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Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUr\1: 

Mo. 10436 Kırk Beşinci Yd FIA2'J (5) KllRUŞ2'UR C ldSAM PERŞEMBE 1940 Kat'i darbe Garp cep-1 
hesinde indirılecek HAKKI OCAKOOLU 

---~--~----------------------· 
-- ABONE ŞERAiTi 

' DEVAM MODDE'l1 TürlPye için Hariç için 
s.,.•lik ....... 1400 2900 
A.ltı aylık ....... 750 1650 

1
-GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

......_ TEL EFON : 2697 
Jıan ı:n •. 

underecntından gazetemiz mcsuliyct kabul etmez ....,, 

• Brüksel, 3 (Ö.R) - Royter ajansırun istihba 
rma göre mareşal Göring bu sabah radyoda Hit
le!' gençliğinin havn<.":l.k te?şekküllerine hitaben 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki : cAlmanya, 
kat'i darbeyi Garp cephesinde indirecektir. Bunu 
gözönünde tutarak bu maksatla Alman kaynak
larını kfunilen seferber hale vazetmiş bulunuyo-1 
ruz ... > 

YENİ ASIB matbaasında basılmıştır 

Yakında kat'i hldiseler bekleniyor 
A bloka ve Almanya 

- * 
8erlin' in, Norveç sahillerinin abloka-
8ı11a y aygaradan başka bir şeyle 
mukavemet edemiyeceği bildiriliyor 

------------------- _,ıw· _,ıw--------------------

l)~;~, 3 (Ö.R) - Brükselden bıldiri
~~lbay. Roket ·Endepandas Belj • 
~d ındc, Ingilt~renin Norveç sahil
ı~ltıııke t.atbık etmek incdiği abloknnın 
~ t ~ıhctini tetkik ediyor. Muhnrri
v~ 1kr1.nce, Almanya, İngilterenin Nor
tr11ık.ısahUuıe ablokayı teşmil tehdidine 
llu Se~ınct vasıtalarır.a malik değildir. 
ltın~ Ple, nblokanın bu suretle geniş
~<tkJa .ihtimaline karşı yaygara kopar
~tifa etmcktedır. 

Diğer taraftan, yine Brükseldc çıkan 
•Gnzeto ablokanın genişletilmesi hak
kında şunları yazıyor : 

Brenner mültıkatından sonra tahak
kuku ·Alman diplomasisi tarafından 
umulmuş olan hadiseler olmamıştır. 
Mahut müsellesi paktın akdi ilerliyecek 
yerde gerilemiştir. B. Sumner Vebin 
ziyaretiyle, Amerika tarafından bir uz
laşma sulhu lehinde te.,,c;ebbüste bulunu
lacağına dair uyanmış olan ümitler da-

ğılmıştır. Sovyet Rusya, kendisine Bal
tık memleketleriyle Finlandiyada bunca 
faydalar temin eden bitaraflık vaziye
tini muhafaza kararındadır. İtalya ise, 
mukadderatını Sovyet Rusya ile birlcş
tirmeğe hiç mütemayil görülmiyor. 
NORVEÇİN VAZİYETİ 
Çemberlaynın nutku hakkında Nor

'\ieçte şimdiye kadar resmi bir mütalaa 
elde etmek imkanı Msıl olmamıştır. Fa

- SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

Bitaraflığın ı Kaçak talebe 
ı\tanası l -- x*x--

Istanbul' da muhakeme c -·--fi e11ır ue şiddetten 
"lııneıı, halı ue adaleı 

::Sefhumıa,.ına saygı 
~erenlere arlıa çe· 
· ..... ,,.eıı demelı değildir -·-HAKKI OCAKOOL U 

I~ 
it~ttt~ başvekil Mister Çemberlaynın ,, ...;g• son haf talık nutuk, bütün dün
~)'llhd.~llatında m uhtelif şekilde akisler 
~li ;;cnııştır. ÇenıberJaynın temas et
)~ :ır ... :se1elerin en mühimmi Almanya
~ tatbik edilen ablOkanın şiddet
~hi d esi keyfiyetidir. Bu vaziyet 
~~aba çok uzatmamak için mütte-

11\l!ıd abloka çemberini daraltmak az. 
~:' . doğmuş, m~ele yüksek harp 
.\h~nın kararına iktiran eylemiştir .. 
Şu11h nasıl şiddetlendirilebilir? 

\~hi~ı ~:o~tur ki ablokayı şiddctlendi
L~l\Oık ıçın bugüne kadar tanınmış 
~lt haklannın kısmen nazarı dik
\~ ... ~amasına lüzum ve ih tiyaç 
~ı~ ){abul eylemek lazımdır ki harp 
lıl~ kalmış ve Almanyaya komşu 

~~lit' nıilletlcrin vaziyetleri çok na
~ll;\' ~lnınnya bitaralhk mefhumunu 
~1 lnıUetıerin hayat ve istiklal hak
~% ~0ktan beri inkar etmiş bir dev
t~h ' J\vusturya, Çekoslovakya, Po1on-
ltt~8P~lan tecavüzler, bitaraf mem
~ 

1 
tıcaret filolarını insafsızca tor

ı;;t ..: ~· heyncl~el kaidelere hür
. -~ e dursun, ınsanlık mefhumlan· 
~-~acak kadar ağırdır. iki muha
~.__.-tan biri kendisini beynelmilel 
~"nıı hiç birisiyle mukayyet cör
~i~l : diğer tarafın ananelere, beynel
~~uka tam bir sadakatle bağlı 
~ ~ istemek hem haksızlık, hem 
ı ti it fsı:dık olur. Çünkü Almanya as
t~ı:dret ve kuvvetine güvenerek 
t~ ... ~ bulunan de,·lctleri tehdit ede
~~ Çtl taç bulunduğu maddeleri teda
~~ lŞnıakta \'c kısmen tedarik ede
.. ~ ~dir .. Bu demektir ki tehdit al
"'t~ •~raflık perdesıni istismnr eyle
~~~) bıtarnflan cebri bir alış verişe 
l it 8• ~llıektedir. Kiic:iik milletler Al-

~~.:ı.:ilindirinc ,·elcv muvakkat ta olsa ,....,...,ti. 
Ilı. ~ ilah n ı czdirmeınt:k ve topraklarını 
ı..~ te ~ ı. yapmamak endi esiyle Al
~ ~ bdıdıni müliıyemctle karşılamak
"~. ları hilafına da olsa. Almanlarla 
>-<.it(~. tniinasebctlcrini idame ettir
~~ll tı ttJer. Fakat ıniittefikler bu vazi-
~ler~un . .,ıniiddct miisamaha ile haka

t ~i~ ~ı. 

dinliyen çocuklar 
--~----~-x*x----------

İstanbul, :~ (Yeni Asır muhabirinden) - İstanbul rnüddeiumwni~i Hikmet 
Onat, bugün adliye ~ıon ve koridorlarını teftiş ederken, mekteplerinden kaça
rak oralarda dolaşan "e (Afrodit) ten çıkan bazı muhakeme!eri dinliyen tnle
ccye tesadüf etmiştir. Bunları yakalatmış ve kendilerine mektebe devam ey
lemelerini tavsiye etmiştir. 

Amerika, manevi ambar
goyu kaldırmıyor 

Moskova.,. zayıflar için tehlike tefkil ettiği 
ve Af manyaya yardım ettiği müddetçe Ame-

rika .. Soıryetler m~nasebatı düzelmiyecek 

Amerika Hariciye Nazırı llulL 

Brüksel 3 (Ö.R) - Sovyet hüküme
tinin Vaşington sefiri hariciye nazırı B. 
Kordel Hu! ile bir saat kadar görüş
müştür. Zannedildiğine göre sefir, Sov
yet Rusyaya tayyare ve havacılık mal
zemesi ihracına karşı konulmuş olan 
mAnevi ambargonun refini elde etmeğe 
çalışmıştır. Bu hususta muvaffak oldµ
ğu zannedilmiyor. Mülakattan sonra B. 
Hul, ambargonun ancak cezayi müstel
zem hareketi olan memlekete karşı kon
muş olduğunu ve ortada yeni bir vazi
yet bulunmadığını söylemiştir. 

Nevyorktan bildiriliyor: 
iyi haber alan mahfillerde l.nnnedildi· 

ğine göre, Hu!, Moskova, 7.ay ı f memle
ketler için fiili bir lehlüke teşkil ettiği 
ve Sovyetler birliği askeri mahiyette 
olan eşyayı Almanyaya sevk etmeğe 
uğraştığı müddetçe Vaşington ile l\fos
kova arasındaki münasebetlerin ıslfıhı 
güçlükle kabil olabileceğini sefire söy
lemiştir. 

Danjmarka sularında bir 
Alman vaouru bat1rıl<l1 

.. ......--

~.\t ~J!.orc bakamazlar. Çünkü İngilte
\ ı l'a tansa hayat , e memat miicnde-
1t· ~:1~1nkta., biitiin milletlerin hayat l 

'il lıa allerini tecavüzden korumak 
~t: lltı t~~tnıektc n kan dökmektedir
~'.. ~ltbarla döktükleri \'C dökt~eek- . 
~ ~İi asgari hndde indirmek. harbi f 

~İti rı olduğu kndnr kısn bir zaman· 
~e~ t"rtıC!k için nzimkarnne hareket cy
~~ıltdc ~cvkiindedirlcr. Billıns~ıı harı> 
tıı'll i tılunan Almanynya, hnrp mal· 
ı1 tıı tlı \cı-cn, harbin dc\•amını teshil 

-
't İd ~llllckctlcrin rnınimi di~iiııcelc· 

ı t.Qll ~~leri ne olursa olsıın harckct
lı.I' ltal ıt bitaraflık ifade edemez. Ne
'ı~ ita ~1 ki bitar:ıflık mefhumu yuku
\'i ~ dcttiğimlz gibi tam 'e kamil 
~ ~~~ muhafaza edilmek imktinla
""-.~ I tın iş bulunu) or. Bu şnrtlar 
l. 'rj ?gilterc ve Fransanın abloka 

"
1 sıkı.ştırmak istemesini en ta
N\J Z İNCi SAHİFEDE -

Açık dcntzcle lıır ııaplLr batırıldıl. tan soıırcı 

K.openhag 3 (AA) - Danimarka hü- ğını ihlal hacliscsıni İngiltere l)ükümetJ 
kümelinin resmen bildirdiğine göre, r.ezdindc protesto etmi tir. 
S tinnes ismindeki Alınan vapuru, Dani- İSVECİN ZARAR! 
markanın kara sularında bir İngiliz talı- Londra, 3 (Ö.R) - İsveç bahriye ne-
tf'lbahiri tarafından hatırılmışbr. :ırarctinin neşretti i bir tebW e göre şım-

-····· ················································································ 

!Reisicumhur, lngiliz seJ 
firini kabul ettiler 

.Sefir, dün aksam Londraya . , 
H mu-. 

• • • • • • • • • • • • • 

teveccihen hareket etti 

Reisicümhurun Fransız artistlerine iltifatı 
E Ankara, 3 (Hususi) - Rcisicünlhur Ismet Inönü, lngiliz sefirini kabul ede-. 
: rek bir buçuk saat gerüşmüştür. : . . . 
: Ankara 3 (Husus)) - lngiliz sefiri, hükümetinin daveti üzerine Londraya: 
: gitmek üzere bu akşam ekspresle Istanbula hareket eylemiştir. Yarın akşam: 
: da Istanbuldan Lond!'aya hnreket edecektir. : 
E ANKARA, 3 (A.A) - Komedi Fransez artistleri tarafından bu akşam ve-5 
Erilen Andkwmaque piyesinin temsili esnasında reisicümhur ismet Inönü,5 
: Halkevi tiyatrosunu şerefJcndirmişler ve temsiJden sonra nrtistJcte iltüatta: 

Ablokanm teşdıdiııc karar tıercn 
lngiliz BQ§vekili, hariciye nazın ile 

S bulunmuşlardır. . 5 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zelzele ve sel 
Amasya, korku içinde 

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

Mü na k a/ at kısmen durdu - Yugoslav yada da 
korkunc ve zararlı seller oldu • 

~~~-~--:x*x~--------
Ankara, 3 (Hususi) -- 48 saatten tahribat derecesinin tesbiti.ne başlanmış· 

beri devam eden şiddetli yağmur ve kar tır . 
erimelerinden Yeşil Irmak nehri yüksel- Amasya, 3 (Hususi) - 5 metre yük
miş ve taşmıştır. Amasya dvannda bir selen Yeşil Irmak, Amaııyaya 25 met
çok koyler, bahçe ve tarla lareu altında re menfede bulunan Ovasaray, Kaya• 
kalmıştır. Nehrin ve ırmakların yüksel- ba~ı, Karasevir, A kduran. K1%ılca, Ak
mekte bulunduğu evvelden haber alın· salın Belmedik. Güllük, Karaköprü, Ka
dığı cihetle derhal tedbirler alındığın- bakçayırı, Sıraböcüklük Sigere ıre Ye
dan İnsanca zayiat yoktur. Amasya şeh- nice köylerile Amasyanın etrafındaki 
rinin ortasından geçen çayın etrafındaki yüzlerce bağ ve bahçeleri istila etmiş
sedlere ııu hücumu tahribat yaptığından tir. Bu köylerin bütün mezruatı ve mey
iki taraftaki evler boşalttırılmıştır. Halk ve ağaçları ve bir çok evleri kamilen su 
büyük b ir korku içindedir. Hasarat mü- altında kalmıştır. Tuğyandan daha önce 
him olmakla beraber tesbiti için suların haberdar olan vilayet, derhal bu köylere 
çekilmesi beklenmektedir. Yeşil Irmağın icap eden tedbiri alarak halkı bu tehlike 
taşmasından dolayı Samsun - Sivas ara- mıntakalarından uzaklaştırmış olduğun
sında demiryolu ve kara yollarında mü- dan şimdilci halde insanca zayiat olma
nakalit durmuştu r. Amasyada ilci zelze- ınıştır. 
le kaydedilmiş, bazı duvarlar yıkılmış- Yugosla11yada zararlar 
lır. Londra, 3 (ö.R) - Blagraddan ge-

Samsun ve Çarşamba civarında da len haberlere g(>re, buzların erimesin
tugyandan bir çok evler boşaltılmış ve den dolayı nehirler, altmış seneden beri 

- -·-- görülmemiş şekilde en yük.sek seviyeye 
Bir Af rodit davası - soNu 3 üNcü SAHİFEDE -

Mısır, her taarruza 
karşı koyacak 

Nahas Paşa 

Londra, 3 (A.A) - Kahirenin ıyı 
ınembamdan öğrenildiğine göre, Mısı· 
rın milli fırkası olan Vefd fırkası, kon
gresinin hitamında fırka lideri Nahas 
paşa, İngiliz sefiri Sir Miles Lampsona 
bir karar sureti vererek, Mısırın İngil
tere.re müttefikan dostane el uzatmış 
olduğunu ve Mısırın her türlü taarruz 
te~ebbüsline karşı koymağa azmetmiş 
bulunduğunu bildirmiştir. 

--------~--~-------~~·~-~-----------~-------
daha neticelendi 

--·--
uCümhuriyeın in 
ne,rlyat müdürü 
mahlıum oldu... 
İstanbul, 3 (Yeni Asır muhabirinden 

telgrafla) - (Afrodit) dfıvası esnasın
da Cümhuriyet gazetesinin Konyalı İb
rahim Hakkıya dair neşrettiği bazı ve-
sikalar üzerine, İbrahim Hakkı tarafın
dan açılan dava bugün (Dün) altıncı 
~sliye ceza mahkel11Ç!iinde neticelenmiş
tır. 

Cüınhuriyet gazetesinin nc.şriyat mü
dürü Hikmet Münif, dört ay hapse Ye 
'i5 lira tazminat itasına , bundan evvel 
hakkında hükmedllmis müeccel mahku
miyetlerinin de aynen infazına kabili 
temyiz olarak mahkum edilmiştir. 

:········································ . 
~ Parlamentolar 
• 
· birliğinde 

---. 
~ 1 ürkiyenin sulh f aa·: 
~liyeti takdirle anıldı~ . . . - -.,.--
~ Bey~eimileı parıa
~ menr.oEar birliği 
: l!on . .; r-ıe~!n~eld rnM· • 
: r h ~:;R!trımız döndü : 
: İstanbu l , 3 (Yeni As r muhabıı in- E 
: den te!~"aOa ) - İsvi<-rcnin Lugano = 
ı;-ehrinde l eıplaıı.ııı beynehıilC'l par- : 
ı ·weato'ar birli0 i kon ıe•Jne iştirnk: 
e.ınis olr-n muralıhaslarıınız gem.'- :. 
ı -ı1 NP.ci i le Fndıl Ahmot burnva 
dörıdülc"r. -
General Naci vukubulan beyana

tında, 'Iürkiyeriin sulh yolundaki 
faaliyeti kongrede bür ük takdirle 
karşıland ğın• ve Türk milletine 
karşı sevgi tezahürlerinde bulunul-
dıı_ğunu sovledı 

Uyuşamıyorlar 
Sov yetler, Finlandiyayı 

tazyik ediyorlar 
Bu yüzden müzakerelerin betaetle 

ilerl~diği bildiriliyqr 
Helsinki, 3 ( AA) -- Juko Paıikivi 

ile Prf. Vaino Voionmaa hala Moskova· 
da bulunmaktadırlar. 

Finlandiya mahafili, bundan müza• 
keratın tahmin edildiğinden daha ziya
de betaıle ilerlemekte olduğu neticesini 
çıkarmaktadırlar. 

Salahiyettar mnhafil, Sovyetlerin ye
ni bir takım mütalebat ileri tıÜrmüş ol· 
duğuna dair ecnebi menbalardan tereş
;şüh eden şayiaları tekzip etmektedir. 
Maamafih müzakerelerin gecikme.si hak· 
kında Helsinkide hiç bir sebep gö tc
rilmem~tedir. 

l\lüııahitlt!r, on zamanlarda Sovyet
ler - Finlandiya hududunda vukun gel· 
miş olan hadiselerin tekerriir etme.mi~ 
olduğuna işaret etmektedirler. 

Sıyrısi mnhnfil. hadi atı sükun ile kar
ııılnmakta ve bilhassa Finlandiynnın 
iman " e yenibn~tnn tensiki işi ile rne.ş· 

- SONU 3 ÜNCÜ Sl\IIİFEDE -

1 
F enerbahçe - G.Saray 

yarın geliyorlar 



SA.RIPB2 

ŞEHiR H Bitaraf lıtıl1 
Manası 

Tefrika: 35 YAZAN: Şahin Akduman 

lzrnirde Şarap 
fabrikası --·--•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu sene içinde yapda· 
cak 35 milyon kilo 
tütün biriktirildi 

önce bu kirli işe bulaşmanıak gerek-
ti, şimdi iş işten geçti •. İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 

mali yılı bütçe projesi Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. -------~--~*x.--------~----~ 

Devletin maddi, manevi iktidarını 
elinde tutan bu adam öyle kolaylık· 
la mağlup edilebilir miydi? .. 

Hem işte tarih meydanda... Ma
zide hal' işine her kim karıştıysa, 
neticede mutlaka bir felakete uğra
mış değil miydi} .• 

Ah, durup dururken ne diye böy
le tehlikeli bir işin içine bumunu 
sokmuştu~ Herkes onu akıllı, cin 
fikirli sanmakta idi ama, meğerse 
bir zerre zekadan bile mahtum 
imişi.. 

işte Sadrazam bulunuyordu ..• 
Olan biten bütün şeylerden ilk ön
ce onu mesul tutarlardı ... Nasıl boş 
bulunmu§tu da, tıpkı konaktaki 
beyler gibi bu ak sakalını, Ser
askerin eline kaptırmıştı? ... 

Mehmet Rüştü paşa korku ve 
nedamet ateşleri içinde böyle cayır 
cayır yanarken odanın kapıa& bir
den bire hızla açıhverdi ... 

Aman Yarabbi, SadTazamın canı 
adeta ağzına gelir gibi oldu ... Azkal
sın, sandalyeden teker meker yere 
yuvarlanıyordu ... 

Bu gelen muhakkak:, ya haıma
beyinci, yahut da Hünkarın ~ka
tibi olacaktı).. Mutlaka padİ§ahın 
mühürünü evinden almağa geliyor
lardı ... 

Amk ne yapılsa boş! .. Sadrazam 
mukadderata tabi ıztırannda kaklı
ğını anlatan bir teslimiyetle boynu
nu büküp, odaya giren adamın kim 
olduğunu anlamak için kapıdan ta
rafa döndü... Bakb .. 

Hayır ..• içeriye giren ne başkatip, 
ne de başmabeyinci idi... Sadraza
mın hizmetine memur hademeden 
biriydi.. V c Sadrazama doğru ilcrle
yüp dedi ki: 

-- Mithat paşa hazretleri Ziya 
ve Narnuk Kemal beylerle birlikte 
geldiler... Kendilerini kabul buyu
rup buyurmıyacağınızı sorarlar ... 

Hay AIJah müstahakkını versin 1. 
Hiç böyle ansızın içeriye dalip insa· 
nı korkuturlar mı? ... Sanki yangına 
gider gibi böyle tel.aşla gelmekte ne 
mana var? ... 

Sadrazam o dakikada tutulduğu 
korku buhranının acısını hademe• 
den çıkarmağa karar verdiğini an
latan bir sertlikle: 

- Behey adam, dedi .. Sende hiç 
saygı, izan yok mu? .. Kapıyı tıkır-

KISACA: 
•••••••• 
uMn nin mtilayemetL 

-l:r-

datmadan içeriye girme diye sana 
tenbih etmedim miL. Bu terbiye
sizlikten hala vazgeçmedin ... Yıkıl 
karşımdan!... Git paşa hazretlerine 
ve beylere söyle. .. Hemen te~rif et
sinler... Hademe gittikten sonra 
Sadrazam kendi kendine söylene
rek: 

İzmirde kurulması kararl~tırılan şa
ı ap fabrikasının hazirandan sonra inşa
sma başlanacaktır. İnhisarlar idaresi, 
her gün alıcısı biraz daha artan Türk 
şaraplarından bu sene 950 bin litrenin 
ihraç edileceğini tahmin etmektedir. 

İdare, 1939 senesinde, daha evvelki 
yıldakinden iki milyon faz.lasiyle otuz 
beş milyon kilo tütün stoku yapmıştır. 
Bütçe projesine göre, İnhisarlar umum 

- Ama bu kadar korkmanın da müdürlüğü bu sene İstanbuldan Anka-
hiç manası yok ... Dedi .. Boşu boşu- :raya taşınacaktır. Memurların harclra
nai şte kendimizi üzer dururuz ... iş h: ve nakil masrafı karşılığı olarak hüt
olacağma varır... Evvelce bu kirli çeye 120 bin lira konulmuştur. 

inşasına b:ışlanıl~ olan İstanbul Pa
işe bulaşmamak gerekti. Şimdi iş iş- şa bahçe rakı fabrikası da bu sene ik-
ten geçti .. Ne yapalım, alnımıza ne mal edilecektir. 
yazıldı ise, haşa muhakkak gelecek- Aynca her sene olduğu gibi bu sene 
tir... de idari muamelat hakkında kurslar 

~çılacak, kaçakçılıkla mücadele için ye-
Sadrazam böyle kendi kendine ni tedbirler ittihaz ~ilecek. mücadele 

söylendikten sonra sandalyesinden ve haber alma t~llitı tevsi olunacak
kalkıp ziyaretçileri kabul etmek tır. 
için kıyafetine bir az çeki düzen ver --·--
meğe koyulmuştu ... 0 kulların 

temizlik islerine • 
O aralık kapı tekrar açıldı ... Ön

de Mithat paşa, arkasında da Na
mık Kemal ve Ziya beyler. odadan ait yeni bir emir 
içeriye girdiler. 

- Galiba, sizi rahatsız ettik .. Fa
kat çok müstacel bir iş zuhur etti .. 
Bunun için zah fahimanelerini tas
dii göze aldırdık... Aman efendim 
rahatsız olmayınız ... 

Bu sözleri, peşinde beyler olduğu 
yavaş yavaş Sadrazama doğru iler
leyen Mithat pa§<l söylemişti.. 

Sadrazam - Aman o nasıl söz 
paşam~ Teşrifinizle beni tasdi değil, 
bilakis ihya etmiş oldunuz... Rica 
ederim, şöyle buy,ur.un, oturun .. 
Zatıalinizle görüşmek şere'fini bize 
kazandıran o acele İş ne dir aca
ba?.. 

Mithat paşa ile Ziya ve Namık 
Kemal bey}ey kanepelere geçip otur
dular ... 

Maarif vckfileti, okullann temizlik iş
leri etrafında yeni bir emir göndermiş
tir. Şimdiye kadar ekseri okullarda te
mizlik işlerinin sabahleyin, talebenin 
geleceği bir zamana tesadüf ettirilmesi 
mahzurlu görülmiiş, bundan sonra te
mizliğin akşamları son dersten sonra 
yapılması ve temi.dik yapılan yerlerin 
uz.ıTı müddet havalandırılması emredil
miştir. Bununla ber.ıber sabahlan tek
rar sınıf ve :nraların toz.larının alınma
s:nın usul ittihazı tavsiye edilmiştir. 

Vekalet, kız yatılı okullannda talebe
nin, ynpabileceği temizlik işlerine ve 
okulun tertibine iştirak ettirilmesini 
foydtılı görmüştür. Bu surette kız talc
t:e, daha mektep hayatında iken ev hiz
metine ve alelumum tanzim işlerine 
alışacaktır. · --·--Büyük Şehir oteli 
yapılmağa başlanıyor 

Sadrazam da makamına yeniden Belediye, Şehir gazinosunun arka 
yerleşti... Mithat paşa, kulaktan kısmında büyük şehir otelini ~ etme
takma gözlüğünün camları arkasın· ğe beşlıyacaktır. Hl\zırlanan keşfe göre 

otelin temel inşaatı 35 bin liraya mal 
da gizlenen zeki nazarlariyle Sadra- olacakbr. Temel, toprağın çürUk olma-
zamı süzerek dedi ki: sından dolayı, beton ıtazıklar yere ça

-Bütün Osmanlılar için bir saa- kılmak suretile tarsin edilecek ve otel, 
det ve kurtuluş saati olan vaka "i bunların üzerinde yükselecek.tir. 

Bu sayede otel, :ı.eb:elelerc de muka
hayriye günü işte artık gergi gibi vemet edebilecektir. 

geldi, yalıdaştı... Bütün Osmanhlılc -·--
yarınki gün yeni bir devire kavuş- Cümhariyet korulup 
muş olacaktır... MaJumalinizdir ki Eşrefpaşada Cümhuriyet koruluğu in-
biz bu işe ancak rejimin değişme- saatı devam elmektf'dir. E.ski meznrlık
si ve Meşrutiyet usulünün kabul İarın üst kısmının da koruluğa ilavesi 

muvafık görülmüştür. Burada 1500 lira 
edilmesi için girişmiş bulunuyoruz.. sarfiylc su tesisatı vücuda getirilecek-

Acaba cülusu hümayun vukuunda tır. 
bu ciheti ahaliye tebliğ için bir ilanı --•--
resmi hazırlandı mı ı .. Zelzele lelAketzedele· 

Liıtfen bu husus hakkında beni rine İzmirin yardımı 
ve beyleri tenvir buyurur musu- Erzincan ve havalisi zelzele felaket-

zedeleri için tüccar Halim Alanyalı 500 
YAZAN: J:c.uca K.. K•mil Aktaı nuzL. lira, Şekerci Recep Yener 10 lira ver-

Sadrazam - ne gibi bir ilanı res- ınişler, lstnnbulda İ. Stenerman hesa-
Türk harfleri içinde •M• ye dikkat mi/ bittabi cülusu hümayun vuku- bına İzmir İncir ve üzüm tarım satış 

edin, onda daima milsbet, mtilAyemete unda öteden beri adet olduğu veç- kooperatif birliği de 500 lira vermiştir .• 
ve mahcubiyete giden bir hal vardır.. Böylece, felaketzedeler için İzmirde 
«M•, kuzunun masum ve mülayim sesi hile bilciimle resmi makamlara icap toplanan fane 146197 lira 16 kuruşa 
olduğu kadar ınemnurüyet ve mahcubi- eden tebligat yapılacaktır ... Zatıali- varmıştır. 
yeti de ifade eder. •N•, bunun tamami- nizin ilanı resmiden muradınız --•--
le tersidir. Genizden gelen nezleli bir burnudur/... Mektupçular arasında 
!.es olduğu kadar menfinin ta kendisi- 0 k yapdan değı·c·iklik"•er 
dir. Fransızların •No• su •N. lidir. Al- zamana adar söze kanşmıyan y-----ıı.& 
manlarm cMay:nn ı da öyledir. Ulahlar Namık Kemal bey müdahale edip Antalya mektupçusu BB. Fuat TUr-
hayır diye •Neyma• derler. Fars- dedi ki: koğlu Burdur mektııpçuluğuna, Bur· 
lhrın •NaD sı mnlOm_. Natamam diyen aur mektupçusu Cemil Sargut Antalya 
menfi işaretlerinde de ıN n yi buluruz. l!lektupçuluğuna, Manisa mektupçusu 
:Sizim •M• böyle mi? .. O ister kilçük, Ahmet Şevki Birsel Niğde rnektupçulu-
i!ter büyük, ister gotik veya fantezı1ı: ğuna, Rize mektupçusu Şefik Aydın, 
yazılsın, üç nyak iistünde duran ve san- Manisa mektu1>9.uluğuna, Niğde mek· 
ki sırtını okşatacak munis bir mahlô.k 1 upçusu Tevfik Oikaıa Kırklareli melı:-
tmiş gibi mütevazi bir tavır iç~ir. tupçuluğuna, Kırklareli mektupçusu 
Araplar bu sesi mim ile ifade ederler.. yelli Emai-et .......... Hilmi Besim Tuz.yılmaz Rize mektup
Mimde dudakları büzen müstehzi bir •.7 çuluğuna, Mardin mektupçusu Muhittin 
tebessüm gizlidir. H<!l' hangi bir yere . Yeni emniyet müdürümüz B. Sait Malkılıç Erzincan mcktupçuluğuna, 
şlibdi bir işaret koymakla mim neza- Öze.rin bugün Ankaradan şehrimize Kurtalan kaymnkamı Nail Ökdem Siirt 
betini kaybetmiş bir hal alır. Bizim gelmesine intizar oJunmalttachr. mektupçuluğuna maklen tayin edilmiş-
muhteşem •M• ma böyle şaibelerden B. Sait, evvelce hmirde polis adli kı- !erdir. 
teridir, öyle ki göründüğü yere ihtişam sun riyasetinde bulmımuştu. - -·--
veren, yanındaki kelimelere başka göl- -·- TREN KAZASI 
~eler ve figürler ~çan bir hususiyet Devlet kll'tasiyeleri Ye T AHKİKA Ti 
Uişır. Araba maraba, tekerlek mekerlek .____:ı fÜISl8J' F ıı · Alsa ak 

l 
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yalan ma an, yağmur mağmurda •Mn l ·· ·r k •-L'-' 
·fi. lerinde ükümetin" •• • esmi d ge en muessı tren azası ı.c&lıAikatına 

rJn rola bUyliktür.. Ben, ne •M• gibi uzer h . Ar • a~- diin de adliyece devam olunmuş ve ka-
yumuşak olmak, ne de •N• gibi menfili- gasıdbulunanl dave Mali~eda~kale~ kırtası: zrı hakkında tanzim edilen bazı raporlar 
ği benliğimde bulmak istemem. •X• de ye epo arın n resmı ıre, nım resmı müddeiumumilik'" tetkik dil ı...+; 
h hull k d l • - le } fij" • Lt. \(C e m._.,,..r .. 

ir meç ü var ır, sevmem, ma um ~uess~ re mena . umwru~~ye ıw- Makinist halen mevkuf değildir. Tahki-
olmak isterim.. •Kn, kudret üadesidir.. d!m cemıyetlerc bedelı mukabilinde ve- kabn neticesine göm vaziyeti belli ola
Ona benim gibi babam da göz koymuş, rilen kurşun kalem, kiğıt ve kalem uç- caktır. 
Kfunit olmuş, bana Kemal demesiyle larmm, bu gibi eşya ile münasebeti ol- ___________ ;:.,._ __ 
ı K • ~ ı baba oğul sevmiş oluyoruz .. Bu mıyan kimseler ve bilhassa mektep ço
lX>yle olmakla beraber babam da, ben cukları tarafından ~k fa:ı.la kullanıldı
de •M• lik var. Akt.ıslığıın çeşniyi de- ğı nazan dikkati cdbetmiştir. 
ğıştirmiş •A•, babadan gelen bir isti- Devlet memurlarına resmi işlere kul
nasla 'abancılık vermemekte, •K • nın lanmalan için verilt!n malzemeyi :zati 
kudr tini tc-kı·ar etmek ile •T• tılsım, ihtiyaçlarında kullandıkları anlaşılmış-
•$• den .:Imak mukadder imiş .. tır. Devlet malını hususi işlerde kulla-
Ne hırçuı çirkhı meübler, ~ ve kendilerinde ~vlet. 

......................................... 
~ Gelenler, Gidenler E 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. H. Parti müfettişi ve İstanbul me

busu B. Galip Bahtiy.ır Manisaya gide
rek donmüştür. 

Bingöl mebusu B. Necmettin Sahir 
Ankaradan Be d elçi ~· · ataşemı-

Onunca İzmir Fuarı hazırlıkları 
----------~*x--~----------

Bir çok ecnebi devl~t 
Fuarımıza iştirak ediyor 

--·--Cebir ue flddetıen ,._...., 
örJır11elı, halı ve,,,,.... 
naefluımJapına sa#' 
gösterenlere arıa~ı:;,, 
uil'naelı demelı dep.~ -·- ~,,,, - BAŞTARAFI 1 NCİ SAH~ 

bii bir halı: olmak tanmıak icap e#·.,. 
x*x Müttefikler ablobyı sık:ış~ ~· 

inhisarlar idaresi laar sigaraları, Posta U. Mü· terlerken yine bitaraflamı hus~ ,,,... 
dürlüğü de bir seri Fuar pulu hazırlatmaktadır yetterini de göz önünden uza~ ~ 

------x*x yorlar. Tatbik etmek istediklerı ~ 
Belediue reisi Dr. Behçet Uz, 940 iz- Hükümetimiz.in resmen Budapeşte pa- bitaraf memleketlerin iktısadi b~ ... _, 

3 
......... - kalmıak .. _Ll"---!.... ·, o··-1:-ece-mir enternasyonal fuarının vaktinden nayırma iştirak kararını vennesi, Ma- ... _ - ---- ııaı IAClllllı ısa~ ~ 

evvel hazırlanması için fuar fen heyeti- caristanda gayet müsaid bir şekilde hiyettedir. Bitaraflara yapılmak i~ 
ne dün yeniden bazı direktifler vermiş- karşılanmıştır. Macarların da Izmir en- teklif, istihsal maddelerini, nıad~l ~ 
tir. Bu sene fuar sahasında bir çok ye- ternasyonal fuarına iştirak etmeleri müttef.ıklcre satmak Ye ınütckab~ .. 
niliklcr yapılmaktadır. kuvvetli bir ihtimal olarak ileri sürülü- tiyaçlarını müilefiklcrden al ~ 

Bu meyanda seı·gi sarayındaki stand- yor. Hatta istatistiklere dayanarak "Jl'I 
tar yeniden tanzim edilecek, dekoras- Dost Sovyetlcr birliği hükümeti de yıllnra nazaran ihtiyaçlar tesbit • bOI"' 
yon işleri büylik bir itina ile hazırlana- her sene olduğu gibi bu sene de fuarı- kontenjana bağlanmak isteniyor ~ tr 
caktır. ıntza iştirak etmek kararındadır. Sov- dan da istihdaf edilen gaye transı~ 

Hariçten ve Istanbulclan bir çok sa- yet pavyonunda teşhir edilecek eşyanın liyle Alııumyaya ınl kaçın• ~ 
nayl müesseseleri sergi sarayında bir kısmı Istanbuldaki Sovyet ticaret lel'in Wisnü ıUyete daya~ •U-
stand kiralamak üzere fuar komitesine mümessilliğine gelmiştir. Bunlar Istan- !erini önlemektir. Eğor müttefikler Jı' 
müracaatte bulunmuşlardır. Bunların bulda tanzim edildikten sonra Izmire ya hürriyeti adına hnrbederler~ 
kira muameleleri yapılmaktadır. getirilecektir. nleŞ'rU müdaraa haklarnu im• ~ 
Fuarın dekorasyon işleri, celbedilen Fuar için bir ÇOK Avrupa trenlerinde sa kendi milletlerine karşı ~%1 ~ 

mütehassıslar tarafından mükemmel tenzilat kabul edildiği gibi vapur kum- ifa etmemiş sayılabilirler. V'!,~~.rta 1111 
bir şekilde yapılacaktır. Tenvirat l~le- panyalan da tenzilat yapmağı deruhte )ann bir Alman zaferini dog\P~ ~ 
ri de geçen senelerdekinin fevkinde bir etmişlerdir. netice bugün Almanyayı beslelll~ 
mükemmeliyette olacaktır. Fuar günlerinde Izmire Ankar.ıdan yen bir ~ok milletlerin hayat ~ ~ 

Kültürparkta ve fuar sahasında eğ- ve Istnnbuldan yolcu tayyareleri gele- ferine mal olabilir. Harpten ~ 
lence işlerini hususi bir komite idare eektir. Y'ıne fuara mahsus olınak üzere çıkacak bir Almanya dünyada ·~ 
edecek ve 20 Ağustostan 20 Eylül tari- .inhisarlar idaresi cizmir fuarı sigarası> hakkından, Alman milletinin sdl"'"",_
hine lcadar devam edecek bir ay :ı.arfın- namlyle bir sigara hazırlatmıştır. Posta başb hiç bir hak tanunıyacaıtıı'~ 
da her gün b~ka blr hususiyet ve eğ- umum mUdörlilğU de bir seri fual' pul- tiln harpten korkan, Alnuıft te ~ 
lence içinde geçecektir. Jarı hazırlatmaktadU'. den yılgınlık gösteren mnle~ ;ti 

Bu sene fuara iştirak edecek ecnebi- MtLA.NO VE BUDAPESTE bir ihtimal karşısında şimdıdetl _. 
ler geçen senekinden noksan değil, hat- SERGiLER! ~etlerinin ne olal>ileceğini tayin ~ ~ 
tA faz.ladır. Fransa, Jngiltere, Iran, Yu- Milano ve Budapeşte set"gilerine res- bit edebilirler. Müftefil:lere yalnrt 
nanistan gibi dost memleketler şimdi- men iştirak edeceğimiz lçhı hazırlıklara pati göstermek: kafi değildir. fi': 
den pavyonlarını tanzim ettirmeğe baş- başlanm!§tır. ~u iki sı:rgide g~l bir~r Nitekim c~lıan ~~~umi cfkfı!~d 
lamışlardır. Italya pavyonu da mükem- stand inşa edılmektedır. Sergıde teşhır landiyaya ıoste.rdii'ı ea ~-~ 
mel bir hale ifrağ olunacaktır. edilecek maddeler gönderilmiştir. hu kahnman milleti fcıüseffca ~ 

manuştır. Ilitaraflar harpten ~ 
lirler. Fakat ayni derecede ~·-, 
beslemekten de çekillmelı:: TaP ~ 
kelleftirler. Skandina\'ya eterle rfJIJ,_ 
Finlandiynya kar.şı oynadıklar• 0~ 
neticesini görtiük.. Bu de\•letıeı ~ 
f<"ransız ablolcasmın şiddetinden ~ 
edeceklerine .her giia ~ ~ 
dan batırilaa tüaar ,emileT.i... ~ 
knldığı tehlikeye ~ feryadı. ~ 

ihracat birlikleri U. He
yetleri bugün toplanıyor 

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

V ~haletin tensıbi üzerine 
idhalat birlikleri 

lzmirde de 
kurulacak 

bazı clsalıır her lınldc daha i!nbctlf ~ 
bt yapmış olacaklarflır. s· re~ "" 
manası cehir ve iddetten iirk~~ 
yuıı eğnıck, hak ve adalet ın~ ~ dl' 
na sayg~ ~ö~tercnlere ar'?1. ~e,~'1~ ~ 
ıuek degıldir. Şuau ıla ılave e 

-----------x*x--~~~--
Ihracat birlikleri için Vekiller heye- 1THALAT BtRLlKLERJ: 

tince hazırlanan nizamnameler. dün, Ti
caret vekfiletinden şehrimjzdeki alaka
dnrlara gelmiş ve Izmirde evvelce kuru
lan birliklerin vaziyetlerini, yerü nizam
namelere intibak ettirilmeleri istenmiş
tir. 

ihracat birlikleri umumi katipliği 
dün bu işle meşgul olmuştur. BugUn 
bütün ihracat birlikleri umumi heyet
leri toplanarak evvelce kabul edilen 
statülerini tashih edeceklerdir. 

Yeni kabul <?dilen ni:zamnaıneye gö
re, eski birlikler yeni birliklere inkılap 
edecek, unvanları, yeniden tescil edilen 
şekle intibak ettirilecek ve idare heyet
leri seki.zer kişiden ibaret olacakbr. 

Bugün yapılacak olan toplantılarda 
idare heyetlerine yeniden iltihak edecek 
liza da seçilecektir. 

Ticaret vekAletl, lzrnirin bususiyctle
rlııi nauırı itibara alaraK, -ba-zı ithalllt 
birliklerinin Izmirde kurulmasuu ten
sip eylemiştir. Bu hususta şehrimizde-
ki altikadarlar tetkikat yaparak bir ra
por hazırlıyacaklar ve Ticaret vekaleti
ne göndereceklerdir. 

Ambalaj qyası, çuval, bağ levazimi, 
kükürt ve Gözta.şı ithalatı yapacak bir
liklerle diğer bazı birlikler Izmirde ku
rulacaktır. Bunların hazırlanacak ni
zamnamelC?ri hemen tetkik ve kabul 
edilecektir. 

Haber aldığımıza göı:c manifatura \'e 
tuhafiyecilerin Vekilete aksettirilen te
mennileri de tetkik edilmektedir. lzmir
de \•e İ.stanbulda manifatura ve tu
hafiye için ayrı birlikler kurulacaktır. 

Galatasaray mı? 
F enerbahçe mi? 

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

Altay ile yapılacak Altınordu ve 
müsabakaları hangisi kazanacak? 

--~-----x*x-~-~--
Istanbulun en eski ve en meşhur ta- yalnız şu ciheti bugün için ilive etmeyi 

kımlarından Fcnerbahçe ile Galatasaray lüzumlu görüyoruz ki, geçen hafta Is
yarın, milli kiline müsabakaları için tanbulda yaptıklan müsabakada bu iki 
şehrimize geliyorlar. Son on beş sene takını 1-1 berabere kalmak suretiyle 
içinde Izmirda muhtelif zamanlarda milsavi bir kuvvet teşkil ettiklerini gös
yaptıkları müsabakalar ile spor muhl- temrişlerdir. Ancak, mU!avi kuvvette 
tinde yUksek bir heyecan yaratan bu olmalarına rağmen bu iki takunın oyun 
iki .kıymeUi futbol takımını yine Alsan- sistemi itibariyle birbirinden çok !addı 
cak stadında alkışlıyacağız. Fenıerbahçe bir tanda futbol oynamalan burada ya· 
ve Galatasaray ... Türk futbolunun yü- pacakları iki müsabakanın ayrı çeşnide 
zünil Balkanlarda ve hattA Avrupanın cereyan etmesini intaç edecektir. Yani 
muhtelif yerlerinde bile ağartan, mf!Ş- Fenerbahçenin teknilt oyun sistemine 
hur futbolcularımızdan çoğunu yetişti- mukabil Galatasarayın daha fazla ener
ren bu iki takım yine bir çok milli fut- jiye dayanan nıeşhur oyun sistemi.. 
bolcularınuzdan mürekkep olarak lzmi- Her iki sistemde de ayrı ayn yüksek 
re gelmektedirltt. Bilhassl şurasını blr muvaffakıyet gö8teren bu takımla
kaydetmek lizımdır ki. §imdiye kadar rm. Izmirin ilci güzide takımı olan Al
Istanbulun böyleı en kuvvetli iki takımı tmordu ile Altay kaqısmda çıknra
birden lzmire gelm~. Onun için bu cakları oyunm da fazlastyle muvaf
ziyaret Iunir spor tarihinde ilk defa fak olacaklanna şimdiden emin olabili
kaydedilen mühim bir hAdise teşkil et- riz. 
mektedir. Izmir takımları.na gelince: 

Bu milsabakalann bir hususiyeti de Altmordu ve Altay da şüphe yok kl:, 
her iki misafir takımın birden aynı Izmirin bugün en kuvvetli iki takımı
günde birbirini müteakip iz.mir futbol- dır. Bunlardan Altuıordu lstanbuhın 
culariyle müsabaka yapacak olmaların- Galatasarayı gibi enerjiye, Altay i~ 
dadır. Fenerbahçe gibi tekniğe ~yanarak oy-
Şu suretle birbirinden güzel ve birbi- namaktadırlar. Şu halde 6 Nisan Cu

rinden heyecanlı iki müsabakayı UÇ sa- martesi günU ilk oyunu oynıyacak Fe
nt gibi uzun bir z.aınan zarfında ve SÜ· nerbahçe • Altay arasında bir teknik 
rükleyici heyecan içinde seyretmek im- oyunu, bunu milleakip yapılacnk Gala
kanı elde edilmiş olacaktır. Bu yazımtt- tasar.ıy - Altınordu müsabakasında ise 
da, her iki Istanbul tnkımının kuvveti fevkala<le bir enerji ve hey~cnn müsa
hakkında fa1Ja bir şey söylemiyeceğiz. bakası yaratmış olacaktır. 
Bunların her ikisinin de on küsur fut- 7 Nisan Pazar günü, bunun aksi ola
bol takınu içinde her sene milli küme- cak, yani Galatasaray - Altay, teknik 
ye girmiş olmaları ve yukarıda da bahs- Fenerbahçe - Altınordu milsabakal~ 
ettiğimiz gibi Türk milli takımı eleman- rında teknik Vf9 enerji karşı karsıya 
larından çoiunun bu iki takım · iade edecektir. 

umdır ki alılokanın şiddeti ~ ~~ 
f-.arltin :uumauna mani olah~ ~~ 
)"anın daha kısa bir nmaudıı iti~ 
ve lııuurn kn vuşınası demcldir ~ 
daa bütün düuya naillet1eriniı1 
olınası icap eder. .,;c_ı ı; 

Yalnı.ı. mwttcfildcrc dü~en ~ 
tedllirleri alırken bitaraf meJll ~ 
iktısacü buhrana mnrm: bırak1~fit· 

na ~~~ela j:CZiô~ --·--. '" BiT katil on ilıı 11 

mahkum oltlıı ~ 
Kemalpaşa kazasıııın YuJau\ ~ 

küyü halkından Mehmet ~rı. ~ 
<len suçlu Hasan oğlu Ali Gil ad_~ 
ceza mahkemesinde uwn ın ~ 
beri devam eden rnuillık~rncsi :ı:ı.e 
~~· );I' .. ~. divt r 

Bir çok safhalar g~çiıen bu "';..., 
rarn ~1:.1.mış ve J>~U 12 yJ ~" 
sc. ~00 ı · ·3 taz.min.d öJ !.;ıeğc 
edilmiştiı· •• 

-·-- .. tı Denizli'de Inofl 
zaferi • jııD'a 

Denizli (Yeni Asır) - ~..M~ 
7.aferinin 18 inci yıldön~ ı-s--';; 
d~ kalaoolık. bir kitle ~~ 
edilmiştir. Muhtelif ıı..tipler. ~
feri ve İsmet İnönü hakkında 
vermiştir. 

--·-- tıi Denizli'de 
güreşler ,,;-_ 

Deıı.Wi, {Ye.c.i Asız) - 8~~ 
teaddit gürqler. y~· ~,,. 
bQi pehlivanı Tekirdağlı S~_:..ı, ~ 
be§li Kasım Taiariyi 19 d~ .Jı.Y 
miştir. 'tl ,-

Kara Ali, Alman Villi ;ıı.urı _J'J,'} 
kada mağUlp etmiştir. ~· 

Manisalı lia1il, C.öııeuli .:.t-di 7• 
Mandıralı Ahmet te Çallı NifP" 
mişür. 21 
, ............................ ,~~! 
Yunnın saadet ve va~~: 

raıı, aile dilğtim.tinil ktıf""~ı--i 
çocuktur. Çocuğu sev. Se~ }ıP'~: 
mahrum bikes yavruları f,JitfY_J, i 
Yılda bir lira ver. çoculc rtJ11l ,,1 = 
kurumur..a üye olmanızı 1'11 ,.-•• 

ı dil •••• 
gıy a er. ••••' •••••••••••••••••••••••••••• 

da başlanacaktır. ~ ** ~tır·~ 
Cumartesi ve pazar gunt1 trttt'J >~ 

yapılacak milli kiline nıaçl rıtl~' 
<'Ylemck üzere Fenerbahçe ~J:ı!: 
rinden B. Zc>ki Rıza dün ~~ 
ze gelınis \ e sporrolar tara 
şılanmıştır. 



YEJllASlll 

lliç beklenmiyeo sürprizler 
Alman sıyaseti, son 

ehemmiyet 
günlerde Türkiyeye fazla 
vermekte • • 

1n11ş 

liirk - Sovyet mü~asebetlerini nasıl 
görüyorlar, lngiltere ne yapıyormuş? 

n!AdaO&>" - *- k A k d " " b" 1eti .--ytc - Mngyar Neınzet gaze- rin Sovyet Rusya ile olan dostlukları- bilhassa Ba u mınta ·nsuı a. gunun 1-

~~Yor: ının pek e--ski bir mnz.isi yoktur. Türkiye, ıl'indc Türk~er tarafında?, yapıl ı1:°:51 
t~ K~t'Tde Allllan ve Sovyct mal- nsırJard:ınberi limansız bir diişman ta- muhtemel bır tanrru-zu v o~1emı:k ıçtn 
~· 

1 
'rürkiye ve Ronuınya ile fazla nıdığt Sovyet Rusya ile ancak yirmi icap cdeıı tertibntı nlınagı ihmal etme

~ 01rnağa başlıunışlardır. Göringin seneyi geçmiycn hir zaman icinde clo~ mişlerdir. 
'l'İitt,j1 01:111 National Zeitung gazetesi, olarak yaşanuştıı·. Bu itibnrl; eski bir Deuls<'.hc Allgl~mein Zcitwıg gazel~~i 
~~tnın garp demokrasileriyle an- düşmanın hnkiki bir dost ofacnf,'ına pek de, ~oman.yadan bal~satınckte ve Ingıl
~ı}tle tna. başlıca sebep olarak şunu kolny kol.ıs inanılntnaz.. Filhakika, Gö- tı>..renın ccmıbu şarkı Avru~asuu haı-p 
~ ~ektedir: Tül'ldyc, Sovyetlcrin . . ' t • . aW v 'b' T" k mın~-ıkası haline getirmek içın, Rorıınn· 
lıı:ı,;ı.~ıyasetlnden ı>vrılııuyacag·ına inan- lrmlgınSgazctlesuun y daıgıb.gı ıakı, ~~- yayı yeniden tazvik etmeğe basladıgını 
ı.~ cih --: · • er c o\·ye er arasın ıı· y n~- . -

1 
etle, Ingiltere ve Fran~ ıle ma ve anlasma vuku bulduğu takdirde yazmaktadır. 

~ t Yardım paktı imzalamak lü- - . . . Bu gnzeteye göre, IngUte.rc Roınanya
lae, •e ı&ruretini duym~iur. Bugün garp de~okrı1:5~cr~nı~ Yalcın Şarkta \'C yı biı· Sovyct tehlikesine maruz bulun
~ So"Yet Rusyanın en büyük emeli- Karndenız~ ikıncı hır harp sahası nç- duğu cihetle müttefiklerle sıkı biı· i . 
~~ Ulhu muhafaza etmek olduğu la- malarma ımknn kalmıync..<tl.."'tır. Ancak birliği yopmağa davet etmektedir. 
'l'~Uk ~trniştir. Binaenaleyh, artık beklenen ve tahakkuku \'Ok arzu olu- Netice ı;;udur ki; son günlerde ccııu
l!fut l'e ile Sovyetlcrin anlaşmaları nan bu dosUı:ık olacak mıdır? Işte bu bu şarki Avrnpasuıdan ve Yakın Şark-
~.tlada hiç bir mani kalmam~tır. cihet çolc. şüphelidir. Nete.kim, Sovyet- tan yine fazla bahscdilıneğe başlanmış-
~ b\ll t, hu gazete, bu tarzda mütalca- ler de. Türklerle en sıkı bir dostluk si· tu·. Bilhnssa, lııgilterenin Almanyaya 
i'~ ~Urken, Türkiye ile Sovyet R us- y:ıseti güttükleri zamanlarda bile, ikl karşı tatbik etmekte olduğu ablo'kayı 
~~ Uo. 1ndaki siyasi milnasebatın tarl- memleket arasındaki iyi münasebetlerin şiddellcndirnwği düşiinınekle olın~ı. 
(!lnuf o Utuyor ve bu noktaya hiç temas ebediyen devam cdemiycceğitli düşün- yakmda hiç üıuil cıdilıneyen sürprizler~ 
~ lfalOın olduğu üzeı·e, T Urkle- m(:l.şfor ve Karadeniz sabilleı·inde ve le karşıla_şacnğunızı anlatınaktadu·. 

Abloka Almanya 

rErKiKLER : . -..... -... 
Yüzlerce sene 
yaşı yan ınsanlar --·-Çok yaşamak.. Hcı· kes bunu i:.-ter .. " 

Çok Ycl§ıyanlar da dai.ma halk tabaka
ları arasında ıuerıık uyandırmıştır. 

iS sene evvel biı· Fran:,u, Kitabı Mu
kaddesin bahseU.ijii wmanlardan ba§h· 
yat'ak, dünyaya gelip gitmiş bUtün asır
dide insaıilarıu tercümei halini yumak 
istemiş, 120 ile 200 &'ne arasında yaşa
ıru§ 120 kişi bwmuştw-. Bu Fransız, Dr. 
aDö Fortelo in 1810 scneSinde 120 ya
şında öldüğünU söyliyor. KDÖ Fortel• 
Fransanın büyük ihtiltılinde yilz yaşm
da im~ \'c kaçtığı ormanda yap yalnız 
yaşarken dilşüp bacağın ı kırmıştu·. 
Kimsenin mua\•eneti olmadan bu baca
ğını iyi clmiştiı-. İhtilUl galebe çaldıktan 
sonrn Parise dönmüş, llO ~·a§m& iken 
26 ya'?ıudn bil' kızln m·leruniş. bu kız
dan biı· kaç çocuğu olmuştur. 

Bir pcskoposun 297 yaşında ö1dilğü 
tr.rlhlcrde ınezkürdur. 

wHonıc'r» ~ bakılırsa, •Tı'Qva• muhn
ıcbcsine gittiği zall\iln •Nesto::• liç yüz 
ya~ında imiş .. 

•Manıasya.. isminde biri, Milattan 
yUz kırk dokuz. sene ev\'el 146 sene ya
şrun ış imiş .. 

ıAtilla .. , beşinci asrı miladide 124 ya
şındn ölmüştür. 

•Kitabı Mukndde!> » c göre. hazrct.i 
.. Nuh• un ci!ddi •Meto Şaih 969 sene, 
Hııı.reti İbrahim 275. Hazre!.i İshak 180. 
Haz.rcti Ynkup 147 Hazreti Musa 120 
sene yaşnınışL-ır<lır. 

Lf\ltln tufandan e\'\ el ayların ::ene sa
yıldığı, tufandan sonra da b:ız.ı kavim
krin bil' ~encyi iki, baz.ılarmm dört, ba
z.ılnruun da on iki sene itibar ettiltleri 

·ınılmaktndır. 
FA!d milverritılerde.n • Pt?l.in • dört 

ytiz. be~ yüz, nltl yUı. sene ya.şıyan bir 
takım Cermen. İlliı'ydh \'e I.J\tin lıUkUm
<.:arlarındau bahsedls or. hatta Hindist
tmıdn ahalinin alelade dört yüz. sene ya
sadıklarını söyliyor ve buna sebep olu-

b - * rak ta münhasıran tc-ııgeı·ek yılanı <'ti 

Q, ' • J • N h •ıı • • bl k yiyerek geçindiklerini kaydeyllyor. er ın ın, orveç sa ı erının a o a- lt~~~~~,~i l~~~;~:}·~:~~lic~r!~;uı:~ 
sı.,..a yaygaradan başka bı·r şeyle _~:_~:_~·-ifa_ci_ıntd_ı~_<la_~_u:_ır'_'h_a~_':t_w_ı:_~_i~~-l·r_c!_~ • 1 sı lllzım geldiğini gö--termektedir. 

"'1ukavemet edemiyeceği bildiriliyor Yüz hm Jıralık 
' lla- - *- sahte mübadıl 
~h:1'A&An l NCİ SAHİFEDE- ,~ eyfi harekcller ihti.vaı· edilmemiştir. mn nutku Franııız ıııahfillcrinde çok iyi 
~ l'esrnt blr membadan bildirildi· l ktısad1 haı·bin teşdidi tehdidinin bita· te~ir yapmııur. Bilhusa şu nokta kayde
~-ile~ Norveç, İogiltere ve Alman- ı raf devletlerin hükUmraniyeti üılıll edi- diliyor: Almr.nyanın komşuları şuna ka
.::°""' L'P zamanına mahsus ohnak lecck şekilde tatbik olunacağını şimdi- ni olma.lıdırlru. ki Almanyaya k.arsı ih
!'lt ol~ ÜQret itillfnamesi imza e t- lik hiç bir şey göstermiyor. racatı kesmedikçe ve)'& tahd it etmedilt
"e lık~Up _ taahhUdatına harfiyen riayet 1 Muhafazak.tırlarm naşm efkarı olan çe lngiliz imparatorluğunun mallarını 
~~·~tını m uhafaza ebnektedir. Morgenbladet gazetesi Jngiliz basYeki· alamıyncaklnrdır. 

2i ~ bltaraflığlnı i1d taraftan bi· lin. ablokanın ~iddetlendiıileceğine dair lnsiliz cazetclcri nutku tasvip ediyor
~ latiınaı e~kte olduğu hak- vukubulan beyanatı hakkında şöyle di- lar \'c diyorlar ki: Bitarafların mevk.ii ne 
~k~~. lann a'!ılsız olduğlt ilive yor: kadar nazik olursn olsun bu mem1eket-
"I ~~ Bu beyımat, lngiliz deni1' ve hava fi-\ lerin mukadderatı müttefiklerin zaferine 
.. _!"ltetlf memJefıetler· !olarının Norveçin garbmdaki beyne!- bai;lıdır \'C ancak ablokanın teşdidiyle 
~ f l..A milel sulara, 1 fdigoland körfeLİne ve bu znEer temin edilecektir. 
l>~ e .... ııııııer Skagerraka bir nkın yapacakları <1eklin-' Çcmberlaynın ııutku Çör~iliıı nutkıı-

tıu~ a (Ö.R) - B. Çemberla~ın de tefsir edilmelidir. Hiturnfların tAsdik na kıyasen ton ve muhteviyat itibariyle 
lıdiJ.i)0:ctbt matbuatta aliıka ile tefsir etmeleri 15.zımgelen bir şey varsa o da dalrn mute<lil olınnlda beraber lngiliz 
ltı'i ~lyau gazeteleri, beyanatın Çemberlaynın söylediği nutukta bizi hüklimetini kat'i tehdit altına :sokmakta
~~tı. h~ ~lilini yapmışlardır. Buna haL:sız bir şüphe altında bulundurmağa dır. 
~ ~r şu şekildedir : İk.tısadi hiç ~ir ~eçhile te eb~ii:'I e~.men:İ'! oln'.ası ı İngiliz parlam entosun· 
~ b~ahimleşmesi, İngilteı-e ve Fran- keyfıyctıcfır. Halbukı, muttefikler şun- d • 
~lli tlaraflar üzerinde bir kat daha d iye kadar eluıeriycı bunuo aksine hare- a mernnunıyet 
t.._, tn .... ,.k. "-et etm·ıcılerdir. Londm. 3 (A.A) - Parlamento 

~" -., 1 1···• .. ~ l r·ı· B Ç b 1 .ran . . ma ı ı ı. . em crla)'nın dün öğ eden 
abı C~tcleri, bilhassa müttefik- Danimarkarla me\·cul mtıba ~udul' : sonra Avnm Kamarasında lngiltre ile 

bonosu basanlar -·-1atıınbul, 3 ( l'elcfonla) - Piyaıınyn 
ııahte mlibadil bonosu sürmek.ten :suçlu 
ve mevkuf bulunıın Ank1'rııda Mehmet 
Nihat Vf' lstanbııldaki 1 Iüıınü haklann
daki tahkikata ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. 

Piynsaya sürülen sahl~ bonoların 
mikdarı yüz bin lira oldui!u lesbit edil
mi~tir. Znhıtet, sahte honobrın ba,.ıldı~•ı 
Gnlatodaki matbaayı da tesbit eylemi~ 
ve matbaa 14ahipleri ı;uçlnrmı itirnf ey
lemi~lcr. bonoların basıl<lı{:ı kı.ı.lıplacı 
deni.Le attıklarını a;ıve eylemişlerdir. 

Maı:nunların göst~rdiklcri mahalde 
denize indirilen daluıçlar sahte bono· 
!arın taş b aması kalıplarını ve 'klişelerini 
bulup çıkarmı~larclır. Tahkikat tamik 
olunmaktaclır. --·--
A lman yada .. mu .. ~ ;1:: alklaştırmak ve iktısacli Müt~filder, Al~.}:aya ~rşı ablo~ayı Fransanın mes1'ilerinin nznmiqni iktısadi 

tijqlta il yaya karşı harekete her takvıye te.,,c;c~L~e~c!c bıtaraflar uze.. ~arbin iclnmesine tahsis etmek azminde 
~otlar en!evam etmek azmini kayde- ıindcki tazy~k~crını. arttıracaklardır. :a- olduklnr'ı suretindeki heyıı.natından do-

~~t, be ınadaki kAnaate göre bu be- kat bu tazyıkın, şımal mc.ınleketlerm- layı. derin bir heyecan hissetmektedir. ıcti nı a 
)~ ~~Uel vaziy~tin jnkişafm- den ziyade, hariçtt:.n aldıklaı·ı ınal~al'• Bıı mnhnfil bilhııssa B. Çemberlaynın ' 

hım bir 
l'lltt ~Ve ihtımal ki katı bir merhale- tekrar Almanyaya ıhıaç eden Balkan Almanya ile olan ticaretlerini tahdit et- --8 --
t' ~ütte{~dir. <le\'lctlerine, Sovyı.:t R.';'5Ya 'e llalyay.a mek ıeahhüdiJnr giri~medikçe lngiliz Ablokaya kar~ı 
\'\'tlltı dan yapılan it.halatı harpten ciyc nczareünın yarı resnu. gazc~csı olan vnffak e<lemiyecei(ini. Almanyanın tedbirler ittihazına 

SON HABE:R .·: 

Müdafaa için 
Türk halkının fedakcir

lığı takdir ediliyOr 
Lomlı'a, 3 (ö.R) - Londrada int.işaı· eden <Büyük Britnnya .,.e §al'k Mec

muası», Tilrkiyenin müdafaa bütçesini takviye etr:n k ütere itUbaz ettiği 
tedbirleri gayet iyi kerşılamakta ve Ti,lrklye halkının bu husustaki fedal-lirhlc· 
!arını takdir erlemektcdir. 

Bu yazıda ezcümle şu cü.ınleleı: varwr : 
cTürkiye, müdafan bütçe.ini takviye eylemektedir. Yeni bütçede müdafaa 

.işleı·inc nyı·ılan tahsisat, Türkiycnin kendi hudutlarını miidafaa için ~il eı·
diği ihtimam vr hassasiyeti gösteriyor. 

Tiirkiyedc s.:ker fiaıine zam yapıln~tu·. Haı.iraud diğeı· ıuaddeleı·e ~ apı
lncak umunı, 'l'Urk h.'llkı seve seve Udemeğc fimndc olduğunu söylüyor.• 

lngilizlere göre Hitleriz
en müdhiş dramı • 

mın 
Paris, 3 (Ö.R) - ingilir. maarif na

.:u-ı Lord Dcla\ er bu sabah snat 9.50 de 
t:ıyyare ile Pnrisc g<'lmis 'e akşam sa
&t G da üniversite gününün :ıçilması tö
' eninde hnzll' bu!uııunık Frnnsız mnn
.-if nazırı B. Albcr S;>rro tarafından kar
·:tlanmıştır. 

Bu ınilnrısebetle rııdyo ile yapılan 
uutukJar siiyleıııniştir . .B. Alber San·o 
denıiş\ir ki : 

iııgilterl~ ve l<'rı111sa aı·asıncla fikri ve 
ınanevi ittifak, siya.<ı iU ifakı ve harp 
rnüsterck gayreUni 11.lıiıaınlamaktadır .. 
Esa.'!cn iki ınUlet .scnt-lc.rdcn beri d ilu
yada müşterek bir hareket ~cünde ko~
muşlardır. Menfaatleri ve bilhassa fi
kirleri müşterektir. İki :memleketin val\4 
ıicti böylece temin edilmiştir. 

Lord Dclavet oo.•dbuıda şunları SÖ)'· 

Akdeniz 

lt:mıştır : 
1914 - 18 bii.) Uk h:ubinde İngiltere v 

Fransa ınlittefik idileı . Bugiin ikinci 
luırptc ınüttcfiklcu daha yak.ındırhu·" 
Zir ... son günlerde iki hUkümetin kat'i-
yetle ilnu cttilderi gibı.. zaferden sonra 
da her sahada mü.şte1'l'k hareketleri ınu
lınfauı cdilcccl..-tir. 

İslikbat bakımındı.n Hitler rejiuıinin 
en müthiş <lı-nmı, hiitta Çekoslovaky~ ve 
Luhistan ıııe1.aliıni11den ve bizatihi harp
ten bile daha kötü ul .. m facia.c;ı, bir genç
liğin fikir ve ruhunu biçimsitlc..~rmiş 
cılma ıdır. Gerçi biz Nnti rejimini mağ-
löp edeceğiz.. Fakat milyonlarca geno 
bu biç.imsiz fikir \'C Tu'1 iç.inde kalacak
tu·. Bu faciruun önUne de ancak mek-
teplerle geçilebilir. 
~~--------~~------------

meselesi 

Italya, emellerinden vaz 
geçmediğini ~öylüyor 
Roma, ~ı (A.AJ - ~stefani A~ansındun) 
Giornale d'Itnlia, Populairc gozetesioin, h.1lynnm Akdenizdeki emelleri 

hukkındal-J bir makalesinr cevap vererek diyor ki : 
Fransız sosyalisUPrinin organı, Mussoliniye Akdeniıde ltalyayı diğer Ak

deniz de\'letlc• ! ile hn.rbe sürilkliybllecek hlr hegemonya tcsl-. etmek cmcl
lt>ri iS'nat c1•lcmck1<' bü~ıt!.ik bir hnta idildlp ediyor. Dilnkis asıilnrdtın beri 
Akdcnizdc hcgemo'l.~·n si~-:-ıseli takip edenler lngillzlcrlc Fransızlat'dır. Al -
denİ7. devletlerinin L.t.•\"'\'etlc.ri ile hakları arn .. ındn bir milvazcnc vücudn ge
tirilmesini istiycn It ly~. kendisini bu d,.nize mahp kalmak tehlikesine kar
o; ı müdn(aa etmcl .. mecburiyetindedir. Italyn gibi milli hayatlnrmm merk~i 
Akdeni .. dc olnıı~·on Fran.::. ile Ingiltcrc, It.nlyanın hareket serbcstisini tehdit 
eden bir takım nra7İ\•e \ c kontrol i.islcrine sahiptirlı.ı-. Cclmlüttarık ile Sü
\'eys \ ' C Bizcrtcyi ve Fransn He Ingilterc tarafınclnn Suriye \'e Filislindc ;hdaı; 
edilıni~ olan iissülı.llvilcı i 7.ikretmok kafidir. 

J aponya, çok petrol altvor 
,J 

!i vyork, 3 (A.A) - N"'vyork Tirnes gazetcsirun .1cksiko muhabiri, J rı 
pom a) n . .\mcr:kn pci ro i.i it.asma <l lı· ilk miihim kontr:ıtonun Meksiko pcl
l'Ol ic!orr. i ile Lngura Oil Compnny nrnsmdu imza edildiğini habt>r vermek
tedir. 

Bu koutrattıı ala'· dar J· pon ıniiesse eleri t.arnfmdmı kontrol edilm~klc 
olnn Lrıguna 0:1 Coı panynin Pnnamn kanalı ile Jnponyn:r a l aptlacalt nakli
ynt ın masrafmı tclMi etmek üzere bch r varil için dünya piyasasından ot\17 
cent a!-1.'\ğ ı bir Iintle 1 may.stan itibaren cnedc iki milyon 402.000 \·aril pet
rol ve müstckulını v~nrıt"i derpis cdilıuektedir. 

Bu gazetede tedh ahu m.kden \ ' C nakliyatın Jnpon sarnıçlı vapurlaı·irl 
yap:hıcai:; ı kont .. alfa tnsrih edilmekte olduğu kaydolunmaktndır. 

Bu 1~cn trat ile Mpl;:sik:ı petrol ihracatı yüzde 15 nisbetindc artacak ve 
Meksil.o iki milyon do1ar kndnr bir \'::lridat temin etmi~ olacaktır. Ilı ~ leıiu, Almanyarun komşula- tc\•cih edec~g~ znnneoılm .. ektedır. ;Harı· 

1 

mahsulfıı ve mamuli\tını vermeğe nıu-

~~ ~Uyaç derecesinde kontenjantc •Polit.iken• de hu kıu~aa_tı leyıt eden komşusu olan milletlerin anlaınahırı la- Çalışılıyor ... · 
~ İtaJl'a. arı tenkit edilmektedir. bir t;>aşmakale neşrelınıştu'. zım olduğu suretindeki fıkrasını rebnrüı. Londr:.ı. 3 (Ö.R) - Amsierdaından 
l ~ n. llllişahitlcr nutku şu suretle Londra, 1 ( ö.R) - Çe~berlaynı.11 ettirmektedirler. bildıı ıliyor : Telgrrıf ~azetesinin Berlin-

f\/ı i rlet Mec.isinde verilen kararlar 
ANKARA, 1 (A. >\ \ - B . 1'.1. .Mc-clisı bugi.ln Refet Cnnıtezin başkanlığında 

toplanarak Aııkaı'fl "~hıi imar müdilrlüğti He hava yollan işletme idare::.fain 
1936 yılı hesabı kut·~ mazbatalarını t.as·.rip eylem~ ve Ankara hukuk fakül
tesi l~c;aalınm ikmali için taahhUtlere giı'işilmesi, ihtiyat zahitleı·i \'e askeri. 
memurlar kanunum.ı l' 3 iirıcü \'C 14 üncü maddelerinin tndili hakkındaki ka· 
nun layihalarının da ikinci ınilzakerelerini yaparak kabul e~·leıniştir. 

l:t~le ed.ıyorlar : İngiltere, bitaraf dev- Almanyaya karşı a!.>lokanın şıddetleı:ıdı- lngili:.ı: ha vekilinin knt'i beyanatı ab- deu ıılrlı~ı bir lıı.ıl.>eı· (;Öre, di.in öğleden 
t'1:1t, ~lornatik müzakerelm-e girişe- rileceği ha~.kıı~~aki beya~atı Amenka- lok""'" tcairhıin kifayetsizliğinden bah- sonra Bcrliud , Şansölye dairesinde \'Ok 
1tıe~ rın Almanyaya ilıl'acatl kes- da, nazi reıı~ı.nın c~~ha .sura.tle o~tada," seden parlilmento men uplarının itiına- mühinı bir toplantı r;:opılımştır. 
~~ ist~eya tahdit etmelerini terr}iıı kaldırılmnsı ıçın ı~buttkıcfıkledrm azı~ :.e dını arttrrmı"tır. Umumi intihap, hükü- Hitler ordu, donanma \'e h~wa l,uv-

ltte Yor. Diğer taraftan nutuk, In- karanıu göstermcsı . a · ~ın an 5° - mu- metin bu esaslı meseleyi müt-madiyen vctlerinc mensup b•r çok generalleri 
t ~ bit Ve ~ansa arasındaki iş birliği- sait karşılanmıştır. Sı~ası mahafıl, ~o~~- artan bir enerji ile tetkik etmekte oldu- knhul eylemiştir. Bu toplantının rniltle-
~l>'~~ldi mahiyefuıdcdir.,11 ra, Parisin azimka~ıgınn se~patı gos- ğu ve Fransız • Jngiliz te,,riki mesaisinin Iik.lerin nblokayı ~;ddetlendirmek için 

\'lı~ an 1~resi hususunda bu birliğin ternıelttedirler. Bılha sa lngılter~ ve halihazırda her aahaya şamil b ulundu- nldıklnn kararla a1akıılı bulunduğu te-
~ 'iu~tı kaydedilmektedir. Fransanın bitaraf memleketlerle bır ta- ğu merkezindedir. min olunmaktadır. Mnre~al Göringle Dr. 

11Jiıl ahı v gazeteleri nutku müttefik- kım itilafnamelcr akdederek. bu mem- - Jf.- Snhtın da i~irak eylediği hu miizakere-
~. d•tn.. 0kayı •~..:lı't kararlarına delil leketlerin Alman)'a ile olan iktısadi te- D • k d 1 "''4l L "'9'-1 anım ar l C?J'Ue yeni abloka lmrnrJarma karşı lllll· 
ıs "-·}ne,..te Ve ı·lk ."ahif ... lerı'nı' bun" tnh- c:ebb"u"•lerini tahdidf' uğraşmalar.mı mat- a !U arın a 1 •3 " " '" " ı.: " mhil tPdbirler derpi olunmtı.::tur. 
''i lllektedir. buat ve ~iyasi rnahııfil ım:ınnunıyetle te- b • A/ - -·--

biUtte~t·. Çembcl'laynm beyanatını, b arüz ettirmektedirler. ır man vapuru İskocr"ada bir intllak 
lt le'"d'el'ın azim \'Z kararının canlı Ronındıın gelen haberlere gön: mal· b t /d P~ .. ı 1 dd t ç b 1 b tınd~ı, a rrı ı Londra, (ö.R) - lako ... yadaki ""l~t\ı.. <ı ediyor. nrrlltere ve Fran- buat, em er ttynın ~011 eyana .. ..., 

.. , Cen b 0 ' bl k kl t k h ı•Aı..:.• A · · mühimmat fabrikalarından birinde vu-

~ri"..ı,.1. u u şarki Avrupa memleket- müttefiklerin n o nyı 51 aşırma· u- - • -x l' JtAFt l ~CI 4'!JUW 'EDil-
""'" tı k l b " tt" k d k d ı· ~ kua gelen infilak netice!linde 3 ki i öl-l.cıtıd lllilınessillcrfnin ayni zaman- susundaki ·ısım arını te aruz e ırme • ıye a nr SVL'Ç ticaret bahriye filosu 

'. n .. ~~ ve Parise davet cdümi.ş ol- te .,.e siyasi mahfilde ~h!okanın. ~itaraf- 86 bin ton hacnıindt• 45 gemi w ~OS müş S ki i yaralanmı tır. 
tı ls,;eçı;;ıernn1iyet veriyor. lam le,milini ve istatıstıklere ıstı_nndr:_n ba~iycli ka)' bctmi tir. !!l•••••·:!:-:ı;ıım•ııM•ZME•llll•Biilll•-~ 
,1~l~un b' •Stokholm idnigen» gazetesi, bitarar memleketlere yapılacak ıthala- lngiliz d estroy erleri l{ARŞIYJ\l{A ~ 
"l!ti d ıtnrafl .. r hnt,•·ında tahmı"n cd'ıl- un kontenJ·ana tabi tutulmak proj .!Sİnİ 'T ·- d I M K .. ·" ek d' t .ı...vıı ra - iarbin basıııda Büyük Bl'i- 1 k s• d ~"-!"'rede.ede tehdı'tlı:fl- olmadıı;ını ınu" - siddetlc tenkid ı~ylem te ır er. ı·k e e p Hl e 111 ası O a """ ur ... ) n ç b 1 tanynnııı mı:ı ı olduğı! 185 destroyer-
~ ~ ıyor. Norv~c· karşı <:iddetli ve Brüksel. 3 (ö.R -- · em er ay- d l h ı· · Al 

i
,-:;;..,..._ __ ~ '"" ..,. en nr ay ısınin buttıgı hakkında - Mc\ simin en ·bii~ iik prograınmı 

. görmcğc k~uıını .. •• man mcmbalnrından verilen haber doğ· 
h t:r ..ı:ı1 b 1 f L • .H: .. cf 'ı'lı'n1lcrı'ıli ., .. iistcrt'ıı 1 J u değildir. Şimdiye kadar kaybolan 

estroycr erin nisbcti, harbin iptidasın-

tA
liiu l eEr ın tn ııer znnınıı senen n cıı "'.... ı d 1 

ve TAN Sınemalarının _ ctakı mevcudn pôre .ıııcak yüzde 2,i dir. 
Faknt cylO.liin ha-:ından beri bir çok 

l . İSTE BU llA}'TAKİ ''l:LlK PUOGUAM . ~ l'ni destroyerler in"a edilıı1·1 .... ve hizıne-
- ı · "' i S.F.VKI " stmıbulun meşhur komikleri DUMUUl.LU S:\11\11.. - te c:ıkarılmıslnrdır. Bunun neticesi ola-

~AKRAKIN çevirdikleri nest• kıthkııhıt tufonı rak hugtin İııgiliz donanması emrinde, 
biitiin ,·erilen zttyiatc. rağmeu, harbin 
bidnyctinde olduğundan çok daha fozln M E Mi Ş 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Gizlı ·r cşkilat 
BÜYÜK lll~Yl:CA~ J.'IL il 

MUH'J' HARP .JURNA Li 

destroyer vardır. 

· · · ········~··························· · ·' : 23 NiSAN : 
: COCV K BAYRAMI : 

t • • • . . 

iki fevkalide (ilim birdeı1 

BUY'OKCAZ 
K U\ nıtli mevzu.. B,,ı miizik .. Zen 
gin dekor .. Muhtelif danslar la sfö,. 

lenmiş nefis bir fil inı .. 
Oynayanlar Dünyaca .rruıruf \iç ai--
twına yıldız.ı •• 
(Tiron Pover) (Alis Fey) (Do 

Anıc~ı 

. İ kinci şalıe t'r fili m .. 

MOTO 
K a tiller lıulülJünde 
lhıst:m haşa heyecan kac:ırga~ı 

N Avrıcn : Metro jurnnl on hadisat .. 
-;e.\N LAR : Her giin 4 - 5.40 ve 

9 drı .• Cumartesi pm:nr 12.30 - 2.30 
r: j - !l da .. 

Mecli cuma günü toplıuıncakbr. 

Zelzele ve sel Uyuşamıyorlar 
- HAŞTAltAFI J NCİ SAUİFEDI:.: - - ı;AŞTARAH l NCi SAHiFIIDJ; -
çıkmış ve bir milyon dönüm arazi su al- gul olmaktadır. Sovyetlerin mümkün 
tında kalmıştır. Zarar pek büyüktür. olduğu kadar süratle bir takını ınenfaat
~ulnrıı?. y~~se! m~ıııinden nehir miinakl\- lcr ve İmtiyazlar elde elmeğc çalı malı.ta 
l atı mu~uhıta ugranrnıtır. "e transit hakkı ,. f' vaziyetin ilcaatı fev-

Brüksel. 3 (ö.R) - Brlgrnddan . . .. · ı ı · b ı d L 

b
'ld' ·ı · kınde tıcaret muııw,;sı en u un urmas; 
ı ırı ıyor: · · 'k kt ld ki ·· l T hd'tk. b. k"l 1 ıc;;ın tazyı )'ap ma a o u an ~oy en· 

unnnın taşm~ı t.c. ı ar ~r şe ·ı a • mcktedir. 
nwtır. Relgrad ıler1&ınde nehır normal . 
7.amanındaki se"-iycsinden 7. 36 metre .. ~elsinlci~e umum_ıyetle . haki~ olan 
daha ziyade kabarmıştır. Noyzatz kar- d.u u?c.e. ~ovyetlcnn., .Fınlandıya~a~ı 
ıBlnda Tunnnın bir kolu bir seddi de- sımdıkı vaz.ıyetten azamı derecede u h · 

virmi , sular taı laları kaplamışhr. 2000 fnde etmek ümidile müzakerelerde hu-
kiqi ~vtıiz klmıştır. lunmakta olduklan merkez.indedir. 
__ ,,j _____ ..,. _ ____ .-:ll~-----~ 

UCUZ SİNEMA G'Ul'Ü 

Kii.ltürpark Smemasıncia 
Bugün saat 2.30 dan itibaren duhuliye büyük 
küctlk hususi On beş, Birinci On KURUŞTUR 
Bu .. fiatle YENİ ŞAFAK ve SEVDA KAMPI 

VİI .İI\1LF.Rİ GÖRÜI..ECEKTİR 
AYRICA : Paramunt Jurnal harp havadisleri 
SEA '5LAR : YENİ SAFAK : 2.3fı - 5.40 - 9.00 llA. 
SEVOA KAMPI : 4.36 - 7.45 TE .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••• 
C l' l\1 A D A N i 'l' İ B A t; E ' : 

ŞANZELİZE ve GVN BATARKEN 
Fll.İ1\1LERİ TAKDİ. 1 CDİLECEKTIR. 



::11111111111111~ - Cihan Hatun ııııııııııııııt:: 
:s -- -- -- -- -:: Abbaailer Devrinde Türklerin nüfuz 

i ve kudretlerini; g6steren büyük 
----... ----- -E" ve Tarihi Afk romanı § -· -İil&llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Tefrika: 21 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
Şimdi o korku da yoktur. Fakat uı

vnlh babam hastadır. Yakında şifayap 
olmasını temenni edelim. 

- Inşaallah yakında şifayap olur. 
B:lşka bir şeyden korkmuyor musun? 

- Benden baskaJarını korkutahHe
cek bir çok şcyl;r hatırıma geliyor. Fa
kat ben korkmıyorum. Çünkü onları 
eiııaSlı addetmiyorum. Yetişir ki sana 
malik olayım. Sana malik olmak be
nım için gayci emeldir. bu derece 
açık söylememi mazur gör. Sen de ba
na aynı hitapta bulun. Gizlenmeleri, te
reddUtlerj katiyen sevmem. 

- Seni bütün ruhumla sevdiğimi, se
nin için dünyayı feda ebrteğe amade ol
düğumu söylemckliğimi mi istiyorsun? 
Bunu söylemeye lüzum var mı? Susuz
lardan suya ihtiyaçları olup oJmadığı 
1JOnilmaz. Bir bcdbahtten saadeti te
menni etmiyor musun? diye sual olun
maz. Snndetim, hayatım sensin. Benim 

- Hayır ... bulamadım. 
- Onu beraber getirmeden gelmek 

babamızı darıltacnğını bilmiyor musun? 
Iki kardeş bu suretle konuşur iken 

odanın dahilinden babalarının sesini 
isittiler: 
- - (Saman) ı yanıma 5<>kmayınız. 

Cihan! sen yalnız gel, diyordu. 
(Cihan) mUtebessim bir yüzle karde-

şine dönerek yavaş bir ses ile: 
- Kardeşim! imdi sen köşke git. 

Babamızı üzme. Ben derhal yanına ge
lirim, dedi. 

(Saman) itante mecbur oJdu. Köşke 
gitti. 

(Cihan) ise habnsının odasına girdi. 

POLiSTE: .......... 
Motosiklet, bir yol

cuya çarptı 
Zeynel oğlu Hasan isminde biri, bin· 

diği motosikleti Eşrt:fpaşa caddesinden 
hızla sürerken, İbrahim oğlu 45 yaşla
rında İsmaile çarptırmıştır. İsmail muh
telli yerlerinden ağu· surette yaralan
ınıştır. Suçlu tutulmuş, vaziyeti tehli
keli görülen yarah hac;tanede tedavi al
tına aJınmıştır. Müddeiumumi muavini 
B. Rüştü Uskent tarafından tahkikata 
el konmuştur. 

N 1 ··ıd·•'! ası o u. 
Dün, Eşı·cf paşada K ra Fatma dağın

da bir ölüm vak'ası olmuştur. 30 ya.şJa
ıında bir adam, dağı3a tabanca kur~unu 
ile başından yaralamtrak ölmü.'itür. Ta
l:anca, ölene yakın bfr yerde bulunmuş
tur. Müddeiumumilik hadise tahkikatı
na el koymuştw-. Ölenin hüviyeti ve 
ö1ümünün nasıl \•ukubulduğu tahkik 
edilmektedir. 
BUCA VE BORNOVADA 

İKİYANGIN 

4 NiSAN PERŞEMBE . l
GAYRI MENKUL MALLARIN }.çlf. 

::::s 

Ankara Radyosu 
---~---

B V G tJ N 
--*

DA.LOA UZUNLVOU 
ım m. 183 Kca./1%0 Ww 

T. A. Q. tt.74 m.15115 Kca./ 20 Ww. 

T. A.. P. 31.70 m. MiS Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve ~etcoroloji haberleri, 
12.50 Müzik : Yeni . arkılar ve TUrkUler 

ÇALANLAR : Cevdet Çağla, Fahri 
K'lpuz, İ7.zcttin Ökte .. 
OKUYAN : AZİZ SENSF.S 
1 - Zeki Duygulu - Nihavent şarkı : 
Sabah yıllardnn beri) 2 - S. Kaynak 
Hica7.kar şarkı (Çi>zrnek elimde değil) 
3 - Hic:ız şarkı (Aşık oldum yavrucu
ğum) 4 - Konya türküsü (Çayır ince 
biçemedim) ... 
OKUYAN : Müzeyyen Senar 

Dört Halk türküsü 
13.20 Müzik : Halk türküleri 
Sadi Yaver Ataman ve Sarı Recep 
l3d10 - 14.00 Mürik : Karı.şık program 
(pl.) 18.00 Program ve memleket saat 
ay.ırı, Comcdi Française Sanatkarları 
tarafından fevkalade program.. 18.40 
Konuşma.. 18.55 S('rbcst saat 19.10 
Memleket saat ayarı. Ajans ve meteoro
loji haberleri.. 19.30 Müzik 
ÇALANLAR : Hakkı Derman, ~erif İç
li, Ha..~n Gür, H:.ım<li Tokay. 

JZMIR BFl..EDtYESINDEN: 
1 - Otobüs kanepe kılıflarının 

31 /5/940 tarihine kadar yıkanma ve 
ütülenmesi işi yazı işleri müdür)üiün
deki prtnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 216 lira olup iha
lesi 5/4/940 Cuma günü ıaat 16 dadır. 
lgtirak edecekler 1 7 liralık teminatı if 
bankaaına yatırarak makbuzu ile encü
mene gelirler. 

2 - Doktor HulU.i B. caddesi 1342 
sayılı ıokaktan itibaren Gazi bulvarına 
kadar 60 metre boyda kanalizasyon 
yaptırılması fen işleri müdürlüğündeki 
keoif ve şartnamesi veçhile eksiltmeye 
konulmuotur. Muhammen bedeli 450 
lira olup ihaleıi 5 / 4 /940 Cuma günü 
saat 16 dadır. lıtirak edecekler 34 li
ralık teminatı it· bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

3 - Alaancakta 98 nci adadaki 206 
metre murabhaından ibaret arsanın 
25/3/940 tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmesi, yazı itleri 
müdürlüiünde)ti ıartname.i veçhile açık 
arthrmaya konulmuttur. Muhammen 
bedeli 2 00 lira olup ihalesi 5 / 4 / 940 
Cuma günü aaat 16 dadır. lıtirak ede· 
cekler 1 5 liralık teminatı it bankasına 
yatırarak makbuzu ile encümene gelir-
ler. 21, 25, 30, 4 959 (507) 

A~~~~nt~~ MEMURLtJ(';tJl'l· 
DAN: D.No. 940-131 ~ 
Açık arttırma ile paraya ç~ i}l)-

gayri menkulUn ne oJduğu: İçın~ dldl 
~r odalı zeminleri toprak 7 ev . ı• 
iki havuz iki dolap kuyusu 78 zeytitl ub• 
yemiş 1 nar 21 dut 4 erik ağacını JJl j 
tevi ortasından gedi:ı. kanalı g~ 64-
hektar 8840 M.M. sebze bahçesinln 
de 28 sehmi. _ evld. 

Gayri menkulün bulundugu J1l ~ 
mahallesi, sokağı numarası: Kası~ 
şa mahallesinde 2500 lira kıyxn~ dır. 

Takdir olunan kıymet: 2500 .~a saat: 
Arttırmanın yapılacağı yer, güllı J,{e-

8 Mayıs 940 Çarşamba saat 11 de 
nemen icra dairefil.ııdc. ttııPıa 

1 - İşbu gayri menkulün ar"baıeP 
~artnaınesi 18-4-940 tarihinden~ 
940-131 No. ile Menemen icra d ör"' 
muayyen nuınarasındn herkesin !ı-
bilmesi için açıktır. İlAnda Y~ erı)e'• 
lardan fazla maluuıat almak ısüY pıJ
ı~bu şartnameye Ve 940-131 dosY9 t et· 
marasiyle memuriyetimize müracaa 
melidir. uPJ'ıda 

2 - Arttırmaya iştirak için ~ d pt'! 
yazılı kıymetin yüz.de 7,5 nis~till ~W 
\eya milli bir bankanın temınat ın 
bu tevdi edilecektir. (124) dijet 

i~n her şey sensin. 
(Cihan) sevgilisinin bu itimfatım bü

yük bir vecd ve sevinç ile dinledi: 

Konak müdürü babasının karşısında Bornovada Büyük sokakta sütçü Av
oturuyordu. Önünde ibir çok evrak, def- ı-amın evinde baca kurumları tutuşarak 
ter, kalem ve bir divit vardı. Babası da yangın çıkmış, evin çatısı tutuşmuştur .. 
yatağının iizerindc oturuyordu. Yüzü- Yangın, etrafa sirayetine meydan veril
nün rengi uçmus, gözlrinde\i parlaklık meden söndürülmüştür. Zarar cüz'idir .. 
sönmüo; idi. Bucada İngiliz tebaasından B. Hanso-

(Merzbnn) kızını göriince ona m~- nun evinde yangın çıkmış, yetişen itfai- OKUYAN : SADİ HOŞSES 
fikane bir nazar atfederek gazup o1an yece söndürülmüştür. ı _ Şevkefza peşrevi .. 2 _ Dr. Hikmet 

- Şehitler caddesinde turistik yollar 
idaresince yapılmakta olan yol döıemesi 
altındaki lağıma yeniden muayene ba· 
calariyle menfez kollanmn yapılması i,i 
fen ifleri müdürlüğündeki keşif ve ,art
nameai mucibince açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. Keşif bedeli 1500 lira olup 
ihalesi 5/4/940 Cuma günü ıaat 16 da· 
dır. lotirak edecekler 112 lira 50 ku
ruolulc teminatı iı bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene ge]irler. 

3 - İpotek sahibi alacakWarla ·pJeti
alakadarlann ve irtifak hakkı ~1-..tııl 
nin gayri menkul ti%erinde~ .tı.aıU-jd. 
hususiyle faiz ve masrafa daır .o~ 
dialarını işbu ilAn tarihinde?.' 1~ 1~ 
yirmi gün içinde e~ı ın~b~te ıerJ 
birlikte memuriyeümı.ze bilrurıne # 
icap eder. Aksi halde haklan tapu -~
Jile sabit olmadıkça satış bedelinin rw 

- Bu hissiyat ve nzimde sen benim 
dC! arzu ettiğm budur .. Konağın içinde 
(Saman) m sesini işitiyorum. Jhtimal ki 
burnya gelir de konuşmamızı ke.c;er. iş
te biz., her ikimiz bu azim ve kararda
yız. Babamın iyileşmesini bekliyece
fim. OnunJa bu husus hakkında konu
şacağım. •eticeyi sana söylerim. 

(Cihan) bu sözleri söyledikten sonra 
ayağa kalkmak üzere iken (Hayızran) 
tela«la iceri girdi. (Cihan) onunla ko
nuşmak i~in aya~a kalktı. Fakat (Hayız
r.m) hı-men söze başladı: 

- Saman baban Men.banın yanına 
girmek 'c;tiyor. 

- Onunla beraber (Mubiz) geldi mi? 
-Hayır .. 
(Cihan) başını salladı. Onun telaşla 

içeri girmesinden canı sıkıldı. Sonra 
(Aydoğdu) yu göstererek: 

- Ay doğduyu görmedin mi? 
(Hayızrım) biraz utanarak cevap \'C'r

di: 
- H nımcı~ımt görmedim. Bu ~uret

Je telaşlı 'irdiğim için beni affediniz. 
Bütün fikrim (Samnn) ile meşqul idi. 
Çünkii baban kendi yanına onun girırn~
aini istemiyor. Bnşka bir kimsenin <le 
ıtnnemesini ayrıca emretmiştir. 

Sonra (Aydoğdu) ya doğru gidert'k 
f'1ini öpecek gibi eJine eğildi. 

(Aydoğdu) Hayızrnnın Cihanı pek 
uyadc sevdiWni bildiği için onn hUrmet 
~erirdi. Onu güler yüzle karşıladı : 

- (Saman) kendi pederinin yanına 
girecek diye neden bu kadar ihtiraz edi
yorsunuz? dedi. 

Cihan - Babam dün ona gücendi. 
Çünkü kendisini (Mubl.z) i çağırmağa 
göndermiş iken emrini icra etmedi. Ba
bnmı bu suretfo bir kaç defa gücc.ndir
mlştir. 

(Cihan) bunu söyledikten sonra yine 

çehresini beşuş göstermeğe çalıştı. (Ci- Arkadaş latiıesi Şevke!za şarkı (Ben esiri handenim) ... 
han) hemen babasına yaklaştı. ellerini Bucada uzun yolda Cafer oğlu Salih 3 - Osman Gebinç - Şevkefza şarkı 
tuttu, öptü: edi f 

_ Babacığım! imrli kendin nasıl bu- adında sekiz yaşında bir çocuk, y · ya- \Kalbim yarah) 4 - Nikogos - Şevke -
"ındakı" arkadaşı Fchıni'"·e çelme taka- za şarkı (Geçip le karc:ıma) hıyor un? Rnhat.!!in, değil mi? :< " )1 

rak düşürmüş, ayaömın kırılmasına sc-
(M •rz.ban) kızını kucaklnyıp bağrına bebiyet vermiştir. OKUYAN : SAFİYE TOK.AY 

basfı. Kokladı, öptü. (Cihan) babasının Bir mahkOmiyet kararı l - Uşşak Müstezat (Hasretle bu şeb). 
bu kucaklaması esnasında bir damla . 2 _ Suphı' Ziya _ u"',,:!lak ~arkı (Ol c:uh 

d · U - .. •· h' · v·· Pınarboışı köyü muhtarı Isınaili kah- -. .., gi•z. ya ının uşt gunu ıssettı. ucu- cefa) 3 _ Rahmi bey _ Suzinak ""rkı : 
d f ' h · ] .. _.:ı· B b Yede oturduğu sıradn bıçakla öldünne- "<"" u şc Kat eyecanıy e urperuı. a ası- •Bir sehri tarab) 

k 11 d k t l .. .. g-e teşebbüsten suçhı Tahir oğlu Hasa- ' 
nın o arın an ur u unca onun yuzu- OKUYAN : Mahmut Karındaş 

b k 't'.J t ··zı ı ·ı d 1 nın bir ay hapsine karar verilmiştir. ne a tı. c as anın go er yaş ı e o u --+-- yeni şarkılar ve türküler 
iclL (Cihan) bu manzara karşısında !'ıOn · · 20.15 Konuşma (Sıhhat saati) 20.30 Mü-
dercce milteessir oldu. Onun da gözleri YENi NEŞRJY AT ! zik : Fasıl heyeti 21.15 Mürik : Radyo 
yaşla doldu. Fakat hasta hem zaaf gös- • • ••••••••• • • • • orkestrası (Şef H. Ferit Alnar) 
termemC<k, hem de kız.mı fazla mütees- ç o c u K _ Çocuk Esirgeme ku- ı - Fr. Şubcrt : Bitmemiş senfoni, Si 
sir etmemek için miitebessim görünme- rumu Genci meı·kezi tarafından çıka- Minör) ... 2 - Cemal Reşit : Karagöz 
ğc çahsarak: rılan bu mecmuanın 183 üncü sayı- ~uiti.. 3 - D. Fr. E. Auber : Fra Diavo-

- Kızım! hamdolsun, iyiyim. Merak 9 güzel bir şekilde intişar etti. . lo operasından uvertür .. 22.05 Müzik : 
etme. Rnhnt ve sandctini temin için her 6 INCI BALKAN GÜREŞLERi-Be- Sololar (Pl.) 22.15 Memleket saat ayarı 
'>eyi yrıpacnğlm. Yanı~da ~tur, dedi. den Terbiyesi ve spor mecmuası tara- Ajans haberleri, Zirant, esham, tahvilat 

(Merzban) bunu <:<>vledıkten sonra fından bu isim altıni!a kıymetli, bol re- kambiyo, nukut borsası {Fiat) .. 22.30 
konak müdürüne işaret Ptti. Müdür çık- simli bir broşür cıknrılmıştır. Müzik : Cru-.bant (Pl.) 23.25 - 23.30 Ya-
tı. Arkasından kapıvı l..npadı. (Cihan) _ ---- nnki pı·ogram ve kapanış 
habasının iinündı> bulunan kağıtlar ile ·--------------"""' ------

21. 25, 30 ... 958 (508) 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastahklan 

Mütoı?haSsısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

TeJefon: 3668 

S: 4 1-13 

laşmasından hnriç kslırlar. it' 
4 - Gösterilen günde arttırın8!~ 

tirak edenler arttırma ~ \fC 
okurnus ve lüzumlu malUınatı a}nUŞ ıti• 

~ . d ~e ' bunları tamamen kabul etmış a 
bar olunurlar. . eıı· 

5 _ Tayin edilen zaınanda gayrı JJl ça1' 
kul üç defa bağırıldıktan sonra en ~ 
artırana ihale edilir. Ancak arttırma tJ1lİ'f 
deli muhammen kıymetin r~de .Ye a}s
beşini bulmaz veya sa~ ıstıyen.IJl bıl' 
cağına ruchanı olan diğer alac~W~~ 
lunup ta bedel bunlann o gayrı rn ecıııo· 
ile temin edilmiş alacaklarının ı:rıur'· 
undan fazlaya çıkmazsa en .~-ok arttat' 
nın taahhüdü baki k.1lnıak uzere ~
ma on beş gün daha temdit ve on 9• 

~/··1•n..:1!1.:!!t!lZZl!!Z.CAtl!:#l!Zt:::'.>222Z::22$i9~2!ml:!'ıi>tii~mıı!'li l k rttırıJl 
"" ci günü aynı saatta yapı aca ~ J1.lC" 

ZAYi da, bedeli satı istiyenin alacagına yti 

deflerlPrP bnktı. Bunlar hakkında bab::ı- [ e Q R s A ~' 
c:•ndan bir ccv sornıa~·ı münasip görme- j 

İzmir belediycsindt!n aldığım 287 no- hanı olan diğer alacaklıların ° ga cc· 
lu yük arabası sürücülüğüne ait ehli- menkul ile temin edilmış alacakları J1l ça1' 
yetim ile hayvan kartımı zayi ettiın, ye- muundan fazlaya çıkmck şart.ile, en 

1 
el· 

rJlerini alaca&tım için t'skilcrinin hükmü nrttırana ihale edilir. Böyle bir bede uı· 
BODRUM iCRA MEMURLUÔUN- yoktur. de edilmezse ihale yapılmaz ve :;atı!i 

DAN: Kemer Buca caddesi tanzifat hanı ar- lehi düşer. . . ~e 
di. 

(Merzban) biraz esnedikten sonra ya
takta uzanmak için kızının kcr.dic:ine 
yardım etmesini istedi. 

(Cihan) ona yardım etti. 
lfosta yatağa uzondı. Bir kolu ile yas

tığa ya~lıındı: 

- Kardcı:ın (Sa nan) ın bu sefer de 
yalnız olarak ge]d'ğini anJadım. (Mu
biz) i burnya g~tir'llek onun işine gel
miyor. Beis yok .. 

- Babacığım! (Aydoğdu) bu iş için 
kendi adnmını gön lerdi. Simdi nerede 
ise gelir. Milsterih olunuz. 

-BiTMEDi-

ÜZÜl\1 
708 Üziim tarım 
173 Y. İ. T::ılfit 
134 Halim Alnnynlı 

91 Ş. Remzi 
1106 Yekun 

544292 i Dünkü yekun 
M5398 ~ Umumi yt?k\ııı 

No. 7 
No. ıi 

No. S 
No. 30 
No. 11 

ZAHiRE 

J2 
9 50 

13 75 
9 

17 
15 
13 75 
l'l 

9 50 
11 50 
13 25 
16 
18 

Bodrumda tüccar<lnn Hfu;eyin ve Ali kasında araba hanında 1 noda Mehmet 6 _ Gayri menkul kendısınc U)J-
Nnlbnnt oğlunun Mumcular köyünden c;.ğlu İsak Kaya. olunan kimse derhal veya verilen ~ 
ölü Abdullah oğlu Hüseyin Tan zimme- 1151 (619) Jet içinde parayı vermezse Uıal~ ]< ~-
tinde ha senet al.ı-.:ağı olan maa masraf aı••••••~•••••••mıt {esholunarak kendisinden evvel en. 0J-
faiz ve resmi tahsil 343 lira 84 kuruşun DOKTOR EE:k teklifte bulunan kimse arzetınlŞ r'• 

· · · t"f · · bo l mvalı' s ) ç h dugiu bedelle almağa razı olursa ona. ı..o• lemını ıs} ası ıçın rç unun e u·· ey m an oru rı ""'1 

metrukesine izafetEn vercselerinin z.• olmaz veya bulunmazsa hemen ° eP 
Mumculnr Göktoprak nıevkiinde ve ta- gün müddetle arttırmaya çıkarıhP ~ 
ı;unun 321-1 sırasınd~ kayıtlı Ş. Tepe Çoculı hastalıfıları çok arttırana ihale edilir. İki.~~ 
G. Zeybek oğlu \1ercresi, Ş. Efendi ve ınütalaasSISI smdaki fark ve geçen günler ı~- r ,,,-
C. Hafiza tnrlnsiyfo mahdut üç buçuk Londra ve Viyana hastanelerinde 5 ten hesap olunacak faiz ve di~ 
hektar bir kıta ve GOO lira kıymet tak- etüdünü ikmal etmiştir. ı arlar aynca hükme hacet ka~ ıunıır· 
d. ed'l t' 1--'Lr s· a"ık arttırma memuriyetimizce alıcıdan tahsıl 0 
ır ı en zey ın U<Uı~ c 1 " Bastalannı her gün kabul eder. 

suretile Bodrum \ar~ı içinde 15-4-940 Muayene adresi : Birinci Beyler Madde (133) öStetl' 
Pazartesi günü S. 13 den 16 ya kadar kak • İşbu sebze bahçesi yukarıda. g yne-

(Aydoğdu) ya hitaben: ••-•m••-:..90FJ1"511!1!Bll'V..A 
J 00 çuval Susam 
150 Balya Pamuk 
198 K. T. B. İçi 

59 
16 
61 
68 
61 

paraya çevriLnesi mukarrerdir. 
50
Ev .!:ı ~·Göztepe kwrakolu kar- len 8-5-940 tarihinde Menemen ıcr;teri-

İsbu gayri menkulün arttırma şartna- ısmd 83411 murluğu odasında işbu ilan ve g 58tı-me~i 16-3-940 tarihi11den itibaren 77 no. § 
3 

TEuFON : 2310 len arttırma şartnamesi dairesinde) - ,Bir ltihza babamın ycınına gitmek 
için baruı milsandc et. Şimdi gelirim. 

Diyerek saJondnn çıktı. 
-16-

(Cihan) babasının odasına vnrınca 
(Saman) ı kapıda gördü. Perdedar uşak 
onu (Men.ban) ın yanına girmekten 
menediyordu. Kendic;i ise hiddetle mu
b bclede bulunuyordu. (Cihan) ikisi
nin nrnsına Rirerek kardeşinden sordu: 

- Ne var? kardesim! 
- Bu adam babamın yanına girmek-

ten beni menediyor. 
- Kardeşçiğim! darılmn. pederimiz 

yatakta yatıyor, ha tadır. Benim de çık
mamı emretti. Yanına konnk müdürü
nü çağırarak bazı hu.susat hakkında 
-Ollunla görü iiyor.. (Muhiz) i gördün 
mii? 

Kadın hası alıkları ve 
Doğum Mütahassısı 
DOKTOR Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalrırını her gim öğledt!n sonra 
Tilkilikte Evliynwdc sokak Orta 
okul karşısı No. 22 de kabul eder. 

H .3 l - 3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beyannarrıc 

' NİSAN CUMARrESI vJı.AYETiMJZDE 
ÇOCUK YAZIMI GfiNUDUR 

Bu sayım 7 dt:n 1G yaşına kadar olhl1 okula gitsin gitmesin tahsil çağında-: 
kj çocuklaruı mikdarlarını doğru olarak öğrenmek maksadi~ le yapılmakta-: 

: dır .. Bunun için : : 
: l - Yazını giiııü evlerde izahat verebilecek bir kimsenin bulwıdm·ulması,: 
E 2 - Yazım i!(in kapınıza gelecek memurun sorac&ğı ~eylere doğruca veE 
i tezcc cevap verilıııesi. E 
E 3 - Ya1.ımda aşağıda gösterilen yaşlardaki çocuklann yazdmlması la-: 
: z.ımclır.. : 
5 Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve doğru cevap vermiyen: 
5 vatandaşlar ve bu işlere müzaheret göstemıiyen mahalle mUmessilleri veE 
: vazifelerini verilen emirlere göre yaıımıyan Ynz.ım memurları hakkında 1554E 
E Numaralı kanuna "Öre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya kadar: 
: hapis ccznsı vern~ckür. 
: Sayın İzmirlilere duyunırum. İıınir Valisi : ETHEM AYKUT 
: MiHldi Rumi Yaş Miladi Rumi Yaş 
: 1933 1349 7 1928 1344 12 
: J932 1348 8 1927 1343 13 
: 1931 1347 9 1926 1342 14 
: 1930 1346 10 1925 1341 15 
: 1929 1345 11 1924 1340 16 
: (S. 4) 1 - 9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bornova Ziraat melıtebi müdürlüğünden : 
Cinsi Muhammen bt:deli '/. 7,5 teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

43 B. Pamt.ık 48 

DOl[TOR 

Vefi~ Ağar 
Askeri I-lastane 
DOOUM VE KABIN 

HAST A.LIKl.ARI 
MUTAHASSISI 

Her giin İkinci Jlcylcr sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirlere meccanen 

~.zz..~~ 
ZAYİ 

İzmir ticaret ve lisan mektebinden al
dığım 2 No. tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan eylerim. 

No. 11 Mehmet Reşat 
1161 (621) 

pmı-'81911M1••~n~11••
7

• .. 

Doktor Baktriyoloğ 

Hamza Orhon 
DAHİLİ VE SARİ 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civarındaki, ciğerlerine 

hava verdiren Jıastalara 
Pünemotorakis tatbilc eder .. 
ADRES : Deni:di Belediye elektrik 

fabrikası karşısında hususi muaye
nehanesinde ... 

1- ~6 

DAHiLI VE Z'OımEVf HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 

od · d · · · }:.cağı i}I!- olunur. 1158 (624 ile B nım ıcra aırcsmın muayyen nu- (Ufl) ı _ 13 - wı 

marasında herkesin görebilmesi ıçın ·= ill••·~~ıım--
~çıktır. llfında yaı.ılı olanlarla fazla ma- SEFER!HtSAR İCRA MEMURLU-
1Cımat almak istiycnler işbu şartname- CUNDAN: D. No. 940-76 
ye ve 940-77 dosycı uumarac;iyle memu- Seferihisarın Camü Kebir ıuahalJe-
riyctimiz.c müracaat etmelidir. sinden Mehmet oğlu bakkal İsmail Ak.-

Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- kayaya masrafsız 100 lira borçlu Se
z.ılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey ferihic;ar:ın Çolak İbrahim mahallesin
\'~ya milli bir bankanın teminat mektu- den Suphi oğlu Remzi ve kardeşi Des
bu tevdi edilecektir. tanın işbu borcundan dolayı mukadde-

İpotek sahibi akıcaklılarla diğer alaka- ma tahtı haae alman Seferihisann Sı
darform ve irtifak hakkı ~plerinin ğacık altı mevkiinde ve diğer verese ile 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu- birlikte şayinn mutasnrrıf bulundu.klan 
.susile faiz c mafil'.ıfo dair olan iddirua- doğusu Feni vcr~sesi tarlası, batısı Ah
ı ını i~bu i15n tarihinden itibaren yirmi met tarlası, kU:Leyi Ömer tarlası güneyi 
gün it:incle evrakı ınüsbitelerile birlikte yol ile çevrile (8273) metre murabbaı 
uıemuriyetiınize bi1dirmeleri icap eder. tarla içerisinde mevcut 38 zeytin ağacı
Aksi takdirde haklan tapu sicillile sa- nı muhtevi yerden borçlulara isabet 
bit olınndıkçn satış bedelinin paylaşma- eden on altı hisse itibariyle altı hissesi 
smdan hnriç kalırhır. Gösterilen günde açık artbrmn suretiyle sablığa çıkanl
arttınnaya iştirak edenler arttırma şart- mı.ştır. 

DOKrOR 
Behçet Uz 

C:ocalı hastaJdılar• 
MütallasSISI 

Hastalannı her gün saat 11.3_0. ~ 
1 e kadar Beyler sokağında ~ 
matbaası yanındaki huııust kılinifbt' 
de kabul eder. Mlfll//ll. 
•zmae eıarawuu •3 

w .... 

PARiS FAKeLTESiNDEN 
DIPWMALI 

DJŞ TABİPLEJU 
Muzaffer Eroğul 

namesini okumuş ve lüzumlu maluınatı 1 - Bu gayri menkulün heyeti umu- VE .,, 
almış v.e. bunkırı tamamen kabul etmiş m~y~sine 416 lira kıymet takdir edil- ıı K cm a ı Çe t 1• n d a t1 
~d ve ıtibar olunurlar. mı.ştır. i O 

Tayin edilen gi.indc arttırmaya konu- 2 - Borçlulara isabet eden ve satıl- Ilastalannı her cün sabah saat t 
lan gayri menkul Uç defa bağırıldıktan ma~ icap eden on altı hisse itibariyle ~ dan başlıyarak Beyler sokak N~ 
wnra en çok arttırann ihale edilir. An- altı hissesine 156 lira kıymet takdir edil- ~ zade ~addesi 21 numarah muaY_. 
cak arttırma bedeli nıuhnmmen kıymc- ıniştir. . "' hanelerinde kabul ederler. 
tin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isti- 3 - işbu gayri menkul 6-4-940 gü- t TELEFON : 3921 
yenin alacağına ruchanı olan diğer ala- nünden itibaren bir ay müddetle açık 
cakWar bulunup ta bedel bunların o •:ırttırmaya çıkarılmış ve son arttırma 
gayri menkul ile temin edilmiş alacak- günü 6-5-940 pazartesi günü saat 13 te 
Iarırun mccmuundan fazlaya çıkmazsa Seferihisarda Kurtuluş meydanında ic
tn çok arttıranın taahhüdü baki kalmak ra edilecektir. 
üzere arttırma on bc!i gün daha temdit 4 - Sürülen .Pt!Y takdir edilen kıy
ve on beşinci günü aynı saatta yapılacak metin yüzde 75 ni bulduğu takdirde iha
arttırmada, bedeli sabş istiyenin alaca- lesi icra aksi takdirde arttırma 15 gün 
ğ.na rucharu olnn diğer alacaklıların o daha temdit edilerek son ihale kıymeti 
gayri menkul ile temin edilmiş alacak- her neyi tutarsa tutsun 21-5-940 Salı 
Iarı mecmuundan fozlaya çıkmak şar- günü aynı saat ve aynı mahalde kat'ı 

, 

-~"'!....------ -- - .., 
DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tckand 

tiyle, en çok nrttırana ihale edilir. Böy- ilıalesi icra kılınacaktır. Çocuk Hastalıklan Mütahassı!ll 
le bir bedel elde lı,dilemeı.se ihale yapıl- 5 - Talip olanlar muhammen kıyme- BEKLİN ve KÖLN ONtvEB-
maz ve satış talebi rlüşer. tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi- sh'Est SABIK ASlsTANI 

Gayri menkul kendisine ihale olunan nat parnsı veya milli bir bankanın te- Hastalarını İki~i Beyler N~ 
kimse derhnl veya verilen mühlet için- minat mektubunu ime etmeleri mecbu- zade sokak 5 No . .ta her gün -· 
de parayı vermezse ihale kararı fesho- ridir. birden sonra kabul eder. 
lunarak kendisinden evvel en yüksek 6 - Arttırma şartnaınesi ilan tarihin- TELEFON : 3453 
teklifte bulunan 1.-Jmse nrzetmiş oldu- den itibaren Seferihisar icra dairesinde EVi : 3459 
ğu bedelle almağa rnıı olursa ona, razı açık bulundurulmakta olup daha ziya- ~llİİIİilİll•••••••llİİİİil-~ 
olmazsa veya bulunmazsa hemen on beş de tafsilfit almak istiyenler Seferihisar Jzrnil' y eterlner ,,,,,_ 
gün müddetle arttırmaya . çıkarılıp en icra dairesine mür.1caat edebilirler. 
çok arttırana ihale edilir. iki ihale ara- 7 - İşbu gayri menkul üzerinde re- dürlüğünden : . 

96 Takım yerli lacivert elbise 20 00 144 00 Akarçay smdaki fark ve geçen günler için yüzde hin, irtifak veya suveri saire ile bir id- DİKKAT: ıJ 
63 Adet mektep kasketi 2 00 9 45 5 den hesap olunacak faizi ve diğer 7.8- diası bulunanlar Han tarihinden itiba· 7 Nisan 940 pazar günü Buca 1'~0' 
Mektebimiz talebeleri için yaptırılacak harici elbise ve mektep kasketi Her gün saat 13 ten itibaren- ı·arlar ayrıca hl\kme hacet kalmaksızın ren yinni gün içinde evrakı müsbitele- alanında icra kllınacak İlkbahar a~ 

4/4/940 tarihinden itibaren 15 gün müddet1e açık eksiltmeye konulmuştur. İkinci Kordon (Alman konsolesha- memuriyeUrnizcc alıcıdan tahsil olunur. rlyle birlikte Seferihisar icra dairesine şuları açık yarış hsyvan kayıtl ;10" 
Eksiltme 19 /4/940 Cumn günü saat 15 d'" mt"kteptc müte ekkiJ satın alma nesi karşı.<ımda) 206 numarada hastala- İşbu zeytin bahçesi yukarıda göırteri- müracaat ederek haklarını tanıttırmala- 4 Nisan SMO perşembe günü saat on~ 
komi yonunda ynpılncnğından tıılipl erin isrcti teminatını lzmir mektı-pler nm kabul eder. len 15-4-940 tarihinde c:arşı içinde işbu l'1 lfizımdır. Aksi takdirde tnpu sicillin- ye kadar devam edileceği ve bu s&P~ 
:.u~:~~b:~:~~~e:?.~~:::~~~ .. m~.b~~~ komisyona .!~~!ir~~~~eri ve bu ioe ait~şa~r~t-~-~(~Ç~i~vı~· c~i _2h~am~a~m~ın~d~ak~i~m~u~a~y~e~ne~ba-~:Jil~an~_:'\:~·e:....!g~ö~ste~ril~· ~en~art~~tırm~~a~şa~rtn~~am~e~si~d~e~m~uk~ay~y~et~o~Jmı~~y~an~h~us~usa~tın~~hi~· ç~b!,!ir~so~nr~a~~~ıtL_!ka~buJ~.,.:!!~11=81111111 



• 4 NiSAN PERŞEMBE 1940 · r•NJASIR SAHiFE§ 
.. .. . ...... ~)· ....... ~-:·· +--- •, ... . . . ..... ~. - ..... ... . . .··... .. . -· .·· . . ,. . . .. . 

Veya Çocuklarınızda Gördüğünz: 1 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 
----- -

makad kaşınması, Ubu~luk, 

halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 

Hiç korkmayınız! • 

Bunfaıt yeyip içilen ş e ' er· emiz e saf oırnamasındRn · d a)'ı llarsalılarda yetişip Uıeeyen 11e lıanJarımızı emen solucanların tesl· 
rJdlr.. Bunlardan lıartulmah için Eczaneden 

IJlnce lıuUanınız ... nT<i, 
lıfıt lıutu alınız- Ve iflndelıl tarife mud· 
Derelaal lıurtuJGPsunuz .. 

SAN TA . . 
ısmıne dikkat Her eczanede kutusu 20 kuruştur 

=-···················································································· • • • • 
~ Devlet Demir Yol/arından ~ 
.•.••.•..••••..•............•..•.....................•............................... : 

Resmi elbise ve palto yaptırılacak 
D. D. Yolları 8 ci ~letme komisyonundan: 
Muhammen bedeli '6700) lira olan idaremiz memur ve müstahdemini için 

(350) takım resmi elbise ve (250) adet paltonun dikilm!?si 15.4.940 Pnzartesi 
g{lnu saat 16 da Izmirde iŞletme binasında ihale edilmek i.izere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tılllplerln Izınirde ntelyesi bulunması şayttır. Istcklilcrin 502 lira 50 ku~ 
lulı: M. teminat mal--buzlarile, eksiltmeye girmeye knnunen mani halleri ol
:ıtladığınn dair beyanname ve teklif mektuplarını havi zarflarını aynı gün saat 
15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ljzımdır. 

$artnamesl !şletme kaleminden parasız alınabilir. 
28-31-4-9 1065 (571) 

1 

DEVLE2' Lt fANLARI JŞLE'l'ME U. M. İZMİR 
fllBESI MVDVRLVOVNDEN : 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden .1941 yılı MaytB ayının son 
ailnGne kadar p.rtnamede istisna edilenlerden maada lzmir limanına gelecek 
l'll8%ot veya kömürle işliyen vapurlann yükleme, booaltma ve nktanna i~leri ka
Palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. 
h 2 - lg şekilleri §nrtnamedir. Bu tekillere göre muhammen bedel yüz kırk 

in lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 
d 3 - Şartnameler devlet limanları i§letme U. M. iz.mir şubesi müdürlüğün

en fiç yüz elli kuruıı mukabilinde alınır. 
4 - Eksiltme 16 Nisan Salı günü saat 11 de devlet limanlım iııletmesi iz

kir şubesinde yapılncaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak mez· 
ar gün saat 1 o da verilmiş bulunacaktır .. 

ha S - isteklilerin kanuni ve!.ikaları ve teminaliyle birlikte eksiltme saatinde 
zır hulunnıalan l&zımdır. 
6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 1 O da gelmi~ 

"e zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması luzımdır. Poıtnda vaki olabilecek 
iecilcrne.lerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 31. 4, 7, IO l 063 ( 600) 

• 
Etibaok umum müdürlüğünden: 
Krom cevheri müstahs.llerine 

icra Vekilleri lcarariylc memleket dı~ına )'npılacak krom cevheri satışlan 
tarafımızdan Uinzİm Ve İcra edileceğinden a§nğıdaki malumatın azami 
l 5 I 4/940 tarihine kadar bankamıza bildirilmesini rica eyleriz. 

1 - Müstahsil firmanın ünvanı: 
n - Mektup adresi. 
b - Telgraf adresi. 
c - Tele fon No, su. 

2 - işlediği ocakların isimleri: 
a - imtiyaz mukaveleleri. 

3 - istihsal ettifü cevherin evsafı: 
a - Fiziki evsaf. 
b - Komple analiz. 
c - erantileri. 

Cr 2 03 
Si 02 
Cr : Fe , 

4 - 1936/37 /38/39 v.c 1940 seneleri zarfındaki: 
a - lstihsaliltı. 
h - lmraratı cMemlelcet ve müşteri itibarile> müııterilerinin sarih ünvan 

ve adresi. 
S - 1940 senesi istihsal programı: 

a - Mevcut ıtoklar. 
b - Aylık teslim edilebilecek mikdar. 
c - Senevi istihsal previzyonu. 

6 - Tahmil iskelesi: 
a - Yevmiye tahmil mikdarı. 
b - Tahmil vesaiti. 

7 - Mer'i mukavelele-::..::r_;in;.;;inııiııilauiılrrl;etllııiııelllrii.m•-.. •-3 ııil ._ .. _•1•0•9•8•(•5 9•3
111
)-

•ıa •a •• 
........___-----~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

İNHİSARLAR UMUM MVDIJRLUCVHDEIİ : 
A - Tuzlalardaki açık memuriyetler için lstanbulda umum müdürlük 

ille! rkezinde, Ankara ve lzmir b~'ltnüdürlüklerinde bir müsabaka imtihanı ya· 
l>ı acaktır. 

8 - imtihan tarihi aynca gazetelerle ilan edilecektir. 
14 C - imtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki vasıf ve tartları hiiı: olmaları 
~•tndır. 

1 - Sanat veya uıta mektebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiı olmak veya müeccel bulunmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 y~ından yukarı olmamak. 
~ - Sihbatli bulunmak ve bedeni arİ7.a11 hulunmnmak. 

- iyi ahlAk eahibi olmak. 
b' ? - imtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mü.bite ve üç fotografla 
b ıt ıkte lıtanbulda umum müdürlük memurin tubeııine ve Ankara ve l:mıirde 
U~nanlar ora btı§müdiirlüklerine müracaatla kayıtlannı yaptırmalıd1rlar. 

I - imtihan mevzuu §unlardrr. 

2 
- Hesap ve hendese. 
-Resim. 

~. - Umumi malumat ccoğrafyu 
,, OT: 

-~--
ı· 1 

- imtihan neticesinde aynı derec~de muvaffak olanlar nraaında yabancı 
•sana "akıf olanlar tercih edilir. 

r 2 - imtihanda lıı:azaııanların muvaffakiyet ve tahıil vaziyetlerlne göre ba
~llldeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek tayinleri tesbit edilecek 

u;affalciyet dereceleri ara.ile yapılır. 
bh .. - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 1 S gün :zarfında kabul etmeyenlerin 
u~un haklan iptal edilir. 

~ - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçelerine 
~ınalıdırlar. 
S - Müracaatları 15 / 4 940 günü ak~amına kadar kabul edilecektir. 

115 3 (618) 

Tenis kulübünden: 
cJ 

3 
I 3 940 tar"hindf' yapılacak olan umumi heyet içtimaı ekseriyet olmn

bi:ından Yapılamadı. Bu sebeple içtima 1/4 1940 Pa7ar saat 1 ' de kulüp 
•aınd111 va ılacak ve f'!lki ruznamtodf'ki huıusatın müzakere ,.dilece i ilan 

HER AYIN YEDiSiNDE 

SIHHAl VEKALETtNtN RESMl RUHSATINI HAtZ 
I<AŞE 

ŞiddeOi BAŞ, DİŞ ağrı• 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız• 
hklarını derhal geçiril' 
GRiP, NEZLE ve SOCUK 
algınbğma karşı mües· 
slrUAçtır. 

tcabmda giinde 1 - 3 kaıe 
aJmır. Her Eczanede bulmrm. 

DEVLE'I' LİMANLARI İŞLE'l'ME U. M. İZMİR 
ŞUBESJ MVDVRLVOUNDEN : 

1 - 1940 yılı Hazirıµı ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıs nyının son 
gününe kadar prtnamedc iıtisna edilenlerden maada lzmir limanına gelecek 
devlet denizyollan lıletmesine ait vapurlardaki hamuleyi oartnamedeki caa.,. 
lar dahilinde yükleme, bopltma, aktarma i leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. · 
2- lı tek.illeri ıartnamededir. Bu ıekillere göre muhammen bede1(20,000) 

yirmi bin lira, muvakkat teminat ( 1500) bin bet yüı liradır. 
3 - Şartnameler devlet limanları iıletme U. M. lzmir ıube& müdürlüiün

den bili bedel alınır. 
.ıf - Ek.iltme 16 NW.n Salı günü Hat 15 de devlet limanları iıletmeıi Iz

mir ıubeıinde yapdacakhr. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak mez
kur gün aaat 14 de verilmif bulunacaktır. 

5 - lıtcklilrin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte ekailtme saatinde 
haur bulunmaları llznndır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ckailtmc günü aaat 14 de ge1-
rnİJ ve zarflann kanuni tekilde kapatılmıı olma.ı llzımdır. Postada vaki ola.. 
bilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmu. 

31, .. • 7 1 o 1 062 ( 601 ) 

İzmir Vakıllar müdürlüitlnden: 
Evkafı mUlhakadan kara Osman oğlu Hanının ve müştemilatının tamiratı 

20 gün mUddetle a~ık ekslltmeye konulmuştur. 
thale 8//4/940 Pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idaresindeki komisyonda 

yapılacaktır. 
Keşif bedell l 729 liradır. 
Istiyenler yüzde yedi buçu"k nisbetinde teminatı ihaleden evvel nakden ve

ya Banka mektubu olarak vezneye teslim ve makbuzu ile komisyona mU-
racaot etmeleri. 21 24 30 4 940 (504) 

ÖDEMİŞ BELEDİYESİNDEN: 
81 Kalem matbu evrak ve defatir açık eksiltmey<: konmuştur. Muhammen 

bedel 600 altı yüz lira olup ihale 12. 4. 940 tarihine rn~tlıynn cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

Tali lerin art am ve iste i kalemde 

' . ~ .. - .. - . . ... 

Blrlnd Sınıf MUtahassıs i:l 
DL em'r Ali 

KAMÇJOOLV 
Cilt \'e Tcnaslil hastalıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağl No. 55-
hmir • Elhamra Sıneması arkasuıda 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

IB'l'J9MM *>252ti!'::ZV.:ZY.7.2JCl!A'Z 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
Den1ireHi 

SPERCO VAPUR 
ACEN'I' ASI - .... -

ADKIATfKA SOSl'ETA ANONtılA 
Ot NA vlGAZYONJ; 

BR1Notst motörU 3/4/940 tarlhlnde 
gelerek ertesi gUnU saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Trlycste ve 
V enedik limanlarına hareket edecektir. 

E. MORANDI vapuru 7-9 Nisan 1940 
tnrihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Riviera limanlnnna hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 7-9 Nisan 1940 
tnrihinde beklenmekte olup Cenova vo 
Rivicrn limanlarına hareket edecektir .. 

DIANA vnpuru 11-4-940 tarihindn 
beklenmekte olup Trleste limanına ha
reket edecektir. 

CITrlA Dl BARI motörü 9-4-940 ta· 
rihinde gclerek İstanbul. Pire, Napoli 
Cenovaya hareket .!decektir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/4/940 tarihinde 
gelerek ertesi günU saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zara, Fiume. Trlyeste ve Ve
uedik limanlanna hareket edecektir. 
ADİCE vapuru 30/3/1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Rivie.ra 
hmnnlarına hareket t'deccktir. 

İkinci kordon (Cümhuriyet l\ler- CITI'A Dl BARI motörü 9-4-40 ta· 
kez bankası mknsında) 88 numara- rihinde geforek İstan'ıul, Pire, Napoli, 
da hususi ınmıycnchanesiııde hasta- Ccnovaya hareket ed<.'cektir. 
lanru (tntil giinleri hariç) her gün NOT - BütUn bu vapurlar Triyest• 
saat ondan 12 ye, iiçtcn alhyn kadar veya Cenovada Şimalt ve cenubi Ame-
knbul eder.. rika limanlarına hareket eden İtalia 

TELEFON : 3287 Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
' '* •..--ı•-=-llB••li ve Hindistnna hareket eden LLOYD 

Do KTOR TRİTISTİNO anonim seyrisefaln '1r· 
keti vapurlarına tesadüf ederler • 

C 1 J Y t 
NEERLA?\'DAtSE ROYALE 

A . KUMPANYASI 

e a ar in ACHILLES vapuru J0-4-40 tarihinde 
bclclenmekte olup Arvcrs ve Hollanda 
lımanlarınn hareket edecektir. 

IZMiR MEMLEKET 
HASTANESİ DAHILttE 

MV'I' AHASSJSJ 
Muayenehane: ikinci B~ylcr sr.Amk 

No. 25 TELEFON: 3958 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Ora: 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Frnnsız ha ta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42-. 

TELEFON : 2310 
• 2 -

Pariı lakülte•inden 
diplomalı diş tabibi 

Nesip Dolunay 
Hnstalannı her gUn saat dokuz

dan itibaren ikinci Beyler, Numan 
ude sokak numara 36 da kabul 
eder. (Telefon 4133) 

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

gelerek Malta, Marsilya ve Ccnova li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazll1l doloyısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lilzum olmnksı
ı.ın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dOlııyı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etıniycccğini muhterem yükleyicilerin 
l.."'nyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine mOracaat edilmesi_ 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OIJVJER VE 

Şt/REK Si L'l'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra \'e Liverpol hatları içiıı 
piyasanın ihtiyacına göre vapurln
nmız sefer yapacaklardır. 

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

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekAsı --·AMERICAN EXPORT LİNF..S t:Nc. 

UMDAL NEVYORK 
-- NEVYORK İÇİN 

UMUMİ DENİZ ACENTAIJOI LTO. EXMOUTl:I Vap. 4 Nisanda bekleni-
ZBTSKA PLOVİOBA A. D. KOTOR ~ or . 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence EXCHANGE Vap. 7 Nisanda bekle-

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu niyor. 
ve yUk kabul edecektir. • EXİLO~A vapuru Nisan nihayetin· 

LOVCEN vapuru 19 Martta K&ten· oc beklenıyor .• 
c.eden gelip 20 Martta saat 12 de Pire D. T. R. T. - BUDAPEŞT 
Hayfa, Beyrut ve Trlyeste için hareket RUDAPF.şTE tçiN 
edecektir. Yolcu ve yUk kabul edecek- KASSA motörU Nisan iptidasınd• 
tir. bekleniyor. 

GOULANDRİS BROTHERS ATİD NAVİGATİON COMPANY 
L'ID. (HEILA.S) H A f F A 

PİRE BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
"NEA HELLAS• PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

Lüks transatlantik vapuru Pire • İÇİN 
Ncvyork hattı: Pireden hareket tarihi: ANTAR vapuru 8 nisanda bekleni· 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte- yor. 
dir. Vapurlann isim n tarihleri hakJmula 

Gerek \•apurlann muvasalat ta.rihlerl, hiç bir tanhhüt alınmaz. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- Vapurlann hareket tarihleriyle nu .. 
kında aoenta bir teahhUt alb.na glttmeı. lunlardald ddlıi.kllkleroen acenta m .. 
Daha fazla tafsllAt almak için Birinci ıullyei kabul etmn. 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• Daha faıla tar.illt için ATATURK 
umum! deniz Ace-ntalıtı Ltd. mUracut caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
edilmesi rica olunur. Zee ve Şsı. Vapur acentahtına mUraca-

Telefon : 4072 MUdUrlyet at edJlmest rica olunur. 



SA•IPl:A 
L 

''Almanya Harbi Kaybetmiştir,, 
""""""'* 

"iki tarafın sahip olduğu teknik va-
sıtalar müsavi gibidir, fakat ham 
nıa~de azlığı Almanyayı yenecektir,, 

!Ji:Ç J1lmanların taarruz etmek mecburiyetinde kaUıcaldarı iddia o!unaıı 1\fc;;no hattında lngiliz asker!eri 
Alman çelik Kralı Herr Fritz Thys· tefiklerin sahip oldukları teknik vcaait- yiz} 

sen, Bcunos Aircade çıkan cArgentİ· de müsavat olduğunu, lakin ham mad- Almanlar şimdiden ablokayı, gayri 
nische T ageblatt> ismindeki Alman de stoklannın bu vaziyttc bulunmadığı· kabili tahammül addedecek kadar ağır 
cümhuriyetçi gazetede neşrettirdiği bir nı ve dolayısiyle Almanyanın harbi kay- buluyor. Neticeyi bir an evvel elde et· 
mektupda bu neticeye varmaktadır. bettiğini beyan ediyor. mek için taarruza geçmek ihtiyacı bü· 
Mumaileyh diyor ki: Al 1 diAıf Uci yüktür. 

cHarbe sebebiyet vermekle, Hitler manya, ste ~ S • Almanya muazzam insan fedakar1ığı-
afaki ve enfüsi bütün hakikatleri inkar hı se~elJIHr- nı göze alarak Majino hattını yarmağa 
etti. Bizim gibi, bütün askeri şefler de, Tuğgeneral Sir Charles Gvynn yazı- teşebbüs edebileceği gibi müttefiklere 
1914 müttefiklerine karşı yeni bir harbe yor: karadan ve havadan taarruzu ko]aylaş
girişmenin aptalca bir cinayet olacağına Bazıları var ki bu harpte, iki taraf- tırmak için Hollanda ve Belçikayı da 
kani idi. Hiç bir tehlike Rayhı tehdit et- tan hiç birinin digerini mağlup edemiye- istila edebilir. 
miyordu. Biz artık ne bir partinin, ne ceğine inanıyorlar. Böyle yapmakla, o düşmanlannın aa· 
ordunun, ne tele bir adamın, ne de üni· Onların iddialarına göre, ne karada yısını çoğaltacak ve kaynaklarının israf 
formalı bir gençliğin diktatörlüğünü, ne de havada müttefikler kat'i zaferi el· temposunu arttıracaktır. Bu israf Al
kısaca hiç bir diktatörlük istemiyoruz. de etmek için icap eden kuvvet tefev· manya, her ne ıekilde taarruza karar 
Saadet yerine cebir kaim olmamalıdır. vukuna malik olamıyacaklar, Almanya verirse versin, çok ağır olacaktır. Mu
Artık, ne programlar, ne temerküz gibi kaynaklara sahip bir milletin iktısa· vaffakıyet, bilhassa süratli bir muvaffa· 
kampları ve bilhassa, ne de Bolşevik- den sukutunu temin edecek kadar deniz kiyet, elde etmediği takdirde abloka 
likle bir ittifak olmamalıdır. Biz bütün tazyikini de arttıracaklardır. ile kesilen malzeme mahrumiyetini gİt• 
bunların yerine lsveçredeki teşkilatın Harp, onlara, göre bir atalet ve te- tikçe daha fazla hissedecektir. 
ana hatları Üzerine kurulmuş Federal vakkuf devresine girecek, binneticc Al- Modern harp, geçen harpte olduğun· 
bir Almanya istiyoruz. intikam ve zafer nıanya gasbettiği memleketleri yine dan çok fazla miktarlarda daimi mah-
ıırzulara bir tarafa bırakılarak, Avrupa· elinde tutacaktır. rukata ihtiyaç göstermektedir. 
nın silahsızlanmasını istiyoruz. Geçen harpte de buna benzer iddia- Almanyanın taarruzu, bir atalet dev· 

«Herr Thyssen> Alman orduları ko- lar Cluyduk. Bunlara rağmen Almanya resile neticelenmiyecektir. Eğer bu taar· 
mutanlığına olan itimadının öldüğünü neticede deniz ve kara hareketinin müt- ruz.. muvaffak olamazsa, ekonomik se
ve Finlandiyanın maruz kaldığı tecavü- terek tesiriyle mağlup edilmişti. Temen- beplerden dolayı onun kat'i mağlubiye
zün Alman gönüllerinde Sovyet mütte· nilerimizi hakikat gibi telakki etmiyerek tine sebep olacaktır, hatta ordusu 1918 
fiklerine lı:ar~ı ebedi bir nefret uyandır- müttefklerin tekrar aynı müşterek teıiri de olduğu gibi mukabil taarruzla parça
dığım, gerek Almanyanın ve gerek müt· başarabileceklerini ümit edemez mi- !anmayıp ta eadece püskürtülse bile. 

Mal alma yarışı hararetli 
lngiliz -Alman rekabeti artıyor 

~--------~~--~----~.---...----------------------
Londra, 3 (A.A) - Dün B. Çem- haber Antre adındaki Alman vapuru

berlaynın mevzuu bahsettiği Jngiliz nun Jtalyan limanlarından Yugoslavya 
Danimarka ticaret itilafı geçen Sonteş· sularına gitmio bulunmasından istidlal 
rinden beri devam eden bir çok müza- edilmektedir. Londra mahafili bu habe-
lterelerden sonra imza edilmiştir. ri mübalagalı bulmaktadır. 

Zannedildiğine göre, itilafta bilhas- YUGOSLAVYA 
ııa Danimarkadan gönderilecek eütlü .. AC .a -•••AN 
maddeler mukabilinde lngiltereden Da- Pm aa..- • 
nimarkaya kömür ihraç edilmesi derpiş Paris, 3 (ö.R) - Budapeşteden bil-
edilmektedir. diriliyor: Yugoslavya ziraat nazın bu 

dan sonra Yugoslavların bir milyon do
lar luymetinde damızlık Macar hayvanı 
eatın alacaklannı beyan etmiştir. 

Bclgrad, 3 (A.A) - Yugoslav. Ma
car iktısadi müzakereleri devam etmek
tedir. iki murahhas heyet memleketleri 
arasında mübadele edilebilecek olan 
maddeleirn listesini tanzim etmişlerdir. 
Macaristan Yugoslavyadan 3,000 va-
aon Küebe ve 20 vagon yemlik pancar 
astın almak istemektedir. Yugoelavya 
da Macaristandan demir, çelik, kömür 
ve hayvan ithal etmek istemektedir. 

Orta Şarktaki kuvvetler 
-· Bir general, bu kuvvetlerin ne 

Stalin 'e bağlıdır, 
yapacağı 

diyor 
Hitler'Je 

-· 
"Bugün islim alemi bütün kal bile Müt-

tefiklere sempati hissetmektedir,, 
Tuğgeneral SiT C. Gyyn yazıyor: 
Avustura1ya ve YC'Ili Zeland kuvvet

lerinin Filistin ve Mısıra gelmeleri, yal
nız Ingiliz imparatorluğunun birliğini 
göstermek itibariyle değil, aynı zaman
da Ingilterenin nskeri kuvvetine mü
him bir ilave olmak cihetinden bizim 
için kıymetlidir. 
Eğer Anzaklar da sele.!leriyle aynı 

knlitede ıseler - ki bundan şüphe etme
ğe hakkınuz yoktur - milttefik ordulu
nndan daha iyi harp <'decek kıtalar yok
tur. 

Niçin Mısırn çıktılar? S ebeplerden 
birisi şudur: Mısır ve Filistin, şimdiden 
nskcrlerle dolmuş olan lngiltereye nis
bctJc kış esnasında şayanı hayret dere
cede iyi bir talim ve terbiye yeridir. 

Orta Şarkta ne kadar kalacaklar? 
Zanned"rsem bu, Hitler ile Staline bağ
lıdır. Hali hazırda bütün bildiğimiz sey, 
her türlü inkişaflara karşı, miittefikle
rin orada mühim ihtiyat kuvvetleri ida
me etmeği akıllı bir hareket addettik
leridir. Bu kuvvetler, general Veygan
dın kumandasmdn bir çok milletlerden 
mürekkeptir. . 
Mısırda ve Filistinde Ingilizler. Hint

liler, Kıbrıs ve Malta kıtaları ve şimdi 
de Anzaklar general Vavell idaresi al- Yeni Zeland ve Avusturalyadan §ark ordulan ıçın aaker yükliyen 
tında birleşmişlerdir. lngiliz transatlantiği 

Suriyede kuvvetli Fransız birlikleri }emişlerdir. Böyle büyük bir kuvvetin hat geçerlerse, garip bir şey olacak~· 
vardır. Daha şimalde Türk ordusu, iş- orada mevcudiyeti niçin lazımdır? Fakat onlar bu defa Türke karşı deg .. ı 
birliği yapmağa hazırdır. ihtimal bunun başlıca hedefi müstak- TürkJe yanyana harp edeceklerdir. lı• 

tSLAMLAR - MOTTEFİKLER bel mütearrizleri korkulmak, Mısırla il- Onlar, Türkü her zamanki gibi kj 
Anzaklann bulunduğu Orta Şarkta tüakırnızın ve Türkiye ile lngiliz - Fran- raman bir muharip ve cengaver bu .

8 
.. 

geçen harptenberi ne büyük değişiklik- sız ittifakının ve Romanyaya garantimi- caklardır, fakat o bugün daha iyi yet~ 
ler olmuştur! o zaman IslAm alemi ay- zin adi bir kağıt parçası olmadığını İS· tirilmiş ve teçhiz ediJmiştir. Onların ~
rılmıştı ve büyük bir kısmı Almanya pat etmek, ve harp yapılacak olursa şında bugün Atatürk yoktur. Fak~t .0f, 
tarafında harp ediyordu. Brilanyanın dostlarına yardım edilebi- le bir dahinin tesiri, ölümü ile ~ırlı:ut 

Bugün Islam alemi bütün kalbiyle leceği Britanyanın dostlarına yardım nihayet bulmaz. Bugünkü ReisicUın d•t 
müttefiklere sempati hissetmektedir. edilebilecej?i bir merkez tesis etmektir. lnönü, meslekten yetismiş bir as~e~ı> 
Hindistan, Afganistan, Irak, Suudi Ara- BOôAZLAR VE TüRKIYE \'e Başvekil sı!atiylc Kemal Atatur ·yt 
bistan, Maverayı Erdün ve biJhassa Eğer bir gün yeni Anzaklar, seleflerinin sağ eli olmuştur. Tiirk orduları?ın j., 
Türkiye bize müzahirdir. Arap krallık- zorlayıp açmak için o kadar çok kan sevk ve idare edileceğinden emın ° 
ları bizimle ananevi dostluklarım yeni- döktükleri Çanakkale Boğazından ra- biliriz. 

--------------------------------------------~· ---------------~----------------------------" 

H ava Harbi Şiddetlendi 
lngiliz sahillerine 15 akın yapıldı 
Bir çok tayyare düşürüldü 

Müttefiklcrinki mi 
- Alman zayiatı 
daha çok? 

mr, 

Brüksel 3 (Ö.R) - Havas ajansı as
keri vaziyeti şöyle gösteriyor: 

Garp cephesinde harp, bilhassa hava 
mücadelesi şeklini almaktadır. Karada 
ise devriye hareketleri ve topçu ateşle
riyle iktifa edilmektedir. Son 24 saat 
zarfında Ingiliz tayyarele-ri iki Heinkel 
tayyaresini Ingilterenin şark sahili açık
larında düşürmüşlerdir. Zild adası açık
larında ise bir Yunkers düşürülmüştür. 
Diin lngiliz avcı tayyareleri dokuz Me
serşmit tayyaresine taarruzla bunları 
dağıtm~lardır. üç tanesinin düşürüldü
ğü zannediliyor. 

Fransız tayyareleri dün Alman hat-

-· ]arı üzerinde bir çok keşifler yapmışlar-
dır. Fransız - lngiliz tayyareleriyle Al
man tayyareleri arasında bir çok hava 
muharebeleri olmuştur. Havas ajansına 
göre iki Alınan tayyaresi muhakkak su
rette düşürülmüştür. 

Bir üçüncüsünün daha düşürülmüş 
olması muhtemeldir. Fransızlar bir tek 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Alman tayyareleri de hatların üzerin
de ve şimal denizinde çok faal görün
milşlerdir. 

lngiliz sahillerine doğru 15 taarruz 
yapılmış ve dün ak_şam vakti Skapa 
Flov'a karşı yeni bir taarruza teşebbüs 
edilmiştir. 

Karada garp cephesinde dün ve bU" 
gün şiddetli topçu düellosu olmU~~ 

Havalarda son gelen haberlere g 
iki veya üç Alman tayyaresi garp er. 
Jıesi üzerinde yapılan keşif uçuşların dl 
düşürülmüş, Britanya sahillerin~e ·r 
bir Alman tayyaresi tahrip edilınışti · 

Resmi tellllğler 
Paris 3 (Ö.R) - 2 Nisan tarihli r~ 

mi tebliğ: ter 
Mozelin garbında şiddetli topçu 8 il' 

)eri kaydedilmiştir. Havada avcı ta)')'d• 
relerimizle Alman tayyareleri arasın ar-

Son iki Jngiliz • Danimarka itilafın- aabah Budapeşteye gelmif ve garda 
da her iki halde de Danimarkanın eene- Macar ziraat nazırı Mişe] T eleki tarafın· 
de lngiltereden bir milyon kıymetinde dan kabul edilmittir. Seyahatin gayesi 
mübayaatta bulunması derpiş edilmekte Budapeşte ziraat aergisinin ziyareti ve 
idi. iki memleketin iktısadi münasebetleri 

Paris, 3 ( ö.R) - Rumen maliye hakkında görüşmelerdir. MEKKEDE YAPIL.A.K DİNi MERASİM Alman tebliğine nazaran: Dün akşam 
Ingiliz deniz kuvvetlerine Alman tayya
releri Skapa Flova tekrar taarruz etmiş· 
lerdir. Havanın bozukluğuna ve hava 
müdafaa ateşine rağmen tayyareler bir 
çok harp gemilerini hasara u~ratmağa 
muvaffak olmuslardır. Bombalar ya 

bir çok müsademeler o]muş, iki rnot r1" 
lü bir Alman tayyaresi hatlarımıı gee5' 
sine düşmüş, diğer bir AJman ta1Y~1• J .. 
de Alman toprakları üzerinde dilş~jtf 

müsteşarının riyaseti altında bir Rumen Belgrad, 3 (AA) _Nazırlardan ve 
heyeti Jngiliz otoriteleriyle müzakeratta mütemayiz hukukşinaslardan B. Mik· 
bulunmak Üzere dün akşamdan beri hailo Constantinovitchin ziraat nazırı 
Londrada bulunmaktadır. B. Brenko Tchobrilovitch ile birlikte 

Al manlar da çalqıyol' Budapcşteye azimeti büyük bir hayret 
Budapeşte, 3 (A.A) - Alman ziraat tevlit etmiştir. 

ve iaşe nazırı Valter Darre refakatinde Müşahitler, Yugoslav diplomatlarının 
iaşe nezaretinin bazı memurları bulun· Alman ticaret nazırı B. Valter Darrea, 
duğıı halde Almanyaya yapılan hayvan Italyan nazırı B. Baccindri ile aynı za
ihracatının arttırılmasına dair müzaker~- manda Budapeştede bulunacaklarını be· 
lerde bulunmak iizere Budape,şteye gd- yan etmektedirler. 
mi'ştir. B. Constantinovitchin iktısadi mes

0

e-
Nazır, Kont Tel eki tarafından kabul leler hakkında müzakereler icrasına sa.-

edilmiştir. lahiyettar olmaması keyfiyeti bir çok 
Yugoslav ziraat nazırı bugün, ltalyan mübalagalı faraziyelere yol açmakta

zirant nazırı da yarın burada buluna· dır. 
caklardır. Jyi malumat almakta olan mahafil 

Londra, 3 (ö.R) - Ji4Jya ve Yu- B. Conatantinovitchin son günlerde her 
goslavya menahiinden gelen haberlere sahada kendisini göstermiş olan Macar 
göre Almanya Balkanlardan mübayaa Yugoslav mukarenetinin tczahürleri .çer
"decekleri malları Yugoslavya kara su- çevesine dahil olduğu mütalaasındadır. 
larınd~~ istifade •. ctmek suretiyle nakle Budapeştc. 3 (A.A) - Ziraat nazırı, 
teşebbus edecrgı anlaşılmaktadır. Bu 1 Yı;~oslav komisyonunun muvasalatın· 

müşti.ir. Avcı tayyarelerimiıden 
üssüne dönmemiştir. v .. 

3 Ni~an tarihJi sabah resmi tebJigı. 
lş"ara değer bir şey olmamıştır. 

doğrudan doğruya bu harp gemilerine al ' 
, eya bunların ~k yakınına düşmü~tür. Kal',lltlılı fddl ar bıt· 

Garp cephesinde hava lıarbında üç Brüksel 3 (Ö.R) - Hava.c; ajansı 
di.işman tayyaresi düşürülmü~tür. Bi- diriyor: e~ 
zim tayyarelerimizden ikisi noksandır. Radyo ile neşredilen bir Alınan t i)t• 

Ingiliz amirallığı Skapa Flov taarru- mi tebliğinde Mart sonuna kada~ k~ef~ 
zunu şöylece bildiriyor: Dün akşam ala- lcfiklerin 356 tayyaresini düşürdü S' 
ca karanlıkta düşman tayyareleri Ska- buna mukabil kendilerinin yatnıt]ctt" 
pa FJova hücum etmiş iseler de hnrp tayyare kaybettikleri iddia edilme 
gemilt"rinin ve sahil bataryalarının ate- d" 

1 b b 1 ır. rar~ 
şiyle tardedilınistir. Atı an om a ar- • ıtıı 

d ı b . · · h"I · be t ·ı;r Bu rakamlar Fransız umumı JlO~" 
an ya nız ınsı sa ı e ısa t e mı ır. gahınca resmen tek:tlp edilerek şu 

Hiç bir gemiye ne isabet, ne hasar vaki 
olmamıstJr. talar tavzih ediliyor: hı1lııı 

Bir Alman tayyaresinin topçu :\te~iy- Almanlar kendi zayiatlarını tdilşell 
le dilşürtildUğU uınnedilınektedir. için yalnız müttefik ara:tlsindc J:Jal" 

Ingiliz hava nezareti bir Ingiliz tay- tayyareleri göz önünde tutuyorla\ 11dıır 
yar~sinin akşam saat 16 da :şimal deni- buki müttefik zayiatının hesa.1ı rıS" 
zinde bir Alman tayyare.c;ini düsürdii- yalnız di.işürülen tayyareleri dcgı ' .. ~ 

ıca -Lüksenburg 
bında tahlıye 

edılecek 

ik -

R l 
ğünü bidiriyor. nı zamanda laktik veya mckarU r<Jllre" 

O illa il ya Of( USU il U D.N.B. ajansı i'e Alman bombardıman beplerle harbı bırakıp çekilen tn\Jalt" 

--·-Briiksel, 3 ( ö.R) Uikseınburg 

tayyarelerinin şimal denizinin şimal leri de dü~man telakki ediyorlar.. el<~ 
1~rh İS ~İllll yor kısmında kafile halinde seyahat eden k:ıtte bu s~ıretle düşen tayyarelc:ı~ e14 

bir Ingiliz vapur grubuna ınuvaffakı- ~erisi tekrar cephede mevkilcrıo r ıl' 
.. --·-- yelle taarruz ettiğini bl1cllriyor. "eçircbilmişlerdir. M ütiC'fiklerin.h.

1
:,0e1't 

Londra, 3 (0.R) - Bükreşten bildi- "' bl {!. •• 
ıildiğine göre, Romanva hükümet adam- V.m<lra 3 (Ö.R) - B urün kafile ha- ylatı Almanların 31 Mart te \t•d1

'' 

formdan sahihiyetli bir zat, beynelmilel linde seyahat eden mUttefik ve bitaraf miktan1! yarısını bile tutmarn·~te,odit 
\aziyet <lolayısiyle Romanyanın ordu- devletler gemilerine Alman tayyareleri Halbuki milttefıkler ancak nıu j\l~ 
~unu terhis edemiytceğini beyan eyle- Diin;vanın dört tarafından her sene on binlerce ziyarett:i celbeden ve İslüm tarafından on bomba atılmış ve tayya- şahitlerce sukutu tesblt edilen t1 1 f'l. 
miştir. Halbuki Alnıanya kendisine la- aleminin mukaddes ziyaretgahı olan Mekke bu yıl daha bfö·ük bir kalabahk re.Jer acılan topçu ateşi üzerine kacma- tayyarelerini wya mUttefik ha at nhnlisine şehrin tehlike halinde tahliyf'sİ 

hakkında bir plan tevzi edilmiştir. Hü- zıın olan maddelerin istihsalitını arttır· relbeylemiştir. ğa mecbur olmuşlardır. Atılan bomba- rlsine dilşerelc enkaz ve ıayya 
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