ikdat1 "-_, 
Ura yerine sehven (7·10) lira v.e Jll~ 
kat teminat mikdarı i~e (66) lir8 şrcv 
sehven 55 lira 50 kut(lŞ olarak ııe 
miştir. Keyfiyet tashih olunur. 

KAMÇIOGLV 
Cilt ve Tenuül hastalaJdafl 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 56..-~ 
:hmir - Elhamra Sineması~ 
Sabahtan akşama kadar s'ff 
kabu1 ederM TELEF<>--:±:;~ 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
·ı ckau 

Çocuk HastalıkJan M!i~ 
.BEKLİN ve KÖLN UN•~ 

SiTESI SABIK ASIST ~ 
llastalannı İkinci Be)•ler ı-1 ;;,t 

zade sokak 5 No. da her P 11 

birden sonra knbnl r-'"r. 
TELEFO,.. 



.,_!MART CUMA 

lımir Tramvay ve Elektrik Türk 
Aonim Şirketinden: 
Nisan 1940 ayı zarfında şebeke de yapılacak ameliyat dolayısiyle: 
1 - 7 ve 21 Nisan 1940 Pazar günleri saat 7 den 1 7 ye kadar: 

DOKTOR 

Celal Yartm 
1 Darağaç C. Bayraklı 
il Tepecik D. Turan İZMİR MEMLEKE'l' 

HAS'l'ANESİ DAHiLiYE 
MÜ'l' ARASSISI 

lif Alsancak E. ) 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 
~V Kültürpark 

- 14 ve 28 Nisan 1940 Pazar 
V Çarıı 
vı Bahribaha 

{Karşıyaka 

F. ) 
Bornova 
Buca 
Kızı kullu 

günleri saat 7 den 17 ye kadar. 
XI Gazi bulvarı 

XII Mezarhkbaşı 
XIII Asansör 

Muayenehane: İkinci Beyler srAak 
No. 25 TELEFON: 3956 

1 ı an 
BANKO Dİ ROMANIN 
REYE'l'İ UMllMİYESi 

~il Karantina 
111 Reşadiye 
X Konak 

ı:_ Sektörlerinde cereyanın kesileceği 
'4.lCte ·ı· 

XIV Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 

muhterem halkımızca bilinmek 

Merkezi Romada ki.in Banko Di Ro
manın umumi heyeti ] 5 mart 940 tari
hinde milli müşavir Grandufiçiyale An
toiıio Pesentinin riyaseti altınifa Roma
da inikat etmistir. 11.456.549.612.95 li
retlik umumi blr yekun gös~ermek sure
tiyle müessesenin yüksek faaliyet de
recesiyle mütemadi inkişaf ~udreti ifa
de eden blanço hakkındaki rapor mu
rahha.cı aza Grandufiçlyale G. P. Veroi 
tarafından okunmuştur. 

ı an olunur. .......____ ----- -·----
ÇAMAL'l'l'l'UZLASIMUDURLüGUNDEN: 

1 - Tuzlamız için 845 metre rniklp toplama taş mUbayaa olunaca~tır. 
2 - Beher metre mikAbının muhammen bedeli dört lira muvakkat temi

llatı 253 lira 50 kurustur. 
.. 3 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve 17.mir Baş Müdürlüğünde 

gOr\ilebilir. 

Tasarruf ınevduntiyle CC\ri hesapların 
} arım milyar liretten fa7.1a bir tereffü 
ve emanetteki tahvilatm da zikre değer 
bir fazlalık göstermeleri, Banko Di Ro
manın, tasarruf sahipleri nezdinde ve 
tıcaret ve sanayi muhitlerinde büyü
mekte olan itibarının delilleridir . 

4 - isteklilerin ihale günü olan 1 Nisan 940 Pazartesi saat 14 de müdüri
Yeliınizde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 

2~29--30--31 1061 (567) 

.....___-------~----
kt-~ SULH HUKUK MAH
~INDEN: 

>.t
11 

eylet demiryolları vekili avukat 
~~t Çınar tarafından lzmirde belediye 
~ at hanında damcı Ha.san oğlu Hü
lllllcf.ı ~leyhine açılan alacak di.vaınnda 
~ialeyhin .. ikametgahının · meçhul 
~ , ndan dolayı ilanen vaki tebligat 
>~ tiıı.e rnahlcemeye gelmediğinden gı
"-.U lt~rannında ili.nen tebliğine lcarar 
~ll\it. Ve muhakeme 15/4/940 tari
'" lllliaadif Pazartesi gÜnü saat ona 
~ ltdınrn.ııtır.• Davalının mezkur ve 
' l~ir ıulh hukuk mahkemeainde 
~ulunrnaaı abi takdirde gıyabında 
ıtı-ıt emenin devam edcceii teblii 
l\ıar •rnına lcaim olmak üzere ilan olu-
~ f079 (576) 

S~GAMA tcra memurluğundan: 
Yrl menkul malların açık 

Sir artırma ilanı 
Çe..,r'l borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
dot~ lllesine karar verilen Bergamanm 
~~c cı ınahallesl ve sokağında sağı dom 
ıan~ leblebici Hasan, solu evvelce ur
~\itı ~ehmet veresesi iken şimdi Ak
~1 Ahmet Hamdiye geçen ev, ve ar
~hrahlm oğlu Ömerden veresesine 
' ev ve önü yol ile mahdut bir bap 
~ lllllftemllAt 800 lira muhammen de
~~~ a~ık artı"!'a 11~ paraya çev-

1 lır. t 

~U.~ Sat'i peşindir ve 1usumu dellAllye 
~ Ye aittir: .. Vergi v!'. tanzifat . ve 

2\thiYe satış bedelindep verilecektir. 
~ "": Artırmanın yaP.ılac~ı yer ,Ber-

3 ıcra dairesindedir.. • 
~ .. ;; Birinci artırması 2/5/ 940 tarihi
lg h ~an perşembe günü saat 14 den 

4 dar. , 
~ .. ;latkinci artırması 17/ 5/ 940 tarihi-

S l Yan cuma günü ayni saatta • 
~;-.~bu gayri menkulun artıma şart
~sı ~5/4/940 tarihinden itibaren her
o~ormesı için açıktır. tlanda yazılı 
~ .. i dan fazla malumat almak istiyen
•ıııa c~~ _dairesinin 940/259 sayılı. dosya-

c\rı --...ş vurmalıdır. 
~~ ıı;naya iştirak için yukarda yazılı 
hıt ..::ın %7,5 nisbetinde pey veya milli 
edUec ~.anın teminat mektubu tevdi 

tf)ote tır. ( 124) 
ltadar~k sahibi alacaklılarla diğer ala
~~) rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
~ile ~enkul üzerindeki haklarını hu
'11~ • aiz ve masrafa dair olan iddia
lfü11 1 

1.şbu ilan tarihind~n itibaren yirmi 
'tı~rnJ1?de evrakı mü.ı;bitelerile birlikte 
c\~i h1Yetimi7.e bildirmeleri icap eder. 
<ılll\ad kide hakları tapu sicili ile ı-abit 
d~ lı~ ~ satıs bedelinin yaplaşm,asın-

CUst ' 1? kalırlar. 
~t\le erıien günde arttırmaya iştirak 
"e ı~r arttırma şartnamesini okumu2 
~Urnlu malOmat almış ve bunları 
llııtiar en kabul etmiş ad ve itibar olu-

r:_ l'ıtyİn . 
..,. def edılen zamanda gayri menkul 
>İl!la ih bağrıldıktan sonra en çok arttı;
~ll~ale edilir. Ancak arttırma bedeli 
!11l.i hu}'en kıymetin yüzde yetmiş be
f1tıa lii ~az veya satış isteyenin alaca
ıftıı.ı~c anı olan diğer alacaklılar bu-
e tem· bedel bunların o gayri menkul 

l.ınd~ ~ edilmiş alacaklarının mecmu
l11ıı teahz~a~~ çıkmazsa en çok arttıra
~ on b hUd.~ baki kalmak üzere arttır
fliııil a ~ gun daha temdit ve on b~inci 
"(!deli Ynı saatte yapılacak arttırmada, 
~ı'<uı di~tış isteyenin alacağına rüchanı 
e tay?er alacaklıların o gayri menkul 

da.ıı fa1.;n edilmiş alacakları mecmuun
:a~ ih ~Ya çı~ak şartiyle, en ok arttı
b dılrn~ e. edılir. Böyle bir bedel elde 
l~~r. ıhale yapılmaz ve satış tale-

~ aYri na ise d ~enkul kendisine ihale olunan 
l' ,~Yı "~r al veya verilen mühlet içinde 
b"ıt ltelld' ?'e:tse ihale karan fesholuna
q~l~nan ~ınden evvel en yüksek teklifte 
b "llağa :r irnse arzetmiş olduğu bedelle 
1 llllltırn aıı olursa ona, razı olmaz veva 
~1'tlır~1.sa heınen on beş gün müdd;t. 

e ed'J'aya çıkarılıp en çok arttırana 
ı ır. İki ihale arasındaki fark ve l. 

Müessesenin 60 ıncı faaliyet senesi 
lZMlR ASLiYE BlRtNCl HU- olan 939 senesi, terakki ve icraatla pek 

KlJK HAKtMLIC.tNDEN: zengin olan son on senelik bir devrin 
Davacı Mehmet Cemal 1 O / Kanun- de sonudur, 1929 ila 1939 senelerinin 

evvel/ 932 Larihli noter senedile müd- mukayesesi, bu müddet zarfında bir ta
deialeyh Hızır Necati peşinen aldığı bin raftan Banko Oi Romaya mfu!terilerln
Jira mukabilinde bazı gayri menkulle!ini ce vaki tc.vdiatın, diğer taraftan da ken
aatmağı vaad etmiş i11e ' de bu gibi sa- .disinin yapmı.ş olduğu plasmanların üç 
taşlar muteber olmadığından bin lira- misli artmış olduğuııu göstermektedir ... 
nın faizi ile beraber tahsilini dava ey- • Ayni zamanda blim;onun umumi ye
lemekle Narlıdere köyünde mukim bu- kfuı nisbeti de birden üce çıkmıştır - Bu 
lunan müddeialeyhin bulunamamasına artmalar, miie~senin .is sahasının ne 
binaen karısı Ayteye yapılan tebligat kadar vasi bir surette genişlediğini te
üzerine mczbure Ane mahkemeye ge- barü7• ettiriyor. -
lerek kocası Hızır Necatinin halen ne- Teşkilat bilnyesinin tevessüü ve inki
rede olduğunu bilmediğini ve ikamet- şala doğru gösterdiği istidat, umumi fa
gi.hını tayin edemiyeccğini beyan ey- aliyet sahasının genişlemesi ve bu bu 
\emekle mahkemece ilanen tebligat ya- tezahüratın atide muhakkak olan ilerle
pılmaııına karar verilmiştir. meleri nazarı itibara :ıl111arak Banko Di 

Binaenaleyh müddeialeyh Hızır Ne- Romanın sermayesi 200 milyon liretten 
catının mahkeme günü olarak tayin 300 milyon lirete çıkarılmı~tır. -
edilmiı olan 17/ 4 / 940 tarihine müaa- Pek yUksek ihtiyat prensiplerine da
dif Çarşamba günü saat 1 O da lzmir as.. yanarak tanzim edilmiş olan blanço, 
liye mahkemesi birinci hultuk ~akimli- ehemmiyetli mikdarda hususi ihtiyatlar 
ğinde iıbatıvücut etmesi veya tarafın- tefrik.inden sonra, 1938 yılındaki 
dan musaddak bir vekaletname ile bir ll.760_396.95 lirete mukabil 1939 da 
vekili kanuni göndermesi lazım gelece- 12.5l0.46l.38 liretlik bir karla kapanmış, 
ği ve gelmediği veya vekil göndermedi- bu suretle yüzde 4 nisbetinde bir te
ği takdirde hakkında ki muhakemenin mettü tevziini ve nizami tahsi<;attan 
gıyaben icrasına karar verilecek gıyap sonra ki bunlar meyanında ihtiyat ak
kararmm dahi ilanen tebliğ olunacağı çesine 1.251.046.14 liret tefrikiyle işbu ve gine gelmez veya vekil göndermezse 
bir daha mahkemeye kabul edilmiyerek ihtiyatı 47.774.437.84 lirete iblağ ve ye-

b ı;ıi seneye geçen seneden müdevver klr-
ha~k.wd,~i . muhıı.ke.menin i•Y.a en icra Hı . bJraber 5.237.001.05. lir.et' devrini 
ediler~ hükme rapt edi)e:çeği m.alUınu · " · • , 
olmak üzere ve tebliğ makamına kaim nıümkt.in kılm'!.Ştır. . .... 

k f 1 · Temctt'üi.ln tediyesine ~l marttan iti-
bulumnak için )lanı C:Y iyet. 0 unur. haren başla~acaktır. · .' (583) . : . 

AFYON KARAHtSAR ASLi
YE HUKUK HAKIMLtöl: 

Müddeialey: Afyon lhsaniye köyün
den Musa oğullarından Hüseyin oğlu 
Yürük Osman Özpunar. · 

Afyonun Jhııaniye köyünden Kadir 
klZI ve Hüseyin Özpunar karısı Tenzile 
tarafından aleyhi~ize Afyon asliye hu
kuk hakimliğine a~lan ihtaı:. davasının 
cari muhakemesinde: lbmetgahınızın 
meçhul olduğundan ilanen yapılan da
vetiye üzerine mahkemeye: g~lmediği
nizden hakkınızda gıyaben yapılan mu
hakemede Afyonu Yunanlıların terke
derek firarları 11rasında sizin de mü.,te
rek evi terkederek ııemti meçhule gitti
ğiniz ve şu terk keyfiyetinin evlenmenin 
size tahmil eyledii(i vazifeleri ifa etme· 
mek maksadına müıtenit bulunduiu 
tahakkuk ettiğinden kanun medeninin 
1 32 nci maddeıi mucibince 'müşterek 
haneye işbu ilanı!\ neşri tarihinden iti
baren bir ay içinde dönmeniz lüzumuna 
mahkemece 11 /3/940 tarihinde karar 
verilmiş olduğundan hüküm aleyhine 
on beş gün içinde itiraz etmediğiniz su· 
rette kesbi katiyet edeceği 

1 
tebliğ maka

mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

TiRE iCRA DAtREStNDEN: 
9 38 modeli Şevrole marka 24 nu· 

maralı · 1 adet otobüs açık arttırma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Aşağıdaki şartlar idaresinde i<ıtekli
lerin gün ve vaktinde arttırmaya iştirak
ları ilan olunur. 

Muhammen kıymeti: 1600 liradır. 
Birinci arttırma: 16/ 4/ 940 Salı gü. 

nüdür eaat 1 O Tire icra dairesi.nde. 
ikinci arttırma: Muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş be§ini bulmadığı surette 
1 / S / 940 yine aynı dairede ıaat 1 O da. 

ihale bedeli: Derhal tesviye oluna-

tZMtR 1. tNCI lCRA MEMUR-
LUC.UNDAN: . 

Dosya No. 939-3275 
Türkiye iş bankası Iunir şubesine 

olan borclarmdan dolavı mahcuz olup 
icraen açık artırma suretiyle ve 2280 sa
yıli kanun hükümlerine tevfikan para
ya çevrilmesine karar verilen Iztnirde 
Ölü Menekşeli 7.nde Hüsnüye ait bulu
nan Jzmire tabi Narlıdere köyüne bağlı 
ve hudutları şartnamelerinde yazılı her 
biri Çeşmeli zade çiftliğinde vaki: 

A) 6 Emltık numaralı ve 8 dönüm 
miktarındaki 400 lira muhammen kıy
metli tarla 
• B) 27 Emlak numaralı 10 dönüm mik
tarında ve içerisinde halen 800 adet 
mandarin ve portakal ağaçları bulunan 
8000 lira muhammen kıymetli meyve 
bahçesi 

C) 3 Emlak numaralı ve 25 dönüm 
miktarında 'evvelce bağ yeri olup halen 
850 büyük küçük mandarin ve portakal 
ve 500 biiyük şeftali ve kaysı ile 400 bü
yük ayva ağacını havi ve içerisinde örill
müş ve faal bir vaziyette kuyusu bulu
nan 14000 lira muhammen .kıymetli 
meyva bahçesi 

Ç) 4 Emlak numaralı üç dönüm mik
tarında ve içerisinde 180 zeytin ağacı 
bulunan 1500 lira muhammen kıymetli 
bağ yeri 

0) 69 Emlak numaralı 8 dönüm mik
tarında ve halen içerisinde 400 zeytin 
ağacı bulunan ve 3400 lira muhammen 
kıymetli bağ yeri 

E) 106 Emlak numaralı ve bir dönüm 
iki evlek miktarındaki ve içerisinde 60 
mandarin 15 şef tali ağacı bulunan 300 
lira muhammen kıymetli tarlanın üçle 
bir hissesinin birinci arttırması 29 Nisan 
1940 tarihine müsadif Pazartesi günil 
saat on birde b.mir birinci icra dairesin-

calctı.r; . . . • de ve muhammen kıymetin yüzde yet-
.. Dıger şartlar : Arttırmaya ıştıra~ ıçın miş be~ini bulmadığı takdirde ikinci art

yuzde 7,5 kurut pey akça11 verilecek tınnası 14 Nisan 1940 Salı günü aynı 
dellaliye, sair rüsumlar m~terisine ait ' saat ve mahalde vapılacaktır 
olacaktır. l 072 (S 79) 1 _ Işbu gay;.i menkulü~ arttırma 

sartnamesi 5-4-1940 tarihinden itibaren 
~eçen günler için yü:r.de beşten hesap 

1 

939-3275 dosya numarası ile birinci icra 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca dairesinde herkesin görebilme!Iİ için 
hükme hacet kalmaksızın memuriyeti- açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
mizce alıcıdan tahsil olunur. madde(133) malumat almak istivenler işbu şartna-

Gayri menkul yukarıda gösterilen meye ve 939-3275 dosya numarası ile 
2/5/940 tarihinde Bergama icra memur- mc>ınul"iyc>timize müracaat etmelidir. 
luğu odasında işbu i1an ve gösterilen art- 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
tırnıa şartnamesi dairesinde satılacağ ı yazılı kıymetin yüzde 7.5 nisbetinde pey 
ilan olunur. (580) veya milli bir bankanın teminat mektu-

\. .. . . ..... . 
- • .a • • ~ 

fOSFARSOL 
URUBU 

İS'l'ANBllL ELEKrRIK 2'RANVAY VE rUNEL 
İŞLE'l'MELEJU UMUM MUDURLUCUNDElf: 

8200 Adet Muhtelif Kondanae boruıu. 
350 > Jeneratör hava müberridi boruıu. 

1 > Kazan su taidiye tulwnbaıı. 
144 > Kazan ıoiutucu boruau. 
288 > Kazan .Urtöför boruau. 
1 1 00 C Derece hararete mukavim çelik saç, lama ve iskara kö-

şebendi. 
30000 Adet Atef tuğlaaı. 

1 300 > Bale kömürü. 
Cins ve mikdarı yukarıda yazılı malzeme mübayaa edilecektir. Muvakkat 

teminatı maktuan 3000 liradır. 
Teklifler 7 /Mayıı/940 Salı günü akşamına kadar idaremiz levazım daire

sinde komisyon katipliğine tevdi olunmalıdır. 
Şartname ve krokiler idare veznesinde 1 lira mukabilinde tevzi edilmek

tedir. isteklilerin şartname almak Üzere idaremiz veznesine müracaatları. 
27, 29 1009 (556) 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 

30 
fı() 

DiikHn 242 

« 28 
c 45/47 

Kemeraltı Anafar-
fartalar caddesi K öle Hacı Mustafa 
Namazghl,ı Alaybey Müftii esbalt 

c « 

Yu}carıda yaz.ılı dükkAnlar 31/5/ 941 gayesine kadar kiraya verilmek üze
re müuyedeyc çıkarılmıştır. thalelerl 30/ 3/940 Cumaı;tesi gilnU saat 10 
dadtr. 

1.ste:kli c.ılanlrırın Vakıflar tdareşine müracaatları. 
21 26 29 965 (512) 

lstan~ul Belediyesinden: . 
Cerrahpaşa hastahanesinde yaptırılacak polikilinik binası inşaatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 49961 lira 7 kuruş ve 
ilk kminah 3747 lira 12 kur~tur. Keşif ~rtname ve buna mliteferri diğer 
evrak 250 kuruş mukabilinde Fen işleri müdürlüğünden alınacaktır. thale 
5/ 4 1940 Cuma gUnil saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat ;makbuz veya mektupları ihaleden 8 giln evvel Fen 
i~lerine müracaatla alacakları fennt ehliyet ve 94() '"ilına ait ticaret odası 
vesikaları ve imzalı keşif şartname ve projeleriyle 2'.tio No. lu kanuna göre 
ha7.ırlıyacaklaı ı teklif mektuplarım ihale günü saat 14 te kadar daimi en-
cümene venneleri. 21 25 29 2 920 (503) 

lzınir Aakıflar müdürlüğünden: 
Mevkii Vakfı Muhammen B. Cinci No. 

Balaban yokuşu Aliağa camit 
> 
> 

Lira 

800 
600 
700 

ev 
ev 
ev 

> > 600 ev 

376/1 
379/3 
383/ 5 
380/ 7 

Yukarıda müfredatı yazılı evlerin hizalarında yazılı kıymetleri açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri l / 4/ 940 Pazartesi günü saat onda 
vakıflar idaresindedir. istekli olanların yüzde yedi buçuk pey akçesile 
müracaatları 10, 17, 23, 29 819 (442) 

bunu tevdi edecektir. (124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki hakları
nı hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu illn tarihinden itibaren 
ylrml gUn içinde evrakı müsbiteleri ile 
birlikte memuriyetimlze bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicil
li ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınnaya iş
tirak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lUzumlu malOmatı almış ve ta
mamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmaz veya satış lstiyenln 
alacağına rUchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya cıkmazsa en çok art-

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci gilnU aynı saatta yapılacak art
tırmada, bedeli satış istiyenin alacağına 
rilçhanı olan diğer alacaklıların o gay
ri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle 
en çok arttırana ihale edillr. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış T. dUşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen milh
let içinde parayı vermeı.se ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en ylik
sek teklifte bulunan kimse arzetmlş ol
duğu bedelle almala razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artlırana ihale edilir. lki ihale 
arasındaki fark ve geçen glinler için 
yüzde beşten hesap o1unacak fatz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksmn memurlyetlmlzce a1ıcıdan tah
sil olunacağı ilan olunur. 

1082 (578) 

--·ı 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASI 
-~

ADalAThtA SOSRTA ANONİlü 
Dt NA vtGAZYOSE 

FEDERİCO vapuru 27/ 3/ 940 tarl· 
hinde Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir. 
ADİCE vapuru 30/3/ 1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
lımanlarına hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dİ BARİ nıotörii 28/ 3/940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli 
Cenovaya hareket tıdecektir. 
BRİNDİSİ motörU 3/4/ 940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Vene<lik limanlarına hareket edecektir. 

Cl'ITA Dl BARI motörU 9-4-40 ta:· 
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket ~dccektir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/ 4/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara; Fiume. Triyeste ve Ve
ı1edik limanlanna hareket edecektir. 

NOT - Büti.in bu vapurlar Triyestt 
veya Cenovada Şimalt ve cenubt Ame
rika lirnatıı.rına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrikl 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYFSTİNO anonim seyrisefain ,ır. 
keti vapurlarına tesadlif ederler . 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ACHILLES vapuru 10-4-40 tarihinde 
beklenmekte olup Arwers ve Hollanda 
lunanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITJME ROMANIA 
SUCEA VA vapuru 31/ 3/ 940 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlanna hareket cdı:cektir. 

NOT ı 

Ahvali haura dolayısiyle navlun n 
hareket tarihlerinin kat, olmadıflm ve 
bunlann hiç blr ihbara lUıum olmabı· 
nn detlşebillr oldutunu ve bu husustan 
de>layı acenteye blr mesullyet terettilp 
etmlyecelfnl muhterem yUldeyicilerin 
kayıt ve flaret etmeleri rlca olunur. 

Daha fazla ta&lllt için COmhuriyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentealne mUracaat edilmesi.. 

TELEFON : 200. • !005 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIVfER VE 
şvuıcuı LrD. 

VAPUR ACEMTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piya~nın ihtiyacına g!Sre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMUMİ DENİZ ACENTAUCa L'l1>. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO& 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Vama için hareket edecektir •. Yolcıu 
ve yilk kabul edecektir. • 

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

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
ıNEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hatb: Pıreden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 
~rek vapurların muvuallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhUt altına giremn. 

Daha fazla tafsllit almak için Birincf 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 A<.-enta 

w. F. Benry Van der Zee 
Ve ıürekAsı 

AMERİCAN EXPORT ~ İNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER vapuru 24 martta bekb 
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlannt.lı 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta beklen. 
yor .. 

D. T. R. T. - BUDAP~T 
BUDAPF.ŞTE İÇİN 

KASSA motörü 23 martta bekleniyor 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CAVARNA Mot. 5 Nisanda beklent. 

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

içlN 
ATID Vap. 28 Marta doj:tru bekleni· 

yor. 
Vapurlann isim ve tarihim haklı:mcb 

hi( bir taahhüt aluunn. 
Vapurlann hanket tarihleriyle uy .. 

lunlardakJ detfflkltklerden acenta m• 
ıuliyet kabul etrr.es. 

Daha fula tafall&t l~ln ATATOIUC 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Det 
Zee ve Şaı. Vapur aeentalıtına mtlraca. 
at edJlm..t rlca olunur. 

TELD'ON : ZM1 /2MI 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlarıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik. dinçlik \'erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu ~iderir. l\luannid in1abazlarda, 
barsak tembellifinde, Tifo. Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ,.e ademi iktidarda ve kilo almakta 
şaymu ha~·rct faidclcr temin eder. 
FOSFARSOL'iin: Diğer hütiin kunet şunıplarından iistünliiğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, iŞTİBA 
TEMiN ETMESİ \'e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin rcsmt mfisaadesiıai hai2dir. Her eczanede bulunur. 
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lngiliz torpitoları Norveç sularında 
Norveçin Londra hükümetine verdiği nota tetkik ediliyor. lngiltere, 
bitaral'ların Almanyaya demir satmalarına kat'iyen mô:ni olacaktır 

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

Tokyodaki Alman elçisi 
Hayman adasında Almanyanın 

• • 
ıçın 

denizaltı üsleri kurması 
japoiıyadan müsaade istedi 

Londra, 28 ( ö.R) - Büyük Britan
ya torpido muhriplerinin Norveç kara 
sularına girdiklerinden dolayı Norveç 
bükümetinin, Londra maslahatgüzan 
nsıtasiyle lngiliz hükümetine verdiği 
nota, salahiyettar lngiliz makamlarında 
cliltkatle tetkik ediliyor. 

Londra, 28 ( ö.R) - lngiliz gazete
lerinin Şanghaydan aldıkları malO.
mata göre, Almanyanın Tokyo büyük 
elçisi, japon hükümeti nezdinde bir te
şebbüste bulunarak Haynan adasında 
tahtelbahir üsleri tetisi için müzakereye 
gir~ilmesini istemiıtir. 

Japonyanın Uz.ak prkı Avrupa har
binin teairinden nak bulundurmak ve 
bilhassa yabancı denizaltıların bu su
mrda faaliyetlerine müsamaha göster
memek arzusu Alman teklifinin bir fi
yesko ile neticeleneceği kanaatini uyan
öırmıştır. 

ALMANYANIN DEMiR 
STOKLARI 

A1manyanın demir ve hurda demir 
stokları hakkında ,ayanı itimat menba
lardan alınan malumat ve rakamlar 
aşağıda yazılıdır. 

Polonya ve Çekoslovakya dahil ol
mamak üzere, dahili istihsal takriben 
4041 ton demir ihtiva eden 13750 ton 

İngiliz harp kontrol gemileri 
de.mir cevheridir. Hurda demir istihsali 
ise. 1937 İstatistiklerine göre, 10,000 
tondur. ithal edilen demir cevheri, 
1 1,412 ton demir ihtiva etmek üzere, 
2 I, 928 tondur. Hurda demir ithalatı 
ise 1 146 tondur. Almanya gerek sulh 
ve gerekse harp esna!lında, ihtiyacının 
yüzde 44,4 ünü lsveçten yaptığı itha
latla karşılıyabilmektedir. Fransadan 
yaptığı ithalat ise ihtiyacının yüzde 1 7 
sini, sair memleketlerden yaptığı itha
lat ise ihtiyacının yüzde 24,5 nu teşkil 
etmekteydi. Lakin bu menbalardan, 
harp dolayısiyle, artık istifade edeme
mektedir. Görülüyor ki artık istifade 
edemediği demir mikdarı demir ithalat 
mecmuunun 2/ 5 i, veya demir stok
ları mecmuunun takriben 1 / 5 i nisbe
tindedir. Bu niııbet, rakamla ifade edi
lince, takriben 3, 5 milyon ton maden 
demektir, ve Almanyanın demir ihtiva 
etmeyen en mühim dört maden demek
tir ve Alm11nyanın demir ihtiva etme
yen en mühim dört maden olan bakır, 
alminyum, kurşun ve çinko istihlak 
mecmuunun dört mislini aşmaktadır. 

MOHIM ZAYJAT 
Almanyanın harp dolayısiyle artık 

ithal edemediği demir onun için mühim 
bir zayiat teşkil etmektedir, zira demi
rin yerine başka bir maden ikame et-

mek kabil olmadığı gibi, harp ihtiyaç
ları sulh zamanı ihtiyaçlarından çok 
fazladır. Mesela, Harbi umumide, ln
gilterenin 19 1 3 de 7, 6 33, 000 ton olan 
demir istihsali 191 7 de 9, 716,000 tona 
kadar yükselmiştir. 

Almanya hariçten ba.<;ka demir ithal 
edebilir mi? • 

lweç ihracatının yüzde 78 ini Alman. 
ya, yüzde 1 3 ünü de lngiltere ithal et
mektedir. lngiltere lsveçten demir sa
tın almağa devam e ttikçe, Almanyanın, 
tediyata kadir olsa dahi, lsveçten bun
dan fazla demir elde etmesine imkan 
yoktur. Elde ettiğini farzetsek dahi, 
nakliyat için fazla gemi bulmak müşkü
latı başgösterir. 

Aynı mülahazalar Norveçten alınan 
demir için de ileri sürülebilir. Norveçin 
ihraç ettiği 1,49 7, 000 ton demirin 
l, 118,000 tonunu Almanya salın al
maktadır. 

Cenubu şarki Avrupasının demir is
tihsali ehemmiyetsizdir. Rusyanın de
mir istihsali ehemmiyetli ise de kendi 
ihtiyaçlarını karşılamağn tahsis edilmiş
tı. Böyle olmasa dahi, Almanyanın pet
rol ve hayvan yemi talepleri dolayısiyle, 
demir gibi fazla yer tutan bir maddenin 
Rusyadnn nakli mevzuu bahis dahi ola
maz. 

Finlerin Teli kettikleri 
Reksholmu işgal eden Sovyet kıtaları 
yalnız üç hasta Finlandiyalı buldular 

Kanada 100.000 
açtığını Finlandiya 

Helsinki, 26 (ö.R) - Ritti yeni ka
bineyi tekrar kunnuştur. 

Finlandiya kıtaları yeni hudutların 
gerisindeki yeni mevkileri ~gal etmiş
lerdir. Yabancılar zabıta müsaadesi 
olmadan bu araziye giremezler. Aland 
adası mıntaknları dn bu yasağa dahil
dir. 

Stokholm, 28 (.A.A) - Öğrenildi
ğine göre, mareşal Mannerhaym Keni
jaervi de saflar te§kil etmiş olan 9,000 
Skandinavyalı gönüllüyü teftiş ve bir 
nutuk irad ederek kendilerine Finlandi
yaya yapmış oldukları yardımdan do
layı tC4ekkür etmi~tir. Gönüllülerin ku
mandanı Linder, süvari generalliğine 
terfi cdilmiıtir, Bundan haaka mareşal 
Mannerhaym 40 lsvcç gönüllüsüne 
kahrumanlık madalyası vermiştir. 

Helsinki, 26 (A.A) - Öğrenildiğine 
göre, Rexholmu işgal eden Sovy~t kı
taatı orada ynlnız üç ihtiyar ve hasta 
Finlandiyalı bulmuşlardır. Bundan baş
ka son istatistıklere nazaran Finlandi
yada 1000 köprünün, 12 5 O sanayi bi
nasının tahrip edilmiş olduğu ve zıraate 
salih arazinin yüzde 1 5 i ile bir çok 
elektrik kuvveti menbalannın ve sanayi 
merkezlerinin Sovyet Rusyaya bırakıl
mı, olan araziye geçmiş bulunduğu öğ
•enil miştir. 

Helsinki. 28 (A.A) - Finlandiya 
lıükiimeti Sovyet Rusyaya bırakılmış 
olan arazi ahalisinden 100,000 kişinin 
Kanadaya muhaceret etmeleri ~rnretin
dt: Kanada hükümeti tarafından yapılan 

Fin muhacirine 
hükümetine resmen 

kucağını 

bildirdi 

teklife teşekkür etmekle beraber bu tek- Yaralı Fin askerleri siperleri11i tCTkedcrek §Chirlcrine dönıince 
lifi reddetmiştir. teessüs edeceği haber verilmektedir. ihracatını tesellüm edecek wrette teçhiz 

Helsinki, 28 (A.A) - Finlandiya Helsinki, .28 (A.A) - Finlancl.iyanın edilmek üzere olan Narvik Norveç li.. 

~e Sovy~c=tle=r::B:ı:'r:li~ii:;•:;ru;;ın:;d~a;;iipieilı::iylakm-iiil~flİi. maiiiİiiliiİnİidİielPiııietiAi~iİo.Iİoiiİluİl·I•• .. • 

Milli Şefin verdikleri 
direktifler •• 

uzerıne 
• 

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

Kadastro umum müdürlüğü, kadastro 
tahririnin süratle ikmaline çalışıyor 

Ankara 28 (Telefonla) - Kadastro 
umum müdürlüğii 1940 mali yılı içinde 
kndnstro işlerine hız vermek için ciddi 
tedbirler nlmağa başlamıştır. Yeni ekip
ler faaliyete geçirilecek kadastro tahri
rinin siiratle ikmaline çalışılacaktır. 

Kadastroya verilen ehemmivet hü
yiiktiir. Bilhassa geçenlerde Milli Şef 
Ismet Inöniinün kadastro umum mü-
dürlüğünr şeref vermeleri ve kadastro 
işleriyle ciddi bir şekilde mesgul olma
ları bu meV7.uun ehemmiyetini bir kat 
daha arttırmıştır. 

Verilen malfımata göre ekiplerin fa
aliyetlerini sıkı bir kontrola ttıbi tuta
bilmek için mıntaka müfettişleri mer
keze alınacak, lüzum görülen mıntaka
lara Ankaradnn müfettişler gönderile
rek çalışma murakabesi şiddetlendirile
cektir. KacUıstro U .• U. Halit Ziya, Milli ~efe izahat veriyor 
----==-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_---__,; 

Şark ordularının hazırlığı tamam 
~.~~~~~~~~__;~~ 

Mısırdan 
müttefik 

Türk hududuna kadar uzayan sahalara 
orduları muntazam surette tahşid edildi 

Kahire 28 (A.A) - Ingiliz, Hind, 
Mısır kıtaatı dün Kahirenin cenubunda 
çölde büyiik manevralara ba~lamışlar
dır. 

Kahire 28 (Ö.R) - Kahirenin cenu
bunda kombine mnnevralar Mısır mat
buatında büyük alaka uyandırmıştır. 
Bu manevralar Türk, Fransız v~ Ingiliz 
Ataşemiliterlcri tnrafından takip edil
mektedir. 

Mühim hava kuvvetleri manevralara 
iştirak etmektedir. Manevranın en mü
him hususiyeti Mısır ordusunun motör
leşmesine verilen bliyük ehemmiyettir. 

Mısır gazeteleri diyorlar ki: 
cŞark memleketleri harp içinde sulh 

günlerinden zjyade kendilerini emniyet
te hissediyorlar. Şimdi şu kanaat mev
cuttur: 

Şarki Akdeniz yabancı ihtirasların 
göz atabilecekleri yer olmaktan kurtul
muştur. Mısırdan baslıyarak Filistinde, 
Suriyede yerleşen ordular Tiirkiyenin 
kuvvetli ordusiy]c birlikte şarki Akde
ni7Jn emniyetinin yılmaz bekçileridir
ler.> 

Beyruta gelen Filistin baş komiseri 
general Veygandla göriişmüştür. 

Londra 28 (A.A) - Yakın sarkta 
yaptığı seyahat hakkında Lord S~muel 
radyoda demiştir ki: 

«Harbe dair bu mıntak:ılarda mevzuu 
bahsedilen yegane şey müttefiklerin 
oralarda tahşit ettikleri orduların kuv
vetidir. Bu ordular Mısırın garp hudu
dundan Türk hududuna kadar gruplar 
halinde tahşit edilmiştir. Kuvvetli bir 
ihtiyat ta teşkil edilmek yolundadır. 
Inglllz. Fransız, Avusturalyalı ve Yeni 
Zelandlı kıtaat gelmiştir ve gelmekte
dir. Keza Fransız. imparatorluk halkın
dan büyük kıtaat viicuda getirilmiştir. 
Bu mıntakalarda şimdi mükemmel yol
lar mevcuttur. Motörlii kıtaatın vürii
mesi gayet kolavdır. Vakıfı bütü~ ~ ~<
deniz sahnesini· değiştirecek hadisel<>r 
her fm çıkabilir. Fakat şimdilik hiç bir 
-:ey göriilmiyor. Her şey normal ve <;a
kindir. Ancak bu <;Ükunet emin değil
dir. 

Faris 28 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Ingiliz ve Fransız general1criyle Tür
kiye büyük erkanı harbiye ikinci reisi 
Orgeneral Asım Gündüzün Halepteki 
görüşmeleri tam bir anlaşma il netice
lendiğini haber veriyorlar. Aynı gaze
telere göre Türkiye harbın dışında kal
mak hususundaki kat'i ve ar.imkar ka
rarına rağmen şaycıd Almanların veya 
Nazilerin eseri tahriki olarak harp ya
kın şarka sirayet edecek olursa t:::tbik 
edilecek har~ket hattı hakkında tam bir 
mutabakat elde edilmiştir. 

TüRK1YEDE TAYYARE 
FABRiKALARI KURULACAK . 

(Magynr Namzet) Belgrad muhabiri
ne atfen In~iltere, fransa askeri delege
leri i1e Tiirk askeri delegeleri arasında 
neticelenen müzakerelerin Türkiyedc 
yeni tayyare fabrikaları ve tayyare üs
leri kurmağa müteallik olduğunu yazı
yor. Bu gazeteye göre Ingilizler ve Fran
sızlar kuracakları yeni tayyare fabrika
larında bflha'5a Blenhelm tipinde tay-

Maııcvra yapan 
garları inşa edeceklerdir. 
RUSYANIN N1YETLER1 
VE BALKANLAR 

Budapeştede çıkan Magyar Namzedin 
Belgrad hususi muhabiri telefonla bil
diriyor: 

Balkan dev1ctlerinin bütün dikkat 
nazarları, bugünlerde Moskovaya doğru 
çevrilmiş bulunmaktadır. Balkan hükü
met merkezlerindeki kanaatlere göre1 

Sovyet ordusu Finlandiya harbında 
kendisinden beklenen ve ümit edilen 
muvaffakıyeti gösterememiştir. Sovyet
ler birliğinin ikinci bir harp cephesi 
meydana getirmek için Almanlara kar
şı bir taahhüde girişmiş oldukları kati
yen tahmin edilmemektedir. 

Stalin, harbe devam etmenin faide
sizliğ1ni takdir ederek Finlandiyalılarla 

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

Mısırm çöl ordusu. 
sulh müzakerelerine girişmiştir. ısti1'" 

Her halde hadiseler yeni bir elôl' 
met alacaktır. Fakat, h~disatın ne ~jjl 
de inkişaf edeceğini şimdiden ta 
etmek pek güçtür. ·ıtıl1i~' 

Türk umumi efktırı, hadisatı şı ttl<tı1" 
kadar olduğu gibi büyük bir soğu 
lılıkla takibe devam etmektedir. p/. 

KAFKASYA HUDUTLARIN dılt]r 
Italyan gazeteleri Kafkasya bU Jcıtld' 

rında Sovyetlerin hazırlıkları bak cÖ~ 
büyük ihtiyatla kaydedilmesi icaP (l} 
heyecanlı haberler vermektedirlet·ttı1ır 
Tribuna) gazetesi şu haberi neşre 
tir: ,,erltfr 

Kafkasyadan alınan bazı ha ıfl -JI 
Sovyetlerin, Batum limanının }<ad10ıı~ 
çocuklardan tahliyesine başlarnıŞ 0 

larını bildirmektedir. ,__/ 

yeni tipde lngiliz bank-
notu tedavüle Çıkacak 

~~~~~-x~x:~~-~~--

Londra 28 (A.A) - Ingiltere bankası tebliğ ediyor: giliı 
1939 senesi bidayetinde yapılmış olan itl1aflar Uterine yakında bir 1\ur· 

lirası kıymetinde ve yeni tipte bir banknot tedavül mevkiine çıkarılacB 110ıı 
Şu halde iki nevi bir liralık banknot bulunacak ve her ikisi aynı zaına),91· 
resmen tedavi.il edecektir. Yeni blııknotlar, eski banknotlar ebadındadır, 
nız resimleri ve renkleri başka olacaktır. . ge-

Faris 28 (A.A) _.. Ingiltere ticaret nazırı Sir Dunca'nın yakında Parıs~ ıtl· 
leceği ve Fransız ticaret nı:zırı B. Rollin ile son Ingiliz - Fransız iktıS8~1ır· 
laflarının tatbiki hakkında müzakerelerde bulunacnğı haber verilıncktC 

Müttefiklerin bitaraf sularda ta.t-
• 

bikine başlad1ğı kontrol vazifesi 
---~~-x~x·~~-~~~-

1"' 
Paris, 28 (Ö.R) - Faris - Soir ve Entransijan gazeteleri müttefikle~ Jr 

zı bitaraf sularda biuat pclis vazifesini yapmak meselesini mevzuubah 
rek diyorlar ki : ~d#' 

cBiz hakiki bitaraflarla sahte bitaraflar arasında fark gözcbnek iııl ~ 
yiz. Sovyet Rusya Uzak Sarkla gemilerinin kontrol limanlann aev1' 
testo ediyormuş .. İstediği kadar protesto etsin .. Bwıların artık ntı 


