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HAKKI OCAKOöLU 

--- ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç için 
s~•Hk ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 --:•il geçm~ nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

~ TELEFON: 2697 
han ..... . 
~ ... underecatı.ndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

• 
--------' YENİ Asın matbaasında basılmıştır 

Almanyanın abloka çemberi daraldı 
!'•··· - ·••·········· • • • • 

Askeri Eksperler ................ .. 
• • • • • • . . 
• • • • 
Almanyanın bütün .dünya ile ala

kasını kesecek surette 
•• • 

muessır 
N 

~7>:o!k, 2 (ö.R) - Nevyork Sun 
~ e&lnin Londra muhabiri müttefik
' -.lteri ck&perler komitesi tarafın
·~ ~1!nanyanın abloluuı için gayet 
td~d·~. U: plan h..uırlandığmı ve tasvip 
"-ll liini haber veriyor, gazete bu hu-

df e:ıcümJe ıöyJe diyor: 
liltı d~lanan plan Almanyenm bü
)tti ı.~a ile ali.kasını ke~cek kabili
~~ gayet müessir tedbirleri ihtiva 
~.-. 1ngı1tere ve Fransa bu planı 
~lan zaman bütün muhtemel 

Huzur ve 
€mniyet 
4dına 
~!tin tecarizıeri 
~Yecek ve tekerrü· 
)~meydan bırakmı· 
~k ciddi tedbirlere 

Yaç vardır ... -·-HAKKI OCAKOCLU 
~ 
~ıı biı- haf ta içinde sehir hududunun 
lif ~ dışınd:ı vukua gelen bazı mües
' Çolc; •~avüz hiıdiselcri umumi efkar
~ derin teessüril mucip olmuştur. 
t'!i.r it letafetinden istifade etmek için 
L'l4lı~llarlanna çıkan ailelerin nıaruz 
~ İirkij muameleler, her kesin içine 
'iltltr ntü vermiştir. Bugün bir çok 
lı;\\-et feziye çıkmak için nefislerinde 
~ lt-d bulamamaktadırlar. Hadiseler 
'iy llr hlÜnferit olursa olsun halkın 
'• et ve huzurunu ihW edici olmak
~1~laınaınaktadır. Kançeşmede iki 

'&e, ::1n hlaruz kaldıktan çirkin hıi
l'hız.~ rnovada iki ecnebi kız kardeşe 
~ •ğır tecavüz, Karşıyakada ve 
.. , llda dolaşan kan kocalara vuku 
~ ~kıntılık, hic; bir suretle müsa$ ı..~lecek vak'aLırdan değiJdir. Za
"'-~dan mesele şu şekilde mü-
~bt lebilir : 
~ ~rıın vazif~i her hangi bir teca
~._, ~isesinin failini yakalamaktır. 
ilıı ~:der yakalnnnüş bulunduğu 
L ıı;.~e ilunali mevzuubahis değildir. 
"' kıı böyle bir düşünceyi haksız 
~"tlcl Yı:ı. T<..'<'avü:ılcri mutlak :surette 
~t~ hi sederck hallisclere meydan 
~tği istemek doğru bir tnlcp sa
~~.~ Pakat unutmamak lazımdır ki 
~r~ n _?l~cıığı ciddi tedbirlerin çok 
~~J)ıadı eler vukuuna meydan bı
\'lıtr gı du bir vakıadır. Bununla be
\ ~r:nutnııımak liızımdır ki miilccu
~'tıılıtı çok eri \'e çok ağır ceznlnnı 
.~ ~t··lnıa ı, mütcl'a\·izlcri yıldırmanın 
f' .. t 1 ~e~biridir. Hepimizin hatınnda
t~İı- ıtnırııı istirdadmı miiteakip hattiı 
1~ Sokaklarında kımlanmızın, kızla
\~İ~et enıniyctle dolaşması miişkiiJ bir 
~l't ll alınıştı. Sık sık sarkıntılık vak
~~tı ltıumiJeşmi~ti. Bu meyanda ordu
\ tid Şerefli bir :zabiti aile~iylc hera
~Jıidi erken sarkınhlığa maruz kalını§ 
~ ~4) Se bir cinayetle neticelenmişti .. 
~~"İıi ~~kemesi hmire geldi. Bu mü· 
ltt' le • olum cezasına mahki'ıın etti. 

' bir şekilde tecelli ettirilen ada· 
t S Yıllar, şehre huzur verdi. 
\~::: giin Berlindc çıkan Doyçe Al
~- k Çal1ungta buna henzer bir 
~ tiır 0 

un muştur. 
l~ . .\l .\lnıaıı delikanlısı, bir dansingte 
~~ ı:;ıan kıziyle truuşmış, orııda bu 
~ t\-itt r tniiddet dansetmiş, bilahare kı
t ı,e kadar refaknt etmek teklifinde 
~ltt·UŞ_tur. Bcrlin harp dolayısiyle 
' lllı ;:ıriri karnnhk içerisindedir. De-
~ :ıın e\ine yaklaştığı zaman, kı

>~ lt.ııd "Üt.kar hareketlerde hulunmıı~ 
~n feryadı üzerine miitecaviz 
,, lŞ, mahkemeye verilmiş öliim 

bir plan hazırladılar 
vaıiyetleri hesaba kabnl§lardır. Şu an
da Alm:ınyenm abloka çemberi daral
mJilır. 

Londra, 2 ( ö.R) - Büyük &kanı 
Ho.rbiyeye men$Up 32 kişilik eksperler 
Komitesi hava ve Amirallik dairesi tef· 
}erinin de i~tirakiyle dün gece sekiz saat 
dcvL".m eden bir toplanh yapmı~~rdır. 

Toplantıda Almıınyanm karadan, de
nizden ve havadan ablokası meselesi 
ehemmiyetle müzakere edilmİ§tİr. Tek
nik eksperler, Bqvekaletten müdevver 

Doyçland Padokaleden geçerken 

ablokn meselesinde iki mühim nokta 
üzerinde tevakkuf eylemqtir: 

1 - Norveç sularından Almanyaya 
sevkedilen demir ve ham madde nak
liyatmın önüne geçilmesi. 

2 - Karadeniz yoliyle yapılan pet
rol ve hububat nakliyatının önüne cc
çilmesi. 

Komite her iki mevzuda bazı ehem
miyetli kararlar ittihaz eylem~tir. 

Londra, 2 (ö.R) - Norveç sulann
- SONU 6 iNCi SAOO"'EDE -

Deniz Harbında 
--~~~~~~~~x*x---~~--~~~~~-

Admiral Şer ve Döçlandın saf fı harp 
dışına çıkarıldığı bildirildi 
~~~--~-~~-x*x~~~~~~~~ 

Dün bir Alman denizaltı 
gemisi de batırıldı 

~~~-~--:x*x~--~~ 
Paris, 2 (Ö. R) - Kanadanın Ottava lnnd• zırhlılarmın da lngiliz bahriyesi 

şehrinde amiral Sir Robert Belirin ta- tarafındnn tahrip edildiği veya hiç o1-
rafmdan yapılan beyanat hakkında res- mazsa harp dışına çıkarıldığı muh
mi hlç bir tefsir neşredilmeıniştir. Bu temeldir. Vilhelmshafene yapılan hava 
beyanata nazaran Almanların Cep zırh- hücumunda cAdmiral Şer> zırhlısının 
lılanndan cAdmiral Şeu ve cOoyç- - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Beyaz kitap macerası 
~~~~~~~~~-----.----~~-~~~~~~ 

Almanların neşrettikleri vesikalar 
tamamen kendi aleyhlerinedir 

---~-~•x*x-----
P aris, 2 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 

Varşovada keşfedildiğini iddia ettikleri 
sözde vesikalara müsteniden, Amerika 
ve bilhassa reisicümhur Ruzvelt aley
hinde neşriyata devanı ediyorlar.. Bu 
n•ünasebetle İsviçrede Bal şehrinde çı
kan cNasyonal Zaytung• şunları yaz
maktadır: 

B. Ruzvelte karşı yapılan şiddetli hü
cumlar Aınerikada, Birleşik devletlerin 
dahili işlerine bir miidahale gibi telak
ki edilmektedir. Bu manevranın, reisi-
cümhurun hasımlarınca bil~ iyi kar*ı
lanmadığı tahmin ediliyor. 

Bu hücumların biricik manası şudur : 
Berlin, B. Sumner Velsin Almanyadaki 
ikametinden tamamiyle menfi bir inti
ba ile ayrıldığını öğrenmiş ve Vilhelm
ştrase Amerikanın tavassutu hususun
da bütün ümitlerini kaybetmiştir. 

Fazla olarak harbin mesuliyeti hak
kında Almanyanın bugün ileri sürdüğü 
iddiaların şimdiye kadar müdafaa etti
ği teze uymadığı müşahede ediliyor. Al
man beyaz kitabında Lehistanın bu har
bi istediğine dair hiç bir delil mevcut 
olmayıp bilakis Leh devlet adamlarının 
muhtemel .bir Alman taarruzundan ne 
kadar korktukları göze çarpmaktadır. 

Bir Tren Ficiası 
~~-~~~~~-x*x-~~~~~~~ 

iki lokomotif arasında 
bir amele parçalandı 

Polonya Reisicumhuru ve BC1§vekili 

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

Evvelki gece saat 23 sıralarında Al
sancak istasyonu içinde çok müthiş bir 
tren kazası olmuştur. Bu kazada bir kişi 
parçalanmak suretiyle çok elim şartlar 
içinde hayata gözlerini yummuş, iki kişi 
de ağır surette yaralanmıştır. 

Hadisenin kısaca tafsilatı: 

- Devlet demiryolları idaresinde 
Vagon amelesinden Kasım Şimşek, 
Şi.ikrü ve Hüsnü evvelki gece geç vakte 
kadar kahvehanelerden birinde otur
muşlar ve her gece olduğu gibi vagon
larına yatmak üzere gitmişlerdir. 

kışıp kalmışlardır ve nereye gidecekle- l I 

rini ,aşırml§ıardır. • Harp tenvirat planı 
Bu ölüm maldneleri arasında, gecenin 1 

karanlığında kendilerine mukadder aki- stanbul, 2 {Telgraf) - Bugün vila-
betten kaçınamıyan bu ameleler maal"- ~~tte p~f korunma işlerinin tanzimi 
esef 342 numaralı katarın sağ üçüncü ıçın amırııl Murenin iştirakiyle bir top
tekerleği önünde kalmışlardır Amele- , lantı yapılmıştır. Toplantı, hava taarru
den Kasım Şimşek Vagon alt:nda arka z~nda şehrin ışık tertibatı mesele.!>iyle 

dığer h t ·· ;ı.,ülm· •• •• İ t b l Üslü yuvarlanmış, kalçası tekerleğe kı· . . . ususa go~~ uştur. s an u 
sılmak ve sürüklenmek ııuretivlı- kesile· ıçın bır harp 1enVlrat plfını da hazırla-
rek ölmüştür. · nacaktır. ..,...---

Diğer ameleler Hüsnü ve Şükrü de 
ağır surette y~ralanmışlardır. Yaralılar 
derhal imdadı sıhhi otomobiliyle mem
leket hastanesine nakledilerek ameliyat 

icra Vekilleri 
Heyeti 

1 1;embe:La yn 1 
Her cümlesi al/us-.. 

larla k~ailen 

bir nutuk söyledi 
--------.-----

Mütteiikler ablokayı 
daraltarak Alman 
halkını daha seri bir 
sulha kavuŞturacak 

----·---
Londra, 2 (Ö.R) - Bugün öğleden 

sonra Avam kamarasında başvekil 
B. Çcmbcrlaynin ~öylediği nutkun 
bir çok noktaları alkışlarla kesilmiş
tir. Bilhassa başvekilin •Almanyaya 
tatbik ettiğimiz iktısadi nblokayı 
teşdide karar verdik.ıı cümlesi hara
retli tezahürata vesile -olmuştur. 

l 
.Bu nutuk münasebetiyle siyast 

mahfillerin kanaati şudur : 
- •İngiltere ve Fransa abloknyı 
- SONU 3 'ÜNC11 SAHİFEDE -
i7J..7.il'.'iW~~iliWZAJl7~. 

ita/ya Seferberlik 
Hazırlığı Yapıyor 
--~~~-~~-:x*x-~----~~ 

ltalyadaki bütün demir parmaklıklar 
mühimmat imaline 

kullanılmak üzere sökülüyor 
Roma, 2 (i:J.R,1 

Ba ,ün B. Mu. 
•olininin riya.e
tinde mühim bfr 
içtima akdeden 
ltalyan kabine-
•i mühim karar
laT almıştır. Bu 
meyanda, ltalya- ı:· 
da mevcud bütün · 
demir parmcık
lıkarın mühim- ~ 
mat ve eıleha ~. 
imalinde kulla- . 
nılmak üz.ere ıö
külmesi karar al
lına alınmııtır. 

Selerberlik İş· 
leri hakkında dr 
bazı karaTlaT itti· 
haz edilmiıtir. 

lt.'1lya hükumeti ta
rafından neşredilen 
'>ir tebliğde deniz 

, ihtivatlanndan on 1 sınıİın dc.rhal silf'ıh 
~ altına çağınldığı bil-
diriliyor. Bu çağır
ma muayyen bir 
talim devresi için-

. . dir. 

Bundan bnşka ltal
yan balıkçı gemile-
ri de derhal merbut 
oldukları limanlara 
dönmeğe davet edil
mişlerdir. 

Londra, 2 (Ö. R)-
Italyadaki asken ha
zırlıklar siyasi mah
fillerin nauırı dik-

Paris, 2 (Ö. R) - B. Mussolini katini celbetmiştir. 

Paris-Soir gnzetesinln Roma muhabiri, 1 ltalyanın tesri eylediği bu hazırlıklar 
ltalya hükt'imetinin bir tebliğini gaze- m5nidar görülmelttedir. Fakat tefsir 
teslne bildirmiştir. edilmemektedir. 

Sovyet Kıtaları 
~-~~~-~~-x*x~----~~~~~ 

Bir Fin şehrini vaktinden 
evvel İşgal ettiler 

Helsinkiden lıir göriinüş 

Helsinki, 2 (A. A.) - Hükumet tah
liye edilenlere yeniden arazi taksimi 
için bir zırat ıslahat projesi hazırlamak
tadır. 

l\t. ~a rttahkum e<lilmiştir. Cezaıun 
\..'"'İti ar ağll' olmasının sebebi, harp 
. ._ ~laıı karanlıktan istifade ederek. 
~iti' Üz edilmek istenilmesidir. 

Yor ki dünyanın her tarafında 
tiııler \ulmbalalaiıJmtı~ 

20/47 de Kemerden, 20/S 1 de Al
sancaktan hareket eden trenlerle diğer 
bir Vagon 20/52 de Alıancak gan ya
nında buluşmuşlardır. Kahveden kalkıp 

edilmiılerdir. Hayatları halen tehlikede· 
dirL Ankara, 2 (A.A) - İcra Vekilleri Hebinki, 2 (A. A.) - Yüzbaşı Katos-

Yüzbaşı Kntosta şehrin civarında Sov
yet kıtalarının tahaşşüt etmekte olduk
larını görmüş v~ Sovyet erkanı harbi
yesi nezdine bir mümessil göndererek 
şehrin tamamile tahliye edilmemiş ol
duğunu bildirmiştir. Sovyet kumandanı 
şehri o gün işgal için emir aldığı ceva
bım vermiştir. Sovyet kıtaları girdik-dönmekte olan ü V on 

Tahkikata el koyan Müd. Muavini 
B. Ethem Tüfekçiojlu .abaha kadar 

heyeti bugün öğleden evvel Başvekalet- ta, Sovyet kıtalannın Sortavalayı Mos
te başvekil Dr. Refik Saydamın riyase- kova itillflarile teU>it edilen mühletten . . ... 



1 elrilıa: 34 YAZAN: Salain Akduman .................. . ................................................. . 
Hünkara artık bir dakikalık iaman 
bile kazandırmamak lazım geliyordu 

EHiRH BERlERi Huzur ve 
Emniyet 

Milli piyango M•JA p t ·ı Ad 
Kellllelel'lndm bll4 ) 800 Ve eş C sergJ e• lna 
ızm11'de yapılacak • • l • k d • 
Milli Pi,v•nao•mn ~ • rıne ış ıra e ıyoruz lr.arrür etmiştir. Bu suretle bilet satıp- . 

nm artacalı Omit edilmektedir. Mllft x*x-------
P!yang? müd~lüğü bundan sonraki ke- Tlc:aret Ylflll_.. ttlccar............ ita ••-'ine 
tide)erin yem otomatik dolaplarla ma- 5 .., _.-... 

siyle lmıirde, İstanbtılda ve ADbrada alllut au.a-meadnl taY ..... ,.... ....__.. ....... 
-------ds yapalmamıı tetkik ~yJemektedir. x*x ~-T -

H-,m A: • - amu. per'· 1 L ha ahi Şe,hüliallm efendi hal' fet- Bu şeklin. '-thca fllbirlerimi7.de atq Hükametimiz Mil&.. w Budapeşte tinin allka lllltenwl pek faydalı ge. ~- -" 
L ___ .L_! S:: ...:L: ..:-.ı:.. kadar 'L.........=- udaka haZlrlum- üzerinde milesair oI..eağı tahmin edili- beynelmilel. sergilerine resmen iştirake rülmil§tür. llAKKI OCAK .......,,,,.. 
n11zn:ıuan... •-. ,... ...... ,,e • vumı u.._ .... m )'Or. karar Wl'tnlJ ve keıyfiyet şehrimiz 'nca- Mtistakbel tilmt mtinuebetlerimizin ~...,.. 
en m61Wn maeleleri baDetmif ve lar. ----.e--- ret odasına bildirilmiştir. bu memleketıerı. •klpf,na matuf te- - BAŞTA&AFI 1 Net S~ 
bir çok defalar Sadnzamhk yapınıı Ak..- iilt6 bir arahk vakit bula- a•m wn Millno sergisi 12 ni•nd• açılarak 28 mular temini lciD hah 'imal ve ticaıetile '* 
ı,;. mim bini... lıire bö,,ı. yeüıe, bilinom beld tek.. Boılıolli,e ui- • .... M tal llelea'l obana kadar denm edecek, Bud....,ı. -1 bul·- bu -- lobl ..ı ft .... - ::..a ümitsizliğe düpneei muvafık mı).. ranm... Aman eöyledik)erim una- .... -~ e beynelmil~l panayırı ise 26 nisandan 6 phsen i§tirak etmeleri veya mümessil m ,t:_vvetli mbi ';!:azhk 

D! ___ ..J __ • bu L-1 __ kork im hazretleri! 11---- -......IUll:- mayıs tarihine kadar devam edecektir. butunclunnaJan pyanı tavsiye g6rill- !Rtı. - ....... hart 
nm;a auccllD &WI" uya. t·~••n lJafll .. Gazi Terb9e emtitfbll ta1ebesindm ---t v-LAI ı· d len b" da mıı .. n ... > leıi JDef)aut dlrilmler b • dl: 

_ 1._ __ d.. .L • • ~- ct_..J___ bu ~L---- • ~IQU"IC' ıı=Aaıe ın en ge ır yazı ...-- lu.L .-.a:1--L&.-...1.!- a. ? ' 
-.-

11~ten vazpçııuz. .. &JUll• ~ - IQllalCll emm Z5 ~ bir l?UP muallimJ.iy)e bir- denili1or ki: Mlllno için 81')'8hat ve ikamet mura- - •-7 --· 
,.da. ölümden batka ber tefe çare olun ... Arzulannmn hep.ide yerine tikte dtın aece Anbradan f8hrimbe cSon umanarda lücaıt mii.nuebetl• fı mümessil ........ 60I, Budapeşte için Wllilaala " ce ' •m = ,~ ;.f 
bulunur. Daha ilk hamlede böyle getirilecektir yabuz •İzden fUDU '~· Talebeler Kmlçulludald rimizbı arzetmekte olduiu inkipf SfYY• 508 Türk liruıdır. Bu mebaliiiıı klering abettirllmmi. bu bitil Vllk'-· . ı: 
-~ iimitaizliie diifeneniz aonnakhpaa minede buyanmuz. köy emtitOsUne misafir edilmlflerdir. ri dolayısile bu iki panayıra yapılacak hesabından hemen müracaat halinde aalbnefa un p1-ıılpl. .. ..... 

malıv.,L;., gittiiimiz gündür... Ham Mehrnede ....tlanamZ' ne ya- Y . L !ı---d• iştlraklar için memleket ikWadl muhi- ciövizl temin olUMCak&ir. .= .:'1~uaaba.ad~•;.....,,ı·t 
Hünklr heri haber elebil.e bun- peralmmz) ... Saltan Azizin emrine enı ~ e ıve Bir lld ........... mflteea ..... 

elan pbr ki) A.bri bütün .cabet edip aelecek . . . ) . G S F C hare ahrbıJ• Wlm olmak Yfl18 
a.~ ~ --~ deiil ~): .. • Hmeyin :r-.;- kendi-:~ , 111r11 • aray ve ener uma::-....~ -e:.Wlld.....-ı 
Devletia bütün 1C1a kuvvetlerinin nmla bplf bplf Plerde yakayı dut- Dabilb- veklleti tarafmdm k iz • d d• den bçu1t<lrta'8W. 
yarc:lunından mahrum kalacak olan manamın eline kolaylakla kaotınr ıeddkJer :....... .. lluarlmut = a şamı mır e ır ..... " 'm'vi - .......... 
Sultan Aziz, tek batana bizimle na- mayan ö,.leLHa&z Mehmedi ne nen yeni belediy• ver'li wı re-i•lert. ~ona. F.W nmhw'•• el; 'i1!, 
al uğrapbilir) ... yepup yapup hepmden defetmenin herçlan ve üerederi W\ıMpki kmm *:ıı: ~-- ld ~ --va; •D 1# 

ölüm Yar, dönmek yok pep bir çare8ini bulunun elbet. .. Size de projesi llOll ptiini ....... ~;!::"= Cı • D ı • l L ==--~ =-..:::. :,. 
hazretler! .. Z.aten bu iti yarada bara- bir türlü doyum olmuyor ... Ne ça-~~~ .... ti ıı.. amarten oe razar gt'Jn erı yapı acaır lmıQretlala ,.. .... ._. ....... ..:. 

bıcak olunek bundan dolayı H~- reki aeçeıa her dek•··. bizim için je ile ...... :;,.. ~r. allık Maçlar btJyilı alctlıa ayantlırtlı ~ ~ Wrl..,... 
kiran elinden yakayı kurtarmaia altuMlen cW.. la1 etli... Kmara zmnls 1 rı '., • ..._ w yeniılm bela it ""='~ .....__ w, lııll 
muvaffak ol.bilir miyiz)... bakmayın pafa hazretleri .m Tan- V9 mrMe'er belıeılisc rmmlne tabi tu- Cumarte.i ve ...,,,. ••• n-ı-ı ı.!x M •• n..: tam 1rw'mılle .. ı.A-a çWmam11- ..._ ~ 'I M ::=* 

1 .. •• '\ r"!!_I_ L:-1!:.:-- _ _ı __ • hıJrnelı1wirr ..- 5uumm.a .. ..- _, ,. ...,..., -.-
fte 80fU7onuDUZ yar... '-"Ulllc- nnm uuqauç emanet eaeum... · • stadyumu, aneJerdenberl ~ tar. AJtmorda JUloum hattmın iki Na- h ıl Wr '-ril ~ 

mizia .d&meti ne ppup JllPllP ba Sadrmm - ple güle.. I A1lah AIUt&llA Nft.&81 ılolcua Wr 1par propmm tatbik ederek mıklan bU hatta )'8l'lerJn1 lfpl etme- ... deildL CflwlwriJ.t 
w· ... -..mm- miitenk- her tuttujunuzu rut cetinin PllfP t hı 1da t . .;_ TQrkl,,_m - ~ spor kudretini miflerdir. Solaçak Namdr1e orta muha- ............ lıa7•ı•••"· ......... ~..., 
1a.f ~~ hazretleri. stan ı n ıunesine intiur iefki1 edea Galatuanyla F~ cim Jfmuk'm .W hafta btanbul takım- laQI flç, bet 1e1...mla cirlda 

a_ ~- ·;:_ __ !_ • • .. • .. • • pollta taJJmwl clOa de seleuııeml9. An- ayni saatlerde alkıflıyacaktır. Spor var- lanna bqı muha1rlrü oynamaları bir lerl7'e IU'lllltıya IDlll'as ._.,_~ 
~azam - u::uan ve aızm me- Hüaeym Avnı yennden kalktı ... karadan pim posta tayyansi postQı hl:ı•rzın en yl]uelc u.tadlennı ayni IUUNttir. Balba hmur ve _.,..._el -' 

muriyetten azljmia dair bir imde s.dru.emaa elini ..kbktan 80Dra, getirmipir. Bu tan .. cliia sut 11 ele illa ve ap1 aatlerde ~ aey- AJtmıdu w..am haf ı.attmı ela uatnlua bqa ..-t lııls 
wlir oluna, buna im,. ne ,,...bili o eert adtrnlariyle hm hm yiriiye- Ankaraya haıebt elmif*. ntmek zeftl, çok kıymetli Wr Wdise- claM ~ 1* ,...._ temim ~ bilJB,k valle• '*"'•· • ~ tılt 
rizL. relı: odadan dısuıva çıktı... ___...___. n1n ifadesidir. ........c'bf ftrler. Sama a.la1lıa- eavtb hareketi derhal• eid' 

Hüee · Avni _buna kart1 Sal- Odada ·-•--·kalan Sad AIP'Ali RADYOSU Cuma akşamı Bandama ekspresile rap brp mudab cA&ıma ...._ ._ leyi eönMIWr· C..- dr.t d 
~ • .. 7...- raza~ Ankara radyosunun parazitinin izale. şehrtınbde beklenen lstaııbulun bu iki tmıılal tetblk e,lmnek w muanen tak- bu menu• ...ı &ICI ı • 

tan Azizi pwliph tammadı[§1IDIZI tekrar yazı m88Mlnın yanındakı si için alman tedbirler i,vl netice ver- clelerli takımı sporcularmıız tarafından tiklerle düqlba Wr OJUD fınatı kazırla- tedbiridir. 
ve paditahımızm Sultan Murat ol· malcanuna ~eçüp oturdu... memiftir. Parazite mAnl olmak için yel- parlak bir surett.ı tstlkhal edilecektir. mak bir zarmettlr. Mevzuabmmlald hfildlınW......,,. 
duğuau ilan ederek itin içinden çı- Demin Seraskerin .c>zl~rile kor- nız Framızların Paris rady°"11lun tulü Cwnaıtesl gUnU saat 1' de ilk maçı Son um•nlllNa Türkbreniıı en mil- meal lkrm pim ..ti ı ıi .id.idllllll!:. 
kneririz... lrulennı bir az vab ..... an Rüstü .__ mevcini deliltinneleri Wf"ll Vaqcma Ianir pmpiyonu Albnordu Galatasa- kemmel muhedml oldalunu tat eden ıelecek kader ....... 

Hem M fend' • d . . "_. . . ı- radyosu tulü mevcinin Türkiyeye veril- rayla yapacaktır. Ayni gün saat 16 da Altmordtmun en kıymetll eleamnı Sei- bnaatiaüz varcbr. Eler iMi 
en u~t e. . 1~ way an ~~~m~ı _?o .Y~lnız v_azıyetıride es- mesi icap eylemektedir. A.ltaJ ve Fenerbahçe takımları karşı ele bu ımçlarda ~bir vadle tevclh )amhyonak hHH ıhri .W.leBll9'!:.i 

ahp tahta aeçmvennz -.uullm.. ki uzuntülermın ~iden canland1- -·---- karpya yenişmek için karşılaşacaklar- edi,or. Said eler IWdbt.en 111111 takım Wt devlet ,.._. .............. 
Büsbütün iimitaizliie kapılmağa ğını eezmeğe haalamısb... TUTUR KOlll'aOL dır. batlannde bunıılan .,..... de yer almak bbiu irıdıeetib ' e11 .-i il ' 

hiç mMal yak... Hüseyin Avni Sultan Azizin CO'mARLAIU Bu ~r günü IstanbuW birer golle ammnvh 18e, MWla meharetlnl ku1len- ıibi hH'rehr bqmm1a ~ 
Ben• L1.._! __ L-L-- L •• dan ke d'I · b' f berabere kalan Galatasaray1a Fenerbah-~ mutlab taknmn• bu meç1mla p- yet ıMarnek w acc~ 

ım wmme _.._, ~n ya• ""n sonra n ı erıne ır ena- Tütün mHlfaWlleri tarafından İnhi- çenin ötedeiıberi maldm olan fudbol l1p çıbrmalMhr. lüıl lırttıae .-e takımı • ...,_ tatlA er' 3 d MrfA 
prLn-- -- ...... ... .. ... .. .. ,....,... muy-.ffak oJ~yaca- sarlar i~ v~- ,Jaıatrol rml•n- kudret ve kuvvetlerini kendi takımlan- ~ çaı ...... lredtlericd o üstün olan ..... ba•ı f 7 .......... 
~ içinde olup hemen bitirilme- ~Dl .<;y~ ....., Seratııkeri;n h. ~ının köy ih~yar. ~rlnce. ~ mız karşısında ayarlamak müşkildir. lrunetleri alt edeb0ir1er. ti yerlerinde iM1J1111 ~ .... 
lidir... alerine ne dereceye kadu inanııa.. s~. olarak ~ık edilıt_ıesı ıcap ~t~ ~- Dk nazarda her iki Istanbul takımının Bu haftaki maçta ikinci devrede leJ· lm•bmık ve J 't'z•rt.lr. 

Hünkira arbk bir dnkiblıılr za- bilirdi) l1te Serasker adeti veç· ~ye _vekiletinden villyete bildirllmit- daha kuvvetli, daha hazırlıklı olduiunu ıettillml& A'*"r deha • .... ...,._ anı...... ve mml7edae ....,..-___..,~ 
bile L ___ ...ı_ ____ L I& • ... _ ' tir. V~e& mabmı, kerfi1eti derluıl itirafa mecburuz. nerbahçeye bqi ~ Wr OJWl tuttu- m=NB ._ ..,.ı. fınJdMe ~.ıiıl 

~ ~·· ee "ile çok Jibekten atıp tutuy~ bütün körlere tanüm ederek vekAJetha Bilbwa · Galatuaray, Fener-bahçeden nana neticeclm. OmlOsr ole1ııillrk.. AI- raeie ıınechuna. Çbk1 ..wa ..... 
liyor... da... ipret ettili tekilde muamele iCl'BSI em- de daha kuvvetlidir. Galatasaray hat- tay, l'enerhehoeıl mallGP ....._.,eeek )• lefkl"tmnı -.ı.ea-

Mü•edenme ı-ta hereedmi... HinkAr Alleh verede i4i çakmış ıecfilmiftir. 1armdak1 tnıicam, elemanlann ilatüD- bir vaziyette de;tildir. Dllrlratli bir oyun- sar ve eaua17etilli ...... 9'1!:'.!" 
Ben timdi. Hünklna bili nsletmesi olm-wn I... y oba, bu hal' tetebbü- • :--•~ • lütü daima. ili& önünde tutulmaaı icap la Feneri mailtP etmesi pek muhte- ~uz t lltb mi n bqa -:;,-
tehlikel brp ·• .• ı.z. tecl- .. L----- ol la Ztraı lst1hsal1n eden huaU511et1erdir. meldir. ıe teeeli ettiır•ı'nr. •ı-~ birler ~ . . os:::_ L--- ~ wau-., an_ r onun pençe- Cumartesi günü Galata.sarayla kart•- Izmir takımlarına IIUIQffakıyet dile- ,....,_. lb'abt le iacU IMa 

• • ıçm, -:---na 8inden yakalannı ~Ç kurtanrlardL Al'ttlrllmall eti f d .lapcak olan lzmir §alllPiyoııu, bu ı;mar yerek iyi birer oyun çıkarmalarını te- 1amaıD matJM smeae t HM. 
iridiyonun... Mahmut Nedim ve Saka deiil. uğrastıklan adam il l iL 8• tGnQ lteldedijlrniz oyunu IÖllteremedi- menni ederiz. WINflr, CtbDlaurbet hDT ~ 
Oerrit pqalenn konaklarma ak- koeltoca bir ..ti.la bulunuyordu.. ld Çlllll ..... ... ... ~ ........ ~ « 
cü noktalar dik.tireceiim. Bizim Avrupada harbin ba§lamasıadan aon- B ğ 1 E k k L• • Mt••' rtai ...,.,. Et ile,~ 
limizle lan erlerimir.e ·i: --lllTllBD•-- ra hUkümet zlral istihsalin arttırılmasa • cı arımızın r e 1sesı _ ......... 1 

.. .. 

diii ir~ ~~akmaz. her~ m.u: :e~:eir~ ~ ·-~-- llMllMsıet sa.•'lthıreılse ~ ......... •• ;.;,;8'· 
de tevkif ettireceğim... • • • • • • • • lıyete geçmiflerdl. Ziraat wk1Jeti, zira- telllıln el••ıHr.. ... ~· 2 11 ~.•.111, WIMI 

Sedraza. - aım .,.._ L • JI I" • EWWM.. at Bankasınca açılan 1.250.000 linhk Harp vaziyeti dolafısiyle göktaşa, po- TilWn ihracat tüccarlanmızdan ba.r 
leri ... Böyle çarçabuk bizi ....... ... U*' fL.. knıdiden f1ıadi,.e eder yelm& 21 vua,.&- t-. ldllı:ürt gibi ........... ~ Serit YulUf Kanıiimilu Enıık 1ileliDl ., ... - ...... ,. ...... ., 
sitmeoiz .... 1-W"in Nenen .. .;;; _..A.._ tve-~;·.~~ ttJghaerinı~ ~ etmlftlrda- macWelerinin zammıMa .... .aıJe- --b::::~ ~mi ... !'~~ ft T _?1! .... z ( !*r)· 
__ .__ bit' :ı.-:.· . .. J--1!_• -v 1CJUL1et vü91e "m""'"' llOIU1l memesi ihtimali aıü-..aclarlar nadlnde LlllllBlla •u-.-wıe1e IUlllm"llCll --. ~ -
7..,..... ır--.ını soy eumlZ... . ilıti7el'9kleri tıabıanh.Jden ~ wre- bazı merak ve endi.ŞE'ler uyandınnakta den Wl clereee mtltehaam olmuş, llltere t.arclhJannda ~ 
Bütün arlredatlar i.e, bu it yarın, r AZAN: l:c.aıa IC. x.....ı Akfaı cetir. idi.. ~·-- cikliz blmlf kitapla- mek nzere yeni bir taJam ~....-: 
öileden 80llra olacak diye biliyor· . . . Diler a..ıtaa Vekalet, ltoordinayon İstihbaratımıza nauran, hükümetimlz l'IDllm bir• ın JGz lira mubbilba- .... tuavvurunda bul~ 
1 Tam 38 sene evv~ı. Abdd1hemjdjo pa- beıeU ter.,...n verllm IMd ıtla zi- 'liaktinde bu işi le alarak mfleselr ted- de llenil1 b_._, ~i arm verilınektedlr. Bir m0c1ıl n• 
ar... .. . .. . dipblıiJnda, İatanbuJda çıkan bir •tk- net aı.tleri m~ devmı et- blrleri7le bu~ ın..tdelainin fık- e4miftir. Bu y...trm tıı 'drilrle bW pllDl"ll olan bazı tngillz .-.... -:-:ıı 
Şe,ilülielima ve Mrtat pepıya damı guetesl el1mı: ıeçti.. G.-eı, ze- meldedir. danı ibtimüiıü tam.mü,ı. &demi ve •HlmJt*. biden açılacak ve FraDaas Mil~~ 

ve diğer riifekaya bunu haber ver- manle sapsan, Adeta kav gibi o1mut. is- ·---- bütün ihti,yaçlan ~ mik~ BiriDCi Erkek Liwi ın~ ~ yerine ~ 
mek ...... Om p .-k ben- tibcWıa tnlll lımMli Jtlz:imtl elmttı. Öy- -&A•I mal sipal'if edllmiıtir. tık pertilerlıı )'O- pldıiJmız bir ......... B. 8e7it Yad ID•1acektır. 
deniz ve afftlbe diler riileb hep le ..,... ~~ ı.n ae .... , başta Lı ............ 1lir :resim ...ı- la çıbrılmq oldulu da haber abnmqtır. Karecözellumm ltilterdiii y8bek ala- ......,....,.._,-
h lan aL A k d -'- 1 tevclbat diye w sütun var. Baldat b- "f BulWla bu altmD Kooperatifler blr1ili vurtuiy)e teaıin bdm dolayı okulun minnetleri bildi- ......... ..ıM•lll azır m yız. .. r a a,_r i e dıaı fuiletlil Nuri efcodinin İşkod.ra ka- rmıi 2 frr. ll7lll 7 edil ....__ . • rilmektıedir .. _..' _ 
saat kaçta ve nerede buluphm, dıhlJna, Yanya ~ izzetld Ali m HA ı •• 8IDlıt&lere nııim clealerı en g._'991 ve ~ ile Ziraat ban- · -----·---- Bu V ~ 2 <~ 51 ~ 
l"'tf bu !L_ • L!l~L! • • • L- • B" azl d fte...._. .... _ft aW:-1.....& ftl'llecell WuaiJıetle haber a)IDlllll- kası vasıtMiy1e tevzı olunacak Olan kfl- $pl!eND ~- .., 
u en cuıeti uumnr ml8nıızL ut:ym ~ e a-..-a Ml7_.- ..._ ktlrt bütOn o ... :~-•-- L--'--cak mlk- Tellall •al..... bfile mevkuf tutulmak._. 

lf.. · A · -L: hirdea bi- .. indei -ıVe ~clr:r ol .. fba' •- ..a. ......,"'j&9&. -9™,T• 7 . 
ıı e'ın YBI -:-~ • • ye bir haJli terfi " nakil, sonra •d- e...- darda olup harp vaziyetine raimen fiat- CM•'I ... p• • ena 9eYkedlı.m.a:· 

re tellttan bunu bildumeaını unut- hinı havadis, •Surre• alayı Abdülhamit •tus sayımı terin makul bir seviyeyi aeçmiyeceli Cumartesi lilDtl &mir.,... ço- • ...--... 
tum.... Gerek zab frlrıimanelerinin ber aDe Mekkeye ~ gönderirdi. u şlmdlden muhakkak bulunmaktadır. cuJderra yuma lflpOdQr. 7 _ 18 yapna ....... fUIKI W -

ve prelue eair Tikel& Ye ricalin ya- lkwm me1'Uiml 4le olm, buna •Surre h ı ki 8 _.. ~· .. ----- kadar olan geeddeınn •Okule _. ve- NltSAJIABA• 
rın •bah gayet erken Beba&liye gel- alayı. denirdi. Bir kaç deve Biialenir, azır 1 arı _, ...... ....... ya ...... -n· mlkdarlan doiru olerak: BrQbel, 2 (0.11) - ~ 
meleri çok 11M1911f1k olm e. c:lae- '* Uç Anıp milll u,....,ı. dümbe- t .... • EvwBd sece Meaernen busınm KAzım br'edlleoaktlr. .LoadnııUa ilt1bbarına ~ 
. ,w, ı...J , t . ı J:i::. '---- I* ....,, -. allıra & ıhllf• Oakü- JI ıli lll9SDIHld8 pap meltellelbwlen Ceftt Ozdem. eski Yamı IGntl "'1tün evlerde izahat ve-~ dolzuya veya ~ 

ti ·-~ ~---. ~--- -.19o- w s•ıp a1ra ._ fa li- llHI Fi atwl 111 bir huawnetten .dolayı Esatpqa mahal- rebilecek birer kinuıe bulundurulacak-' ;,o;;;;; v...ır ınadcRleriD 
mama nr.a eder-... dermit.. c "a. • ... • tıe ... : lealnden lıhhmet otlu Şerifi t"'-c:a tır. ,.,_ pUann un oıd 

Adlk atim...- Toplrspr ....... Sunel tt ,_ • "' ...... .Sur- , ek kuquau ile ajır .iurette yaralaımfbr.. -.-.e--- znerılWr ce ~ 
yu• ,....... b ft!p;mek la- ... Anıp ..... .... ..., t.etl-1 T..W :.:1 ~ ~ 't: Yanık ---a..a ... tednt al- ... 7U•Rm• .. ,... .... tndıılkl talik ~ 
zım. .. Biz llMJdrn Veliahta Ser•er ~ ~ ..... 'M""; : l!:d:: ~ ~ -.... oh:,_- ~::---· ~u .dliyeye veıil- Karpyakada ~ Mr "81ı:'a ~ee ~~ 
kas: _. ........ YMID -heh, tar.,_._ .. W _...., S ... la- &ad&r. bmiria alta kan .... IWIDUalaj --·-- ohmıtew:· Çoban , HU~ Ba~ -~olan 
tarafi ıl- ,;L.J, :__. - • hnm y·-----1 ... &. r: ~- işleri ikmal edilmittir Diier bza1srda M k • ciJ,u Uüf bir -r a meaı...- Neoap arzwıııw+..fırlar. 

••mıııııızK .,.._ uzıe1ane -•. ~ • - - ..-&.J'•'" cta ı. -1......ı- ilmuıl ılil9cs a Si kada oflu Peritle ıca.,.. ~. Uıtif ve ----e...--
rii'*a ile bidl:tıe hemen Sen.iter d !'91'~ .......... ._ .... ~!· ~ manermt ~henüa ~ Bayram Feridi evveli tabanca ile teh- 8MaD Al J F 0 ;'4 ~ 
ı.- ..,liniaiz... ı.;,te 611:oı:6 ~ ... , ... ~u· il<mal ~ völlret ntatistik Ud _ _. .. _... mt elzaıitler, lıillhare ma..-le sol ko- -~ zz (Ölll - 1111 ~ 
~ L!.... le L_L U _I! ril atufed6 ..... 1 .., • •• BeJoğlu .. .. . .. . . .-.--- •·-...__ --'--...1--'- Suçlular tvtul· '- . n-. i .... 
~ ..- men ... yor... vcu- ... meclili reisi liWletl6 M I• wt be- nıüdurlü,iü bu .işi dıemmiyetle tlkip laell•et lösl•ııa>-ıl '"..,.... ;,--mpu--•· ftpul'UDUD '9h•• ..-

~~t .Murat ~· kendieinin calue ,_.. hmrata ve mldri ...,_, saf- eylemektedir. . •. M , •iko~ 2 (A..A) _ Öniiaıimleld DWftul'. den yanm mil mese ... ~ ~ 
ışının. yarın~ 80lll'a yaplWa• batei ihtinm olarak.- Vel?ire... Bun- Yakınde İskendenmda hır: ~be temmuz intiba.batından 80ma )(ebilre .. , ............ _ ....................... , Bu wıpurun -1 ~ ~ 
w e -Le. L!U.:-"1-:....: ŞU.. ıle bu lan oa.....a..L- 31 - w... •- inla- wayunı yÇtlaraktır. Bu seneki nüfus a- ela iki" _ _._. __ •- bul • haberi . : (336 920) •e bu mf- bede L--r ,,..., .. gı • ~11:ıc ~ ............ _,...z~ - .. -.........., - -r-- -- • büyük bir ehemmiyet verilmıek- .,_. .... _.n..., ımaca50 •- • : nezdinde bir protınt.oya a----
yeni karara veluf olmechiı için. bu llbı ve buctlafi ~ .. Bug(inün ~ına 935 ılmdan be . geçen beş yut mahafilde büyük bir heyecan uyan- i • : tir 

., _ _ı_ baz lıtLLJar h ed idrllcini diltQnı4Gm. .ı_ ·üfus. Y bü"·~L bir ~ dmnıştır. Bu ikl parlimentodan birisi : D 1 ) : · -~·---- # 
y~n 1 yan &. zu ur e- Serde rekllrncılılr var, guetenin ilan UIC ~ • um~n YUA .. artış gos- B. Avila Camachoya !nUzaheret etmek- : og"' um u ara : 1 ,,,r~ 
bılir... hsmmı de açtlnı : lst.abul Köprübaşın- ~~ ~~~ v: n~m~ te olan resmi fırka, dığeri de B. Alma- ! i Y ... ll'llk Is• ~ 

Llıtfen şair Ziya beyi buldurup dııki İpekçi Kini mağazası, mevsimlik yırmı ~yona balıg oldugu tahmın edil- zana müzaheret eden muhalefet unsur- ! (336 - 920) Doğnmlulann İzmir i ~· 2 _(A.A) -~~ t-z 
kararın değistirikliğini ve bu gece kumaşlar fetirı~iş.. Şe~de~ınd~ melct.edır. --·-- !arından mürekkep olacaktır. Muhalif- ;nüfusunda ka~ı olanlann !fk yok-i yon. ~abmesınln B. Gı ~-t!!Jil'. 
hazırlanması icap ettiğini Murat ~~·!.roda ( dare~ Ha~) çıfte koy du- na- ,--•·--a -•ta lerin parllmentosunun Montereyde to~ : lamaları 15 nısan 948 tanlrine ka-5 kteşkilil ndl~L;:'t ~~- '19 ~.a 

. J'd . bliv . gı.mu oyununu ılin edıyor. Peruz ha- U9&"' )'ar----•• .,,... Si !anacağı söylenmektedır. ldar uzatılmıştlr. : et eri. e aanu----~~...W 
efendıye ve va 1 esme te g ettır- mm, Şamran hanım. küçük Virjini ha- Menemen kazasıııın Emiraleın nahi- --·-- i Müracaat etmiyen1er hakkında: n~ı olarak ~-; 
melieiniz... Ziya bey, Bcşiktaşta r.ımlaıın kantolarına ait ve Manakyan )e ine bağlı Karakuyu köyünden Meh- S!'OKJIO.LMDA imükellefiyeti askeriye kanımunun5 Müşehitler ~ 
eczanei Osmanide bulunan doktor tiyatrosunun ·Ladam Okamelya• oyu- ıret Kartaş. Hilmi Demirel ve Keşşaf wroa.ıttR rı· .a ,.. .. .,... :83 üncü maddesine teYfik.an balda-: ~aklin hariciye b 
Kapolion vasıta.iv.le bu m .. nundan başka illn yoktu. Gazeteyi Kaplan, ayni köyden Mehmet Kayayı .. ...v AA ...-.au :tında kaaunt tekibet ya~: Iralan dahdl aywwwtll 
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y AZAN ı Or. C. A. Alman gizli silibları ......... _ , ... , _ ...... 

1-f - * - çıkan suların mikroplar bakımından dai-

er iki tarafın gizli silahları mede- ~~:J::~~~:E3::::: 
meıniştir. Sularla ı.algın hastalıklar bu-• t • • t hl •• k ı !aştığı vakit bile, suyun böyle fena bi.r 

nıye ıçın e u e sayı ıyor ~1:.:::~.~~:~y:~=~u:ı~~ 
------------·- ----------- Bir zamandanberi, bau yerlerde ıe-

lıtl;~~n, 2 (Ö.R) - İngilterenin •on derec-e güç olacaktır. Sayısız öldü- mektebinden mütalı..~.,,isler Sboe.bury- ınitlik için kullanılan, hatıl içilen sula
~ :-arı hakkında Almanların yap- rücü gazlar malılm ve me,•cuttur. La- ness'e doğru yola çıktılar. ruı namusundan şüphe etmek lizım ge
~ ~t çok şayanı dikkattir.. Bu kin bunlardan yalnız bir kaçı geni:; mik- Salmhleyin ""at 4.30 da sahıle geldi- liyor. Bir su bU.bütün mikropsuz, hatli 
·~ >.. ın kullanılması halinde bütün yaslı bir harbin ihttJuçlarını karşılıya- ler.. fokusuz, maddi ciheti!"' tertemiz olabi
~o~'.:':'P~ \'e dilnya nwdenirctln.in bilmektedir. Hiç şüphesi?. ki bir ölüm Eilcrınde mcşı.leletle bir kaç aclam ,il'. Fa~af bu~dan do.ayı. namuslu bı.r 
ı.ı..ıı ...:aı;ı ınuhakkaktır. şuaı Hitleri tatmin eJobilir. Lakin pro- harici aletlerin kağıt üzerine kalıbını ~u olduııwıa hükmetmemelidir. Maalesef, 

l.,1111.;a 2 (Ö.R) - Lord Stı-aburgınin f<sör J. B. Haldan~nin yazmış oldugu çıkartmak üzeı-e mayne yaklastılar. bu zamanda suyun da nam,uslu olını~anı 
~ k~ıara.sında Gizli siUlhlnı·• veçhile, biz saniyede n:ıkıs bir ila bit Bu kalıplar topçu deposunda uccle vardır. Buna sebep su ınühcndıslcrı ol-
~"'hı daki Sualine ınUdnfaa nazırı su kaç trilyon devir .:d·asında tahavvül }apılan nuknatıstan müteessir olnuyan rı~u.ş~ur. _ .. . .. 

-... Vel'tni~tir . eden bir ihtizaz fr~knnsma hfıız şualar tletler l~in bir .esas tcskil etti. Ilbn, Almanyadakı. •u miihon~lennm 
iıiıı d 'l'~lihat lmalAtında gizli si!Ablar yaratabiliyorsak ta bunların hiç biri bir Ögleden hir ka, d~kika soru·a cezir En me~hurlal'llıdan Imhoff, Komur ma
~r. 9~ b'.r teşkil.it meydana getirilml.T" ölüm ~uaı evsafını hfilz değildir.. Biz saikasiylc sular alçdlacaktı. İ~te bunıın denlerındeıı ve geçen aylarda ~ sa
~- İı; ı .~ ve beş modern lalıoratuvar yalruJ: su noktayı hatırlamakla iktifa için her 'l<'Y 'on 'üratle vapılmak zaru- hası olmasından dolayı ıyıcc tanıdıgınuz. 

.\CııLÇın Çalışıyor. edelim : Bizde gizli olnuyan ve ilkin ı·clindc idı.. . ltuhr taraflarında ahaliye yetişecek k.a-
-·•·,"" elirni7.de ~idi silAhlarımız var harbi ka:ı:anacak vc Nazilerin istimal dar su bulmayı dü~ünürkcn, gök yüzün-
-,... " E"'ER PATLAYIVERiRSE d ' k 1 d h•ı.. u1 il .. ' dahi etmeği ümit edemiyecekleri bir ·'"' en yagan ve uyu ar an ,,...an s arın 

;,::;"'lll Kıdemli yüzlıt '·' J. B. D. OU\'f\. va- • 'gAlc~eg"'ıru' anlayınca erın' lt d kir -~ .. c•wap vermcğc mazurum.. Şu silah vardır : Hürriyot içinde büyümüs ' ' "• ' ·• • Y a ın a -
'lllılı ':'.'Y~yebfürim ki pek çok ~eyle- ,.e hakikatl~ be,Jenmis bir hnlkm milt- nmdaki mütahassisler )Vllbunu çamura ı; mecralarda akan ;uları •lizgeçten ge-
ı.,~o"'bilir. t-~ltereru·n en yu"'-··k 1 . • 'Xlpl<mmı~ olan maync doğru götürdü. çirdikten sonra yenid.ın ahalinin evlerine 

' 

.uı.gı ~ tc 11t azını.. So · d' Be t k 
ve ilim adamları bu laboratuvar- nra ya\'a.şca eınır ''cı· ı : • n pa - hdar gi:ndermek hatırına gelir. Bir ta-

l! llıesaı sarfediyo !ar !ayıcı kısmı çıkarıncaya kadaı· her kes kını ince ınühcndio hesaplarından ve " · ı :. • ' r ,,UKN.\TISLI MA \'NLF.R 
• ı.;,y. · veride duı'Sun .. • tecrübelerden sonn o kirli mecralar-
dU:ıına adamları IAboratuvarlarımız· Berlin - Hitler Mür.ihte sulhı.an balı- Her bir kısmuı ~·kanlışı tamamlan- daki sucun on defaya kadar tekrar tek-

1'! ı~ nın gizli silMılarına mukabe- ' l:ttl;"' b.,.. cihetçe hazrrlanmışlardır. sederken mıknatıslı ölüm maynlcri imal <lıkça o geri dönüyor ve ondan sonraki rar süzgeçten geçirilcrck yeniden kulla-
Ve "''lrtıcı ,iJ~hlnrla i~imiz yok- Ettiriyordu. hareketini izah ediyordu. Bu suretle nılabileceğini anlar. Şu halde hır şehirde 

Muayl'ne için toplattmlan maynlcr kendisi ölilrsc baoka bil' adam tetkika- IUruınlu suyun yalruı: onda biri yeniden 

~ GUı.i SlLAHı.ARI 
;~ilter., sahiline dalgalar tarafından 
1>iJı •tde 30ııradan ale!Ade bir hava tor
~. ~ anlaşılan sötUm ona •Gizli 
<ıeı ıilllundan bahseden Y orkshlre 

ili~ başmalcalesinde .öyle yaz-

~~· klınyagerlerinin yeni infilillı: 
-... llıuı..~.8 .~zler üzerinde uğraştık
~ ~. Lakin ilmin bu iki 
~~-kendi fen adamlaruruz tara
'Ot aııı ~ kant ~mlştir ve on-
1~p :bbir kıymeti ve fevkall\de bir 
~ ı,~ lliyetini hAi% yeni bir mahlu
l:.~~ ~._Y.ann _ lteşfedllebileceğini şUp
."Olt ~dırlar. BugUnlcü in
~ddelerin!n kı ıllanılması :ı:aten 
llt~ ıı~llr va bUyUk bir dikkat ve iti
~ t..°'t~ göstermektedir. Bunlardan 
~ı*ar bir maddenin isthnali 

Bono 

ilzerinde tarihler bulunnıakt.adır. B Utün ta devam edebilecekti. temin edilince onda dokuzıınu kuUanıl-
tu tarihler Münih anlaşmasının yapıl- SON Bİ.R HEYECAN ~ ve kirlenın!• 3ulan süzgeçten geçire-
c!ıijı 1928 scneslndc aittir. Nihayet küçük bir parçayı ellne ala- ıd< tekrar kullanmak mümkün olacak 

Bu haft.a ?>1r. W Çörçil A\'aın Ka- ıak : •İşte patlayıcı kısun• dedi.. demektir. Bu türlü su kimya bakımından 
marasında bu ölUm ı,ınklnelerinin sırla- Şimdi artık maynın zararsız olduğu- mükemmel. mikrop bakımından da temiz 
rının keşfinin bir pulis hafiyesi romanı nu sanan diğer t..,, ki~i ise derhal i~ti- bir su, fakat ona namuslu su denUeme-ı:. 
kadar allkalı olduğunu söyledi. rak ettiler. B u k adar mühim bir icadın talditci 

Dün gece bana aruatı.lan hikayeyi ol- Onlar ınayni parçalarken ansmn bir bulmaması ınü.rokün değildir. Meşhur 
C:uğu gibi naklediyorum : ikinci patlayıcı kısmın olduğunu deh..,t- nlm:ın mühendisinin usulünü ilk taklit 

22 teşrinievvel geceı.i ay ışı{;uıda Slıo- ler içinde gördUler. €den de bir Amerikan şehri, Los Ange-
eburynessdekl topçu kıtalıırına ınensup Fak.•t öğleden sonra ...al 4.;JO da ~ los, olm~tur. Bu şehirde 1910 yılında 
efrat bir deniz tayyaresinin geldiğini iorini bitirmişlerdi. Ço!c geqme<len mık- ııncak beş yia bin nüfus varken sinema 
\'e paraşütle çamurun içine blr ~Y dil- natıslı mayn bir kaınvc;nla Pol'ts.,ıoutha stüdyolarının birden bire çoğalması üze
•ürdili;ünü gördüler.. <İr,.~toı yola çıktı. rine ııclırin nüfusu iki duçuk milyona 

Bu sahild~ de g~cirihı ilk ınıkmıtıslı 

1 

i.tc kralın .. yüzh~~.' . Ouvr~· ''e di~er. ~ıktıkından halka h~r gün lüzumlu olan 
mayndi.. bc.:z 1n:tyn ınutn11ll3Sı!:ıue nt~ 1evcihı sekiz yüz bin nıclrt! ınikabı suyun iki 

keyfiyetinin ardın<hıkl hikaye budur. ~ilz elli bin ıııctre mikabı öylece kirli 
GECU.E\'İ.'i : 1 Nişan alanlardan biri başça•~ B.~d- ınecralardan tcd~ril: edilmektedir. O 
Gece sal.1hiycl•ur deniz makamları l 'indi. Bu ad,;m şubatta bir ınayn uze- şehirdeki su da kimyaca ve mikrop ba

dcrhal haberdar edildiler ve bir kaç ı inde ça~~ırken inf\IRk nctieesind" öl- kımınd:ın ne kadar mükemmel ve temiz 
dakika içinde Portsmc.uth'claki Vernon •nfu;tür. olsa namuslu bir su sayılamaz. 

Deniz Harbında 
~ ---"telrdrlarından biri · 
. daha yakalandı Admiral Şer ve Döçlandın saffı harp 

İkinci mu.kaili! de Çin'de L ingan üni· 
vcrsitesi olmuştur. Meşhur hikılyede Av
rupalıların giydikleri ı;ıantalonıın takli
dini yaparken yaınG>ını da yapıştıımayı 
iUzuınlu gö.reıı çinli terzi g;bi, Avrupa
nın ve Amerikanın. 1nedeniyctini Çin'e 
getirmeğe çalışan bu üniversite o mede
niyetin pek çirk in b ir yamıısı gibi olan 
bu acayıp usulü de tatbik etmeyi kendi
sine vazife saynwıt.ır. Ancak üniversite
de kirli mCct'a bulunmadığı için, oraya 
yakın Kanton şehrinden ve sallar üze
rinde yaşıyan binlerce Çinlinin her tür
lü ifrazlariyle kirlenen nehrin suyunu, 
ayııi usulde süzgcçteıı geçirip çeşmeleı·e 
vermeyi pek pratik bu\ın~lardır. Şimdi 
o üniversitenin halkı. kimyaca ve mik
rop bakımından temizliği ~üphesiı, fakat 
nanıusu pek ~üpheli olan o >Uyu kana 
kana ve lezzetle içmektedir. 

~~bul, 2 (Telgraf) - Sahte milba- dJS. IOa ÇJkarıldıgv l bildirildi 
~!\osu. ciro ed..rken Ankarada ya-
~ l'-<ihat ve Saitten maada bugün 
"- ~vL,~e de Hüsnü namında biri da-
s_ıı "il edilmiştir. 

"lltıı. !~klrlığın 50 bin liraya ballg ol-
1 \ •n· öylentyor. Yakalanan Hüsnü 'e

ın el~ başılarındandll'. --·-Ankara 
({ad yosunda 
tolttecti Fransaz 
~tkA:rlarmın 
~111sıu.. .. 
~~;ı, 2 (Hususi) · Komedi Fran
l'lu "-tkilrlan tarafından yarın akşam 
'"1ctıun • v"rl lecek temsil saat 18 de 
'•!tt;; a radyosu tarr.fından nakledile· 
li>Jeı.' ~.enısil e.snasında Mari Bel bazı "'° •liyeccktir -·-1'edavüle cıkarılan 

• 
. Yeni 
fUr . banknotlar 

•n<tan ltil'e Cwnhuriy.-t Mcrm Banka-
3113 blldirilmektcdir . 

'11İs). 1940 ak.""11ı itibariyle banknol 
ıı,n•nunun vaziyı.ti şudur :· 
ıın ltanın açılışında banka I....ra 

·1..._ u ınueibince deruhtf' !58.748.56:1 s 1'ııiltdar 
'"-<ki 

1 
k.anıınunuıı 6 8 inci 

lıq.~ erıne tevfikan hazine 
~av"fan "aki tediyat olup 
d1ı&u~ den geri ç .. ki!miş ol
''llt an bundan nzll olu-

1!1.206.398 

~ lıtikd 140 542.165 
l\ttcib· aı·ı1:1; bank.;.ı. kanw1u 
'•lan 1nce altın mukabili ya-
·~ "ınisyon 17 000.000 
t"ni:eeskont tnukahıti \ apı1an 

· V<•n 155.000.000 

1!;,-., :a~.542.165 
•1•vu1~luııunca .:a J .9.W ~.arih.indekl ta-: 
ıruı\> 11 uu1uın1 yektLnu uç yuz on ık.i 
~· ~~ b.,~ yüz kırk iki bin yUz altmı~ 

il aya baliğ olnı«ktadır. 
lı~n· Yel,ünıın 271 4.46 825 lira.'' yeni 
lıra.ı' ;ankn?tlaı·daıı mütebaki 41095~~,o 
~i<k'la .eskı haı-flı h•nknotlarcl,uı mu-

' dı .. (A.A) 

"' -·-.. l'atısız Başvekili 
'•1ltuk . . 1 ec1· l'a . soy em ı ... 
''"''( •r l:ı • ~ A.A) - Du -abahki S•«d~· 
il.Arı tn.'ıııdan t~sr clilnıL'ö! olan ınalUmat 

h ola.l·nk b. \ RP:ı. no. i\lr·hu:-.cı.n 
n u 10 da kd 

-~-~~~~---x*x~~-------
- BAŞ1'ARAFt 1 NCİ SAHİFEDE - edihnekte olduğunu bildiren Elciervo 

cıddi hasara ugradığı. Uoyçlaııdın L'e 
Heligoland koyu civarında bir lngi liz 
tahtelbabiri tarafından yapılan bir ta
arruz neticesinde hasa.ı·a u!:rıyan iki 
harp g"ınisinden birisi olmasının muh
temel bulunduğu ı.annedilmektcdir. 

Londra, 2 (Ö. R) - Amirallık daire
•i bir Alman ticaret geml•inin batırıl
dığını haber wrmcktcdir. 

Allantik dl'nizinde dl' bir Alınan l•h
telbahiri batırılmıştır. Bu tahtelbahir 
suyun sathına çıkmağa n1ccbuı· edilıni~4 
tir. Mürettebat teslim olmuştur. 

H alifax, 2 (A.A)- 4 Ma.tta Vierge 
ada larının tahibcn 900 mil '>"rkında 
bir Alman tahlclbabiri tarnfıııdan takib 

iı;mindeki ln3iliz petrol gemisinin mü
rettebatı geminin tahtelbahiri batırına
ğa muvaffak olduğunu zannetmektedir. 
Çünkü Alman tahtelbahiri petrol gemi
sinin takriben 40 metre ilerisinde suyıın 
sathına çıkmıştır. Fakat o aralık tahtel
bahire 16 kere topla nteş edihni~ ve mü
tcanıL gözden kaybolmuştur. 

Paris, 2 (ö. R) - Ingiliz ammıll'\'ı 
tarafından ne"redilen haftalık uıyiat lls
te•ine göre, geçen hafta dlişman hare
ketile batan vapurların miktarı harbiıı 
iptidasındanbcri kaydedilen vasati ınik
tartn üçte biri ve 1918 sena8inin ilk ye
di ayında yani tahtelbahir harbinin en 
şiddetli devresinde kaydedilen mikta
rın ise ancak onda biridir. 

Belçika ÜZt'. rinde uçan tayyare
tesbit edildi lerin hüviyet leri 

~--~~~~-~x*x---~-~---
Br,iksel, 2 ( A. A.) - Ecnebi tayyareler dünkü gün ve gece Belçika ~· 

zi.>i i.:zerinde ııçlukla.n ı;ibi bu sabah ta yeniden uçmuşlardır. Hüviyetleri 
tayin edilmiş olan il t~yyaredcn 7 •inin Alman ve birinın Ingiliz olduğu an
lnş•lmıştır. Bel~ika hl\kilmeli Berlin ve ~ndradak( s~firlerini bu huqı:<fa 
iddctle protc torla bulunl'\1:-ıµ~ ıne111ur etmı~tır 

lngiliz lirasının sukutu hakkında 
Kordcl Hull'un sözleri 

-~-~~-~x*x.~~-~--
V aşıngton, 2 (A.A.) - Ingiliz U..ası fiatinin sukut et.mesınin. AmerikA ile 

tngiltere arasırdaki Jicari münasebetler üzerindeki tesirinden bahseden B. 
Hull, Hariciye nezaretini:ı elindeki istatistiklere gött, bu sukutun bu müna
sebetler üzerinde biı· tesil'i 0Ln11yacağını ve ihracat hacminin yük~ek bir ~e
\•İyeyi muhafa:zuda rlı·vam edeceğini beyan etmk,tiı" 

Londra, 2 (AA.) - Parnları Ingil.iz lirasına istinat etıniyen ıueınleketlcl'
dcn yapılan ithalat 'ıakkında Avusturalya hiiküıneti yeniden ba?.ı takyidat 
vazetmiştir. 

Vakıa, t.abii dediğimiz berrak pmar •U· 
larının nerelerden geçip geldiklerini bil
mek her \•akıt münıkün olamaz. Onlar 
da belki )'eraltında pek kitli yollardan 
geçtikten sonra teı:ııUlenip parlıyarak ge
lırler. Fakat gözümüzle gôl'lnediğimiz 
i~in o ptruır ·ularını keyifle içeriz. Biz 
•u maddi olarak pek temiz olsa da kirli 
yerlerden ııeçip geldiği bilinince o suyu 
içm~k. hatta yalnız temizlik i~in kullan
mak pek güç olsa ~erektir. 

Bereket versin ki s:uyun namusuna 
belci getirenler hekimler degildir 

. ıu 

Ingilterede sivil 
havacılık isleri •.. 
Londra, 2 (A.A) ' Londl'a tical'el 

odasınm hava ı,ubc;i heyetini kabul 
eden hava nıızırı King.>.ley Vood bir si
cil havacılık komitesinin ihdas edilece
ğini söylemiştİı'. Bu komite istikbal için 
plAnlar hazırlıyacak ve gerek şimdi ve 
gerekse istikbalde licarl tayyareciliğin 
in~ imkanlarını tetkik edecektir. 
Nazır, hükümctin sivil tayyareciliği 

gözden uzak bulıındurmndığını vl' harp 
esnasında da ticari faalivetinin bu saha
daki randmanını idame ·için bazı tedbir
!er derpi~ ettiğini beyan etmi~tlr 

MISIRDA 
İhtiyatlar cağırılıyor 
Kahire, 2 (A.A) - Milll müdafaa ne-

<arcti, ihtiyat efradı bir aylık talim gör
mek üzere sılah altına davet etmeğe ka· 
rar verm4tir. 

Kalıice, 2 (A.A) Ecnebi pirinci it-
halatını eksiltmek için hüküınet pirinç 

•••••••••••••••••••••• -9!1••••••,ll! ı.eriyatınm ıslilhına müteallik ba1.1 ted
ıY9 birler alınıst1r. 

VCVZ SİNEMA GVHV - -•--

K ••Jt,. k S Çember/aynın nutku U urpar Tnemasında BASTARAf'l 1 iNCt SAHİFEDE 
hafta içinde daraltarak Alınanyanııı 

Bugün saat 2.30 dan itibaren duhuliye büyük nefes alacak bütün unsurlarını clın
küçük hususi On beş, BirinCİ On KURU$TUR elen alacaklardır. İng;liz filo•u, ınüL-
Bu fiatle YENİ ~AF.AK ue s .EVD.A K.AMPI fik hava kuV\'etfori ve nihayet Bal-

'f' kanlarda ve cenııhi '!'U'ki Avrupa-
Fil,İMLERİ GÖRÜLEC.EKTlR dan Almanyaya se,·kedilen gıda 

AYRICA : Paramunt Jurnal harp havadisleri maddelerinin durması. Almanyayı 
SEANSLAR : YENi AFAK : %.l [ı - ;;.40 - 9.011 DA.. daha cahuk bıı· sulha ka..u.-turacak-
SEVDA KAl lI'I : 4.30 - 7 . .f5 TE.. tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C U M , \ O .\ N İ T 1 n A i t E .._ : 

Ş.ANZELİZE ve GVN BATARKEN' 
Fiı.bıı . ı : ııi T.\KDi~ı F!ll l ıxı::•Tm .. 

Bu nı~ticl~dı:u ıni.ittefikler kadw \-C' 

hütü11 diin\·a kurlar Alman ınilletı 
rl,.. rne-mnur~ kala.çaktır. Çünkii Çcııı· 
l~rtayn ... \hn.anvanın ya.~ama ve 
:ı-·tl. e-Jrne h..'lkJarına hiim1et (_•tuı t· 

nı bilen hir li<krdır .. • 

Y eşilırmak ve Kelkit 
Irmakları taşarak bir çok nahiye 
ve köyleri su altında hıra km ıştır 

X • X 

Tobt, 2 (Hu..u.si ınuh.ıbiriml2den) - Karların erimesi ve yatm11rlar .n,._ 
ticesinde Yeşilırmak taşın~ merkezin Turhal, Dökmetepe, Pazar ~ 
rinin bir ~le kc.\yleri su altında kalmt•tır. Bu kij:olerdeki halk baı<ka 'ıı:öyl!'re 
naldedilmiperdir. 

insan ve hayvan. u.ywtı yoktur. Talıuıinen 15 dekal'lık arazi "° altındadır. 
B undan mada Kelkit ırmağı da taşarak Niksarın Sahilli köyünü su bas

ml§tır. Seller yiizilndl'n bu havalidek. iki .köprünün vaziyeti bowlmu•tur 

C. H. Partisi B. M. Meclisi grup 
toplant sında Ha. vekili izahat verdi 

x•x•~---------
Ankal'a, 2 (A.A.) - C. H. Partisi B. M. meclisi grubu bu giln 2! 4 •940 s;o•t 

15 de Seyhan meb'usu Hilmi Uran'ın riyruıetinde toplandı. Cebenin açılma
şını milteakib kürsüye gelen Haı·iciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 15 günliik 
dünya siyasi hAdiseleri içinde bizi uzaktan, yakından alakadar edenleri izah 
ve teşrih etmek suretUe grup umumi hc}-etini tenvir etmiştir. Bundan "°"" 
ra Kastaınoni ıneb'usu Abidin Binkaya'ıun adU cepheden ihtiyaçlarımrn 
teşrih etmek istediği. hakkındaki takriri okunarak mwnaileyh bu vadide 
~erdettiği ınütalealarla yine adli ınevzu !izerindeki Bitlis meb'uou Sü,...yya 
Örge'nin beyanatı dlnleıımi.ş VP küı'Süye gelen Adliye Vekili Fethi Okyar 
tarafından bu miltalPalaı·a. gelecek cel~~dc rr\·ap verilt'c(·~i bi!dirilme~i Ü7·~
rin~ riyaset~e N?l~~:r nihayet \·trilmit:lir. 

Gazetelerin sahife ad"dinin 
verilmişti r tahdid ine kara r 

~-~--~·~~R-~---~-

\sl;.:nbu.l, 2 (Tdgr, () - An karadan Alınan nıalilmata söre gatt:I" oahıl~
lerinin tahdidi meselesi Koordinasyon heyetine intiluıl etmiştir. Büylllı: 
kıt'adaki gazet ... lcrin dörl. altı. lı:liçük kıt'aların da 'elı:lt. on iki sAhife o~
cakları söylenmekt,..!ir. 

Yunan denizcH~rınin zelzele fe la-
ketzedelerine yapbkları teberrü1er 

~x~x~---~-~-~-

Ankara, 2 (A.A.) - Yunanistanda, Pirede Chamber Of Scblpp!ua 0{ Gı'C
ece Yunan vapurculu.k odasının bir şubesi olan Londradakl Grcek Schlpplııı; 
lı:oope.ration c~mittee kiıtibi Bern.ardis, yine ayni komiteden Lykartopoulwı 
Yunan .sefiri M. Limopoulu.. ile Londra büyük elçimiz Dr. Tedik Ril,,'<lli 
Arns'ın ziyaretine gelerek haı·ek~tiarz feliketzedeleri için toplam~ oldukları 
250 sterlinglik bir çl'ki kendisine tevdi etmişlerdir. Büyük elçimiz, mezlı:tır 
çeki milli yard.ını komitesine gönde~ ve Yunan gemiciliği koop.,ra•yon 
komitesi kAtipliğlne 'l>u haı·eketlerinden dofayı tı'~ekkUr elmistir 

Türkiye - Suriye dostluğu Arap 
aleminde gayet iyi karşılandı 

~----~x•x•~-~~-~-

Kudii!, 2 (A.A.) - Türk.iye ile Suriye arasında akdedilmiş olan dostlu\: 
muahedenamıısinin 'l>iiylil. bir m=nuniyetle karşılanm~ oldul!u haber ve
rilmektedir. Arap :ııızcteleri dernokr~t devletlerin ittihadını \'e )·a1<ın --~" 
devletlerinin t<-~riki m.,.aı,ını ~lkı~\anıaktadır 

Niğdede bu yıl ziraat bakımın .. 
dan çok verimli olacaktır 

ıc•" 
Niğde, 2 (AA.) - 940 yılı Niğde vilayetinde zıraat bakımından çok v .... 

rimll bir yıl <'lacalçtır. SonbahM \'e kı~ esnasında havaların ekine milaait 
gitmc•i ve son r,i!nlerdl' ~·ağan yağmurlar vilayetim!• ziraatı llzerınde Çök 
iyi tesirler yapmı~tır Bazı mıntakalarda vakitle yapılıp halen terkl'dilmi. 
bulunan pamuk cldıninin yeniden uyandırılm8'!ı hu'u'undaki leJebhilsh·r 
mü.bet netice:er ,·~rdiğinden ziraat ,·ekıllcti tara!ınrlan gönderilen 26 bin 
kilo Klevlant •:in•i pamuk tohumu Ak.5ara)'da ha7.ırlanan torlalara ekilmek 
ilzeredir. Niğde vi!~yctinde fevkalılde müsbet netice ''eren 9 tohwn lemi•
lem!' merkeziııcle şimdiye kad"r 1.000.000 kilodan fozla tohum teıniz.lenmiş 
olmasına ı-ağnıen tetnizlec.ıniş tohunı ihtiyacını karşılamıya kM1 .~eltned.iği 
görülerek temlzleme merheleri 14 de iblıiğ ediln:i~tir. Bütün kazalarımızda 
tamamlanmış dan ziraat teşkilatı ile halkın elell' vermesinin müsbet le!lıı·
leri kendini göstcrınt'lı:te muhitimiz tiraat ve meyvecilik bakımından fev
kalade ıne.s'ud in~eJlara namzcd bulunmaktadır. Niğde vilayetinde ağaç
lama işine de milli hir ıne.><>le olarak kırmet V<'rilın.,ktedir. KöylUlcr, be1<'
diyell'r, Halkcvl~ri tarafından tl'rtip edilen ağaç bıı~·ranıları mUna. .. betilc 
.!!iındiye kadaı· yüz 1'ini ıniitecav\z kava"k, binll"rcr Aka~ya dik"lr1ıi ·tir 

Üç 
bazı 

diplomatı Parısde J apon 
müzakerelerde bulunuyor 
~~~~-~~~-·~~x:~------~--

Paris, 2 (A.A.) - üç jaµun diplomatı ~imdı Parİ.ıitc buluumakıadır. Bun
ların malOmat teat"i içir Parise ~eldıkleri •.annedilmektedir. japonyanm 
Briiluel sefiri Kriyama, c!ün ak'18m gelmiştir. japonya Hariciye nezarntinııı 
eski rWd.li kelamı Kawi. hafta .sonwıda Pari..ten Londraya gidecektir Bu 
diplomatlardan üçUneilsi.i bu alı:şaın Londraya hareket edecek olan Londı·a 
~efarcti katiplerinden Sun:ti Ka c'dir_ Bunl<ırın gcıyri re:->mİ f;Urette görliS<"
c~~-fcri öğreni lm~ti~. 

Radikal sosyalistlerin parl•men-
to grabu dün toplandı 

~~---~•x•x---~~-~ 

Pari> 2 (A. A.) - Radikal >0•yalistlerin parl&m~nto grubu, iıu .>400lı !ot>
Janrn.ş ve parlintn Reyn;.ud kabinesine k.an:l ittihaz cdecegi t.aı·zı lıare et 
haickında miln:ıkaşalard., bulunmu~iur. Azadan bazılan k..bineye niçin mü
zaheret ettiklen, neden müstenkif davrandıklıı.nnı izah etmişlerdir. SureU 
wnumiyede anlıı.şıldıfıına göre. partinlıı azanın \'BLl)'OIİ paı;kall·• tatilı esıı.ı
sında deği,memi,ıir. fçtimRt mutl'akıp grubun bürosu parlinın reisi sıfatile 
Daladiyeye torılantı e~asında ileri ~üı·i.ilen nokıa.i nazarl~r hakkında ~nııhl
mat vermiştir 

Paris, 2 (A.A.) - cHarict -e neoeöreti bıldiri}or> 
Reynaud ifo Veh ıırasuıdakJ. ıniiliıkatın bir ,.ııw>ının fotoğrafları cckU.. 

diği A'laliye ncıaretinin <.!alonlartndan konulınu~ olan Avrupa haritasında 
~iziltn4 gibi rörüne~ hududların baıı ecnebi ga•.etekrinde heyecan uyan
dırdığı doğru ~egildir. Bu lıarita, Almanyanın son seneler ıarfında müker
reren yaptığı Lecıwütlerden evvelki Avrupa hududlarını gö,terınektedir. Bu 
hududiarJn fotograff:ıki ::ekillcri aı·ka plfuu teobarÜI' ettirınek i--ti~·en fot~ 
rafçır.1n fantaı.i~ind•. '1 b~k'1 ba· .-;~:_. Jej;ildır 

Yugoslav BaşvekHi harici 
vaziyeti izah etmiştir 

--~---x~x----~-~ 

Belgrad 2 (A .-\.) - Yususlav Radikal birlit:ınclı· ka; ıtlı buluııc.tt ay•n 
ıza.u dün ayan ıueeliJ.:indt: toplanın•~'ıtır .• -\.yan n~ecli'ı Koıosetz tarrıfından 
açılan bu içtiu-adcı hiikünlct l~rk5:nından ha7.ı~arı hazır bulunn1uştur 

B~vek.il Svt;Lko\ ıt . ...ÖL: ala~k. Yugo ln\-yanın haricı vt• dethill \"87.i)'· ı 
hakkında izah. t ve•·ıııi~l.i.r 

Başvekil ayni .Laına.;d. !liCnılekctln ıktısadi kalkınına-:ı i<; :1 h J.klı .ı'et ta .. 
rafınclnn JCi.ste: ı 1 rn h·all~·cti tebarüz ctt;-mi~t r 
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Tefrika: 20 YAZAN: Curci Zeydan - -
bekle. 

(Verdan) korka korka oradan çıktı. 
Kendisinin gizli müzakereden bir ~ey 
anladığını (Afşin) hissetmesin diye yü
reği çarpıyordu. Kapıda takımları altın 
yaldızlı iki atlı bir araba duruyordu. 
ftraba (Af in) in idi. Orada duran halk 
arakıya bakıyor, Mubizi 2.iyaret eden 
aatlarm kim olduklarını anlamak icrti-
yorL-ırdı. . 

Bir müddet sonra (Mubiz) kapıdan 
'ıluırak arabaya bindi. Afşin de kapalı 
olduğu halde arabada onun yanında ah
u mevki <'tti. (Mubiz) in ettiği işaret 
Uzerinc (Verdan) atların birine bindi. 
Hep blrlıktC' Mrrzbanın konağına gitti
ler. 

-15-
(Aydogdu) salondn Cihanın gelmesini 

bekliyordu. Mcnbanm konağında bi.iyü
müs olan bu gencin Cıhan ile yalnız 
olarak bulusması nazarı dikkati c.-lip 
bir Ş<'Y clc-iiildi. Çiinkii bir arada ynşa
µuşl:ırdı. Bundan mnada (Cihan hatun) 
erkeklerden .-aklnnıu1 kndınlardan değil
di. (Aydo«du) salonun bir kijsesinde 
bir sıındalya üzerine oturarak büyük 
bir s.."lbırc;1zlıkla sevgilisinin gelmesini 
bekledi. ferzbanın hast.-lı~ı kendisini 
pek :r.ivadı> mahzun ediyordu. Çiinkü so
nu ivi ıtörünmiyordu. r.~akin aynı za
manda Cihanın muhabbeti onu mC'~gul 
.-diyordu. Ona bir fın "'vvel mülaki ol
mak kPndic;ine her şeyi unutturmustu. 

Bir Hlh1.a sonra (Aydo~du) knpmın 
yanınd a Cihanın sesini işitti, yüre[; vur
maI:,-ı ha Jadı. (Cihan) konak müdürü 
ile konuc:uvor. baba<;ının (Aydoğdu) 
için verdigi emirleri tı:>bM ediyordu. 
Sonra hic durmacbn irPri girdi iki sev
gili kıı~· 1'ıırşıya geldilf>r. lkic;inin de 
yiiz11'ri lilüyor. Ylir<'klcri çarpıyordu. 
Snnki dPrd VC' fcl.ikct aleminden .::aadet 
ve bahtivarlı':'ın makarri olan ask vf' 
muhnbb"t alemine intiknl l'tmis gibi 
diinynyı, diınyanın gam ve kederini 
unut~u-;Jardı. Cennetin tarif V<' twsifi
ni aklı bt'c;ere sıı;abilecek yolda misal
ler ile göstc:rmck nasıl mili;kül i e bir
birini candan seven iki sevdazcd<>nin 
:rakiplerden azade bir haldt> bir ıır:ıda 
yalnızca bulusarnk birbirlerlnc dr•,.t !e
rini, saadetlerini. hayatlm·ını, hnyallerı
ni lter türlü gillügi ten ari olarnk söy
lemeleri saadeti gibi, cenette mukim 
olmılurın bahtiyarlığına te.5bih edilecek 
bir mesucliyet bulmak müşküldür. l~tc 
t:ennct budur. !'ğer d<'vamcıızlık ve t.&
>ıavv\\\at olma 

Cihan sevpilisini istikbal etmek vaz.i
yC>tinde nyakta görünce sevinç ile kar
§Jlıynrak musafaha için elini uzattı. 
(Aydoğdu) da aynı sevinç, aynı iştiyak 
!le onun dini tuttu. Bunca muhnrebe
)e7:, ölüm tehlikelerini geçirirken yU
:rck çarpıntısının ne demek "lduğunu 
lhissetmiyen, anlaınıyan bu ccngfiver 
ftflikanlı o Anda bütün vücudunda bir 
ri hissetti. Cihanın sevdn ve inciz.ap 
rtı si dahn şiddetli idi. Çünkü ne kn
dnr akıllı VP metin bir kı?. i ·e yine has-

:ı hir kndındrm bo ka bir şey değildi. 
T" mülakatlar <.'.snasında askın sey
yn l<>i cazihiycti bütün kuvvetiyle hiik
mumı ıcra eder. Sı>vdnz.eclelerin bu 
mC'vkilerd" «.TÖ<:fpr<>ft"kleri zfıaf mazur
dur. 

(Aydoğdu) soze baslıyarak dedi ki: 
- Hanımefendi! Gavbuhetimi cok 

uznttım, değil mi 
(Cihan) elini hem 11 onun e-:linden 

çekti. Müvnhe-zt'kar bir SC'vdazede gö-
7.ile (Aydoi!du) nun ~özlPı·inf' bakarak 
cevap verdi: 

- Bana hanımefendi dem~ ... 
Cihan sözünü ikmal edemedi. Otur

mak istiyordu. Bir sandolycye oturdu. 
(Avdoğdu) ya esen de otur» işaretini 
etti. O dn bir sandalyeye oturdu. (Ay
doğdu) Cihanın n° d!.'mt>k ic;tediğini an
l:ımıştı· 

- Size 1-I.ınımcfendi diye hitap clmi
yeyim, peki, fakat Ferganenin güzeli ve 
MenJbanın k17.1 Cihan hntuna ıavallı 
dul Aft.ahın oğlu yetim (Aydoğdu) ba5-
ka türlil nasıl hitnp etsin? 

Cihan (Aydoğdu) nun sözünü kesti: 
- Hayır, bilakis sen benim efendim

sin. Bu· efendilik hükümdarın hassa as
kc.ri reisi veya halifenin nskeri kuman
danı olduğun için değildir. Kahraman 
ve necip olduğun icin ... Hnyır .. Seni gö
zümde büyüten bu da değildir. Sana 
knrşı izahından iiciz kaldığım diğer bir 
his tle mütchassisim. üıcrimdc bir ha
kimiyctlni duyuyorum. Bunun izahında 
bana yardım c-tınezsen bedbaht ve me
yıL5 bir mahluk olurum. 

Cihan bunu sövlerk<'n hayaya mağ
lup olmuş, yanakları kızarmıştı. (Ay
doğdu) S<'~diğinln söylemek istediği Ş<'
yin muhabbl't olduğunu, bunu açıktan 

açığa söylemekten utandığını anlıyordu: 
- (Aydoğdu) yu efendi kılan liyakat 

ayni zamanda Cihan hanımefendiyi mA
bud yapmıştır. işte ben Cihanın kulu
yum. 

- Sana dedim: Kalbimde duyduğum 
hissiyatı ve onun esbab ve avamilini ta
rif ve iz.ah ebnekten acizim. Yalnız: ~u
nu söyliyeyim ki dünyada hiç bir insan 
kalbimde haiz olduğun mevkie yetişe
mez... :Simdi boşuna vakit kaybetmiye
lim. (Mücbbez) gelir de babam beni ça
ğırır diye korkuyorum. 

Cihan babasını ?.lkredince onun hali
ni hatırlıyarak müteessir oldu: 

- Kaybedilecek vaktimiz yoktur, sev
gilim! Bana bu isim ile hitap etmenden 
evvel h<'nim sana hitabımôa beni ma
zur gör. Seni seviyorum .. 

(Aydoğdu) büyük bir helecan içinde 
cevap verdi: 

- Bu cesareti sen bana verecektin. 
Iste verdin, ~erşeyde tefevvukunu is
bat ettin. Yoksa kabil değU, bu cesarette 
bulunamıvacaktım. Şimdi serbest ser
best sevgilim derim. Bu ne rchnevaz 
Um! Ruhum bunu daima tekrar edi
yordu. B;r çün senin ıığzından işidece
ğimi düşilndilkçe knlhiın sevinçten tit
riyordu. Bunu bu gün ni.izından işittik
ten sonra acaba benden daha mes'ud 
kimsC' var n1? 

Cil1an saçl::ırını düzeltmekle meşgul 
gibi görünerek yere bal:mağa başladı. 
(Aydoğdu) ise gözlerini ondan ayıramı
yor. İ<imct ve afetin ilka ettiği heybet 
'e haryctten savgilisini kollarile kucak
lamak ce!.:ıretini haiz olmadığı için san
ki onu gözlcrilt' kucnklamak fatiyordu. 
(Cihan) ı yere bnkmakl:l ve düşün
mekte görünce hC'l"'cnnın bir kat daha 
tazyiki nltında kalarak sanki sevgilisi 
dindC'n kapılncakmıs gibi bir vehme 
düştü: 

- Sevgilim'. Nirın yN·c bakıp düşü
niiyorsun? Bir kE.'dcrin mi var? Bt'nclen 
akınına, söyle. 

(Cihan) gözlerini kaldırarak (Aydoğ
du) ya baktı. Scvr;iHsin:n ne dü ündij. 
l Unii anl:yarak • 'i1er yüz ile cevap 
verdi : 

- Uuık ~eyleri h t rına getirme Bir 
kimseden korku ve ı:ı bir maniden ihti
razım ole-aydı "an~· sevgilim diye hitap 
etmezdim. ı:n 7.ivnde babamın muvrfa
kati mesell"<;ini pek ziyade dü.ünüyor
dum. Halbuki babamın ~eni pek 1jyadc 
"vdi~ini anladım. J:.divacunıza müm<!

nent ctmiyt>ceır;;nC" eminim. Faltat bu 
hastalığı mesele J? Jc;te beni asıl düsün
düren odur ... 

(Cihan) bu sözJcri öyledikten son
ra sükiıt etti. 

(Aydoğdu) : 
- Omid <"derim ki pek yakında şifa

~·nb olur, dedi. Gözluini (Cihan) ın göz
lerine nasbederck ne düşündüğünü o 
iki latif gözün ertsamatmda okumak is
tiyordu. (Cihan) dahi ayni vazı hare
keti ittihaz etmişti. Sevgilisinin gö1Je
rinde bPlki daha ook ı,eyle!- Okuyordu. 
Dt><li i·•· 

ıCidu! Hiss ya.ımı senden !."İZ· 
lıycccn. ve seni şüpheye dü.'.jürecck bir 
ztua düşebileceğimi aslfı zannetme. Se
nelerce seninle bir ~ rada yaşadım. Bir
birimizi o kadar tanıdık, sevdik, ruhla
rımız birbirine o ka:iar imtizaç dti ki 
artık dünyada bizi yekdiğerimizden ayı
ı·nbilecek bir kuvvetin bulunacağına ih
timal veremem. Fikrimde veya hayatım
da müstakil olarak senden ayrı yaşıya
mıyacağımı iyi anlıyorum. Kendimi se
ninle hemvücud add. diyorum. Her ne 
düsünseın fikrimin seninle kaim hatıra
ta temas ettiğini görüyorum. Bir hadi
seyi tahattur etsem hııyalini o hadisenin 
öniindc buluyorum. Zihnimde hiç bir 
ıcsim irtisam etmez k ı S<'nin resminden 
ona bir ey karışmış olmasın. Kalbim, 
ruhum bu kadar tesir altında iken in
sanların bizi birbirimizden ayırabilme
leri miimkün müdür? Farzedclim ki bu 
iki fani vücudu birbirinden ayırsınlar. 
Fakat fikrimizi, ruhlarımızı birbirinden 
kim ayırabilir? Ancak kalbim yine müs
terih değil.. Sebebini bilmiyorum .. 

(Aydoğdu) sevgilisinin bu itirafatını 
titrek bir kalb, bliyük bir sevinçle din
ledi. Fakat son cümlelerden ne demek 
istediğini nnlıyamıyordu: 

- Canım Cihan Hangi şeyden kor
kuyorsun? Bana söyle. Seni cesur ve 
metin bilirim. Hiç ~kinmeden söyle. 
Hnyatım senindir. 

- Hayatına bir zarar gelmesine razı 
olmam. Hiç bir şeyden korkmıyorum. 
Çünkü dünyada hiç bir şey yoktur ki 
beni senden ayırmağa muktedir olsun. 
Y cgane düşündüğüm şey babamın hüs.
nii rızası jdi. 

-BiTMEDi-

DEVLET LİMAHLARI İ$LErME VQ M. İZMİR 
ŞUBESİ MVDÜRLiiCVNDEN : 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıs ayının ııon 
gününe kadar Alsancak şimcndüfer iskelesine yanaşan vapurların yükleme. 
boııahma işleri kapalı zarf usuliyle eksilımeye konulmuştur. 

2 - Jş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel beş bin 
lira, muvakkat teminat ( 375) üc; yetmiş ve!I liradır. 

3 - Şartnameler devl~t limanları işl!"tme U. M. lzmir şubesinden bila bedel 
alımr. 

4 - Eksiltme 18 Nisan Perşembe günü saat 15 de devlet ]imanları işletmesi 
Jzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
mezkur gün saat 14 de verilmiş bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni ve!iknları ve teminatiyle birlikte eksiltme aaatindc 
hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta il~ gönderilen tekliflerin nıhayet eksiltme giinü 11nat 14 de gelmiş 
ve zarfların kanuni şekilde kap:ıtılmıs olması lazımdır. 

Po!tada v ı i olabilecek gecikmelerden dola) ı idare mesuliyet kabul 

Ankara Ut9U f - Etrefpap mezarlığının daN. Radyn..._n 1ZMJR BFJ ED1YESINDEN; 

----..ı~ hır bmanın Cümhuriyet koruluğuna 
12.80 Program ve .memleket aaat ayan ~ içinFsu ~lı .~mesi ~tın 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri •-JDD>ası, en ~Jeri mUdürlüğUndelti ke. 
12~ Müı.ik : Muhtelif §81'1olar (Pl) ıJI " §arlı:wnesl veçhlle açık eb:iltm&-
13.30 - 1'.00 Müzik : Küçük Orkestra 1e konulm~. 
(Şef · Necip Alkın) Ke§lf bedeli 1273 Ura 75 kw-uı olup 
1- Rudolf Nützlader . Haydi bana bir ihaleei IS/4/940 Pazarteıi günti .. at 
hava daha çal .• 2 _ Keler Bela : Ren 16 .dadır: Iıtirak edecekler 96 liralık 
nehri kıyılarında (Vals) 3 _ Ziehrer : t~ınatJ ~ banwı~ yatırarak ınakbu-
Viyanalı küçük kız .. 18.00 Program ve 

1 
zu ile enetim.ene g~ırler. .. 

memleket saat ayarı 18.05 Müzik : Fa- 2 - Şehır otelı yapılmak uzae &e· 

1 h · 18 55 S be 19 10 mel kazıklannın çakılması ve çıkacak 
sı eyeü.. · er st saat.... · k d k b'l' · 'f d 1 l L -ı d" 

k . en u an a ı ı ıab a e o an arı oe e ı-Memle et saat ayarı, AJans ve meteoro- . . 
1 ·· habe l · 19 ~n Ko (O po y~ye terlcedilmek şartıyle mevcut ga-
OJl r erı_ .~ nuşma ış - · b ' -~'- im · 1 · F · 1 · 

litika hAdiseleri) .• 19.45 Müzik : Zl~.0 .. ·~~~!nın J' ... ı aaı ,lf en. en.~ en 
ÇALANLAR . V ih C d t ç ~ı mudur)ugunden I, 75 lıra mukabilinde 

• ec e, ev e ag a, d 'k dil L '- ' f · 
Kemal N . Seyhun, İzzettin Ökte te •ı:ı e eceııı. ııı.etı ~e tartnameaı 
OKUYAN . MUZAFFER İLKAR veçhıle kapalı zarflı eluiltmeye konul. 

• T• • muştur. Keşif bedeli 34309 lira 25 ku-
~.:-.~eşrev 2 - Nik~gos : ~kı (~~dı ruı olup ihaleai 15 / 4/940 Pazartesi gü~ 
gonl•un e_Y melek - Sıma seru) 3-: .fidp- nü ıaat 17 dedir. 2490 ıayJı kanunun 
tan Z. Rı:z:a - Şarkı (Leyi olur ki) 4 - tarifatı dahiJinde hazırlanmif teklif 
Su yol.cu - Ba.yat! araban F~ (Neyle- mektupları ihale günü azami .. at 16 ya 
~:ım .~ce .. deyım) 5 - Bayatı .Araban kadar encümende riya.sete vermr. Mu
türku (Duşme dağda ge:zen geyık ardı- vakkaı teminatı 25 74 liradır. 
na) 29, 3, 9, 1.f 1061 (5 77) 
OKUYAN : Mefharet Sağnak 
1 - Cevdet Çağla : Keman taksimi 
2 - Artai - Eviç şarkı (Aşkınla harap 
olduğum) .. 3 - Raif bey - Eviç şarkı 
(Sebebi sevdai aşkın ahuuıre) 4 - Le
mi - Hüseyni ~arkı (O güzel gözlerle 
bakmasını bil) .. 
OKUYAN : AZİZE TÖZEM 
1 - Scbuh Usta - Hicaz .şarkı (Cihan 
zUlfüne vabeste) 2 - Hrant - Hicaz 
sarı (Hastayım) 3 - Tahir Türkü (Bül
biile kurdum tuz.ağ) 20.30 Temsil : An
hyana snz ... Yazan : Vahi Öz .. 
21.00 Serbest snat 21.10 Konuşma 21.30 
Müzik : Riyasetictimhur bandosu (Şef : 
İhsan KUı çer) 
1 - Hamuş : Mnrş 
2 - A. Borodin : Orta Asya steplerinde 

(Senfonik parça) 
3 - Paul Linckc : L~ s!slrata operetinin 
uvertürü ... 4 - Bourgnult - Ducourdray 
Kamboc Rapsodisi No. 1 - 2 21.15 
Memleket saat nyarı. Ajans haberleri, 
:ziraat, esham, tahvilat kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 22 35 MU2.ik : Cn2bant 
(Pl.) 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
kapanış .. 

Tekand 
Çocuk Hastalıldan l\tütahassısı 
BERl~İN \'c KÖLN ÜNİVER
SİTESİ SABIK ASiSTANI 

llastnlnrım İkin .. i Beyler Numan 
7.ade sokak 5 No. du her gün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFO~ : 3453 
EVİ: 3459 

~••ı rntt. 11 •at tı 
DAIJf.Li \'E ZÜHREVi HASTA-

LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

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

ııcsi karşısında) ZOC numarada b.utala
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini ter ketmiştir) .• 

TELEFON: 3458 

Birinci Sınıf Miltahams 

Ur. Dem· r Ali 
KAMÇJOCLU 

Cilt ve Tcıuısfil bastahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokab'l No. 55 .•• 

İzmir - Elhaınra Sıncması arkasında 
Sabahtan akşama kadar lınstalarım 
kabul eder.. TELEFON : 3479 
W.-&B:n&#X~dwa 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE!' 

llASrANESİ DAHİLİYE 
MV2'ARASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler 5".lkak 
No. 25 TELEFON: 3956 

PAR1S FA.KÜLTESİJ\"'DEN 
DİPLOMALI 

DİS ~ABİ LERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

~Kemal Çetindağ 
Hastafarmı her gün ~balı saat 9 

dan bnşlıyarak Beyler solaık Numan 
zade caddesi 21 munarah muayene
hanelerinde kabul ederler. 

~----llm!~~T•E•ı.ı•~F.·O.N .. :3•9•21=-ıl .. m 
Bornova Nahiyesi Pı· 

narJJaıı lıöy maJdarlı· 
ğından: 

'100 metre ınW"l'bbaında yapilac:ak 
olan iki sokak i~indeki kaldınmm üsta· 
diye n ameliyesi metre murabbama 15 
l.uruş kıymet tahmin edilerek 14/4/940 
tilrihinde ihale edilmek suretiyle müna
kasaya konnlmuştur. 

Talip olanJarm yüzde '1.5 pey akçesi
le beraber miinalrasamn yapılacafı köy 
odasına milraeaatleri ilin olmıur. 

T. C. Ziraat Bankası 
KuruJ1q tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zin4 ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbdKTiRENLERE 28.800 LblA 
tlmAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasmda lrumbarah ve ihbarsız ta,,arrul beaaplarmda en az (50) 
lirası bul1manlara senede' defa Çekilecek kur'a ile apbda1d p)&na glSre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Un 
4 • C5GO • 2.000 • 
4 • 251 • LOOO • 

40 • 100 • f.000 • 
100 • • • 5.080 • 
120 • .. • ... • 
160 • il • 3.200 • 
DİKKAT : Beaaplarındaki paralar bir eme içinde SO liradan 8f81ı dtıpı

yenlere ikramlye çıktıj:ı takdirde ythde 20 fazlasiy)e ftrileeekttr. 
Kur'alar ..-e f ..... 1 Ey161, 1 Bhiad Un1111, 1 lılut '" 1 llulnm tarila

lerinde ~. . - . 
Beyoflunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 senelik otelcilik mütehumı bay ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Brittol oteli elli odalı her odada aoğuk •e ııcak akar ıulari, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu sibi 
uanaörü ve buauıi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ft Marmara denizİDe 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ili•eten fiyatlar rekabet bbul ana-m 
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütamsı 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret baln1cati 
ydana koyar. Bunmı için bütün Egeliler, lrendinin tahtı._. liıı0 Mnnıllllll 

ulunan otellerde bulu urlar. 

. -- --·· ...... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beyanname 
' 1fjSAN CVMAR!'ESi vıLAYErtMiZDE 

ÇOCVK YAZIMI GVNVDVR da· 
Bu sayım 7 den 16 yaşına kadar olan okula gitsin gibnesin tahsil çağın j 

•ki çocukların mikderlannı doğru olarlik öğrenmek maksndiyle yapıbnald': 
İ dlJ'.. Bunun için : 

51 
: 

5 1 - Yazım günü evlerde izahat verebilecek bir kimsenin bulundurulın8 ~= 
: 2 - Yazım ~kapınıza gelecek memurun soracağı şeyiere doğruCB : 
: tezce cevap verilmesi. JAJ 

3 - Yazımda aşağıda ıösterilen y~dMi çocukların yazdırılınasl : 

zımydır.. gün"' b t b. i ' uhal f .. d }h.,, etıniYeıı! azım u u es ıt ~e m e et gosteren ve o&.. cevap v . ~ı: 
vatandaşlar ve bu işlere mUzaheret göstermiyen mahalle mUmessUlerı155'4: vazifelerini veril~n emirlere göre yaı.ımıyan Y azam memur lan hakkında ~ ,._;. 
Numaralı kanuna göre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya ka<J'"': 
hapis cezası verilecektir. 'f : 
Sayın İzmirlilere duyururum. İmıir Valisi: ETHEM AYl'~ • 
Mil~di Rumt Yaş MilAdi Rumi 

12
8/J 

1933 1349 7 1928 1344 13 
1932 1348 8 1927 1343 
1931 1347 9 1926 1342 ~: 

~~~ ~~~ ~~ ~:i! ~::~ )6 • 
(S. 4\ l - 9 .,.,;.' 

···············································································~ 

. : ... 
.: . . . .. ~ 

T. iş Bankası 
Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye plôtd 

t 

KEŞ:iDELER : 1 labat, l Mayıs, l Atastos, 
ı ikinci teP'İJI tarihlerinde yapılacaktır 

#-1940 İkramiyeleri:----. 
1 Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
• ••••• 

2000 u.aJılı 2000 Ura 
ıooo ı..ıraıııı 3000 Ura 
500 Uraldı 3000 Lira 
2$0 LlraJdı 3000 Lira 
ıoo Liraldı 4000 Ura 
50 Li,.alılı 3750 Ura 
25 Llralılı 5250 Ura ....... 

347 24000 Yeldin , .................................... ... 
Türkiye 1ş BankaSlna para yatırmalcla yalnız para biriktirmiş olmaz, •yoi 
zamanda taliinid de dene.mit olursunuz. .. 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 
Merkesi : BEKLiN 

bank 
ŞUBESi 

A•manyada 175 pbesl mevcattar .. 
Senuye n ihtiyat akçeli 

J7J,500,000 RayluJllCll'Jı 
Ttlrldyede tubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

.Mmrda pbeleri : llAlllRE VE ISKENDEBIYE 
Der türlü banka muamelibm ifa ve kabul eder. 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuiundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal ey]emektc 
olup maJlari A'fl11PUUD ayni tip mensucahna faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
Tel!!raf adresi : Ba rak lzmir 



Emlak ve Eytam Bankaaı 
AKTlF 

Henilz talep edilmiyen B. tertibi ht..e senetleri 
Derdesti tahsil A. tertibi hiase senetleri 
K...ı -

Banknot 
Gümiiı 
Ufaithk 

Dahili muhabir bankalar 
Altun henbı 
Mevduatın munzam karıdıiı hazine bonoları 
lalconto edilen hazine bonoları 

31 Birinc:l u-n 
Türk Urası ı-urk Lirua 

H7.663.00 
1.416.00 

486.29 

8.902.450 00 
1.051.972 7' 

Senedat cüzdanı (vadesine üç ay kalaa) 
Banlcarnıza temlik edilen Emekli. Dal n Yetim aylıklara 
1' ernettüden ayrılan ka1'ftllkla satın alaıan B. tertibi 
hiaae senetlerimiz 

339.565 29 

2.722.614 71 
11. 795 76' 

1.375.000 00 
205.497 H 

18.742 00 
842.825 31 

lftirild-a.m: 

Bankalarda daimi iştirakler 
Şidtetlerde daimi ittirakler 

Esham ve Tahvilit cüzdam: 

Boruda Kote olanlar 
Borsada Kote olmayanlar 

Esham ve tahvilat mukabili -Borsadan 
kote-
Emtea mukabili 
Seaedat mukabili 
Albn ve Cümiit multabili 
Kefalet mukabili 
Sair mütenevvi teminat mukabili 

Borçla CM'I ........ : 

Borçlu cari hesaplar -açak k-redi.
Hazine kefaleti mukabili borçlu cart 
hesaplar 

1Potek mukabili anmlar: 

TaW edilecek müdevve-r emlllc aabf 
tabitleri 
T aail edilecek müktesep emlik aataı 

113.600 00 

160.000.-
272.062.50 432.062 50 

1.646.428.60 
l.640.Q7 1.648.269 71 

122.552.0l 
11.944.89 

, '17.391.97 
175.20 

5.007.65 
95 .359.58 

324.698.43 

40.065. 74 

917.604. 79 

352.43t 30 

364. 784 17 

tabitleri 245.696.24 
ipotekli ikrazat 8.678.012.06 
ipotekli ibazat B. hesaplan (2280 No.lu 
kanunla müeccel) 269.841.63 

4 74.661.65 
371.156.11 

ipotekli ticari cart 1'eaaplar 
lotaat {}zerine avanı 
Teminat mektubu karttlıit İpotekli 
heaaplar 

Hiuei iştirak mukabili müdevver gay
rimenlculler 
Banka hizmetine tabıia edilenler 
Diie-r gayri menkuller 

ttL.htelif borçlular 
~hullerimizden dolayı borçlular 
·~ Mı.plar 

44.906.46 11002078 94 

2.611. 715.21 
344.701.64 

28.720 88 

415.155.SO 3.371.572 35 

'5.984.675 95 
57.759.969 00 
28.637.504 59 

(•) Meuludleıiaüa 90.000.- IJrQa 135.186.132 97 
(•) Gayrimenkullerimiz 1.050.039.- Liraya siıortalıdır. 

• 

ı 939 v uiyeti PA.SlP 
Türk Un. Türk Liruı 

Sermaye: 

Devredilecek emlak 1.051.972.7 l 
Devrolunmuı henüz aatalmam&f emlak 2.61 1. 715.21 
Tahsil edilecek tabitle ntiltlllf emlak 
bedelleri 
Henüz talep edilmeyen B. hisse 
aenetleri 
Malulen taluil ohmu; 
A. Sermayesi 

917.804. 79 

8.902.450.00 

5.418.507.29 
B. Sermayesi 9 1.097.550.00 20.000.000 00 

u.tİptlar: 

• Nizami ihtiyat akçeai 
Fevkalade ihtiyat akçesi 
ileride vukuu muhtemel zarar karıılığı 

240.341.15 
62.652.64 
69.760.21 

Tahsis edilmit ka1'ftlddar 
1937 senesi temettüiinden B. tertı1>i hieee senedi 
aatın almmak için ayrılan brtdık: 

1939 gayeaine kadar sattn alınan miktar 113.600.
Artan kar~ılık 5. 100.-

Me.daa: 

İbrazında cari hesaplar 
Vadeli hesaplar: 

1.597.503.37 

Preavili 
Vadeli 

3.4H.497.9S 
1.065.000.44 4.499.498.39 

Taaamıf mevduatı: 

Vadesiz 
Vadeli: 

1. 7' 0.649.50 

Bir aya kadar 
Bir aydan bir 
seneye kadar .. 
Bir seneden fazla 

104.859.55 

218.039.41 
32.248.00 355.146.96 

Eytam mevduatı 
Muhtelif alacakltlar 
Talep edilmemiı temettü ve kuponlar 
Kabullerimizden dolayı alacalclılar 
Nazım hesaplar 
Klr (•) 

('>) 1- Statü mucibince ihtiyat 
2- Bankalar kanunu mucibince 

ihtiyat 
3- Statü mucibince ikramiye 
4- Statü mucibince fevkalade 

ihtiyat 
5- Muhtelif mahiyette şüpheli 

alacaklarla İpotekli gayrimen
kullerin kıymet tennezzüllerine 
karşılık olarak tahsis edamiştir. 

30.067.45 

30.067.45 
25.481.84 

51.S 73.23 

464.159.08 

392.754 00 

tSS.363 16 

• 

116.700 00 

6.097.001 76 

2.065. 796 46 

3.172.277 79 
16.165.409 2S 

7 91 
S7.759.969 00 
28.637.504 59 

601.349 os 

601.349.05 135.166.132 97 

Emlak ve Eytam Bankası 

--------
Maaı ve Ocreder 
Vergi ve harçlar 
idare masrafları 

v erlen faizler 
Muhtelif zararlar 
~bortismanlar 

· 31 - 12 - 1939 KAR 
Türk Lirası Türk Lirası 

299.258.0S 
l 7.328.2S 

104.408.92 .420.99S 22 

1.238.687 62 
42.140 41 
30.' 35 81 

601. 349 05 

2.333.308 11 

n ZARAR hesabı 

Türk Liruı Türk Liruı · 

Alınan faizler 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan Ücret ve komisyonlar 
Muhtelif karlar 
lttiraklerimizden kar 

1.686.589 44 
220.379 27 
121.6-46 40 
104.693 00 

2.3H.l08 11 

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..................................................................... ız11ıa v AKıl'UR MUDURLUOUHDEN : 

Gayrimenkul Satış ilanı Lira Cin• No. • Mev~i~- vauı 
Gayrimenkul satışı Türkiye cüm

lıuriyeti Ziraat Bankası ödemiş şu
besinden: 

Ataiwda iaiınlMi yazJı borçlularan iaimlerİ hizaaında CÖSterilen Ve banfta
._._... İpotekli bulunan ırayri menkulleri borçlannı ödemediklerinden dolayı 
3202 numaralı kanunun 40 ncı maddaine ıröre bir buçult ay müddetle açdc 
~ya konulmuıtur. Sabf tapu .icil kaydına aöre yapılmaktadır. Artbr..._n ittirak edeceklerin verecekleri depozito milcdarı da ayraca tasrih edil
lllittir. Satılığa çıkarılan bu gayri menkule ait varsa birikmiş bilumum vergiler 
"c resimler ve delliliye rüsumu gayri menkule alana aittir. 

Arttırma tartnamesi 3/ 4/ 940 Çarpmba günündcn itibaren tetkik etmek ia· 
teyenlere b•nkada gösten1ecektir. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iz.ılhat 
rrtnaınede ve takip dosyuında mevcuttur. Arturmaya .girrnq olanlar bun
.. 'tı tetkik ettikten sonra satdığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi 
0ltcıuniı ad ve itibar olunur. Birinci arttırma l 8/ 5 / 940 tarihine müsadif Cu
ltıarteai günü saat 1 O da ziraat bankası ödemiş ıubesinde yapılacaktır. Mu
"'ldcat ihalenin yapılabilmesi için sürülecek peyin tercihan alınması icap eden 
Ray..1 menkulün mükellefiyetine bankanın alacağını tamamen geçmiş olması 
1'tttır. Aksi takdirde en çok sürenin teahhüdü baki kalmak şartile 3/ 6/940 
tarihine müsadif Pazartesi günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırma 

600 ev 379/3 Bala.ban yokuıu Aliaia camii 
700 ev 383/5 > > 

l /4/940 tarihinde ihaleleri yaptlmalc üzere müzayedeye çıkarılan yukarıda 
müfredatı yazılı evlere talip çıkmadığından müzayedesi on gijn temdit edil
mittir. ihaleleri 11/4 /940 Peqembe günü saat 1 O dadır. 

isteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 1 142 (616) 

yapJacaktır. Daha fazla malGmat almak isteyenlerin ziraat bankası ödemlı 
ıubeeinden alabilecekleri ilan olunur . 

MeKitli köyünden Halil lbrahim kızı Hatice 
Nev'i Köyü MeYkii Mikdarı HUDUDU 

Tarla Mucitli Köy civarı 1 194 7M.M 

Tapu Tarih ve No. 

IkinciKanun 340 142,203 
Çatal yol mahallesinden Yağcı Salih 

Tarla Çatalkuyu 5974M.M 
Tapu Tarih ve No. 

17/ 11 / 930 5 1 

Şarkan ve garben ve cenuben yol 
ıimalen çay ve Birgili Hacı A\dulllh 
veresesi tarlası depozito 50 lira· 
dır. 

oğlu Mehmet oiHu Ali 
Şarkan Fatma Refianın tarlası garben 
Hacı lamail evlatları Salih ve Fatma 
şimalen yol cenuben Adem kızı Ra
bianın. 

Depozito 50 liradır 
i56 (614) 

. W.l'.RenryVanderZee SPERCO VAPUR 
VeıtbtelEAa ACBNrASI 
--·-- -+-AMDICAN EXPOBT LİNES INC. ADalATIKA SOSYETA ANONtılA 

N E V Y O R K Dl NA vtGAZYONI: 
NEVYORK İÇİN BRİNDİSİ motörU 3/4/940 tarihinde 
EXMOUTH Vap. 4 Nisanda beklenl- gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 

)'or. Pire, Brinclisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
EXCHANGE Vap. 7 Nisanda bekle- Venedik limanlarına hareket edecektir. 

ı.iyor. E. MORANDI vapuru 7-9 Nisan 1940 
F..xİLONA vapuru Nisan nihayetin- tarihinde beklenmekte olup Cenova ve 

de bekleniyor.. Riviera limanlarına hareket edecektir. 
D. T. B. T. -BUD~ LANGANO vapuru 7-9 Nisan 1940 
BUDAPEŞTE İÇiN tarihinde beklenmekte olup Cenova ve 

KASSA motörü Nisan iptidasında Riviera limanlanna hareket edecektir. 
bekleniyor. DIANA vapuru 11-4-940 tarihinde 
ATİD NAVİGATİON COMPANY beklenmekte olup Trieste limanına ha-

li A İ F A reket edecektir. 
BEYRUT, HAYFA, TEL Avtv Cl'ITIA Dl BARI motörU 9-4-940 ta-
PORT SAİD VE İSKENDERİYE rihinde gelerek İstanbul. Pire, Napoli 

İÇİN Cenovaya hareket di~ktir. 
ANTAR vapuru 8 nisanda beldeni- ZARA MOTÖRO 10/41940 tarihinde 

yor. gelerek e;tesi günil saat 17 de Pire. 
Vaparlarm isim ve tarihleri hekkmb Brindisi, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve-

hiç bir taahhüt almmn. uedik limanlarına harebt edecektir. 
Vapurlann hareket tarihleriyle ••· ADİCE vapuru 30/ 3/1940 tarih.inde 

lunlarda.kl delifiklilderden acenta me- beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
auliyet kabul ~tır.n. lunanlanna hareket P.decektir. 

. Daha ful• tafsilat için ATATtTRK CITTA Dl BARI motörii 9-4-40 ta-
caddea 148 No.da w. !'. Henry Van Der rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 

Cenovaya hareket edecektir. 
Z. "Ş.. V9PW aeent.thtıruı miraca- NOT - BiltUn hu vapurlar Triyest. 
at edlım.6 rica olunur. veya Cenovada Şlmalt ve cenubi Ame- • 

TELEFON: Z111/Ztll rika llmanlanna hareket eden halla 

UMDAL 
UllUMt DBNİZ AC&NTAUQJ LTD. 
ZB'l'SKA PLOv1DBA A. D. KOTOB 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
ve yUk kabul edecektir. 

LOVCEN vapunı 19 Martta Kösten
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve y1lk kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLA.Sa 

LUb transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket llrihi: 
14-3-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte
dir. 

Gerek vapur1ann muvasalat tarihlert, 
serek vapur Wınleri ve navlunJan balc
kmda aeenta bir teehhOt altına ıtremer.. 
Daha fazla tafsUlt almak tçiD Blrlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL· 
umumi deniz A~ntalıtı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

' 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3111 At-ente 

Satılık hane 
Alsancak İntikam sokağında (9) 

numaralı hane Sdtıbktır. Talip olan
lar mezk<kr hanede oturan ev sahi-
bine müracaat etmelidiiler. ı 

Anonim seyrisefain ~irketinin ve Afrlb 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefaln ~r
keti vapurlanna tesadUf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYAU 
KUMPANYASI 

ACHII.l.ES vapuru 10-4-40 tarihinde 
beklenmekte olup Aıwers ve Hollanda 
limanlanna hareket edecektir. 

SERViCE MARITJME ROMANIA 
SUCEA VA Vapuru 3-4-940 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket cd~ktir. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayutyle navlun " 
hareket tarihlerinin kat1 olmadıtım ft 
bunlann biç bir ihbara lüzum olınalra
mı delişebilir olduğunu ve bu hususe. 
dolayı acenteye bir mesul.iyet teretdlp 
etmiyecetinl muhterem yilldeyiclı.ta 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsUAt için Cilmhuriyet 
caddesinde FRATELLI SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesL 

TELEFON : 2004 • 2005 

............................................ 

01.IVIER VE 
$t1REKA.tı ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına g6re vapurla
nmız sefer yapacaklardır. ı - 4 (589) 

-------·-~----- .......................................... . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
; Devlet Demir Y ollarındon i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık Büfe 
D. D. Y. 8 inci iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Buca istasyon büfesi açık arttırma uaulü ile bir sene müddetle kiraya veri

lecektir. ihalesi 19/ 4/ 940 Cuma günü aaat 15 de A1aancakta itletme bina
sında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen kirası ( 150) lira olup uteklilerin 11,25 liraldc muvakkat te
minat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lizundrr. Şart
namesi itletme kaleminde görülebilir. 

3. 7, 10. 13 1150 (617) 

Satıl11cak mahsulat Vf' saire 
Alsancak ambarında bulunan incir hurdası, bakla, karııık zahire, pamuk 

çekirdeği, palamut, kumdarı, pamuk susam, demir çember ve ip parçaları 
10/ 4/ 940 saat 15 de açak arttlrma ile aatılacaktu. Mecmuunun muhammen 
bedeli 2 72 lira 75 kuruı olup M. teminatı 20 lira 46 kuruıtur. Şartnamesi Al
sancakta işletme kaleminde görülebilir. lsteldilerin muayyen vakitte teminat 
makbuzlariyle komisyona gelmeleri lazımdır. 22. 26, 30. 3 978 (526) 

İZlf IR UMAN VE ŞERiR BAKrBRJYoı.o.rı 
Mlessesesl Satın Alma KondsyollUlldan: 

Yapılacak iş: Mi.it:llerrik tamirat ve inşaat 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş 
ilk teminat: 260 lira 75 klll'Uf 
Müessese binasın:ia yaptınlacak, keşif bedeli ve ilk teminat tutarı yuka

rıda yazılı bulunarı tamirat ve inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. ihale: 
4-4-940 Perşembe giinU saat 1l de müessesede toplanacak olan satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Şeraiti ve işın teferruatını anlamak istiyenlerin Bahribabada kAin mües
seseye müracaat etmeleri, isteklilerin Nafıa mUdürlilğünden ve belediyeien 
rnüsaddak ehliyet vesikaları1 ve bu gibi işlerde çalıştığını ticaret odasında 
kayıtlı bulundııklnnna gösterir vesaiki ve teminat bedellerini sahil sıhhiye 
merkezi veznesine vatırarak makbuzu ile birlikte ınezkör tarihte satın alma 
komisyonuna müra~aatları ilan olunur. 28, 30, 2, 3 105 7 (S 70) 

DEVi.Er LİKANLARJ IŞLE'J'ME V. JI. İZJIİR 
ŞUBE•i KrlDURJ.OCrlNDBN: 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci cününden 1941 yılı Mayıs ayının son 
ırününe kadar lzmir limanında kereste bopltma işleri kapalı zarf usuliyle elt
ailtmeye lı:onulmuştur . 

2 - lı tekilleri prtnamededir. Bu şekillere göre muhammen hede! altı bin 
lira. muvakkat teminat ( 450) dört yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler devlet limanları iıletme U. M. lzmir euhesinden bili bedel 
alınır. 

4 - Eksiltme 18 Niaan Perıembe günü aaat 1 1 de devlet limanları iflet
mesi lzmir ıubeaiode yapılacalttır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalt ola
rak mezkur gün saat .1 O da verilmiı bulunacakbr. 

5 - isteklilerin kanuni ve.sikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme saatinde 
haZJr bulunmaları lazımdır. 

6 - Poııta il,., gönd~rilen tekliflerini nihayet eksiltme günü saat 1 O da gel
m~ \'e zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki ola
bilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 

3 1. 3. 6. 9 1 109 ( 602) 

F O SF ARSO_L FOSFAltSOL, K:ııuıı en hayati kısmı olan kmmzı yu\'arlacıkları tazeliyerek <:oğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
dc\'amlı gençlik, din!;lik 'erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları. uykusuı.Juğu giderir. Muannid inkıbaılar 

KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

barsak fcmhclliği.nde Tifo, Grip. Zatürrieye, Sıtma nekahatlerindc, Bel ıevşckliği Ye ademi iktidarda \ 'e kilo almak 
şayanı ha.rrct faidclcr temin eder. 

FOSFARSOL'iin: Diter bütün kuvnt şuruplarından üstünlüCü DEVAMLI BİR SURl."TI,E KAN, KUVVET, iŞTIHA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini de.rhal ıöstermesidir. 

Sıhhat VeUletinln resın1 mllsutlesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



• 

lngiliz Başvekilinin mühim· nutku 
Nutuktan: "Eğer müşterek medeniyetimizin mahvına mani olmak 
istiyorsak, Almanyayı lüzumlu maddelerden mahrum bırakmalıyız,, 

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

lngiltere Balkanlarda 
için icap eden tedSulhu idame 

birleri almakta kusur etmiyecek 
Faris, 2 (Ö.R) -- Paskalya tntilinden 

sonra yeni içtima devresine başlıyan İn
giliz A vrun Kamarasında başvekil bay 
Çemberlayn, mutat sual - cevap teatile
ı·~ni müteakip şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- aGcçen çarşamba günü Londrada 
toplanan müttefik yüksek harp şilrası, 
son içtimaından bc.ri sevkülceyş vaziye
tinin nasıl inkişaf ettiğini gözden geçir
miş ve müttefiklı:rin müstakbel hattı 
hareketleri hakkında muhtelif mühim 
kararlar ittihaz eylemiştir. Şimdilik 
t:unları ifşa etmek sırası değildir. Falı:at 
Meclis bunlnrın umumi mahiyetini ko
layca takdir eder. 
Mülfıknttan çıkan neticeler İngiliz. ve 

Fransız hükümetlerinin müşterek bcya
natiylc halka arı.edilmiştir. Son a~ lar 
?nrfında İngiliz. - FranSlz iş birliği git-
1ıkçe sıklaşmıştır. Alınan tedbirler, ti
caret, mühimmat ve müstemlekat salıa
Jarında en sıkı bir iş bırliğini esasen te
sis etmişti. Şimdi bu .iş birliği iki mem
leketin menfaat vt? emniyetlerini ala
kadar C'den bUti.in dairelere teşmil edil
miştir .. ~ 

Çenıberlayn Avam kamarasında konuşuyor 

Başvekil 28 m:ırt tarihli deklarasyonu 
okuduktan sonra şunları ilave etmiştir: 

- •Bu beyanat, İngiltere ve Fransa
nın zaferin istihsaline kadar birlikte 
harbctmek az.minin ifadesinden çok He
l"İ gitmekte ve İngiltere iJe Fransa ara
sında sulhun tesis ve milletlerin hürri
yetini, hakka riayeti ve Avrupada sul
hun muhafnı.asıını temin edecek şartlar 
dahilinde beynelmilel nizanun ihyası 
1-.ususunda devamlı bir iş birliğini tas
rih eylemektedir. 

Bundan çıkan ve göze çarpan ilk ne
tice şudur : Her hangi bir sulh teklifi
nin, nereden gelirse gelsin, milnakaşa 
edilebilmesi için. ilkönce İngiltere ve 
Fransanın kendi ve diğer serbest Avru
pa memleketlerinin emniyetini koruya
cak hakiki bir sulhun şartlan hakkında 
mutabık olmaları icap eder. 

İkinci netice de şudur : Sulhun akdin
den sonra da İngiltere ve Fransa ara
ınnda her sahada İl$ birliği muhafaza 
edilecektir. Ta ki Avrupanın ihyası işi 
ikmal ve takviye edilmiş olsun .. 

Yüksek şClranın içtimaında müttefik
ler bitaraflara karşı ke!ldi vaziyetleriy
l· bitaraflann taahhütlerini kendi gö
rüşlerine göre tefsir eden ve Alman ta
leplerini terviç etmedikleri takdirde 
müthiş neticelerle onları tehdit eyliyen 
Almanyamn vaziyetini gözden geçirmiş
Jcrdir. 

rın hukukuna riayet esası bakim olmuş
tur. Almanya, biHlkis, hesabına uygun 
düştükçe, bitaraf emvalini tahripten ve 
bitaraf tebaasının ölümüne sebep ol
maktan geri kalmnm~ştır. 

Biz. bitaraflann haklarına hürmet 
ederiz ve fiili güçlükleri dolayısiyle 
sempati besleriz. Fakat buna rağmen 

pek iyi görebiliyoruz ki bazı bitarafla
nn Almanyaya yaptıkları yardım pek 
ileri giderse, onları bundan evvelki Al
marr taarruzlarının kurbanları mevkii
r.e öı.işürebi1ir. 
Eğer müşterek medeniyetimizin mah

vına ve perişanlığına mfıni olmak isti
yorsak Almanyayı, harbe devam için, 
en lüzumlu olan maddelerden mahrum 
ctmeğe mecburuz. Bu sebeple her saha
da iktısndi harbe devam azmindeyiz. 
Şimdiye kadar bu sahada çok iş gö

rülmüştür. Diğer memleketlerle yapılan 
ticaret anlaşmalarında da bu maksat 
takip edilmiştir. 

Bu akşam Danimarka ile bir anlaşma 
yapıldı. Pariste İsviçre ile de buna ben
zer bir anlaşma i.;in müzakere halinde
yiz. Diğer taraftan İspanya, Yunanistan 
ve Türkiye ile de mühim ticaret anlaş
maları yapıldı .. 
Başvekil Yugoslavya Milli Bankası 

nıi.idür vekili İngiltereye gelmiştir ve 
yakında bir Rumen iktısadi heyetinin 
İngiliz - Rumen tcdiyat anlaşmasını ta
dil hususunda müzakereye girişmek 
üzere yapacai,rı ziyaretten memnuni
yetle bahsetmiş ve demiştir ki : 

Mesela Almanya, baı.ı. bitaraf devlet
leri kom._c;ulannı taarruza karşı milda
fanya veya kendi menfaatlerini himaye
ye matuf tedbirler almaktan men için 
istila ne tehdit etmekte bile tereddüt 

Bütün bu anlaşmalar, bitaraf mem
leketlere ait mallarııı Almanyaya ihra
cını bazı usullere bağlamakta ve harbin 

siyru.eline ise bitarafla- . devamı için elzem olan maddelerin ih-
etmemiştir. 

Müttefiklerin 

racında esaslı tahdidatı tazammun et
mektedir. Almanyanın komşusu olan 
memleketlerde maden, hayvani veya 
nebati yağ gibi seçme bazı maddeleri 
yığın halinde mübayaa etmek suretiyle 
de müttefikler Almanyaya ihraç edile
bilecek bu gibi maddelerin mikdarını 
azaltmağa çalışıyorlar. 

Norveç hükümetiyle, haline yağı ve 
balık ihracatı hakkındaki hükümler ta
mamlanmıştır. Cenubu şarki Avrupa 
cievletlerindeki miibayaalarımız. büyiik 
mikyasta devam <:tmektedir. Almanya
nın komşusu olan bazı bitaraf memle
ketlerle de İngiltercnin ticareti esaslı 
şekilde inkişaf yolundadır .. 
Almanyayı iktısadi sahada yardım 

görmekten menedecek en mühim silah 
deniz harbidir. Müttefikler bu harbin 
istimaline devam v~ bunu mümkün ol
duğu kadar teşdit azmindedirler. Henüz 
bu sahada azami tesir devreı:.ine girilmiş 
değildir. Düşmanın her kaynaktan, bil
hassa bitaraf kaynaklarından malzeme 
tedariki imkanlarını arttırmak emelleri
ui kırmak azmindeyiz. Bu hususta vazi
yet itina ile gözden geçirilmiştir ve la
zım gelen tedbirler alınacaktır. 

B. Çemberlayn bundan sonra cenubu 
şarki Avrup vaziyetinın tetkikine geç
miş ve sözüne şu suretle devam etmiş
tir :· 

İngiltcrenin bu ıruntakadaki sefirleri 
Londraya davet edilmiştir. Roma sefiri 
Sir Persi Loren de bir kaç gün mezuni
yetle Londrnya gelecektir. Yapılacak 
müzakerelerin gerek müttefiklerin da
vası. gerekse bu mıntakada sulh ve em
niyetin muhafazası itibariyle semereli 
neticeler vereceğini ümit etmekteyiz. 

Garp cephesinde şiddetli 
topçu faaliyeti 

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

Yukarı Alsasta, Ren nehrinin iki 
tarafında da ateş teati edilmiştir 

·~~--~--~--~~~.----w---~~~~~--~~~-

Paris, 2 ( ö.R) Dün akşamki sız tayyarecileri de bir çok fotograf al-
F ransız tebliğine nnzaran Sarın hemen ma uçuşlarında bulunmuşlardır. 
şarkındaki mıntakada çok olgun topçu Alman tayyareleri lskoçya sahillerine 
ateşi olmuştur. iki taraf tayyareleri ha- kadar Şimal denizi üzerinde uçmuşlar
ıaretli faaliyet aarfetmişlerdir. Henüz dır. lskoçyada bir Alman tayyaresi dü
netice:ıi belli olmıyan bir çok hava mu- şürülmüştür. 
lıarebeleri olmuştur. Fransız tayyareleri Alman tebliği ise bir Fransız, bir In-
üslerine dönmüşlerdir. giliz tayyaresinin dii§ürüldüğünü kay-

3 I Martta bir Fraıuız hava devriyesi dediyor. lngiliz tayyaresi Heligoland 
adetçe faik düşman tayyareleriyle kar- koyu üzerine gclmeğe çalışmıştı. Bir Al
şılaşınıştır. Tek pilotlÜ iki tayyare dü- man tayyaresi de dönmemiştir. 
şürülmüştür. Bir Fransız tayyarecisi pa- D. N. B. Gazetesi Fransanın Şark ve 
raşütle atlıyabilmiştir. Diğer tayyare- şimalde yapılan hava muharebelerinden 
ler üslerine dönmüşlerdır. Alman tayyarelerinin muzaffer çıktık-

larını ve bir çok Fransız tayyarelerini 
düşürdüklerini bildirmektedir. 

Brüksel,2 (ö.R)- Lahiden bildirili
yor: Ecnebi tayyareleri dün öğleden 
sonra Hollanda havalarında görülmüş, 
tayyareler çok yüksekten uçtukları ci
hetle milliyetlerini tayin etmek imkanı 
yoktu. Bir Fransız tayyaresi de, moto
runun anzası dolayısiyle, Lübemburg 
arazisine fomiştir. içindeki beş kişiden 
birisi yaralı idi. Diğer dördü tecrid kam
pına gönderilmiştir. Tayyare yere iner
ken yanmıştır. 

Bu sabahki Fransız tebliğine göre Al
aas Loren cephesinde gece sükunetle 
geçmiştir. Yukan Alsasda Ren şehrinin 
iki tarafındaki kazmakların mukabil 
ateııi kaydedilmiştir. 

Almanların hava faaliyeti artmıştır. 

Macaristan·ın ltalya ile dostluk 
münasebetleri devam edecek 

Fransa üzerine müteaddit keşif grupları 
göndermişlerdir. Bunlar bazen ondan 
fazla tayyareyi ihtiva ediyordu. Bir çok 
hava muharebeleri olmuştur. Fransız 
mahfilleri neticeden bahsetmek zamanı 
gelmediğini, maamafih Fransız tayyare
lerinin tamamen düştüklerini bildirmek
tedir. 

r 

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

Budape§te. 2 (A.A.) - B. Teleki naibi hükumet Amiral Hortiyc Roma 
görüşmeleri hakkında malumat vermiştir. 

Nazırlar meclisi gece toplanmıştır. Ayan ve meb'usan meclisleri hariciye 
encümenleri B. Csaky'nln beynelmilel vaziyet hakkında vereceği iz.ahatı 
dinlemek üzere perşPmbe günü içtimaa davet edilecektir. 

Diplomasi mnhafili B . Telekinin Roma seyahatinin Italya ile Macaristan 
arasındaki dostluk rabıtalarını sıkılaştırınaia medar olıııU§ ve Csaky ile 

Alm;;ınyanın Ablokası 
Almanya ham nıadde ve yiyecek 
temini için Ziraat nazırını Italya ve 
Macaristana göndern1.eye karar verdi 
- BAŞTARAl<'I 1 NCİ SAHİFEDE- dir: 

1 - lsveçten Almanyayn maden ih
racatının inkıtan uğraması. da lngiliz donanmasına muavin ge.'11İ 

olarak 80 mil sürntinde dünyanm en 
seri hücum botlan sevkedildiği Amiral
lik dniresi tarafından teyid edilmi§tir. 

Bu hücum botlanndnn hal~ vazife
ye gidenlerin sayısı 24 dür. Bunlar tay
yarelere karşı gayet iyi teşlih ed~
tir. 

JNGILTERE VE BOCAZLAR 
Lonqra, 2 (ö.R) - Karadeniz yo

liyle Almanynya yapılan sevkiyntın 
durdurulması için ehemmiyetli kararlar 
ittihaz edildiği haber alınmı~tır. lngiliz 
donanmasının Boğazlardan geçmek mü
saadesini istihsal eylediği hakkında Al
man knynnklanndan tereşşuh eden mü
balagnlı haberleri lngiliz makamları kati
)'en tekzip eylemişlerdir. lngiliz hükü
meti bu hususta Türkiye nezdinde her 
hangi bir t~ehbüse giriştiği gibi, Türki

2 - Alman filosunun askeri hedef
lerin etratejik merkezi olan Skagerakın 
kontrolü için muharebe etme,ğe mecbur 
olması. 

3 - Hava harekatının artması. 
4 - Balkanlarda Alman siyasetine 

karşı alınan mukabil tedbirler alınma· 
ııı. 

5 - Propagandanın stratejik bir şe
IUide idare edilmesi. 

6 - Alman limanlnnna gitmesi muh
temel olan ba:zı şi1eplerin hareketinden 
menedilmesi. 

7 - Almanyanın bitarafları tehdit 
etmesine karşı mukabil tedbirler alın
ması, 

8 - Almanyanın tedarik ettiği petrol 
mikdarının tahdit edilmesi. 

etmelerini temin için ltalya, MacaristııP 
ve Yugoslavya :ziraat nazırlan ile görÜ§" 
mek üzere yarın Bükreşe hareket ede' 
ccktir. 

BALKANLAR 
Londra, 2 (AA) Yugoslavy• 

milli bankası müdür muavini Dr. Belill 
lngiliz mümessili Sir F rederick Leithre5' 
ile görüşmüştür. 

Yugoslavyanın Londra elçisi bu gô• 
rüşme esnasında hazır bulunmuı.ıtur. ..J 

Bu görüşmede ablokanın tesirlen 
mevzuu bahsolmuştur. 

Yugoslav murahhası memleketini" 
halihazırda muhtaç olduğu malları ithııl 
etmekte tesadiif eylemekte olduğu rniif' 
külattan bahsetmiştir. 

Alınan haberlere göre, lngiltere il• 
Yugoslavya arasında mübadelelerin hac• 
mini arttırmak makaadile bir takım iti-
laflar akdetmek için hazırlıklarda bıt' 
lunulmak tadır. 

ye de böyle bir müsaade vermemiştir. ALMANYA MUKABiL TEDBiRLER 
Çünkü böyle bir vaziyet. Montrö mua- ALIYOR Londra, 3 ( ö.R) - Londrada bulf 
hedesi ahknmına mugayirdir. Londra, 2 (AA) - Evening Stan- nan Yugoslav ticaret heyeti ile ticar 

BAL TIK CEPHESi dnrt gazetesi, alınan ba:zı haberlere göre müzakerelere başlanmıştır. lngilter~ 
Londra, 2 (ö.R) - York,ayr Post Almanyanın ablokayı şiddetlendirmek Yugoslavyanın şimdiye kadar Alrnarr' 

gazetesinin askeri muhabiri Baltık cep- hususunda müttefikler tarafından veri- yaya sattığı maddelerin tamamını satı11 

hesinin :Almanyayı ciddi endişelere sü- len kararın tatbikini güçleştirmek için alacaktır. Buna mukabil Yugoslavya~~ 
rüklediğini haber veriyor. tedbirler almakta istical gösterdiğini Almanyaya her türlü sevkiyat dura~" 

Muhabire göre mevzuu bahsolan yazmaktadır. tır. 
cephede zannedildiği kadar iyi müdafaa Ziraat nazın Valter Darre, Avrupa- Londra, 2 (A.A) - Bulgaristand~" 
tertibatı alınmamıştır. Müttefiklerin ye- nın cenubu şarkisindeki memleketlerin Almanyaya devam eden ıevkiyatın önil~ 
ni siyaseti aşağıdaki noktalann nazarı Almanyaya gıda maddeleri, petrol ve ne geçmek için acil tedbirler alının• 
itibara alınmasını istilzam eylemekte- iptidai maddeler göndermeğe devam üzere olduğu heber veriliyor. 

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

Stalin Besarabyayı sulheo 
almak istiyor 

Almanya ise Romanya üzerinde 
tazyikini artırmak için başvekilin 

değişmesine lüzum 

Londra, 2 (ö. R) - Deyli Herald ga
zetesi Stalinin B<>.sarabyayı Romanya
dan almak hususunda ciddi gayretler 
sarfettiğini haber veriyor. Bu gazeteye 
göre Sovyetler birliği yakın günler.de 
bu hususta siyasi bir taarruz yapa
caktır. 

ALMANYA ve ROMANYA 
Londra - Almanların Romanyada 

takib etlikleri siyaset hakkında dolaşan 
rivayetlere temas eden Yorkshire Post 
gazetesi ~öyle yazmaktadır: 

- «Bu kötU rivayetleri Almanlardan 
mülhem olan mahfiller bizim için ha
zırlamaktadır. Bu mahfillerde ne tü
kenmez bir llham hazinesi vardır. Ro
manyanın haricl ticaret talimatında ve 
ecnebt dövizlere müteallik muamelat 
sisteminde yaptığı devamlı değişiklikle
re bir nihayet vemıeje mecbur edilece-

Besarabya'dan bir goruniiş 
yerine Almanyayn daha mütemayil bir 
şahsın getirileceği imA ediliyor. 

Bu nevi propaganda hiç de hayreti 
mucip değildir. Almanya, Romanyadan 
daha fa1Ja petrol elde etmek mecburi
yetindedir. Fazla miktarda petrol teda
rik edemediği takdirde, harp onun için 
lam bir hezimetle neticelenecek ve Al
manya hükmümüz altına girecektir. Mii
teaddld kereler artık başka bir talebi 
olmadığını iddia etmekle beraber, Al
manya kendisine verilen her imtiyazdan 
sonra yeni bir talepte bulunmaktan iba
ret olan tekniğini tatbik etmektedir.> 

Almanların Bükreştekl entrikaları 
hakkında .sorulan suallere M. Butler 
Avam kamarasında şu cevabı vermiş
tir: 

cBükrcşte işler sırf Almanların iste
iine muvafık bir seyir tak etm or, ve 

•• •• goruyor 

Economist gazetesi bugünkü n~ 
sında diyor ki: cRomanya, Alman ~ 
sının başlıca hedefini hfiln teşkil ~ . bl)t 
te ve lakin bu alakanın neticeleri.Jl:edift 
yUk bir meharetle bertaraf etmelc .,f 
Dr. Clodimı tekrar Bükreşe döntrıilŞ /)' 
eski vazifesine, yani Romanyanın ddl' 
manyaya verdiği petrol ve gıda ~· 0 fi' 
leri miktarının arttırılması, kaınbıY cJdr 
atlerlnin yeniden tanzim edilmesi d~ıt' 
diyet arzeden bazı nakliyat mes tı1,f 
nin halledilmesi hususunda Rom•~ 
iknaya başlarnıştır. Halbuki R~rfl ~ 
nın lstiklfılinin müdafaasında gos~i /J: 
uyanıklık ve meharet fazla şid?e it· P 
man taleplerini daima mat etmişt ııY~ 
manların taeylkın,., karşı Roma }ıtJ....: 
aksülameli ordusunu takviye ve ~ 
mUdafaa tertibatlarını genişletın 

Bu taıi&er clft 


