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• 
ParİI, 4 ( ö.R) - ltalyan ıazetelerinden 

•Teleırafo• Sovyet kıt'alamun Fmlandiyada, 
1918 de Finlandiya istiklili Sovyetlere kaJ"fı 
harbeden F onder Goltz Alman kıtalan namına 
dilc..ilmif olan abideyi tahrip ettiklerini kaydettik
ten sonra diyor ki: Sovyet~erin bu barekdi biç de 
nezaketli deiildir. Almanya ve So-yyet Rusya 
araamdaki miinaaebetler çok mükemmel olabi
lir ve bundan ıüphe etmiyoruz. Fakat Sovyet 
lat'aJarmm hu jesti, A ........... karp msilciıne 

1 ....... olmua ı•mtir. 

YENt ASm matbaasında basılmıştır 

· lngiliz· kabinesinde tadilat. yapıldı 
----------------------JWll~·~·-----------------------

Çö r çil, büyük salihiyetler aldı, 
harbın şiddetlenmesi bekleniyor 

~------------------""""'~*~----------~------------

l ngil iz gazeteleri, müsamaha aevri geçti, 
diyorlar 

artık 

düşman 
ııet:ndr.a, 4 (Ö.R) - İngilterede dün 
g nınekte olan kabine değişikliği. 
k~ dt:ıhnkkuk etmiştir. Milli müdafaa 
t~asyon nazırı Lord Çetfold istifa 
~· : Mumaileyh. harp kabinesinin 
~ ~nü müteakip koordinasyon ne
dll".etıne lüzum kalmadığı kanaatinde-

culi. Vinston Çörçil, amirallik baş Lor
~ıın ınevkilnde kalıyor. Mumaileyh Jeva• 
d<uı' b~riye, harbiye, hava nazırların
bil) nıuteşckkil bir komitenin ba'iUlda 
%, 11nacaktır. Bu ı.ebeplc koordinasyon 
tni~:ının yerine başkası tayin edilme-

-.. ır. 

d~~rp devresinde Çörçil, Çemberla~n
fılt SO~a ikinci bir başvekil gibi Jıı
hukerenın mukadderatı üzerind~ icrayi 

lnedeccktir. 
liUk te bağ~iınet, harbin daha seri bir zafc-

di .., anmnsını temin için bütün mad
E<Jiıı3 hlancvi kuvv~tlerin, bu komitenin 

l{ e bulunmasını temin eylemiştir. 
id~rnltenin vazifesi, harp harek{ibm 
rtıadd• etmek, imp&ratorluğun bütün 
haı ı ve manevi kudretlerini çalışır bir 
lıa~kgetirınek, her türlü scvkülceyşi 
ııtı1 etleri tanzim eylemek ve l<elime
~il manasiyle harbi şiddetlen-

ihracat 
Vergisi 
~eteinde ;hemmiyetle 
-lll'lllacalı ue tetkik 
edilecek bir meuzudur -·-HAKKI OCAKOl'iLU 

imha edilecektir, 

Yeni Inuiliz kabiııesinde nıiHıiın ııazijc alanlard.ın 
ÇôRÇtl.- SAMUEL HOR 

dinnektir. 
Sir Samuel Hor, hava müsteşarlığına 

tayin edilmi~tir. Bazı nazırların daha az 
mühim mevkileri kabul etmeleri, kabi
nede mühim bazı şahsiyetleri muhafaza 
etmek zaruretinden ileri gelmiştir. 

İaşe nazırı Morissoıı Posta umum mü
dürü olmuştur. İaşe na7.11·Jığına Lord 
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• 
ÇemherJayn mühim 
bir nutuk söyledi 

Bu nutku J üncü sahife· 
mlzde bulacaksınız . ' 

, • I • ... - ,l 

Amasya büyük bir 
feliket geçiriyor 

-----------------x*x:---------------------
Sular evleri yıkıyor, mahsur kalanlara ekmek 
verilmeğe çalışılıyor. Zayiat pek büyüktür-. 

le:t:g\in harp filen Almanya ile müt-
1"aka İngiltere n Fransa arasuıdadır. 
btııu t hakikatte, harhin doğurması tabii 
biitU tıan. ıstıraplardan, derece derece 
llıa~ dünya milletleri hisselerini nl· 
'ttın· dırlar. Beynelmilel \"azin!tteki 
lc!tıeı~etsizlik, huzursuzluk bütii~ mil
hır t-ı uzak ve yakın tehlikelere ınaru.ı 
ltı ~kta ve biitün devletler her für 
ltttb· rnallcri derpiş edc.rek müdafaa 
~erini arttırmak zaruretini duy
l!l'le ~lar. Harp iktısadiyatının te\"rt 
~ (esı. tabii bulunan zorlukJal'l önlc
letj~dbırlerinc iliveten müdaf. a bütce· 
)eıı· n genişletilmesi bütiin milletltoıi 
t-a ~ö~ni fedakarlık ve ferağatkiırlıkla· 
~i~s \'enneğe mecbur kılmaktadır .. 

~letı Türkiye cümhuriyeti muharip Gittil·~e azan Yedlırnıag~m yıkmağa başladıg~ı gu .. zel Amn.,.,1a ... 
~Ilı ere nisbeten uzak bulunmak ba- ~ :r ··~:ı 
~tııdan ini bir teenvliz tehlikc~inı- Amasya, 4 (Tele fonla hususi) - Ye-
{)~ değildir. Muhr,riplere hemhudut şil Irmak bugün d e yükselmekte devam 
~~ devletler gibi miiscllah bir bitaraf- ediyor. Amasya ile civar vilayet ve ka-
1lı.ırılnllha(aza ihtiyacından \'arestcd.ir. zaları arasındaki yol ve telefon irtibatı 
~ 1"tıla beraber harbin her tiirlü inki- inkitaa uğramıştır. Samsun treni gelme
l~ll'2lanna karşı hazırlıklı bulunmak miştir. Amasya istasyon binaııı ve ma
~ .. ~u hisseylediğindendir ki mii· kaslar su altındadır. istasyonda mahsur 
lıı ~utçesini kuvvetlendirme karara· 
~ ~tır. Harp ekonomisi büt~emizdc ç K h 
llt .. vbıilron liralık açık tevlit eylcmi'j- ay' a ve ve 
but ~r~dat eksikliği, milli müdafaa 
"-'1tsidnın arttınlnıası, şiiphe yoktur ki Kalay m·vcudu 
l\ı8 aşları yeni mükellefiyetlere gö- "' 
l)İiıı "errnek vazifesiyle karşıla!;jtırmıştır. İstanbul, 4 (Yeni Asır muhabirinden) 
tlı~~ . \ 'niyetinia, dünya şartlarının 
llııi~1Yetini ve tehlikelerin azametini Şehrimizdeki çay, kahve ve kalay de-
tıınlı:eı ~ulunan vatandaşlarımızın bu polarında araştırmalar yapılmakta ve 
teltte ~cfıyetleri seve seve kabul ede· mezldtr maddelerin stokları tesbit edil-

lt 11 llıuhakkaktır. mektcdir. --·--iKi iTAL YAN 
Tayyaresi çarpıştı 
Roma, 4 (A.A) - İki avcı tayyaresi 

Triycstc clvannda çarpı.şmışlardır. İki 
pilot te1cf olmuştur. 

kalan memurlara müşkülatla ekmek ve· 
rilebilmektedir. Orta mektep binası ile 
bir ilk mektep binası ıular altında kal
dığından tedrisat tatil edilmiştir. Posta 
ve telefon bina11 da · tahliye edilmi~tir. 
hükümet ve belediye binalarının alt ka-
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Bir çok Alman tah
telbahirleri batırıldı 

Brüksel, 4 (Ö.R) - İngiliz amirallı
ğı tarafından haber verildiğine göre son 
48 saat zarfında bir <;ok Alman tahtel
bahirlerine taarruz edilmiştir. 

Henüz bu taarruilann neticeleri ma
llım değilse de ekserisinin muvaffakı
yetli olduğu zannediliyor. 

--*--· 
iNGİ!.İZ SEFİRİ 
LONDRAYA GİTTİ 
İstanbul, 4 (Hu!>usi) - lngiliz sefiri 

Bu gece (Dün gec~) Londra~a müte-" 
vcccihen hareket etmiştir. 

ltt~Yht ve istiklal endişe~i Türk ırul· 
~lık udutsuz fedakarlık \ 'C fcr.ığat· 
~lıtıtt lar kabulüne hcy<;canln koşturt!l". 
I~ en yakın misali istiklal ınücade· 
~dt · .ı\yaklan çıplak, genç ve ihtiyar 
~t)l:rtılar IJgaz dağlarının iistiinden cep
'ttt ,e cephane tasımı lardır. ObüsJerc 
"ıı.tatı eııni lcrdir. Zengin. fakir bütiin 
lal'lıı da lar kurtuluş davasında varlık· 
~, 0~taya koymuslardır. Delikanlılar 
laı-ı~. 1 stlahla değil, dişleriyle \'e tırnak
~lltg c boğaz.la~ınıslnrdır. Tarih harpten 
d te lln ve bitkin çıkını~ bir milletin bu 
la'bıb: f~dakarlık ve knhramanlık ~·ara· 
~ _ınc imdiye kadar şahit olma
lı tı • 1~i2ler o de\·ri \•nşıyan insanlar \"e 
~ h~n •. çocuklarıyız. Elbette bu ka· 
' lıy~k fedakirlıkJrı kurtarılmış va· 
~ ... ~~rriyet \e istiklalini korumada 
ft .~~tiin bir rnc\•cudiyet göstermek· 

Islimlar ve Almanlar 

runizi kırpacak değiliz. 
· olabilir. Yeni vergi-

- ---------- - - -x *x 
Do!ltor Şet11Jender, biz A!manların Aı·a~a 
ya~gara ve Jıüfürleri11i anlamıyoruz, dl~or 

. ·*~·----------
Berut, 4 (ö.R) -- Alman radyolarının arapça neşriyatı hakkında sorulan 

bir suale cevaben Suriye milliyetperverleri liderlerinden Dr. Şehbender de
miştir ki: 

c -- Alman radyosunun mahiyetini takdir için, onu lngiliz ve Fransız neşri
yatiyle mukayese etmek kafidir. Almanlar. Arapça neşriyatlarında, en kaba 
tibirlerle Parla ve Londraya küfürler yağdmyorlar ve öyle .anıyorlar ki bu kü-

Bftytık · Darbe 
---------------------x*x.-----------------

Kat' i harp ya 
Karadenizde 

garpta, ya 
olacakmış 

-------------x*x-----------

Almanlar hazırlanıyor 
~-----------x*x-----------

Bern, 4 (A.A) - Neue Zurcher Zel- da 1905 ila 1919 sınıflarına dahil olan 
f.wıg, Berlinden istihbar ediyor : kimseler sıhhi muayene heyetlerine 

Almanya, aleHicele geniş mikyasta as- scvkedilmektedirler. 40 yaşım geçmiş 
ker toplamağa başlamıştır. 1903 tevcl- bir çok kimseler silah altında bulun
Jütlülcr muvazzaf orduya ithal edilmek- maktadır. Bu eski sınıfların silah altın
tedirler. Bunlar 1935 martında mecburi da bulundurulması 914 - 918 muharip
askerlik hizmeti tatbik edildiği zaman lerinin tecrübelerinden istifade etmek 
30 yaşını geçmiş olduklarından dolayı ve genç kadrolara muallim efradı ithal 
askerlik hizmetini yapmamış olan sınıf- etmek arzusu ile izah edilmektedir. 
fara dahil bulunmakt..ıclırlar. Halihazır- - SONU 3 ÜNCÜ SıUıiFEDE -

cBilyük ve ka.t'"i dar-Oe> ve intizaren son günlerde havcı faaliyeti artm~~ır 

Ycııi Milli Miida.Jaa Vekilimiz 
Saffet Arıkan 

Bir değişme 
B. Saffet Arıkan, 

Milli Müdafaa 
Vekili oldu 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Milli 
Müdafaa vekili ve Bursa mebusu ge
neral Naci Tınaz, f>ıhhi vaziyeti dolayı
siylc vekUlet vazifesinden istifa eyle
miş ve istifası kabul olunmuştur. Yeri
r.e, eskiden C. H. Partisi umumi katip
liğini de uzun mUddf"t yapnuş olan sa
bık Maarif vekili Erzincan mebusu Saf
fet Arıkanın tayini, Yüksek tasdike ik
tıran etmiştir. 

Almanya sıkıntı 
içinde .... 
---*---

Madeni abideler 

lngiltere - Japnnya 
bozuşuyorlar mı ? 

eritiliyor, her aile en 
az üç kilo maden 
vermeğe mecburdur -·-Alman Cephesi, 4 (AA) - •Ha-

vas Ajansından:> Führcrin yıldönümü 
münasebetiyle B. Göring bir milli man
din ianesi tertip etmiştir. Bu i~ için kuv· 
vetli bir propaganda yapılmağa başla
nılmıştır. işin ehemmiyeti, iane dercinin 
muvaffakiyetini ihlal edecek her türlü 
ihtilasların idam cczaıı ile karşılanması
na karar verilmiş olmasından anlaşıl· 
maktadır. Her aile en az üç kilo kalay, 

- SONU 6 iNCi SAllİFEDE -

Sulh lakırdıları 
tamamen boştur 
Yapılacak iş, evvela 
harbi kazanmaktır-

Miihmı bir lııtabedcı bulunan 
Fran.~ı:: b~vekili Reyno 

Drüks0 1 4 (ö.R} - Fransız başvekili 
B. Pol Reyno dün akşam rRdy.oda Amr.
rika için IngUizce bir nutuk söyliy~relt, 
evvelfı umumi efkarının müttefik da
vasına büyük bir ekseriyetle ~e:rnpati 
beslediğinden emin olduğunu söylemiş 
ve bu harbın hususi !iziyonomisini tah
lil ederek demiştir ki: 

•- Miittefikleıfo zaferi bazı bitaraf 
memleketler için hayati bir menfaattir. 
Almanların cebir ve siddeti bu bitaraf-

-------------x*x:----------
Japon filosunun vaziyeti 

Paris, 4 (Ö.R) - Bazı haberlere gö
ı·e, Japonya bahriye nezareti mümessi
li, Japon bahriyesinin, Avrupa harbinin 
Japonya clvanna yayılmasına kat'iyen 
muarız olduğunu beyan etmiş ve İngiliz 
filosunun faaliyetini bu mıntakaya teş
mil ederek gayri kanuni hareketlere gi
ıişmesinin şayanı arzu olmadığını, aksi 
takdirde Japon filosunun buna mani 
olacağını bildirmiştir. Bu münasebetle 
Londrada şu izahat veı·ilmektedir : 
Doğrudur ki, yarı resmi diplomatik 

fikir teatilerinde, Japonya, İngilterenin 
Vzak Şark sularmda gayri kanuni hiç 
bir harekete tevessül niyetinde olmadı
ğı ümidini bir çok defa izhar ~tmiş \'e 
tamamen malıiın olan Japon alınganlı
ğını nazarı itibara .ılması arzusunu ifa
de etmiştir. Bununla beraber, İngilterc
nin muhasımlık vaziyetinden mütevel
lit hayat! menfaatlerinden feragat etme
si mevzuubahis olamaz. Şüphesizdir ki, 
iüzum görülünce, İng11tere muhasımlık 
haklarını bütünlüğü ile tatbik etmek 
niyetindedir. Bununla beraber, İngilte
renin gayri kanuni tedbirlere tevessül 
etmek emeli hic bir suretle me\•cut ol-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Fransada kabi-
• 

:: ne aleyhinde 
cereyan var 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Belga ajansı 
Paristen istihbar t?diyor : 
Mebusan meclisindeki Radikal sos

yalist grubu dün içtima ederek Rey
no kabinesi aleyhindeki hattı hare
ketini teyit etmiştir. Pol Reyno ka
binesinin tcşekküliinden beri par
lamento mahfillerinde baş gösteren 
huzursuzluk devam edivor. 
Fransız gazetelerinde dahili, siyasi 

vaziyet hakkında bir çok tefsirler 
göze çarpıyor. Meclis, gelecek salı 
günü toplanacaktır Kabine aleyhin
de rey vermiş olan diğer gruplar da 
hattı hareketlerini muhafaza ediyor
lar. Hükümetin taraftarı olan gaze
teler, vaı.iyetin Fransada yeni bir 
kabine buhranına müsait olmadığı 
fikrini izhar edh•orlar. 
•••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••• 

Büyük Maclara doğru 
' ------------------x*x--------------------

lzmir takımları mı, lstan
bullular mı kazanacak? 

Yarın Galatasaryla karşılaşacak ola11 Altmordu takımı 
Galatasaray ve Fenerbahçe takınılan lar yapılacaktır. 

bu akşam Bandırma ekspresiyle şehri- Izmirde şimdiye kadar ikisini bir ara
mize gelerek istikbal edileceklerdir. Bu da seyretmediğimiz bu kuvvetli futbol 

• 



SAHiFE 2 YENi AS'JR 

iR H BERlERi 
1 efriko: 36 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şu dakikada başımızın ucunda bü-
yük bir tehlüke dolaşmaktadır 

Mektep kitapları 
bahalılaşmıy~ cak --·--Vekaletin güzel bir 
kararı-
Harp vaziyeti, kajıt piyasa•;ı üzerin

de büyUk bir tesir yapmış, kAğıt fiatle-
X :JX ri hemen bir misli artmıştır. Kağıt imal 

Cülusun vukuile beraber şimdiki nabilirler idi... eden bir çok memleketlerden de kıiğıt 
idare şekli de değiştirilecekti. •. Mit- Ya bu Mithat paşaya karşı ne de- tedcrikl imkruu kalmamış gibidir. Harp 
hat pa.ın hazretlerinin bahsettikleri nilmeli idi L. Bu kadar senedenberi devam ettiği müddett'e fiatlerin ve te-

r-- d b l k k l dnrik müşkülatının ziyadeleşeceği şüp-
ilanı resmi Meşrutiyet usulünün evlet işlerinde u unara sa a mı r•csiz görünmektedir. 
devletçe resmen kabul edildiğinin bu yüzden ağartmış ve kendisi gibi HUkUmetimiz, bu vaziyet karşısında, 
halka münasip bir şekilde bildiril· ~~vel~~ ~a> drıazamlık ta yapmış de- sntış fiatleri tekarrür etmiş olan okul 
mesinden ibarettir ... işte Mithat pa- gıl mı ıdı: ... . ders kitapları fiatlerini arttırmamak ve 
§a hazretleri bu cihetin ahaliye teb- işte Mıthat paşa hır kerre aklını ıUcuz devlet kitabı· prensibine sadık 

meşrutiyete sardınnı• bunu bütün h?lmış olmak mak~diyle,. kağıt fiatı~:i-
liğine dair bir tahrirat kaleme alınıp :ı:• • • A mn artmasından mutevellıt farkın, but-
alınmadığını öğrenmek istiyorlar... dertlere deva sanarak temcıd pılavı çeye konacak tahsisatla karşılanmasını 
Çünkü malumu samileri, vakit dar.. gibi mütemadiyen hep bu usulü ile- kararlaştırmıştır. 
Cülusun, yarın öğledensonra vukuu 

riye sürüyordu ... Avrupa devletle- 1940 - 1941 senesi ders kitapları için 
rinde bile bir çok aksaklıklara se- pahalılaşması yüzündtn h!sıl olan fiat 

tekarrür etmişti, zannederim ... Eğer hep olan meşrutiyetin Osmanlı farkı 105000 lira ol:ırak tahmin edil
ıimdiye kadar böyle bir tahrirat ha- devleti gibi bir çok muhtelif cins- mektedir. Bu para, Maarif bütçesine ko
zırlanmndiyse, şurada baş başa ve- l d b' b' . d" . . nulmuş bulunmaktadır. Bu suretle mek
rip çar çabuk bir müsvedde kaleme er en, ır ırıne uşman vazıyetı~- lep kitaplarının fiatinde bir fark husu-

de olan ayrı ayrı unsurlardan mu- le getirmiyecektir. 
alıverelim... rekkep bir teşkilatta öyle uluorta --•--

Sadrazam karşısındakilere çaktır- tesis edilmesi ne dereceye kadar ca- R 
0 

m a y ya 
mıyncak bir surette, içinden ela- iz olabilirdi~... n a 
havle> demekten kendisini alama- Bu çok ince ve mühim bir mese- •• d • l 
dı... leydi ... Bunu düşiinmenin de elbet gon Cfl CD 

Cerelc Mithat paşa, gerekse Na- bir sırası gelecekti... } 1 b d 1) . 
mık Kemal bey, her şeyi olmuş bit· Böyle ortada bin bir tehlike du- m a ar l D C e C rt 
miş, Sultan Aziz tahtından indiril- rup dururken meşrutiyetin hatta 
mi§ gibi, ona Meşrutiyetin ilan edil- adından bile bahsetmek hiç bir su-
mesinden dem vuruyorlardı. . . retle eniz olamazdı, vesselam .. 

Plalbuki daha hal' yapılmamıştı.. Zihninde bu yolda bir mütalaa 

Kardeş lran ve Fuar 
x*x 

ran, lzmir Fuarına işti-
rak kararını bildirdi 

• 
Maarif Vekaleti, Fuar 

Haziranda 5000 lira 
komitesine 
verecek 

Kardeş İran, geçen sene olduğu gibi 
bu sene de onuncu İzmir enternasyonal 
fuarına iştirak eylediğini Tahran büyük 
elçiliğimiz \'asıtasiyle hariciye vekaleti
mize bildirmiştir. 

DUn Ticaret vekaletınden belediye ri
yasetine gelen bir telgrafta, İran hükü
metinin İzmir f unrıua iştirak eylemek 
suretiyle yaptığı dostane jest bildiril
miştir. 

Bu sene İzmir fuarında kardeş İran 
için geçen senekinden daha geniş bir 
pa\'yon hazırlanacaktır. 

FRANSIZ PAVYONU 
Fransa hUkUmetinin İzmir fuarına bu 

sene geniş ölçilde iştirak eylemesi mu
karrerdir. Fransız pavyonu daha mü
kemmel bir şekilde hazırlanacak, Fran-

sanın bize satabileceği her tUrlü emtea 
1.e§hir edilecektir. 

İki memleket arasında ticari münase
betlerin genişlemesi için bilyük bir ar
zu hakimdir. 

FUARA YARDLl\ILAR 

Geçen sene Killtürparkta fuar salıa
sın<ıa Maarif vekilliği tarafından inşa 
edilen kültilr pavyonunun bir kL'mn in
şaatı nokSan kalmıştı ve bu sene inşa
sına devam edilecektir. 

Maarif vekaleti, pavyon inşaatının ik
mali için vekfilet bütçesine SQOO lira tah
sisat koymuştur. Bu para, fuar komite
si emrine verilecektir. Paranın, bUtçe
nin kabulünden sonra, yani hazirnn ip
tidasında gönderileceği anlaşılmaktadır. 

Büvük Maclara doğru 
' -----~------x*x·--~-----~---

lzmir takımları mı, lstan
bullular mı kazanacak? Padişah henüz bütün kudret ve sa- yürüten Sadrıazam, Mithat paşaya 

lahiyetlerini elinde tutmakta ve bakıp ağır bir ifade ile dedi ki: 
Dolmabahçc sarayında oturmakta - Paşa hazretleri.. Bu sabah-

Gerek 9/ 11/ 939 tarihli anlaşmanın 
meriyetinden evvel, gerekse meriyete 
girmesir.den sonra Romanyaya mal sev
ktemiş olup ta bedelini kleringe yatınl
mış olmnsı hnsebiyle alaınıyan ihracat
çılarınuz bulunup bulunmadığı, varsa 
bu alacakların mikdan ile eski ve yeni x*x---------

·d· tanberi olan biten işlerden galiba 
1 ı .. 

Bu adamlarda daha çayı görme- haberiniz yok 1... Serasker Hüseyin 
den, işte paçalarını sıvamakta idi- Avni paşa hazretleriyle bendeniz 

l bu dakikada ciddi bir endişe ve kor-
er l.. k b l ak Artık münasebetsizliğin, İzansız- u içinde u unm tayız .. 
lığın en son perdesiydi bu ı.. Siz etrafımızda dönen tehlikeyi 

bilmediğiniz için saded haricinde bir 
Bir kerre Murat tahta çıksın, her takım sözler söyler durursunuz .. 

şey olup bitsin!.. Meşrutiyet mese- Ah, başımıza geleni bir bilseniz 
lesi~ İşte o zaman düşünülebilirdi... paşa hazretleri?... şu dakikada ba~ı
Daha meydanda fol yok yumurta mızın ucunda gayet büyük bir teh-
yok 1.. - ilke dola.ıp durmaktadır ... 

Böyle bir zamanda bu meseleden Biraz evvel, hükümetin sekli de-
bahse kalkışmak ne dereceye ka- öic:ti-rilPrl!"ÜinP vP mPm-ntivet mmlii
aar caız oıaoıuralı' ·· nün ka bul edileceğine dair r esmi 

Hem bu sabahtanberi olan biten bir tebliğ müsveddesi hazırlanması 
işlerden Mithat paşa ile beraberin- lüzumundan bahsederek erbest 
de getirdiği bu şair beylerin haber- serbest öten Mithat paşa ile Namık 
leri yoktu ~a, bülbül gibi akıyarak Kemal bey, birdenbire kara dut ye
ona meşrutıyetten dem vuruyorlar- miş Bülbüle dönmüşlerdi .•. Her iki
dı. .. sinin de o anda akılları baslarından 

. Ne olacak?··· Şair değiller mi~:· gitmişti. .. Ziya beyin de korkudan 
~ır t8:k~m e:ı.assı~ hayal~e~le kafa şı- yüreği hop hop oynamağa başla
şıre ş~şırc: gu.?eşın re~gını ?enbe ve mıştı ... 
ortc;hgı bır ~ul. h:ıhçesı şek1ınde gör- Sadrıazamın o ağır, temkinli ifa
mege kendılerını alıştırmış bulunu- desiyle bir nebze bahsettiği bu teh-
yorlardı. . like ne biçim şeydi acaba? ... 

f şte hünkar hal' maddesini sezdi Gerek Mithat paşanın, gerekse Na
diye ~er~k Hüseyin Avni ve gerek- mık Kemal ve Ziya beylerin yüzle
se Ruştu paşa korkudan, helecan- ri o dakikada korkudan sapsarı ke
~~n sabahtanberi dört doğurmakta silmişti ... Şimdi Rüştü paşa oturdu
ıdıler... . . ğu yerden Mithat paşa ile beylere 

Haydı bu beyler ne ıse, bunlar bakmakta ve onları da tıpkı kendisi 
pir oldukları 1_çin bu türlü akıldan, gibi birdenbire korkmuş ve şaşır
mantıktan harıç hareketlerde bulu- mış bir. vaziyette gördüğü için bu 

Ki.SACA: 
hale içinden kıs kıs gülmekte idi .. . 
Kendisi sabahtanberi az mı yürek 

•••••••• üzüntüsü duymuştu? ... 
KAFAAYARI 
-tr-

Onun canı yok muyduL Biraz ' 
da bu ıstırabı ba kaları duysun .. ve 
korkunun ne üzücü bir his olduğu

YAZAN: .l'c.uıeı K. Kim.il Akt«J nu onu nefislerinde tecrübe ederek 

işte iyice bellesinler ... 

-BiTMEDi---·--Bütçe encümeni 
toplandı ... 
Şehir meclisi bütçe encümeni dün öğ

leden sonra Belediyede ı-eis Dr. Behçet 
Uzun riyasetinde ilk toplantısını yap
mış ve 940 yılı ihzaıi bütçesini tetklke 
başlamıştır. Bütçe gelecek perşembe 
günü mecliste milzak<:re edilecektir. 

anlaşmalnrdan hanginin meriyet zama- _ BASTARAFI l NCl SAHİFEDE_ Yurdkoruya da aynı suali sormuş ve 
nına taall(ik ettiğinin bildirilmesi m~- du ve~ tarihi kulübümüz olan Altaym aşağıdnk.i cevapları almıştır: 
taka ticaret mUdür~~ğ~ce. '_l'ürkiye yapacakları müsabakalar, biltiln lzmir - cBen de B.Zekinin muhakeme tar
Merkez Bankasından istenilmışti. muhitini, hatta civnr kaza ve vilAyetle- zına uyarak diyebilirlm ki Altay ve Al-

Bankadan alınan cevapta, Romanya~'a rini alakadar etmektedir. Aydın ve tınordu takımları Izm1r için en iyi bir 
gönderilen mall.3!a ait bir kısım ves~ık Bandırma trenleriyle ve mülhakat oto- forma gelmlş bir vaziyettedirler . Tuhaf 
her ne :kadar dıger ban!talar kanalı ile büsleriyle bir çik spor meraklıları iz- bir tesadüf olarak geçen hafta lzınlr ta-
şu.pelerınden geçmekte ıs~ de gere.k İz- mire gclmeğe başlamıştır. kımlan da berabere kalmışlardır. 
mır Bnnkal~~· gerek ihra~t firma- Milli küme şampiyonluğuna en kuv- Şu halde bunlar arasında sarih bir 
larınm bu gıbı muameleleri bızzat yap- vetU namzet olan Fencrbahçe ile Gala- kuvvet muvazenesi mevcuttur . Fazln 
malan da mümkün olması dolayısiyle tasarayın Izmirde alacakları neticeler olarak ikl Nanııklar, Adil ve Hamdi bu 
keyfi~·etin tesbiti kahil olmsdığı bildi- aynı zamanda Ankara ·ve Istanbulu d~ haftaki maçlarda Altınordu kadrosuna 
nlmıştir. ehemmiyetle meşgul eylemektedir. Bu iltihak ederek takımlarını kuvvetlendi-

!vlesele ayrıca ihracatçılardan sorul- itibarla maçları takip içhı bazı spor mu- receklerdir. Altay da Vahabı oynntabi-
maktadır. harrirkri de şehrimize gelecektir. lecektir. 

elgr d sergileri 
.öeıgraaua uu .:.tYı~ '~' •ıısı. .. ~ .. ..a.ı~ 

tır. }3iri B~lgrnd l>eynelrhilel ilkbahar 
sergisidir. Tarihi 13 - 22 nisan 940 tır .. 
Diğeri Bclgrad beynelmilel sonbahar 
sergisidir. 7 eylUl 940 tn açılıp 16 eylö
le kadar devam edecektir. --·--
Şehrin 
Sıhhat işleri 

Beledixe doktorları dün reis Dr. Beh
çet Uzun başkanlığmcla blr toplantı ya
parak, şehrin sıhhat iıılerini gözden ge
çirmişlerdir. 

Mevsimin yaklaşması münasebetiyle 
sıtma ve sivrisinek mücadelesi geni' 
şekilde başlıyacaktır. 

Bütün evlerde mazot kullanılarak siv
ı·ısinek kaynaklarının ortadan kaldırıl
masına çalışılacaktır . 

Şehrin temizlik işleri bilyük bir has
sasiyetle takip edilc..:cği gibi gıda mad
deleri sıkı surette kontrolden geçirile
cektir. --·--Yeni Emniyet müdürü 

Yeni Emniyet mUdürU B. Sait Özer 
ciün gece Ankaradan gelmiş ve Emniyet 
müdürlüğü erkanı tarafından istikbal 
olunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel'!nler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Denizli mebusu B. KAzım Samanlı 

Denizliden, İzmir mebusu Dr. Mustnfa 
Bengisu Ödemişten, Cilmhuriyct Mer
kez bankası milfettişlerinden B. Halit 
Sonun Ankaradan şehrimize gelmişler
dir. 
Muğla belediye reisi B. İskender Alp 

Muğlaya, Ankara hukuk fakilltesi dö
çenti B. Nihat Ankaraya gitmiştir. 

Bu mühim mtisabakalnr hakkında sa- Geçen haftakinden daha kuvvetli kad
lahiyettar olanların mütalaalarını öğre- rolarla Istanbul takımlariyle karşılaşa
nerek: spo.r meraklılarına bıldırmt!gt t'<ıy- c.ıık olan .!r.tnir takımlıu:ının daha iyi 
dalı bulduk. oyunlar çıkaracakları tahmin edilebilir. 

B. ZEK1 RtZANfN MüTALAASI Galebenin hangi tarafa teveccUh ede-
Bir muharririmiz, tznıir bölgesi fut~ ceği sualinize karşı sarih bir cevap ver

bol ajanı B. Suat Yurdkoruyu ziyarete mek imkfinsızdır. Futbolda evvelden 
gittiği sırada Fenerhahçe umumt kap- yapılmış tahminlerin çok defa yanlış 
tanı ve milli takımımızın meşhur müteo- çıktığı görülmtiştür. Bilhassa bizim fut
kaitlerinden B. Zeki Ri7.a Sporeli de ora- bolumuzda oyuncuların müşterek ah
da görmüş ve mütalaalarını tesbit eyle- vali ruhiyelerinln oyun Uzerinde tesir-
ıniştir. leri görülilyor. 

Muharrir arkadaşımızın suall: Yarın ve öbiir gün yapılacak maçlar-
- Cumartesi ve Pazar gUnlcrl yapı- da lzmlr takımlarından ahenkli, kombi

lacak miisabakalarda lstanbul takımla- ne, netice almak gayesine yakla.şan bi
rından hangisinin daha iyi netlce alaca- rer oyun beklemek icap eder.~ 
ğını tahmin ediyorsunuz? OYUN HAKEMLER! 

B. Zeki Riza yalnız gUlUmseycrek şu Cwnartesl günU yapılacak maçların 
cevabı vermiştir: hakemleri şunlardır: 

c- Monşer, slz bu sualt sormakla Altay - Fenerbahçe maçını B. Musta-
berveçhi peşin Izmir takımlarının mağ- fa Balöz, Altınordu - Galatasaray maçı
ltlp olacaklarını kabul etmiş görUnil- nı B. Hasan Yanık idare edeceklerdir. 
yorsunuz. Pazar maçlarından Altay - Galatasa-

Geçen hafta Fenerbahçenin ve Gala- ray oyununu B. Mustafa Batöz, Altın
tasarayın birbirine karşı aldıkları be- ordu - Fenerbahçeı maçını B. Ferid Sim
raberlik neticesi üzerinde tevald.-uf ey- saroğlu idare edecektir. 
lcmek mümkiindür. Bu maçın neticesi, Yan hakemleri, hakem lisansı almış 
kuvvetler arasındaki muvazeneyi pek namzetler arasından seçilecek ve her 
güzel göstermiştir. Filhakika her iki ta- maçta tebdil edilecektir. 
kım da Jstanbul lik. mnçlanndan sonra ** 
azaml formunu bulmuştur. MAÇ BfLEI'I.ERI 

Iki takımın geçen haf ta lstanbulda Milll kUme maçları organizasyon ko-
l'nptıklan mUsabaka, futbol tcknlği ha- mitesi riyasetinden aşağıdaki mektubu 
kımından büytik bir kıymet ifade eyle-- aldık: 
mlştlr. Aşağı yukarı milsavl kuvvette lzmlr gazetelerinden birinde diin in-
bulunan iki İstanbul takımının lzmirde tişar eden bir yazıda: 
alacaklan neticeler, burada karşılarına (Bu hafta lzrnirde yapılacak Galata
çıkncak takımların kuvvetlerine göre saray - Fenerbahçe müsabakaları mU
bir değişiklik gösterebilecektir. nasebetiyle, bir devlet teşekküHi tara-

fından yapılan bu organizasyonda sahn-
lzmir taknnlarının son vaı.lyetlerini 

bümediğlm için hangi Izmir takımının ya giriş fiatlerinin tribiln 75, saha 50 
diğerinden dalıa iyi bir netice 'alacağını kuru' olarak tesbit edilmiş olduğu bil
ıimdiden kestirmek imk~nm gibi bir dirilmekte ve bu fiatler fazla göri.ilmek-
şeydir. tedir.) deniliyor. 
B. SUAT YURDKORUNUN 1 - Bu sene milU küme organizas-
MüTALAASI yonunu yapan ve işin mali neticesi ile 

Muharrirlmiz, futbol ajanı B. Suat alAkadar olan Beden Terbiyesi genel di
rektörlüğü değildir. 

İbrahim AIAettinin Yedi gün mecmu
~ındaki psikolojik tahlillerini okurum .. 
Üstad yazılarının birinde, ölçü ve ayar
lnrdaki bozuklukları, hususu kanunun 
daima konkol etmekte, eksik tartan te
razileri, yanlış ölçen ölçilleri arayıp bul
makta olduğunu söylemekte, buna rağ
men, hayatın kendisi olan kafayı ayar 
edcmiyerek, eksik ve bozuk duyan dU
şünceleri başı boş bıraktığunızdan şikil
yet etmektedir. Hayatta ne kadar man
tığı bozuk, nice kafası ayarsız insanlar 
vardır, hazan yanlış hır hüküm bir is
tikbale, ayarsız bir karar bir hayata mal 
olur. Amerikalı profesör Gasson kitap
lannın birinde der ki : Hayatta en bU
yil.k kudret, en kıymetli varlık, sağlam 
bir sıhhat üzerinde sağlam bir kafa ve 
isabetli bir muhakemedir. Kafası yerin
de, hesapları doğru bir adam, muvaffak 
olmamak için ortada milni bırakmamış
tır. Ben de İbrahim Al&ettinin fikrinde
yiın, ne olur, kafalan ayar edecek, yan
i~ tarttığını meydana koyarak sahai fi
iliyattan geçecek bir mileyyide olsa! ... 
Eksik tartan terazileri, yanlış ölçen me
zürlcri düzelten tamirhaneler gibi, bi
rer de kafa tashihhaneleri olsa.. V akın 
sinir hastalıkları için ister şifahane, is
ter timarhane eleyin . Böyle tamirhane
ler vardır amma, benim isteğim bun
lardan daha pratik att"lyelcrdir. Bir en
jeksiyon, mantığı düzelt in, bir masaj 
ı lcseleyi hal etsin . O zaman Beledıyc
ler. esnaf terazilerini yoklar gibi kafa
lardaki ibre bozuklukları ile de uğraşa
cal-, her halde nhzüitadakı tartı bozuk-

ELHAMRA Sinemasında 
Bu organizasyon, milli kümeye giren 

8 kulüp tarafından idare edilmektedir. 
Neticede kAr ve zarar bu 8 kulüp ara
sımia taksim edilecektir. 

lzmlrde stnd.rum duhuliyesine gelin
ce; bu sene ınilll kUme müsabakaların
da Izmire iki takım birden gelmesine 
ve masrafların iki misli artmasına rağ
men fintler, Tribün sivillere 75, subay, 
talebe ve sporcuya 50, saha ht"I'kese 35 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Bugün Matinelerden itibaren 
Bütün luniri sonsuz Neşe ve kahkaha tufanına boğacak, SENENİN EN BÖl'ÜK KOMEDİ ŞAHESERİ.. 

Jşte Dünyanın en şöhretli Komikleri .. 

LORAL - HARDI 
Tarurından en son olarak yaratılan ve bugüne kadar görülmemiş derecede giildüriicit 

em ·alsiz bir Komedi Harikası 
sahnelerle dolu olan 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

A~·RICA : 1\IİLLi SEFİI\IİZİN Doğu Anadolu seluıyatleri. VE SEMALARA HÜKMEDEN Kahramanlar FİLMİ.. 
l\U.'11«> JURNAi.DA : Dünyanın en Son HARP 11 AR ERLER 1... 
SEANSI.AR: Her glin: 1,30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA BAŞLAR ... 

Bir gUnde iki milhim mUsabaka sey
redileceği ve Istanbulda fiatler 200, 100, 
ve 50 kuruş ohm.ık kabul edildiği na
zara alınırsa, lzmlrin fiatleri çok olma
dığı anlaşılacaktır. 

2 - Bu tebliğimizin gazetenizde der
cedilmcsini saygılarımla rica eder im. 
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Ruhsatsız ilaç satmış 
Anafartalnr caddesinde Mehmet oğlu 

Hakkı, ruhsaLcnz diş ililcı sattığı görül
c!Uğil için tutulmuştur. 

Hıfzıssıhha Meclisi 

ihracat 
Vergisi 

--*--
Vzerinde ehemmiyeti' 
DuPulacalı ve teıııııı 
edUeceJı bir mevzııdıd' -·-HAKKI ocAKoGLtJ 

- BAŞTARAFI 1 NCİ SAJJiFED6 .... 

ler bu nğırlığı şiddetlendirebilir •• ~ 
memleket mildafaası mcvzuundıı bU~il· 
bu ağırlıklar bir loymet ifade ede 
ınektcn derhal malt kalır. ıı· 

Bunu böylece tebarüz ettirdikten.~ l· 
ra vatandaşlara tahmil edilecek ~{i ~ .. 
lefiyetlerin imkıin nisbctinde ııdilaıtdiW 
memleketin hayat şartlnnna uygun e1' 
mesine azami derecede itina gösterfll iit 
mevkiindcyiz. Son de.fa tezyidi tcklll'1_ ... 

1 \'&;> eden vergiler, kaznnç ve muame c .110 
gileriyle bir kısun inhisar mııddcler~. 
, .e ithnlnt eşyasına ait bulwunnktD ri· 
Kazanan vatanda'jların vergi nisbetlcbir 
ni arttırmak pek tabii görülc~ek ·i· 
meseledir. İnhisar maddeleri ıuiik0>ıit 
fattan olması itibariyle buna dıı .,. 
şey denemez. Faknt ithalıit cşyasınn ~ırı· 

lı .. ·•zer 
pılan zamlann hayat bahalı gı .. u c5iı· 
de müessir bir rol oynıyacnğı ş'!ph bit' 
dir. llalkımız.ın ekseriyetini f~ tıı g& 
kası ve memurlar te.'jkil eylcdıgınc ·ıde 
re hayat bahalılıf,rı do,'Uractık ın~J.;.il· 
dikkalli davrannınmız. icap eder. ıı:ı.el· 
met memurlara yeni büyük b~ ~ SC
lcfiyct tahmilinden içtinap etnıişül'~ 
bebi esasen bahalıla~:ın hayat şnlııın' 
karşısında mcmurlan geçim dar bC1' 
sokmamaktır. Zira ithalat eşyası mı· 
uelmilel \'aziyet dolayısiylc en ~ ~to 
de otuzdan başlamak knydiylc ~kseJ· 
derece yükselmiştir Daha da. >:Ü~· 
mek istidadındadır. Memleket ıstil p.rt· 
tı kıymetleniyor .. Hariçten talepl~ \"şııı 
tıkçn daha dıı kıymctlenmekte c ·ıııi· 
edecektir. Bu vaziyet müstn~lc~til'· 
z.in lehine olmakla beraber nıustc :tJl• 
ter için hayatı bahalılaştırnuıktadıt;u{i5· 
naenaleyh yeni \ 'crgiler ilulasında tc'". 
tahsiJlerle milstehlikler ara~ ti• 
1ün teminini gözden uzak tu ;.gııet 
zım gelir. İhdas olunacak yeni " i .,,. 
üzerinde duracak def,>iliz. Knt'i ~ ~ te' 
ruretin \'e lıcilen bütçe müvnzenes;ı.etı 
mininin tabii bir icabı olan bıa Jıııl' ctıl'~ 
zaruri göriiyoruz. Fakat hal'.ll uııı rl' 
yeni vergiler ihdası lüzumunu duY' cfS 
ğınıu; da muhakkaktır. Buıtn karŞ~li>'l" 
şimdiden hazırlnnnıalıyız. Eğer tılı,ıŞ' 
bir icapla karşıla ırsak hayatı bnh~it1'jji 
tırınamak noktasına azami dikltıı 011· 

çevirıneli)iz. Hayatı bahahlaştırtıl 
cak vergi ne olabilir? · iJı• 

ilk hatıra gelebilen ıhrarat ,.~ ;!) 
dasıdır. Hepimiz biliyt>ruz ki 1tnr ll):JJI: 
gün1erinde geçirdiğimiz bir knÇ ı111'i$ 
sarsıntıdan sonra ihracat maddele ·· 
kıymetlenme yoluna girmişti:,. ~~ı6U' 
~ü pi)·nsa fiotlcri yiız güld~~ct lll'' 
ünümüzdeki yıllarm daha ün1ıtlı 0

1 
ğmda şüphe yoktın. Bundan bnş~ 
\'nz.İycti ihtiyaçlan v kndnr arttı 'fllJ&tl 
dır ki harice Ciat empoz.c etmek 1 

lar;ı hfısıl olacaktır. • tıtı11 
lhrncat üzerine konacnk ]ı~r ustcb 

bir vcrgi:ri memleket dışındaki !'1nS1t 
liklerdcn nlınnk mümkündür. ~ ıııliS 
iıhnli.ittaki Ciat farklarını TürkıY~ .çô 
tchliklcri ödemektedirler. thr~c1l terfii 
gisi belki sulh içinde müstahsıl 0 lıJI 
ne bir netice doğurabilir. Fnk~t tcıt t 
ekonomisi içinde bu vergiyi ~nı:·~cr fı' 
min eylemek miimkündür. Bırlı ılJlll ' 
Unde ve devlet himnycsinde yııP ' 
rncattn bu nıaksnt dnha kolnY~i IJİ 
tihsal edilebilir. Büyle clıenınuYc td 
"·ergi ıncvzuunım devletçe lilyık ~ııııdı 
şekilde tetkiki temenniye çok ~ 
Vergi sistemimizde bayat b • dt 
ağırlaştırmaktan içtinap çareler• ı.şi 
edilirken ihrac-.at \'ergisi ihdası le: 
ehemmiyetle üzerinde durıı~.'U~rıı 

mevzu ~1!,.11c~ieiicA°sö0fl --·-- . lhı·acat birJik)erı 
toplantısı 

İhracat birlikleri ida~ ~cyc~eriııt11 • 
~aat 16.30 da ihracat bırlıkl~rı ıtt{llıJ 
kAtibi B. Atıf İnanın riyasetuıdd 
bir toplantı yapmıştır. Toplnnt~ d~ . 
cat birlikleri nizamnameleri gö~ ete il' 
çirilmiş ve birliklerin yeni vtı%1Y tJ1f' 
tibak edebilmeleri için btrl~ıırsrltı 
heyetlerinin toplantıya daveti 
mıştır. 

--·-- ı• iki çocuk kat.ııe 

yaralandılar ot 
.. i.iJldc ııl 

Urla kazasının Gödence koY cıaJd oı; 
ran Ali Haydarın on bir yaşın M 0 Sabri ve sekiz yaşındaki kr >'ol 
mektepten avdet ettikleri sıra ~
patlayıcı bir madde bulmuşlıırd ~tlD>" 

İki kardeş eve dönünce bll. fılt ııc 
maddeyi ateşe atmışlardır. tnfil tŞtıt· 
cesinde her iki çocuk yarnlnnJl'l 

Tahkikat yapılınnktadır. 

--·~-BİR TA YiN zıı5• ,c# 
Erzincana bağlı Refahiye j{a td1'• ıC 

ci baş öğretmeni B. K~mil GiiltCıil 
zelede köyüniin harap olmas1ı ıit' ,-il 
betiyle, Maarif vekAletınce ııı 
yeti emrine verilmiştir. 

ÇEŞME-;E•;ia ~~' 
Çeşme kazasının Fahrcttin pıı(iW 

1 alle inde otur H an öıca0• 



• S •IBAlf CUMA 

Çemberlayn dün mühım bir nutuk söyledi --· Harbi mütttfikler kazanacaktır 
~_,..----~~~~------·---.,...-~~~----~~---

lıtcutere. blt.aral npulan batarnıak ve bltarallal'ı müblm ihtiyaçla• 
l'llldan maltram etmek niyetinde dejlldlr, l'akat bundan Al· 

anyanm istifadesine müsaade etmiyecek... 
---------~-..-.. 

Loııdra 4 (0.B) - MubafımıUr ()°Q- Ablokanın tatbik.inde her hangi bir nok-
1 · yetlerin merlız.d konseyi ta- sanlık veya çatı k ... arsa, bu noksanlıklar 
c.ttılDd.ıım v; inisterde Satıtnl Hol'de v çnttaklar çok çabUk doldurulacaktır. 

bJr nutuk 5'Jyliyeıı Ve abloka boğuntusunun tesiri düşman 
B. Nevi! Çemberiayn bllha tarafından gittikçe daha bUyUk bir .sid-

tu alan bey etmiştir: petle hissed.i1ecektir. 
<- &ilhu bun~ğımız llne kadar Bu harp, bir ııdm harbidir. OJabilir ki 

g bilmiyoruz. O Yakıt hU- aylarca kat'i hlç bir avantaj elde edilmi-
l · ecck şartlarm M olacağa da bit- yeeektir. Fakat, ne olursa olınm, İngiliz 
tabi UmUzdür. Geçen Eylill ayın- ırkının mücerrep <ılan azm VP. ebııtı hiç 

Londra, 4 (A.A) - Öğ " ., J ' ":ino 
göre, lngiltere hükümeti, lsveç ve Nor
"CÇ hükümetlcrinden, Almanyay yap
makta oldukları demir ihracatını ek ilt
mderini talep etmiıtir. 

Hambro bıınwı erkanından biri. ik· 
tısı1di harp ncznretinin murahhası eıfa
tiylc ve lsvcç ve Norveçle yeni bir ti• 
caret itilafı akdetmek maksadiyle Stok
holmde bulunmaktadır. 

da harbe giriştl!lmix zaman galip bir zaman eks.ik olmı:racnktır. 
S!heleceğimlu: bınaatbn vardı. Yedi oy Brüluel, 4 ( ö.R) - lngili:r: abloka 

sonra hu kanaatim on ımisH da- Brüksel, 4 (ö.R) - 8. Çemberlayn auın B, Kroo radyoda beyanatında do-
~- kuvvetli olınu.otur. Bu yedi ay. bl- bu sabahki nutkunda unlan de söyle· nüştir lc.i: 
~ı bazı zaif tarafianmızuı çaresini bul- m;~: cAbfoh nezaretinin vazife11, Atman 
~~ . 7a zalflik1eri iwe etmek im- c - lngiltere hükümetinin takip et- otorik .. istemine tnarruz.la onu aarsmak 
:ıt"U.IU ~. tiği sJya.seUn gayeleri hak\:ında tarih. ve düomarun harp ikhsadiyat te§kilatını 
~llterede yiy azlı.ğl yoktur. Bu- de hiç bir uman bugünkti derecede bir· karı tırmnkur .. 

111lııla beraber, vapurlanmnda harp leşil olmamı§tır eanımn. Nazır Norveç \'e Hollanday• karııı 
rtı da.ha {azla y ayum k Ben düşmanın lı:uorvetini aı:ımsayan- lngiltercye atfedilen niyetleri teltzip et• 
\rey b döviz ihtiyaçlaruu tııhdid hırdan değilim ve biitün vasıtalarını, hiç mio ve ounları ilave eylemiştir: 
~tın itin ~ye kadar ~ old~'U- bir ~eyden çekinmeden ku1lanmalc a:uni- Müttefikler bitnr f memleketleri ham 
lb. bazı §eylerden var.geçmemi7. pek ni de bilirim. f alc:at ihtiyat kuvvetlerinin nmdde ihtiyaçlar.ındıı.n mahrum etmek 
ltı kftııdür. atlığı. onun imkanlannı tahdit etmekte· 'niyetinde değildir. Fakat mutabık kal-

. Bu yedi ay UU'fmda bit:.trafiarın lı\- dir. A1manyanın dünynda hic; bir dostu dıkları şartlara riayet edilmezse ve harp 
Ciltere lehiııd.ekt hlslert gittikçe artmtJ- yoktur. Bir çok millctJer hala onun lı:uv· için elzem mıuldeler Almanya yolunu 
~:.,~un~1a beraber, bit.ıırafiara ku 1 • Yet ve kudretinin korkusu ltmda yaşa- tutarsa içine aldığımız mengeneyi daha 
:-~ ııamuskAr.lığından ve ci- ına1:tadtt lnp:iltere bitaraf vapurları ha- ziyade sıkmak için e1imizde mevcut va
~~~den Almanyaıun ilAnihaye brmak niyetinde delitdir. fakat kendi 61talar va rdır.ı. 
~tifade etmesine mOsaade edilerrıe:ı. Bi-- oanıuııUrt.lc ve çekinmf'lerinden Al:!Ql ~ kmdileri için ele h urrlyet manyanın ili nihaye istif a<le etmf'-"İne 

ler. 'k olduğunu bl1arallar pek iyl bllir. rnünado n iyetinde d e değıfdir.• 
• Batyekil. abtokayı zaferin müttefiller 

J\bloQ. ln,giltCl'eD.ia elindeki siWılaruı elinde katma11 İçİft en iyi teminat olarak 
en :!Qıvv,.J.u_: .;rs_ B . "-J!-- • ' ö ı-·•-ttr ....__,_ "w.uNUU'• e:nun •o~ m.an.ml%. s: ı .., • .......,. . 

Brüksel. -4 ( ö.R) - Havas Ajanaı· 
mn hil dirdiğinc cöre Norveç br da· 
nndım Alman vapurlarının istifade et
mf'$İ lngı1tcrenin b u d enizlerdeki neza• 
1'ctin.i tesin~ bıra.kaR ba~lıea güçlüktür . 

Sahte bono Rftyftk Da.rhe· 

Y ugo.lıav;Jıdaki 
acd r 

Hırvatlardan ziyade 
Sırplara dotru 
temayül ecllyorlar 
Pari..i, 4 (Ö.R) - Yugosl.avyadaki 

Mac:ır eknlliyetinin :reisi Ayan !zalı,ğma 
intihap edilmiştir. Bernnatındıı demişttr 
ki : 

= 

Uzak Şarkta Anlaşma 
Mümkün olacak mı? 

ı - Ekalliyetfıuiziıı .liya.seU Zagrep-

~~ı:;Y~:!el~~eı:e ~'! Buna ihtima·ı verilmiyor 
(:kalliyetinin en ziyade sakin bulundu~ *x:------
Vo~m rnenfnatleri. Hırvat~lU'- Londıa. 4 (A.A ) - j apol\Y& ile Japonlar, ilci memleketbı Asyad.aki 
dan. ~ıyade Sırpl~a bağlıdır. Ekalliyo- Sovyet R1.19Ya ara11nda bir adcm.i teca• dutlaruwı kafi urette tahdidini 
tJmız.ın sfyn.s! t~kitAta bağlanması için viiz misakı akdi için 7apllmakta olan )''Orlnr. Bu ise Cindeki statilkonun ı 
tedbir almaktayız. Bu te~ilAt, memle- müzakerelerin ilerlemekte olduiundan nen tnnınm:ısını istilzam eder. 
ket dnhlllnde sUkdnetin artmasına v~ bahşeden miicnhitler. böyle bir ın.isakla, 
b Ihass M kul.U · · haklarmın -v- Mü~ hitler netice olarak, japofQ'I 

i a acar c vetinın . Japonya ile Sovyetlerin memleketlerin- bu tahdit i~ni kendi menfaatine bazı 
korunmnsma hizmet edecektir •. Yugos- öe prestijlerini arttıracak gösteriş kabi-
mvya ve Mncaristan ara-.ındaki mukn- llndcn bir netice clde etmek isüye~kle- ~ildilcler yapmak için i!temekte ol 
rcnı~ti sempati ile takip ediyoruz.. Bu ı:ini beyan etmektedirler. ğunu söylemektedir. Halbuki Sovyet 
münasebetle ne kadar sıla olursa Yu- MüLOahitler böyle bir misakın ukdi japonynnın. Nomanham hadiselerine 
gos}avyndakl Ma~ eknlllyetinln vazi- için ;:ponya:Un iıtcmekte olduğu yük· bebiyet vcnnif olan münaziünfih ar 
yetı o derece mll.sait şekil alacaktır... sek fiati ödeme Sovyetlerin pek az nin bazı noktalarından çekilmesini i 

Bir senede 
yapılacak tamir 
ve inşa l ar 
2,5 milyon lira tutuyor 
1940 mall yılı içinde muhtelif vckl

letler hesabına yeniden inşa veya esaslı 
surette tamir ettirilecek binaların mas
rafı knrşılığı olmak üzere Nafıa vek.Ale
ti bütçesine 2.606.000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

Bu paranm 27.225 lirası devlet mete-

n.ütcmayil olduklarını ilave ediyorlar. mektedir. 

Çocuk Tiyatrosu Açıldı 
Ankara, 4 (Hususi) - Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuk tiyatroşu, ç 

culdara. mahaus ilk temsilini vererc1' raaliyetc geçmiJtir. l 000 den fazla. min 
mini bu ilk temsilde Karagöz, Kukla ve piyesi ne§e ile aeyrctmi~erdir. 

lngiliz kabinesinde 
tadilat yapıldı 

oroloji umum müdürlüğüne, 374.474 ll- x*.x;:-------
rası Maliye vekaletine, 65433 'lirası - BAŞl'ABAio'l l NCI SAHİFEDE- kabinedeki tadll!t, harbin. idaresi h 
Gtimrük ve İnhlsarlat' veklletine, 9828 Volton llCÇilınişt.ir. sunda büyUk değişiklikleri mucip 
lirası emniyet işleri um.um mUdürlUğü- S ir Kingsley Vud .sandalyesiz nazır C'tlktır. 
ne, 275.256 lirası jandlinna genel komu- olmuştur. GA..Z.E'lBLERiN FİKİBLEK.İ 
tanlığına, 545.220 linı.sı maarif vekale- Bclga &~tesinin Lond.ı:u muhabiri· Bu hah.ki İngili% gazeteleri yelli 
tine, 135 bin lirası MUnakatat vekAleti- nin bildirdiği.ne göre, Fin meselesinin binenin smeti teşekkülilnü haber 
ne, 91.440 lirası Zirut vekiletine ve aldığı netice Uzerine mevkii oldukça ıil'ken · a;ağıdakl mUtaaal ileri · 
82.100 lirası Nafıa vekAletine aittir. sarsılıruf olan Çemberlızyn bbine6l tek· yorüıı· : 
Gümrük ve İnhisarlar vekAlctl için ko- rur kuvvetl~. Son yübek miltte- DEYLi fEYL : Harp şiddetlcni 
nulmuş olan tnhsisatın 12 bin lira.siyle f1k hlll'J> şUrnsm.da ittihaz edilen laırar- tnk.vJycll lmbi bu ~ ehlidir. Seri 
İslahiye ve UzunköprUda ~ ve lat vo B. Çembcrlayıwı dünkü nutkun- ıafere intizar edilebilir. 

---aı---

lki kadtn da 
muhafaza memur ve subaylıu-ı ıçin e\'- da iktısadl harbi mUttefıklerin kuvveU· TAYMiS : İ.şlcr yoluna girmiştir. 

---------:c*x-----~--- lcr yaptırılacaktır. oin en soo haddine kadar deYam ettir- DEYIJ EKSPRES · Harbi kazan 

garpta, ya 'ngı~lter• • 'apon ya nıek azmini teyit etmesi bun müessir yolundayız.. Kat' i harp ya 
Karadenızde tevkif edildi 

l~ ..- Jı olmuştur. . oEYLt .NİYUZ : Çörçll en kıy 

l k Pek yakı.uda, We.ruı en esaslı wısuru d o ı 
0 QCQ mış bozUfUyorlar mı nddcdilcn abluka sahasında enerjik hn- lıurp elemanımız l?' ' A manyunın 

ketl bckl · nına okuyacaktır. 
lle91nı11ar "u balda x•x - BAŞTARA.FI 1 iNct sAIIiFmE - LONDRA Vf!0PARiSlN EMEU nm PEAPLE: :Mfü;amaha dC\Ti 
~bul, 4 (~ ·Asır uhab 'rinden) 1 h 1 ır.adı~ndan. Japon filosunun müdahale- BeJg Ajans lADdra muhabiri tı .. Abloka artık Almnnyarun bo 
~ e:nı m 

1 A ı si vaziyeti hiç bir zaman tahak~uk ed~ ta~~ tahmi:U~ildiğine eme, bu d~an~k, m~~ .roilm1ye 
}! nı~~=~~~nz::: ma n ar azır an l yor m~z. Esasen bu yım resmt diploma?Jc J~etin Sbnfl.ina-.·ya ~o Balb rda cltL~nıan ıınba edilecck~r, diyor. 
~lk-en kenhı e!e ~ ve btltUn müzakereler cAza.nuunaro• bAd.1sesin1 bilhassa kendini ıüstermesi Loııcha ve IIARP ŞİDDETl.&."'iECEIC 
.. ~Otırian revkif edı.tmqtır -~.ıı*x tak.ip etmiş olup Uuik ~rk sUlannd.8 Pnrishı emelidir. Bu uğurda kullan.lla- Jngiliz siyasi mahrıtleri, yakın 

arın deıJI. Anlraradaknerle be- - DAŞTABA.n. ~ N~ SAHİt•'EDE - kmdnki Alman iddialıtrını tekzip tıtmi~ iki Sovyet vapurunun müsadett~ hMi- ak vasıtalar üz.erinde hent1% km :tereci- lcrdc müttefik kuvvetler.in karada. 
~ıı.bcr on dördU bulm~ AraJannda. Gazete ınuhabm, b;.tıhaz.ırda Alman- tır. . sesinden evveldir. ~tler ınevcut olın&kla beraber bnş\•e- v dn ve denizde dnha bUyük b1r 
tt'rle Zcltfye atll• dl bir kadm da var- yada 8iLlh nltuı~ bulu.nan efrat mikda- ~tAN TAYY AREI~mı BELÇiKA : ........................................ , kilin verdiği teminatın pek yakm bir yet saricdccclderi miltaltı.asmdadır 
dır. nm altı ·milyona y.ıkın tahmin etmek- ÜZERiNDE : Heınleltef haberleri : \"ade ile tahakkuk: t:dcceğindcn kir e Yeni harp kabine.si Amerikada m 

ke:nin 1e sılannd.an. Kadikö- tedlr. Amsterdam 4 (AA) - Alman tayya- .......................................... ~üphe et:ıneıooktcdir. r.uniyetlc k.arşüanınıştu·. 
)~ ~sahibi HOmil, KAT'I DARBE NlillfıDE relerinin Belçika ~ üzerinde s1k Z 1 1 • 1 HABiÇTEKİ TESIIU.lill Nevyork Tnymis g,metcsi. yaktnda 
. hın dildcıtt ttlraflm!a bUiunm~ 938 i NDIRlLECEK? ık uçmakta olduktan görülmektedir.. :...ıe 7.t> ~ geç.u·en re İngiliz kabin lnde )•apılaıı değişikl.ik- gilterenin harekete geçeceğini • :e• beraber, bte bono im:ıtme Londra, 4 (A.A) -. Alıruuıy~ı ~ AlJgcmein Hnndclsblad gazetesinin •• d . , h ler Pariste müsait bir tesir yapmıştır.. diyor ki : . .. . 
't~ Verdiklerim bir s~ne evvel ölen yalanda Garp ccphesnıde gcnış mık- Brüksel muhabiri, Belçika arazl.si Uze- gon eri Cll lll.lll 8 Fr~ mahfilleri. milli müdafaayı alA· - •Artık harp bilful başlıl'or-. M 

in .n. L..k bir• lskA- m-uru va- )"llSta bir harekete gt.-çece, ğini beyonedcn rlodc uçarken yakalanan Alman tııyya- ka..1-- _..sen nezart:tlerin, B. Vinston arriz korkmnlıdır .. • . . ~ un Dl. un ....... tk l __ ı.. r 1 Ş. Karahisal', 4 (Hususi) - Irak hü- ucu· ıt."U EFSn~ı P U ~ 1 bonolann numarolannı Göringin dUnkU mı unu i k mı.ui e e- releri adeclinin ~1 e ~liğ bulunduğunu kUıneti tnrafuıdnn gönderilmiş olım hur- Çiirçilin idare.si altına konulmasından AU1ANY~.a\hl. '! ~ 
~d • 1ı:: işe ba$1adıklarım söylemiş- ri.ndo geniş hUlasalarla neşreden İngiliz heynn ctmektedı r. . nıalar, kaznıuız zelzele !eliiketzedelcrinc mt~.nnun olmuşlardır. Alnıanyadıtki tefsirler, İngil 
'"'· • gazeteleri, bu yaı.ı.lnrın • •Durbeyi Garp l·~ANSTZ RESMi TEDLİÖI . İtal·--1at• da, kabinenin deViciklLc hır te alcylünc d~1dir. Alman 

r. tevzi cdilmi!ltir. .Jaau O"'<' ~ ,,. "&-' 
. o bulunruı :suÇlulardan on biri~ cqlhesirıde indirccef.tiz• başlığını koy- Paris, 4 (A.A) - BUyük umumı ~a- S Jul El - nd ul'tramasmdan sonra en ziyade dikkale .su B. Çörç11in harp fcsatçısı vazif 
~ llluhakem e bueün (OUn) ~ maktadırlıır. :nı.rgahın 3 nisan tnrihli tebliği : amSUft al' 8Zlli 8 ç~ lıiıdisenin bahriye nezaretine \"C terfi ettirildiğini bildirmiştir. B. Ç 
~. Sof1ra - Slo\•o t:UZCLcsi )'nzdığı. baş GUn, sükün jç.inde geçmiştir. EV\'elki El~Jğ, 4 (Hususi) - Samsun Hnl- Çörçilln şahsına v\!l'llcıı mutlak tcfev- lı n, bu vazifesinden :lolay;ı irtihar e 

ı. ;ı,cdlsiııın aıevkuh:m devanu muha- makalesinde «Haıı> nerede bitecektir?• gece dü~an mevzilerimizden birine bir kevi üyelerinden 41 Jd,.otllik bir grup ~uk olduğunu kayd diyorlar. Böyleee mektedir. 
~. ~ e karar verilmiştir. fkı kadın da sunlinc şu cevabı \':eriyor : bnskın yapmıştır. Ba'>kın tamamlte aka- şehrimize gelerek iki konser \'C iki tem- ---------------. 
"\Ul ıHarp ya Knradeniz.in ablokası, ya- mete uğtaınış ve dilşınan bir çok esir sn vcr~tir. A b •• •• k b • 
ha~~tt Çtu, ~ m~vkuf olarak mu- hut Sovyetlerin gaz madenlerinin malı- bırakmıştır. Bir g<lluı zayiatımız yok- TAŞOVADA masya uyu . ır 

-.:uıc edlllecelidır. vl ile bltccc~tir .• Bu da ':~kiye ile Ro- tur. . . • . TOTON SATIŞLARI 
'"'1l!rmıııd11kl v1mfi h u etirlt maeyanın dilcklerinu tabidir.• 2 Nısan tarilılı tebliğde mahvohn~ · · 

me ar en r. g • DAVA IUHAR.EBELERİ olması muhtemel bulunduğundan hah- Erbaa,~ _(Hususl) - Taşova nunta- f ı Ak t • • 
Briiksel, 4 (Ö.R) - Havas njans.ıruı scdı1cıı UçUncil Alman tayyareslnin ha- kasında. tutiln. satış:ıarı h~~la de~ et- e a e geçırıy or 

Is -........... ·-- göre hav !arın bozukhır,u Alsns Lorcn kikntcn clü~ürülınUş olduğu teeyyüt et- m~:1:~n· Fk• ıatlenn dyuksclmcsmden t nbula veni cephesinde hava ianliyeline mfuıi ol- miştir. nıuswu~ ço memnun ur. x*.x:--------
' muştur. Fakat Alman tayyareleri İngi- DARP KABİNio;~t TOPLANDI .. ··1ı ffab J .... fa k lanJ ekm 

Kahve geldı. ~ sahiliııc ka~ı yirrm kadar akın yap- Pnris, 4 (A.A) - Saat 18 de içtima uçu er er: Sula r e vleri yLıruyor, ma sur a b~!~~··tür· ... 
mışlardır. Bununla beraber hiç bir ha- eden harp kabine ·inin lOJılantısı 2015 - •••• • • •• • - • • • • verilmeğe çalışılıyor. Zayiat pek ~ i&A 

~· bul, 4 (Yeni Asır muhablrinden) vn muharebesi . ~lınamı ?r. te nihayet bulmuştur. Bir F.mnsı7. pp.muk ipliği fabrikasınuı _ BAŞT.t\RAl"l 1 NCi SAHİFEDE- Diğerlerini kurtnnnnk için çalıftL 
1 ın ipı: · e • olduğu Brüksel, 4 (0.R) - lngiliz hava ne- FEl.F.J\IENI<: Al ,l\IANYAYI n.ıUınö.Ssili İı.1anbufo gelmiştir. ~ü.mes- tını ll4lııan sulıır gittikçe çoğrumakta ol- Kayaba~ ve Ovasray köylerinde su 
~erin t inci partiS'i"tm:ıza el- znrctinin bildlrdicine göl'(~ şimal deni- PROTESTO miYOR sil, Türkiye prunuk ipliği ihtiyacının duğundan evrak mahscnleri tnhliye edil- tmda kalnn insanlan kurtarmnk 
lllış . g zinde devriye ezen bir lngiliz tııyya- Uı.hayc, 4 (A.A) - Hollanda hükil- kısmen Fran.'i17.lar tarafından temin edl- miştir. Binanın tamamen tahliyesi ça- Zara nahiyesinden ırevkedilen ynrd 
J~l1J • d k h ı · l • resi attı Alman t yyarcsi>•le karşılaşmış ınetı, Hollanda bayrağını hamil vnpur- lcbileccğini söylcmi~tir. releri dü,Unülmektedir. Sular bütün §id· cllar, deniz mnnzamsmı o.lan sulan 

l~ e 0 Ve lQf erı ve bir.isini düşilrmUSlei'd.ir. Diğer~ Janıı Alman tayy rcl ri tnrafından Pamuk ye yün ipliği vennck ma • detiyle 3 kilometre parke bulvar üzerin· mek imkansızlığı b.rşısında bir iş g· 
İ(! ~ve fi ri kında Ticaret vek.A- hnrbi terkederclt çekilmişlı-.rdir. Bu, In: mwılazamau m.it.r.uyöz ateşine tutulma- clıyJ.e bir lngiliz fub~kasının miimes.-.;ll den akmakta ve her türlü seyri sefet memişlerdir. Ba ilci köy halkından 
trı;-cı ~ Vü yete elen bir telgrafta, fz- Ç.i~ ~ a{;tk~rında düsliriilen ellı ruu ~l~nde1.i. firi vasıta"Jiyle Ah~nn de lstanbula ge~~·. . dunnuı bulunmııktndır. Bulvımn istinat cnk üç y6zü dnğlara laıçabilmiştir 
1.~ irinci el toptancıda Oç numara uçuncil ta~-yarcdU'.. . hukilmclı nezdinde 1>1.'0tcsto cdecektır. • Tic:ıırct vek Uetınıu ~~ndı.ğı nı- dıvarla.rı müteaddit noktalardan yıkd- ğerlerinin vaziyeti bakkında m1'1 
~\'e fintinin yüz d6rt, dört numara- A~IANLA~ IDIJIALARI . . -'WIW~~ uımn.~mıeye uygun ol~ıyan tütik. ve ya- n 8 ba!ilamıştır. Bu sebeple .istasyon alınamamıştır. Jıı.ndarma bölük ku 
~ yllz üç buçuk. ~ numaranın- B~l, 4 (Ö.R) - D. ~· ~- AJan- PIYERLOTININ P ğt 1h:ac.atırun men U\e başlanquştır. ile tehir nrosında irtibat kesilmiştir. K~- danı ve Zara nnhi1esi müdürü bu k 
eq~ d yUz \iç kurus oıanık t hit ruıa gore Alman tayyıu-elerı şunnl de- ZEVCESİ om•• ~ Bı~ çok d3vala.ra sebep olan (Af· sabada sular o.hında kalan evler tedn· ıu~ gitmişlerdir. Aynı zamanda 

ıldif:i bildirilm ·r. nizinde d~.h lunur znyiat. ver- Ö · U . . rodıt) kitnbı~ sahlmasmda mahzur ol- c Q çokmeğe baılamı trr. Şimdiye kadar sun vilayetinden ndallan ile birlı 
""- ·-- direrek İngilız hımayell vapur kafil fo. Part:>, 4 ( .R) - Piyer Lot.ıuuı dul mad.ığına daır İstanbulda mahkemece bq alta ev yıkı~. 6 sa.ndnlcı eöndcrilmw isteılilm~ı. 
~ eSrimJz, Fransız rlnin cmniyctsizliğini ispat etmişlerdir .. 2'.eVCCS1 madam JUlyen V~o 86 Y nda veri~ş olnn ~, ry~ tasdikiy- Bir çok buğday ambarlan ve un. f - To nt, Ama.v Erbaa şoselerbıi 
•:..... lrnı .. r Vapurlara refakat eden bir destroyer o olduğu hnld vef t ~ır. le kat ıyet k betmişür. rikalan su altında kalmıftır. Sular taB- ~u ba.5mıştır. Tobt meteoroloji m 
~.• e~Je kORllftU kadar ağır hasara dUçar edilmiştir ki yoa meydanındaki yüzlerce büyük ce- luğundan gclc.u telgrafta. ırmağın 

lt~ atbı, 4 (Ö.B) - Başvekil B. Pol batmış olması muhtenıcldlr. İlıtlbaslar : viz küt.üğüııü bulvar üzerind.-n sürük- detle akmakta devam ettiği b1 · 
!:'~,.. • bu h l(edorseyde Ttliklye .Brilkscl, 4 (Ö.R} - İngiliz amiralh- liyerek götürm\i§tür. olduğuna göre, bilhdSSa Amasya 
--.:,l.ti l d • - ••• - - - • • - bU k b ~f· · mü 'ben ogiltc.re ğı b1r estroyerln aı"r hasara uğradığı Yetil Irmak üzerindeki büyük köprü- bası her an daha · yü ir tehlik 

trl :a. ald mbcli kabul etın~. ve Uç dcvriy gemisinin batırıldığı hak- lzmı'r Fuarı, bütün vatanın malı nün bütün gözleri dolduiu gibi hiı"kümet maruz bulunmakt.r.dır. Hasar çok .... ____________________ a ;1ıııı... dairesi önünde in§aatı henüz ikmal edil· yUktür. 

l' ...,. mİJ bulwıan betonnrm köprünün iki Ka 4 (A.A) - Niemcn n 

ayyare S. d ve T'ürk'ün güzel bir eseridir gözü de suların istilnsına uğnyan ve sulan ııormnl seviyenin 7 metre {c 
ınemasın a kaçm~a. muvaffak ola~ıyan inaanlar· ne çıkmıştır. Ahali Kaunasın .şark 1 

· '*x dan şundiyc kadar ll kişı kurtarılmıştır haU · t ise etmiştir. 
reı. ON BUOVN ı~ ... , Konyada çıkan(Ekekon), b.mir f'ulln tahayyül etmediği kadar cnAt çapta 

VW luıkkmda güzel bir mn1cnle yazarıJı:, bil- rcvat ve raibct bULıcaktır. Burada ttr_ltıi .. ••m•••••••••••••••---•••••• 
tün konyalıları Fuara iştirake ve fuan m umanda r not ve 111U1Atkir için B U G fj H FREDASl'ER 

GINGER ROGERS 

Gibi iki hü) ük saıı~tklmn )'arattığı 

<·~ine vıt emsıılinc ender tesadüf edilen 
BİR ŞAHJı;s•;R 

Büyük dans 
ll t - ~e••nıck \ 'C \'Ü ihtİy CI 

iiyük iednktıi 
ER •JURNAL o. 8 O DO '\'A UAOİ. ATI 
.3 - :; - '7 "'"" .15 'TE ... 

ziyarete davet etmektedir. (Eke.kon) pclı; tumülknr manevf bir mazhariyet 

ezcümle diyor ki: olan otomatik tehir Vl! takdim lcaı:ancı ,,,.. ültu .. rpark sı·nemasın _Ja 
bmir f'uarı, vatan fumü1 bir hamle d ~rcfrr. .llıı,. 1 Uı 

ve bir dinamizmdir. Bunun ta dıiı ad, Cila n pj_yuaları iz.mir fwı.rtna sa.r· • 
adeta fizyolojik ve rn.ev.zii bir tesmiye- karken yurtdaşlara düşen en büyük ve İuııirde ilk defa iki filim biı-dc.n 
den ıbarcttir. fzmir sıfat ve fakat vatan en milli cdbc de Akdeni{-in incisi olan 
mevııuftur. Türk lzmire koıamk azami n ·antaj 

lunir fuarının mahi.Jet ve mcdlülünü kapmak ve böylelikle ttirkdeki büyük 
orad~ı yiı'kıelen SrCJÜrlcr, Risalder ve 5anat kudretini ve teknik knbı1iyeti Carp 
Afi fer değil, Türk \'atanda ırun yılmaz dlil'l;Yllııma göstermektedir. 

GUN BATARKEN 
vicroR FRANCEH 

GenÇlere bUyUk bir d.enı t il e4 d . mevzuu c 
landıran mevsimin en güzel bir fihni enerji.si, 'tükenmek bU ez ~c;kı b ylm· Baıında derin bir vukuf ve biç eön

mahdJr. 1zmir fuarı bir paratonerdir •c mez daima ta.u vazife aıla:rie mütchv· 
yurtd tar ise onun can"besinc takılacak rik Or. Behçet Uzun bulunduia fuar 
olaa uiw ve iman seyyalesidir. komit · tata\"\'ıua girebilecek her çc- N F'i • BARO, f 

Bizim naçiz itikadmuzca lzmir fuan. it teahilatı temin e , ek firmalar 

ŞANZELI ZE 
- ClfASA GİTTRY turafmdnn t m~il \..'4ilmis }'ransıı: 1 
kılabuu caıllandıran tarihi l>üyük filim hem v tan ~umül ve hem de enterDAsyo• ve cerek müvvarı memnun edebilecek 

nal k, zanç ve kur olimpyasıdır. Bütün tekmil tqebb" t ve t~abire hat vın- AYRICA : PAR. MUNT J UllNALDA HARP HAVADiSLERL 
cr 

0

ZE : .so - 9 DA-



,... ........... Cihan Hatun .............. ~ 
1 = i A bbaailer Devrinde Türklerin nüfuz = 

1 
ve kudretlerini gösteren büy ük i 

ve Tarihi Aşk romanı 5 
ııııııı11111111111111111111111111 1 1111111 11111 1111111111111111111111111111111111111ii 

Tefrika: 22 YAZAN: Curci Zeydan - -

ır :;ı..: 

GA k R _]. . ızKtR sıC!Lt·'J'JCARZ'f • . IZMJR BELFDIYESINDEN: hn ara &~OSU LUOUNDAN: ' - Carai •ntnalın bahçesi İçİD-
---~--- Teecll .ecWmif Mn ~ --~ o.ki 6 eqıla deponun bir sene müddet-

.UGO" 
bal Türk anoıilin ş~ nln •~ .le kinaye nrilmem yazı i§leri müdilY-
tarihinde adbeıı toplamıı m11uirıMl!_eı•·; Jüliadeki prtnameai nçhile açık art• --*--- ti zabıtnamesi tiaıret ltam.mu '~ brmaya konulmuştur. Muhammen b ... 

DAı.GA UZU1fLUOU imine göre sidlin 270I DUmaMltUla u,.t deli 70 lira olup ihalesi 10/.4/940 
1139 m. 183 Kca./1%0 Ww ve tescil ed:ildilillln olimur. Çaroamba ııtinü aaat 16 dadır. 1'tirak 

T. A. Q. ıt.'14 m.15115 Kes./ IO Ww. Izmir sicili ticaret memwıhl!u MCml eclecekler 5,25 liralık t~minatı iş ban.. 
T. A. P. Sl.'10 m. 1465 Kes./ zo Ww. mührü ve F. Tenik tmu.sı kaana yatırarak makbuzrle encümene 

1 Z b t aeli.rler. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı : a l •••e l - Garaj eantral bahçesi içindeki 5 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, TURK eayJı deponun bir eene müddetle lı:i-
12.50 Müzik : Muhtelif şal'kılar ... (Pl.) tZMtR ÇtVt 'P'ABIUKASI raya nrilmesi yazı işleri müdürlüğün-
13.30 - 14.00 MUzik : Ka..,.,ık hafif mü- ANONİM ŞtlUÇETt .. 1.-L· t · veçh"le açık arttırma 

·... 21 Mart 1940 P.eqembe &Unti saat 10 u.m:ı tar nameu 1 "' 

'

"ihan) babasının ne gibi bir müta- yeyim. Hem nasıl olur ki (Saman) iba- :tik (pl.) 18.00 Program ve memleket sa- 1 'L--.. ya lı:onalmuıtur. Muhammen bedeli 
~ d th ıs· b · da b at ayan, 18.05 MU.dk da top anan his~edarlar umumi •-;rc-•l 70 ıı·ra olup ihaleıı· ıo;..ı;9..ıo ÇaY ... m-

l aa ™:"an edec~ini anlamak için am- e aneye ge ın, enı sorsun ana _ _, · t' b tn 'di "" , r-
.. "15 haL- 1 ' ş h oğl ÇALA.NLAR ·. Cevdet Çağla, Fahire a<ıi ıç ımaı 28 ı amesı r: ba oiinu·· '"•at 16 dadır. l•ti"rak edecek-den (Aydogvdu) yu zikretm~ idi. oer vermesin er. üp esiz, umuz . T--=- · . f b "k '"'' k ,._ · · .- - y 

Sa ) J Y h b·1 Fersan, Refik Fers:m, Fahri Kopuz. -..UJ.C çıvı a rı ası .1.ur ruaonım şır- ler 5,25 lı"ralık teminatı i• bankasına 
(Merzban) _ (Aydoğdu) hakikaten ( man ge ip rormamış... a ut ı - k ti h' d ı ·--~ h t' lik ,. 

-1 d OKUYAN ·. Necmi Riza Ahıskan e ısse ar ar umu.ı!ıı.l eye ı sene yahrara'- makbuz.ı·le encümene gelirler. mert ve güzel ahlaklı bir adamdır. Bu- miyt.-ıuer en sormuş. d" t 1 t · · 1 _ ..... ! da t ., 
d M b dd d d . ı · · l - Zeki Mehmet Ag" a - Ferahnak pe"'- 8 1 op an ısı ıçın usu en VöAJ ve '2 - Cara1· eantral bahr .. si W.indeki 

g ünlerde gördüğümden dolayı son e- ( erz an) hi etin en ış ermı gı- ':ıl •• erin lb ta t · 1 t..: ___ ..ı ~ ,..... .,, 
' · d d k revı· 2 - Şakır" ağa - Ferahnak "' . ..... kı : uz e 0 ap anzım 0 unan ~ar- ..ı eayılı deponun bir eene müddetle ki-

l'__, memnun oldum. işte bu a am sa- cır at.ara : ,,... l t lind · im} • ---1 t.:--eda la "" 
....,.,. . ,.. ) h ] · (Gun·· cU gan1da r.r..-u ceb) 3 - Melek.set ar ce ve e 18 e.n Yililoül ~ r r raya "Yerilmesi yazı Hıleri müdürlüguv··n-m :1. ... •dc olına1'a l~yık idi. (Saman - Da a doğrusu ne ge ınış, ne !Mlr- ~ " 21 M rt 1940 b ·· u t 10 da -. 

.a...:,ı1'i::' 6 muş. Bundan maksadıru anhyamadım. Ferahnak şarkı (Titrer yüreğim ol gülü a perşem e gun saa deki oartnameai veçhile açık arttırma-
·-r.-z. b b d b 1 ::.. ·b· · de ·• ter) ~ - Nikoğos - Feralinak . .,..,. kı (Hoc: şirketin Alsnncakta 1456 mcı .t0kak 4 ya konulmn•tur. Muhammen bedeli "'Cihan) sevgilisi hakkında a asının Yahut maksa mı iilr gı ıyım 80Y- ~ ,,.- :ır d k~ · b " .ı- +,...,,t.--....+.- ..._ 

" d ] k H hald U t yara•,..·ua barı" -. .. J) 5 - Fahrı" Kopuz ·. numara a aın ına511lUiıl ""!'...,......~ .... • 10 lı"ra olup ihalesi 10/4/940 Çar••m-_...Jthü senada bulunmasın an memnun eme istemem. er e m caza ı.a- ~ "'..... H '"'-"" t Ti ~ k,.l tik ...-
.-.v ı~ ah Feralınak ........ semaısı· · Ul\oume namına car~ ve 111 e o- ba gu··nü aaat 16 dadır. l•tiralc edecek-elarak izdivaç ~...;...; ona açmak üzere manı gelmiştir. Kardeşim (A~in) ~ it ocw. • • ı k 1 · ._..... Ti t .. 

iki"... OKUYAN.· Semahat Özdenses mıserı 0 ara zmır mmWAAa c.are ler 5,25 liralık teminatı i, bankasına Aen ""rdedar uşak ~eri girdi: olsun. üd""rl""ğü" · · ba C d.w Ankut ,, .. - b .. led'k 1 - Rakım - Hicaz <>!>Tkı (Gel üzme be- m u u muavını y ev ..,.~ yatıruak makbuzile encümene gelir-- (Mubiz) geldi, (Afşin) de bera- (Merı.ban) unu soy 1 ten !Onra ,,_ toplantıda hazır bulunuyordu. J 
,..._.dir .. dedi. eJlerini birbirine çırptı. Perdedar uşak ni kaşlarını çatma) 2 - Fahri Kopuz ş· k in ~ı.n _.ı_ er. 
~' Hı"caz .. ,.,.kı (Bahar ol""' çemenzar olsa) ır et ıermaye:ıini t~ etnm 4 - Cara1· ıantral bahr .. si irindeki .(Merzban) AŞnin ismini işitince !e- içeri girdi. ~ "" (53000) 1i 1 k h " d' d h. y- 'JI 

f ) l (,.. b ) 3 _ Rifat bey - Hı"ca" carkı (G::lranı· ra ı ı.sse sene m en ısse- 3 aayıh deponun bir sene müddetle Tindi. Sanki birdenbire (A şin in ge - .nen an : .. ., ~ d tv ı=- ..ı _ •-!-'- · ılı 
1 b k k rnl ) 4 R f"k aran ce e ııK.JC J:Kinn:l'ı ya~ ve '-'-aya •-r"meıı· ya'"• ı"•len· müdürlügu"'"n-JneS.i.ni bek1emiyonlu. - Her kim olursa o sun uraya im- hüsnüne i er varıyor - e ı 3500 1 1 k ,_,_. _.J!-- --"k L.!- lllLIT ~ H ..... 

B · d H · Tür' k"" (B' ka b" (3 ira ı n.ıl5,'!e seneuiue .H.sL1 - delı:ı" ~-.. tnamesı" ~eçhile açık arttırmaya _ Af~;n de beraber mi? se girmesin. iri seni istizana gon er- F'ersan - üseynı u ır çı ır- edarlann ha bulund kla b ..-
- Evet, efendim! mek isterse reddet. Ben de seni çağ1r- le~rek) 18.45 Müzik : Saz eserleri s . zır u 1'l ~ u au- konulmu§tur. Muhammen bedeli 70 li-
(Cihan) Af§inin ismini işitince sevin- mazsam içeriye girme. Giderken arkan- ÇALANLAR: Vecihe, Basri Üfler, Ru- ~el;le .!ta~\in S5 inci maddeame .f!.6tt ra olup ibaleai 10/-4/940 Çarşamba 

c.i sıkıntıya mtinkalip oldu. Bu adamı dan kapıyı iyi kapa.. ~n Kam, İzzettin Okte.. = ~s:ı~ = se~~~en d~= günü eaat 16 dadır. l§tiralc edecekler 
.Mrmekten "'·-·lt istruormu'" gibi bil~ - 17 - 19.00 Serbeırt saat 19.10 Memleket saat . . 8 ı-;Hu 5,25 liralık teminatı it bankasına yatı-
.. ~ ~·- "J v ] d ft mıktarda hi~edarın hazır \)ulunduğu rarak makbuzile encümene gelirler. 
lhliya.r ayala kalktı. Fakat hemen ken- (Cihan) babasının kAğıt arı, e er- ayan, Ajans ve meteoroloji haberleri ... ve bu :ruretle içtima nisabının mewut 

2 7 31 5 9 1049 
(
561

) 
dini toplıyarak babasının emrine mUn- leri, kalem ve hokkayı ha:ı:_ırlattıktan 19.25 Konuşma (Milli kahramanlık men- olduğu .. ve .içtima. davetinin usulünde 

1 
_ Kar• ••y~kada belediyeye ait sahil 

taz.ır bir vaı.iyet aMı. sonra (Afşin) i yanına kabul etmesine kibeleri) 19.40 M\Wk ldığ b kik anl ld r 
Babası: fena halde kızmıştı. Oradan çıkıp gi- ÇALANLAR : Cevdet Çağla, F. Fersan yapı ı ıt~t . aşı ı. v• belediye gazinolarının tiç sene müd-
- Kızım'. burada Lalmak iste-""n be- derken ayakları birbirine çarpıyordu. R f"k F Fahr" K idare meclL'li reisi bay .Arman.do Pcn- detle kiraya verilmesi yazı işleri mU-

a. '"'" e 1 ersan, 1 opuz. netti s. tatunUn 6. 5 in. c.i . .maddesine tevfi-. d"*-}ülW'-~eki R&rtnam~si v..,..hile açık 
il yoktur. lstemeı.sen gidebilirsin. Doğruca (Aydoğdunun yanına gitti. OKUYAN : Melek Tokgöz k Ü if de k 1se l.ll 5uuu v - :. 

- O halde bana mUsaade edini7.. Gi- (Aydoğdu) salonda yalnız duruyordu. ı - Hacı Arif bey - Kürdili H. Şarkı : ·an rıyaset vaz esmı .8 e re ce yı arttırmaya konulm~tur. Üç senelik 
d açtı. Hazır bulunan hi&sedarleı:ıdan en muhanuncn bedeli icarı 3600 lira olup 

-,,im. babacıtım! (Cihan) onu görünce meserretin en (Düşme dağı sinede) 2 - Hacı Arif bey çok hiss. eye sahip olım. bay. Henna.o. • Pal- ı"hal .. ..,; 
19

. ~_940 cuma günu·· saat 16 da-
- Git. k···m'. mütmain ol her .. .,_,i unutur gibi oldu. Kızcağız kar- K .. d 'l" ı.t <::arkı (Gu .. zelim hiç aramaz ....,. .... 

""' ,.~J • ur ı ı .,.. •• "" - lama:.ı ve bay Franc. oıs. Gıudıc. 1 r.ey t.o~ dır. '"tl,..,,lt edecekler 270 liralık temi-
(Cihan) gizli bir kapıdan çıkıp gitti. deşini düşünüyordu. Onu sormak isti- sın) 3 - Ethem efendi - Kürdili H . şar- 1 - dildü R Ü ~ ... 

(Merzban) u~fa hitaben: yordu. (Aydoğdu) k endisine her §eyi kı (İnce tül gömlekle gördüm) amaga vmemur e . er. eıs e. r~y natı tş bank.asma yatırarak makbuzile 
- (Mubi2.), (Afşin) girsinler, dedi. unutturdu. OKUYAN : Mustafa Çağlar topltı~~a ;e;~hıssed~Jar kAtipliğe encümene gelirler. 
- (Mubiz), onun arkasında (Afşin) -BiTMEDi- 1 - SeHinikli Ahmt!t - Karciğar şarkı av e m a nı seç er. 2 - Belediyeye ait Güzelyalı denİ2. 

Ruzname~in miizaker~ine geçildi. banyolarının 28-5-940 tarihinden itiba-
~r. Mubk) eıvvelA Sanemin yanı- (Titri çeşmanınla sayd ettin) 2 - Lemi Jdare nl'.'yetı raporu lle bılAnço, kir. ve ren iki sene mUddetle kiraya verilmesi, 
ID8 gelip başını eğmiş olduğu halde ken- tZMtR 1 inri tCRA MEMURLU- Karciğar şarkı (Hüsnüne etvarı nazın) zarar hesabı ve mevcudat deften ve yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
eli kendine bir dua okudu. (Aftm) dahi ôUNDAN: 3 - Hüseyni türkü (Sinemde bir tutuş- murakıp r~po!"'1 okundu. Yapılan mu- veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
aynı harekette bulundu. Emlak ve eytam bankasına ipotekli muş) zakere netıcesınde : Iki .senelik muhammen bedeli icarı 1400 

(Men.ban) eliyle onlara yer gösterdi. olup arttırmasına karar verilen Izmirde OKUYAN : Radife Erten 1 - idare m~c~isi ra~ru ile ~ıp lira olup ihalesi 19-4-940 cuma günü 
Bir çok hoş Amedi cUmlcler sarfettik- karantinada lnönü sokağında 8 numara 1 - Nikoğos - Hicazkar şarkı (Bana raporunun tasvıbine, bı18nço. ka.r.ve za- saat 16 dadır. J<!ilw·ak edecekler 105 li
ten sonra (Afşin) ~ tevcihi hitap ede- tajlı sair lüzumlu izahatı dosYasmdaki hemdem) 2 - Nevres - Hica7.k5.r şarkı rn.r.hesabı v. e mevcuda. t. d.eltenn. ın tas- ralık teminatı ış" 'lbankasına yatırarak 
- k d-.ıı· kı· ·. tapu kaydı ve vaziyet raporunda yazılı (Mızrabı ge2indir) 3 - Nasibin Meh- d ki d ı t kil -~-
..... en ı ne ve 1 ar~ mec ısını . eş . eu=ı makbusile encümene gelirler. 

_ Ziyaretinizi pek 1iyade geciktir- 300 lira kıymeti muhammineli evin mill- met - Hicazkflr ~rkı (Seni candan se- zatların geçen ıdare devresıne aıt mu- 3 _ Belediye otobüs atelyesine pres 
diniz.. S izi pek çok göreceğim geldi. kiycti açık arttırma suretile ve 844 no- verim) 20.15 KONUSMA (Bibliyograf- amelelerden dolayı :r.irnmetl~rinin ibra- maki.nesile pilyet ileti ve v. yatağı ale-
(Afşin) MCTZbanın yaşında bir adam Ju eml5k ve eytnm bankası kanunu mu- ya 20.30 Temsil : Ah. bir Çavuş olsam.. sına, ti satın alınması , ya2'.l isleri müdürlü-

idi. Sakalının çoğu beyazlanmış idi. Sa- cibince bir defaya mahsus olmak üzere YAZAN : K emal Tfü.em 2 - 1939 takvim yılı muamelelerin- ~ndeki ~artnamesi veçhile açık eksilt
blım kaşıyarak cevap verdi: artırması 16-5-940 perşembe giinü saat 21.30 Müzik : Küçük Orkestra (Şef Ne- de.n hasıl olan knrdn~ yüzde be~ ihtiyat meye konulmuştur. Muhammen bedeli 

- Hususi işler ile meşgul idim. (Fer- 11 de icra dairemiz içinde yapılmak üze- cip Aşkın) akçesinin tefriki ve kar ve zarar hesabı 3645 lira olup ihalesi 19-4-940 cuma gü-
gaı>,e) y e ancak bugün vasıl oldum. Mu- n• bir ay müddetle scıtılığn konuldu. Bu 1 - Joh. Strauss : Güzel Mavi Tuna (v. bakiyyesinden idare meclisinin teklifi nü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 274 
Y&Salılt eder etmez derhal yanınıza g Pl - arttınna neticesind..-ı sdış bede1i her ne 2 - Valter Noack : Köy hikayeleri veçhile her hisse senedi için dört N.lu liralık teminatı iş bankasına yatırnrak 
.ıtm. Nasılsınız?.. <ılursa olsun en çok arttıranın üzerine 3 - Dohnanyi : Raps<>di, Do Majör kupon mukabilinde safi olarak yüz eUi makbuzi1e encümene gelirler. 

- I te gördüğünüz gibi .. Hem öyle ihalesi yapılacaktır. Satış peşin para ile 4. - J. Breuer : İtalyan şarkısı kuruş kar tevziine ve bakiyye kar ola- 4 _ Anafartalar cadde.sinde 217 nu-'* zamanda gelclinlz ki size son derece olup müşteriden yalnız_yüzde iki buçuk 5 - Franz Dello : Padsin Madlen soka- rnk kalan 395.05 liranın gelecek seneye maralı dükkAnın 20-4-940 tarihinden 
a.tlyacım var. dclldliye masrafı alınır. ipotek sahibi ğında 6 - Ziehrer. Aşık (Romans) clevrine-, itibaren bir sene müddetle kiraya ve-

(Xerzban) Mubize pek ihtiramkara- alacaklılarla diğer alacaklıların ve ir- 7 - Heinz Münkel: Kara orman polka~ı 3 - idare meclisi azasından müddeti rilme.st , yazı işleri müdürlüğündeki ~art-
.. hitap f'derek dedi ki: Ufak lU\kkı sahiplerinin gayri menkul 8 - İsola ~lla : Serenat hitam bulan bay Francois Giudicinin nam~i veçhile açık arttırmaya konul-

- fl!fendimlze bir kaç defa adam gön- üze.rindt1ki haklannı Ülbu ilan tarihin- 22.15 Memleket saat ayarı, Ajans ha- yeniden idare heyeti azalığına intihap muştur. Muhammen bedeli 112 lira olup 
de:rdim. Tepif buyurmadmız. den itibaren yirmi gün içinde evrakı berleri, ziraat, esham, tahvilat, kambi- ve tayinine, ihalesi 19-4-940 cuma günü saat 16 da-

- Adnmınıı yalnız bu defa geldi. müsbitelerile birlikte memuriyetimize yo, nukut borsası (Fiat) 22.35 Müı.ik .( - idare meclisi azalarının önümüz- dır. Iştirak edecekler 8 lira 40 kuruş-
n.Jaa ıf'vvel 1arafmıulan kimse gelmedi. bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak- Oda mU1iği (pl.) 23.00 Müzik : Cazbant deki devre için içtima huzur hakları- hık teminatı ış banka!ına yatırarak 

- ®um (Saman) ı dün, bugün size Jarı tapu sicllince nıalCi.m olmadıkça pay- (pi.) 23.25 - 23.30 Yannki program ve nın her içtima için on lira olarak tesbi- makbuzile encümene gelirler. 
~. Avdetinde sizi (Karanşah)- taşmadan hariç kalırlar. 5-5-940 tari- kapanış.. tine, 5-10-14-18 • 1192 (635) 
ta 1ni1amadı~ı llÖyledi. hinden itibaren şartname herkese açık- 5 - Gelecek sene mürakipliğine yUz 16-3-940 neşir tarihli ve 2-12968 ka-

.ı(lılUbi:ı.) bu Cıl'Vabı garip gördü. ur. Talip olanların yüzde yedi. buçuk r s A ~- lin'era. ücretle bay Şefik ÇuJlunun tayini- rarnanıe numaralı hayvan sağlık zabı-
- Uç gUndenberi ibadethaneden bir teminat akçası vey-c1 milli bir banka iti- B O R tası nlumnamesine ek distomatosis ve 

as. ,ayrılmadım. Nevruz bayramı için- bar mektubu ve 939.5539 dosya numa- , 6 - Idare- meclisi azalarından her Hypodermosi.s hastalıkları nizamnameııi 
~ Her taraftan nezirler ile (KAran- rasile İzmir birinci kra memurluğuna '--------------- hangi birisinin şirketle muamelede bu- belediyenin cümle kapısındaki ilan tah-
.. ) ~ geJiyorlar. Fakat mUm'kün oP!?il. müracaatları ilan olunur. CZÖM lunmağa mezun kılınmasına karar 'ff- tasına asılmıştır. 

KEMALPAŞA SULH HUJWX Jlilı
JdMLtôİNDEN: 

Do. No. 939-116·33 
Ansızca karyesinde mukim ~ 

hafidi ve Mehmet oğlu H~tar~ 
f mdan aynı köyden yetim ahmet )az]atl 
Haliıne ve Hatice aleyhlerine ikame eY
~iği izalei şuyu kanununa tevfikan 11 
parça gayri menkulün taksim davası se>
nunda sulh hukuk mahkemesinden 5*' 

dD' olan 939-llG-33 esas karar numarab 
14-4-939 tarihli ilamında gayri menkU
lün kabiliyeti taksiıniyesi olmadığın~ 
satılarak bedelinin beynelverese 1aUİ-
mi hakkındaki hükmüne istinadeA 

• beai dav~ edeniniz ~.*e _g~mi 1193 (637) 131 Albayrak 9 50 10 25 rildi. 
97 A. R. Üzümcü 8 '15 8 75 Ruznamede konuşulacak başka bir if 
88 M. Beşikçi 9 50 11 kalmadığından toplantıya nihayet "Ye• ........ . . .................................. .......................................... 

tapunun Temmuz 306 tarih ~· 
172 numarasında deveci havlusu ıneY
kilnde şarkan hacı molla biraderi HU!e
yin ve halen Mustafa oğlu Hüseyin P1"' 
ben küçük Hüseyin halen dere şiınalell 
tarik ve cenuben çayla çevrili 7 dönU.. 
700 lira kıymet1i bağ ve temmuz 306 ta
rih ve 173 numarasında deveci bavlUSll 
mevkiinde kayıtlı ~kan hacı ınolla 
biraderi Hüseyin ve garben sahibi senet 
şimalen sahibi sen~t ve hacı molla bira
deri Hiiseyin ve cenuben çay ile ~vrUI 
tapuda tarla halen bağ tapuda 5 haldi 
7 dönüm 700 lira kıymetli bağ ve ıeın
mu.z 306 tarih ve 162 numaralı söğü._ 
<.'Ük mevkiinde kayıtlı Ş . tarik G. Ah
met Ş. mukaddema hacı Fettah oğlu 
Halil ve halen araplı İbrahim ve cenu
ben mukaddema Ali halen veresesi ile 
çevrili tapuda bağ balen 4 dönüm tar~ 
100 lira kıymetli ve temmuz 306 tarih 
ve 171 numaralı kayJth gölcük mevkiin· 
de Ş. tarik garben mukaddema Abdul· 
lah halen veresesi şinıalen mukaddem• 
Mehmet Ali balen veresesi cenuben ınu• 
kaddema mehmet nli halen müdür oğl\l 
mehmet ile çevrili 10 dönüm tarla 15' 
lıra kıymetli ve temmuz 306 tarih v.e 
160 numarada kayıtlı arap alam rnevkı· 
inde sarkan mukaddema koca mustaf a 
halen ·veresesi garben araplı Ömer ve
resesi şimalen tarik <"enuben mukadde
ma Ahmet halen vert:sesi ile çevrili ta· 
puda bağ halen 3 dönüm tarla ve deru
nunda 10 sak zeytin ağacı 50 lira kıy
metli ve temmuz 306 tarih ve 168 No da 
kayıtlı yenmiş mevkiinde şarkan tari~ 
garben mukaddema Ali halen verese~ı 
~imalen aptullah halen veresesi cenu
ben derviş oğlu vere~esi ile çevrili ta• 
puda 6 dönüm balen 15 dönüın tarla de
ı ununda 10 z.e,,vtin ağacı ~00 lıra kıy
metli ve temmuz 306 tarih ve 169 Noda 
kayıtlı kır mevkiinde şarkan ve caı:bc~ 
berber oğlu kerimesi halen verescsı ~ı
malen mukaddema Mustafa halen ah
met zevcesi gülsüın r.enuben kamer kı~ 
\'erescsi ile çevrili tapuda 7 halen 12 ~o
nüm tarla ve derununda 6 ağaç zeyli?
le 70 lira kJymetli ve temmuz 306 tarıh 
ve 164 numarada kayıtlı yeni kahvede 
şarkan müteveffa moJ;a Hüsey}n hal~!1 
arapJı Ahmet garben tarik şimalcn ınu
teveffa hafız Hüseyin halen veresesi c~: 
ı;uben araplı Hasan Hüseyin ile çevrılı 
ve derununda 1 ağaç zeytini havi uıpu
<İa 6 halen 12 dönüm tarla 120 lira kıy
metli ve temmuz 306 tarih ve 165 Neda 
kayıtlı yeni kahvt! mevkiinde ~arkaJl 
tarik garben mukaddema mehmet ha
len kaymakam hayri veresesi şimale~ 
mukaddema san oğhı mustafa verescSl 
tenuben mukaddema yorgi halen emva
li metruke ile çeYrili derununda 1 ağaÇ 
zeytinle tapuda 8 halen 20 dönüm tar~~ 
200 lira kıymetli ve temmuz 306 tarı 
ve 166 noda kayıtlı ak koca mevkiinde 
şarkan molla Ahmet veresesi garben ta
rik şimalen mukaddema Ahmet nıolla 
veresesi cenuben nıuk.r.ddema Ismail ha
len Mehmet ile çevrili tapuda 6 halen 

MENEMEN tCRA MEMURLUôUN- 7 dönüm tarla (150) lira kıymetli v: 
DAN: D.No. 940-131 temmuz 306 tarih ve 163 noda kayıt 1 

GAYRt MENKUL MALLARIN AÇIK yeni kahve mevkiinde tarafları A}un~~ Revannarrıc ~ 
' NlaAN CUMAR'J'BSi ViLAYE'J'fJliZDE ; 

~ocuıc YAZIJll GVHVDVR i 
Ba sayım 7 den 16 yaşına kadar olan okula gitsin gitmesin tahsil çağında-S 

ki .çocuklarm mikdarlanm doğru olarak öğrenmek maksadiylc yapılmakta..: 
dar .. Bunun için : : 

l - Yazım günU evlerde izahat verebilecek bir kimsenin bulundunılınası,: 
2 - Ya:ııın için kapınıza gelecek memurun soracağı ~yiere doğruca ve: 

tezce cevap verihuesi. : 
3 - Yazımda aşağıda gösterilen yaşlardaki çocuklann yazdırılması ıa-: 

z.ımdır. . : 
Yazım günü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve doğru cevap vermiyen: 

vawndaşlar ve bu işlere mUzaheret göstermiyen mahalle mümessilleri ve5 
vazifelerini veril~n emirlere göre yaJ,.ımıyan Yazım memurları hakkında 15545 
Numaralı kanuna göre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya kadar• 
hapis cezası veril~cektir. 
Sayın İzmirli1ere duyururum. 
'Mi11idi Ruıni 

1933 1349 
1932 1348 
1931 1347 
1930 J346 
)92~ 1345 

y~ 
7 
8 
9 

10 
11 

İzmir Valisi : ETHEM AYKUT 
Miladi Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 
1926 1342 14 
1925 1341 15 
1924 1340 16 

(S. 4\ 1 - 9 ............................. ...... ................ , ....•...•.............••..•..•... 
iZM&R SiCiLi TiCARET MEMURLU~UNDAN: 
Teacil edilmiş olan (Jzmir Kasaba ve temdidi demiryolları memur, işçi ve 

mÜ•tahdemleri istihlak kooperatif şirketi) nin 1939 ıeneaine ait pilançosu tica
ret kanunu hiiki.imlerine göre sicilin 2698 numaraıına kayıt ve tescil edildiği 
ilun olunur. 

lzmir ıicili ticaret memurluğu resmi mühür ve F. T enik imz.ası 

J: PILANÇO 
1. K. T . memurin, İşçi ve müstahdemin kooperatifinin 19 39 heaap senesine 

;.it pilançoıudur. 
Borçlu hC$aplar Alacaklı hesaplar 

JzahP.t lira Kr. izahat Lira Kr. - -Vezne 2912 : H Sermaye 2343 : 00 
2993 : 79 Alacaklı H. C. 213 : 68 
215 : 06 Muhtelif alacaklılar 125 : 80 

Emtia'i urnü .. 
Demirba ~ya 
Ziraat b anka ı 
Ortak H. C. 
Muhtdif borçlulN 
[§has :zimemi 
lkra:ıat 1-1. C. 

144 : 72 T cvzi edilmeyen temet 3283 : 36 
3652 : 20 ihtiyat akça 2743 : 65 
130 : 91 T aııarruf sandığı . 1267 : 00 
244 : 71 Karu7arar 1214 : 04 
697 : 00 

: - =-
Yeklın .• 1 · 190 : 73 11190 : 73 

lşbu pilançonun §İrket defterlerine mutabakakatı tasdik olunur. 
Murakıp Murakıp 

imza okunamamıştır. imza okunamamıştır. 
ASU GmlDIR 

1 S fer kuruşluk iki damga pulu üzerinde lzmir - Kasaba 
temdidi Demiryolları memurin, ve müatahdeminleri 

İ!'ltihlik kooperatif tirlı:eti ve 26/3/19'40 tarih 
1186 (633) 

40 İstiklfil şirked 11 11 25 rildi. 
30 Öztürk 9 10 50 21 Mart 1940 ARTIRMA tLANI: Madde 126 ve gülsüm Mustafa Yf' tarik ile çevrıU 

386 Yekun 
545398 i Dünkü yekun 
545784 ! Umumt yekun 

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

ZAHİRE 

9 50 
ll 50 
13 25 
16 
18 

388 çuval Bakla 4 875 4 875 
126 balya Pamuk 43 60 50 

1700 kental Palamut 370 460 
ı ı ı n•z JSC•9MM 

Birinci Sınıf Mlitahassas 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt •• T...W butalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sobjı No. 55-

İ.zmir - Elhamra Sineması arkamHbı 
Sabahtan akşama kadar hastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Mevı;imin en büyük programmı 

görmeğe koşunuz .. 
1ki fcvkalide mim birden 

BVYüK CAZ 
Kuvvetli mevm.. Bul müzik .. Zen
gin dekor .. Muhtelif danslarla süs

lenmiş nefis bir filim .• 
Oynıyanlar Dünyaca maraf üç • 

nema yıldızı .. 
(Tıron Pover).. (Afu Fey) (Don 
Ameş) 

ikinci şaheser filim .. 

MOTO 
Katiller lıuJüllünde 
Qaştan başa heyenn kasırgası 
Aynca : Metro jurnal son hidisat.. 
SEANSLAR : Her ıün 4 - 5.40 ve 

9 da .. Cumartesi, pazar tz.30 - Z.30 
5.45 - t .. da •• 

. Hükümet k~mlaeri C~~det Ankut Aç.ık arttırma ile paraya çevrilecek 12 dönüm tarla 120 lira kıymetli v~ 
ım1.ası, Umumı heyet reısı Armando . _,_ 1.• ld x. 1 . d "k" temmuz 306 tarih ve 158 numarada 1'.8 

P t... • Re ~- 1 ~ gayrı mellJLU un ne o u15u: çın e ı ı- ··'L,,,li 
ennc ~ı m~~ı, y .... p amaga memur şer odalı zeminleri toprak 7 ev 5 dam yıtlı kınk tepe mevkilnde şarkan go..,., 

Françoıs G!udıci Herman 
0
Pallamari im- iki havuz iki dolap kuyusu 78 zeytin 16 Ahmet garben yol şimalen sarı m~: 

zaları, KAtıp M. Balkan ımzası. yemiş 1 nar 21 dut 4 erik ağacını muh- fanın me~et ve ce~ıuben yol ile çe~~ 
te'Yi orta.<ıından gediz kanalı geçen 2 ru"Sa 50 lıra kıymt?tli ve temm~ 3~ de 
hektar 8840 M.M. !eb:ıe bahçesinin 64- rih ve 157 numarada kayıtlı koy ıçın alı 
de 28 !lehml. kırık tepe mevkiinde sağı kara koc _ DOKTOR 

Celal Yartm 
JZHİR MEMLEKE'J' 

RAS'J'AlfESİ DAHİLİYE 
KV'J' AHASSISI 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, Ali solu yol_ önU yoJ ark~sı yazıcı. ~ 
mahallesi, !Okağı numarası: Kasımpa- man veresesınden hasan ile çevrili ltı 
şa mahalle.sinde 2500 lira kıymetli. katınöa Uç oda ve alt kah ve bayat 3 

Takdir olunan kıymet: 2500 liradır. havlu içinde iki dam bir saya bir k~~~~ 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: yu müşteınil hane 500 lira kıymetli vıt 

8 Mayıs 940 Çarşamba $aat 11 de Me- bap hane açık arttırma suretile satılı~~ 
nemen icra dairesinde. çıkarılmıştır. Birinci arttım1ası 9-5-9 

Muayenehane: bdııd Beyler 
No. Z5 TELEFON: 395' 

1 - işbu gayri menkulün arttırma tarihine ınüsadif per~embe günü san~ 
~amesi 18-4-940 tarihinden itibaren 11 den 12 ye ikinci arttırmac;ı 24-5-9i. 
940-131 No. ile Menemen icra dairesinin tarihine müsadif Cuma günü saat 1 
muayyen numarasında herkesin göre- den 12 de yapılacaktır. 

ıvAü bilmesi için açıktır. llAııda yazılı olan- Talip olanların yü7.de yedi buçuk d~-
lardan fazla malfunat almak istiyenler, pozito akçası tediye etınek suretile mu· 

•••••DO~~K~T~~~Rllll••• .. işbu §8rtnameye ve 940-131 dosYa nu- za~edeye iştirak edeceklerdir. . ti 
mara.!ile memuriyetimize müracaat et- lhaleyi müteakip müşteri mudd~ır.ı 

S 1 
A ~ ~ ~ 1 melidir. zarfında bedeli ihaleyi tediye eımedı&· 

a a e 1 n Z - Arttırmaya iştirak için yukanda takdirde ihale fesholunarak tekrar art; 
yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde tırmaya çıkarılacak ve aradaki fer 
pey veya milli bir bankanın teminat mÜ:ı,c;teriden tazmin ettirilecektir. Bu h~
mektubu tevdi edilecektir. (124) susta daha fazla malfunat istiyenlerın 

Tekand 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer Kemalpaşa mahkemesi kalemine muıs-

alAkadarlarm ve irtifak hakkı sahiple- caatları ilAıı olunur. 1185 (638) 
rinin gayri menkul üzerindeki hakları-

Çocuk llastalıldan Mütahassısı nı hususile faiz ve masrafa dair olan id- ruchanı olan diğer alacaklıların o gayri 
BEKLİN ve KÖLN CNivER- dialannı işbu ilan tarihinden itibaren menkul ile temin edilmiş alacaklat1 

stTEsi SABIK ASİSTANI yirmi gün içinde evrakı mfüıbiteleri1e mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, ell 
Hastalarını İkinci Beyler Numan birlikte memuriyetimize bildirmeleri çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be-

zade sokak 5 No. da her ıün saat icap eder. Ak.c;i haldeo hakları tapu si- del elde edilmezse ihale yapılmaz ve sa-
birden sonra kabul eder. cilile sabit olmadıkça satış bedelinin tJŞ talebi düşer. 
TELEFON : 34.53 paylaşmasından hariç kalırlar. G - Gayri menkul kendLc;ine ih?le 
EVİ : 3459 4 - Gösterilen günde artbrmava is- olunan k imse derhal ' ' eya verilen mUh-

ı..;1- 1 1 1 M 1 ı • tirak edenler arttırma şartnamesini ok~- Iet içinde parayı vermezse ihale ka~?rı 
1ZMtR SULH HUKUK HAKtMLl- muş ve lüzumlu maltimatı almış ve fesholunarak kendisinden evvel en yuk-

C1NDEN: D. No. 940-1157 bunları tamamen lıtabul etmi~ ad ve iti- sek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol-
Izrnir emlAk ve eytam bankası tara- bar olunurlar. duğu bedelle a1mağa razı olursa onB• 

fından diğer taraf balcılar çarşısında 6 5 - Tayin edilen zamanda gayri men- ra7.ı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
sayılı dükkanda mukim iken ikamet- kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok beş gün müddetle aTtt.ırmaya çılcarılıP 
gAhı meçhul Ismail Hakkı aleyhine 940- a.rttırana lhale edilir. Ancak arltll'ma en çok arttırana ihale edilir. iki i~ale 
1157 sayılı dosya ile ikame eylediği da- bedeli muhammen kıymetin yüzde yet- arasındaki fark ve geçen günler ıÇ~ 
vanın HA.nen vaki tebligat üzerine gel- ıniş ~ &.lmaz veya satış istiyenin yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve dı
mediğinden gıyaben cereyan eden ıpah- alacağına"t'lliıiChanı olan di~r alacaklılar ğer zararlar aynca hükme hacet kal
keme neticesinde 3110 kuruşun tahsili- buhump·ta be'del bunların o gayri men- maksızın memuriyetimi:ıce alıcıdan ıah-
ne 26-3-940 tarihinde karar verilm.iş ol- kul Ge tiıırrdn.edilmiş alacaklanrun mec- sil ohınur. Madde (133) . 
duğundan tarihi ilAndan itı'baren 8 gtln muundan ~a ~ıkmM.sa en çıok art- 4bu sebu bahçesi yukarıda g&terı
zarfmda mahkemeye mUracaat1a tem- tuımm taabhUdü baki kalmak ti2el'e len 8-5-940 tarihinde Menemen icra ın: 
yi% etmediğiniz takdirde bu baptaki arttnne on bet gtln daha temdit· ve on murluğu odasında i§bu ilan ve gösterı
hükmün kat'ileşeceğini teblii makamı- gtlnU aym .. tta yapılacak an.. )en arttırma prtnamHi dairesinde _. 
na b.im olmak UHre 

, 



..L_MISAN CUMA 1940 

İNHİSARLAR UMUM MVDVRLti.GVNDEN : 
A -Tuz1alardaki açık memuriyetler için lstanbulda umum müdürlük mer

k~nde, Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinde bir müsabaka imtihanı yapıla· 
caktır. 

B - imtihan tarihi ayrıca gazetelerle ilanedilecektir. A. 

C - imtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki vasıf ve şartları haız olmaları 
lazımdır. 

- Sanat veya usta mektebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulunmak. 
3 - 2 1 yaoından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sihhatli bulunmak ve bedeni arızası bulunmamak. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak, .. . .. 

, D - lmtihanıı. talip olanlar bir dilekçe ve evrakı musbıte ve uç fotogr~fla 
bırlikte letanbulda umum müdürlük memurin şubesine ve Ankara ve lzmırde 
bulunanlar ora başmüdürlüklerine müracaatla kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

E - imtihan mevzuu §Unlardır. 
J - Hesap ve heAdese. 
2-Resim. 
3 - Umumi malumat ccoğrafya:t 
NOT: -. t - imtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında yabancı 

liaana vakıf olanlar tercih edilir. 
2 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vaziyetlerine göre ha

remdeki dereceler üzerinden ücretleri tcsbit edilerek tayinleri tesbit ed,ilecek. 
rnuvaffakiyet dereceleri aıruiyle yapılır. 
b. ~. - Tayin edildiğ~ ?"e.hal ve vazifeyi 15 gün zarfında kabul etmeyenlerin 

Utun hakları iptal edılır. . . . . . . . 
4 - Ecnebi lisana vakıf bulunanlar hangi lısanı bıldıklerını dılekçelenne 

>'&.zınalıdırlar. 
S - Müracaatları 15/4/940 günü akşamına kadar kabul edilecektir. 

. 1153 (639) 

IZMIR sıcıu TiCARET MEMURLUCUNDAN: 

. !eacil edilmiş olan (Endüstriyel Türk Anoni"! ~irketi) nin 22~.3(940 .ta
r~Qde adiycn toplanan umumi heyeti zabıtnamcsı tıcaret kanunu hukumlerır.e 
Rore sicilin 2699 numarasına kayıt ve tescil edi1diği ilô.rı olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühür ve F'. T enik İmzası 

1 : Zabıtname 
2: Hissedarlar Cedveli 

22/3/ 1940 Cuma günü saat 1 O ·Endüstriyel Türk Anonim §İrketi umumi 
heyet toplanhsı zahıh. 

liazırun. K. Talat Muşkara, Kazun Musa), lsmail Ni~li. Feyyaz Savut, Kazım 
Cürel, Kemıılettin Scrbcs, Sanayi §irketi namına Jozef Donoas ve ihracat §İr• 
~eti namına Angus Markoviç, ticaret vekaleti tarafından komser tayin edilen 
1~ir nuntnka ticaret müdürü Mehmet Ali komserlik tarafından vesaik ve cet
'Vel hadet tetkik ekseriyet mevcut olduğu bildirilmekle riyaset mevkiini işgal 
eden meclisi idare reisi Talat Muıkara umumi toplantıyı küşat etti. 

. Ri.vaset tarafından en ziyade hisseye sahip bulunan Kazım Musa!, lsma'il 
Nışli rey toplamağa 've reisile rey toplamağa memur hissedarlar tarafından 
J:'e}'yaz Savut umumi heyet katipliğine tayin olunmakla müzakerata başlanıl
dı. 

Ruznamenin birinci maddesinde meclisi idare ve murakıp raporla~ı murahhas 
ltllidür KG.zım Musal tarafından okundu. 

Raporda tasdiki talep olunan müstefi meclisi idare reisi Nazmi T opçuoğfu
n~n Yerine meclisi idare tarafından aza intihap olunan Kemalettin Serbes Va
~lfeaj reis tarafından reye konularak ittifakla tasdik ve kabul olundu. 

Ruznnmenin ikinci bendinde yazılı 1939 senesi pilançosu kıraat olunarak 
reia tarafından bu hususda söz i-;teyen olup olmadığı sorularak söz isteyen Is
l'rı!'il Niıli şirketin mesaisi "'e çalışma tarzının daha iyi tetkik ed!lebilmesi 
lçın bir aene evvelki piliinçonun da derci temennisinde bulundu ve reıs tarafın
t~n münasip olacağı ve heyet umumiyede pilançoların tetlcikinde mukayese 
~n bir sene evvelki pilançonun rapora raptı umumi heyete arzolunarak rey 
lı arı ile kabul edildi. 
Başka söz isteyen olmadığından pilfınço ve hesabatın kabuliyle meclisi idare 

lzaaının ve mliTakıbin ibraı :reye konularak ittifakla kabul ve ibra edildi. 
I Ruznamenin üçüncü bendinde yazılı t~mettü~n tevzii ~üza~ere edi~~!.ek bi
~ç6da yazılı safi k1ılın ~ket mukavelesı mucibınce tevzııne ve temetluun tcv· 
~ larihinin tayini için meclsi idare.ye salahiyet Ycrilm<tSİ reis tarahndl\n rey 
'farı ıaurctle reye müracaat edilcıek ittifakla Jrnbul cdilqi. 

1. Şirket murakıpliğine evvelki . murakıp Cah~t Erel ittif11kla seçilerek ( 480) 
ıra 8enelik ücret vetilmesi kabul edildi. 

Mukavele mucibinç.e. ve ruznamenin beşinci bendinde yazılı meclisi idare 
~aıından kura ile çıkan lsmail Ni~i ve Rober Şııppel yerine iki meclisi idare 
Şta&ının intihabı reiş tarafından reye konularak tekrar lıımnil Nişli ve Rober 
h appel ~celisi idare azalığına ittifald~ in~~hap olu~du v.e mecl~i ~q~renin hnk~ı 
~uru ıçin beher · çtimaı başına on lıra ucret verılmesı kezalık ıttıfakla tasvıp 

edildi. , 

liisaedarlardan Kazım Musaı: Feyyaz Savut, Kazım Gürel ve ihracat şirketi 
tarafından verilen 1/3/940 tarihli. takrir okundu. 
ol Takrirde sermııyenin elli bin lira daha. tezyidi ile üçyüz bin liraya iblağı teklif 

un uy ordu. , 
.~omserlik tarafından bu takrirde y,azılı tezyidi sermaye hakkındaki karar 

dllzakere için eks~riyet mevcut olup olmadığını tetkik oluna,rak (500) hisse- . 
. en ( 425) hissenin ıısaleten ve vekaleten hazır bulı,ınduğunu tesbit ederı:k 
t~~ret kanunun (3.86) cı ve mukavelenin 2 7 ci maddesine uygun olduğu gÖ• 
tiilerelc f evknlade olarak bu tak;irin tetkik edilebileceği bildirilmekle müzakere· 
•ıne baglamldı. 

.. Reis tarafından bu takrir hakkında söz isteyen olup olmadığı sual edilerek 
&öz isteyen olmad.Jğından takri~de yazılı olduğu üzere sermayenin elli bin lira 
t~Yidi ile üç yüz bin liraya iblağı ve hisse senedatını bu tezyidi sermaye dolayı
~e beheri ( 5 00) lira kıymetinde olmak üzere yüz adet daha tezyidi ile ( 600) 

l eye çıkarılması reis tarafından reye konulmakla ittifakla kabul ve muka· 
;~ enin buna ait maddesinin o suretle tashih ve apelin zamanının ve sureti te-

1Yeainin tayini için idare meclisine salahiyet verildiği tasvip olundu. 

d. Ba§lcaca müzakere edilecek bir cihet kalmadığından müzakereye son veril· 
.~. 

l?ı reis tarafından tefhim olundu. 
lieyeti umumiye Rey toplama Rey toplamnğa Heyeti umumiye 

f( reisi memur ,memur katibi 
'Talat Mu!lkara lsmail Nişli Kazım Musal Feyyaz Savul 

'ticaret Vekaletinin Komiseri Mıntaka Ticaret müdürü Mehmet Ali Eten 
1 O kuruşluk damga pulu üzerinde resmi mühür Endüstriyel 

Türle Anonim şirketi ve 4/Nisan/ 19'40 tarih 

ı· dEndüstriyel Türk Anonim ııirketi 22/Mart/1940 tarihinde toplanacak ale
il e senelik heyeti umumiye içtimada bulunan hissedarlar liıtesi. 

TEMStL ETitet HiSSE MIKDARI 

Jiiaaed 
arların Asaleten Vekaleten 

ismi Yek.tln Rey adedi imza 
il. I( -

2 K. T. Mutıbra l\'l · T. Muıkara 13 13 
l\, ~~il Muradiye s. 
1!1r· rn Muaal 129 129 10 Muıal 
3ı6tıli lcordon 
Q ~ir 
~· 1. Nit1· 100 100 10 Niıli aıv it ı 
~&. lıdere 199 
~.ara 

Hülüsi C. ır san • • k . 91 91 10 b ayı vır etı 
J..r(ı1 .. ulvar Dr. 
Q Usj 36 
. t:' 

23 4 Feyyaz: Savut A.taıt(tl'Yaz Savut 2 3 
'ııa rk cad. Kadoğlu 
il. ~trnanı lzmir 

Kb.ım Gürel 1\, ' Cürel 22 22 4 
l~1Yalc.a So.. k 8 'r . gu ı. 

imza okunamamış-C.. b ihracat şirketi 12 12 2 
C\d ulvıır Dr. Hulüsi tır 

il ~36 lzmir 
f(~ · Serbes 1 O 25 35 7 K. Serbe~ 
N reıyalca 0·1A !l 1 ı 11 e. 

· lzrnir 

400 25 425 49 

1 ıcaıret VckCiletinin Komiseri Mıntaka Ticaret müdürü Mehmet Ali Ekn 

rENJ, ASlll 
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Gönül Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaıın şaheseri 

Gaşyedici, aşk, füsun ve 

neşe saçan tılsımlı genç koku.. 

DORT BOY ŞİŞE 

Depo: 

1ZM1R StCtLt TtCARET 
LUöUNDAN: 

• (lşmail Kaptanoğlu ve Ş. Franko) ti-
caret unvanile lzmirde sandıkçılar çar. 
o:ısında 10 numaralı mağazııda yağ, za
hirt' ve her türlü raahsulat alım ve sa
tımil~ iştigal etmek üzere teşekkül eden 
işllu ş;irketin ticaret unvrru ve şirket 
mukavelename~i ticaret kanunu hUküm
'lerin(? göre sicilin 2596 numarasına kart 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

Izmir sicili ~icaret memurluğu ı:esmi 
mUhrji ve F. T~ik inızası . 

1: Mukavele 
Bugün 1-4-1940. Bin dokuz yüz kırk 

yılı Nisan ayının birinci pazartesi günü 
"acı.t on raddelerinne l'zmir8e doktor 
}:{ulusi bey caddesinde Kardicalı ha'nın
rla.15 numaralı hususi dairede Türkiye 
Cwnhuriycti kanunlarının bahşettiği 
o;alfıhiyetle vazife gören aşağıda mühür 
ve imzası bulunan Iımir üçüncü noteri 
Si.ireyva Olcay'a vekaleten ve vlıku bu
lan talep ve davet üzerine mumaile hin 
mazereti hasebiyle ke?disinden~ tela~ki 
ettiP,im emir ve mezunıyctle asagıda ım-
7.:ts•~ı koyan mcz.kUr daire 'başkatibi Ra
'f Giray. !?.mirde Snndıkçılar carşısında 
10 numaralı mağnzaya ~ittim. Orada ha
zır olup yanıma gelen kanun~ ehli)•et ve 
vasıfları haiz ve sehndetc ehıl oldukları 
"Örülen, Izmir - Bucada Ankar:-1 rnka
C.ında 1 numaralı evde oturar, Mustafa 
Yıldız ve Izmirdc Selvili mescitte 1021 
'nci sokakta ·22 numaralı evde oturan 
Mnhmet Nuri Cırik nam snhitlerir: tn
-ifleriyl~ teayyün ed~n. ehliyeti kanu
niveyi }ıaiz bir taraftan Izmirde Güzel
•·alıd& Kaubn Hüseyin bey sok .. ibnda 
'Y num. rada mukim bay lsmail Haklü' 
T<aptanoğlu ve diner taraftan Izmirde 
TnönU caddeslnCle 639 numarada ofuran 
'?av Salom Franko aralarında bir muka
,,~~ akt ettilflerinl Mylediler. Yuk{lrı
da isiİn ve adresleri ya~ı1ı safi.itlerin 
vaı;ılarında ken<İilcrinden sordu~umda 
>'tı:Üttefikan söz alnrak mevad ve seı;aiti 
iliye cİçıireslndc bir tlC'aret sirkeli tı?sis 

1' I ' ettlklerini söylediler. ~yle Kİ: 
M 1 - Sirketin ' nev'i: Kollektlftir. 
M 2 - Şirketin unvanı: (lsmail Hak

kı ,Kaptanoğlu vt" Ş. Fı;anj:to) dur. ,Mer
k "İ Jzmirdir. 

M 3 - Şirkrtin merkezi ticareti: Iz
mirde Sandıkçılar çnrşısın<ia 10 numa-

Hilal Eczanesi 

•• . .. . .. ~ . . : .. ~"'· 

'. 1. ' 

EöbreklcrdeJl idrar torb8SJJ18 kadar yollardl\ki hastalıkların mikroplarım kö-
" \dinden temizlemek için HEt.MOBI.() kullanuuz 

ralı mnğazadır. · 
M 4 - Şirketin rİ1evzu ve maksadı: , 

Yağ, zahire ve mahsuU'.ıtı mütenevvie 
toptan pera~ende ticarejiyle iştl~al et

1 "tty· ki 
Bi>breklcrin çalışmak Jmdıctiııi arttırır .. l{ndın, erkek idrar zorluklarını, es 

\ 'C yeni hcboğukluğunu, .mesane iltihabını, bel ağtisını, sık Sık idrar bozmak \'e 
hozarkcn yanmak hallerini giderir. Bol idrnr temin eder •. mekten ibarettir. 

M 5 - Şirketi nltıkadar edecek ve 
taahhüt altına koyacak he.r türli.i :ı;nua
melat ve akitlerde her bir ş~ı:ik unvanı 
~irkctc bilizafo münferiden imza etme-
V,~ salahiyettardırlar. , 

M 6 - Şirketin sermayesi: 20000 yir
mi ,bin TUrk lirasından ibaref olup her 
bir şerik onar bin lira vaz etmişlerdir. 

M 7 - Her sene nihayetinde tanzim 
edilecek bilanço mucibince şirket mua
melatı umumiye.sinden tehassul edecek 
kfir ve zn.rarlar her iki şerik arasında 
mütesaviyen taksim olunacakbr. 

idrarda kumların, m~e tıışlnrm teşekkülüne mani olur .. 
DİKl\:AT : HELl\IOBLÖ idrarıum temiiliyer<ik ınayilcştiHr. 

Sıhhat Vekiletiniıı. ruhsatım haizdir ... HER ECZANEI>E BULUNUR 

il .. · . . !' . .. : . ·. 4 •• • •• ""'!""-: ,. . .. • • . - ~ ·. ,. ~.. • ~ •.• ,. . . • ~ - .. 

1ZM1R S1CtL1 TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Izmir - Kasaba 
ve temdidi demir yolları . memur, işçi 
ve müstahdemleri istihlak kooperatif 
şirketi) nin 28.3-940 tarihinde adiyen 
toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ti
caret kanunu hükilmlcrine göre sicilin 
2697 numarasına kayt ve tescil edildiği 
iUl.n olunur. 

İZMİR 2 inci İCRA MEMURLU
ÔUNDAN: 

M 8 - Şirketin müddeti: 1 Nisan 
1940 tarihinden itibaren 1 Nisan 1943 ta
rihine kadar üç sene olup şeriklerden 
her hangi biri bu müddetin hitamından 
ile ay evvel tahriren feshi ihbar etme- lzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
dikleri takdirde şirket kendiliğinden mühril ve F. Tenik imzası 

Emlak ve eytam bankasına ipotekli 
olup arttınnnsmn karar verilen İzmlrde 
birinci Siileymaniye mahallesinde ka
vaklı bınar sokağmda 21 numara tajlı 
\•e tapunun 10 Ağustos 926 tarih 278 
cilt, 38 say;fa ve 171 sıra numarasında 
kayıtlı ve sair lüzumlu izahatı dosya
sındaki vaziyet ve takdiri kıymet rapo
runda yaz.ılı 1500 lira kıymeti muham
mineli gayri menkulün mülkiyeti açık 
arttırma suretiyle ve 844 numaralı em
ltık ve eytam bankası kanunu mucibin
ce bir defaya mahsus olmak şartiyle art
b rmnsı 16-5-940 perşembe günü saat 14 
de yapılmak üzere 1 ay müddetle satılı
ğa konuldu. 

daha üç sene müddetle icmdit edilmiş 
olacaktır. 

1 'M 9 - Şirket mesai ve sermayesinin 
bir kı~ını başka bir şahıs veya mües
sese Jle teşriki meıtal için tahsis edebi
lir .. 

M 10 - Şirketin muamelatı her. iki 
şerikin reyi ile tedvir olunacaktır . .Şe
rikler arasında tehaddüsil melhuz her 
llirlil ihtilafuırın hakem vasıtaSiyle hal 
ve fao;ledilmeısi şimdiden kabul edilmiş 
olup bu bapta şerikler mrlr şehri maha
kim ve devairi adliyesini merci olarak 
kabul etmişlerdir. 

Akitler başka bir diyecekleri ..olmadı
ğını söylediler ve sözlerini bitirdiler. 
Verilen bu takriri ben yeminli noter 
vekili bir nüsha olarak tanzim ettim ve 
muhteviyatını kendilerine yüksek sesle 
okudum ve meaJini anlatt~m. Arzuları
nın tamamen istedikleri gibi yazıldığını 
tasdik etmeleri üzerine bu mukavelena
me aşağısını hepimiz imza ettik ve mü
hürledik. Bin dokuz yüz kırk yılı Nisan 
ayının birinci pa1.artesi günü. 1-4-1940 

Akitler: imzalan 
Şahitler: imzaları 
Noter: T.C. lzmir iiçüncü Noteri Sü-

reyya Olcay resmi mührü ve \·ekili Raif 
Giray imzası. 

Genel sayı: 13248 Özel sayı. 
Işbu şirket rnukavelenamesi suretinin 

dairede saklı 1-4-1940 tarih ve 1324i gP
nel sayılı aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yfü kırk yılı Nisan 

birinci pazartesi g~nü. 1-4-1940 

1 : Zabıtname 
MÜZAKERE ZAPrr 

Izınir - Kasaba ve temelim demiryol
lan memurin, müstahdimin ve işçi koo
peratifinin umumi heyeti 28-3-940 tari
hirıde Izmirde 8 el işletme okuma salo
nunda Ticaret vekAleti milrakıbı Cev
det Arıkotun huzurile içtima etmiş ve 
yapılan yoklamada 201 ortaktan 156 sı· 
nın hazır bulunduğu 32 sinin de vekile
ten temsil edildiği görülerek ni!labt ~k
seriyeUn mevcudiyetine binaen müza
kereye başlandı. 

Ruznameye göre: 
1 - idare meclisi ve mürakıp rapor

ları okunmuş tasvip olunarak idare 
meclisi ibra edilmiştir. 

2 - Planço kılrü zarar hesapları oku
parak kabul olunınll§tur. 

3 - Kazancın sureti tevzii hakkında 
reye konan bir teklif üzerine mütera
kim 1emettüatm tamamen tevzii takar
rür etmiştir. 

4 - Mürakıpliklere eski mürakıpler
den bay Fuat Erpi ile Ziya Köksaldının 
tekrar intilıaplarına knrnr verilmiştir. 

5 - Nizamnamenin 36 cı maddesi 
mucibince ortakların teklifile şirketin 
tasfiyesi idare heyetince ruznameye ko
nulmuş olduğundan f esfı ve tasfiyesi 
teklif olunmuş ve Ticaret kanununun 
442 ci maddesinin 9 cu fıkrasına uygun 
olduğu gibi 386 cı ·madde mucibince 
mevcut aza da bu knran vermeğe kafi 

ı lundu~undan tasfi esine ka· 

Bu arttırma nelkcsinde satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok artlırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde 2280 numa
ı alı kanuna göre satış geri bırakılacak
tır. Satış peşin para ile olup müşteriden 
} alnız yüzde iki buçuk delWiye masrafı 
alınır. ~bu gayri m>:!rıkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile bir
l:kte 20 gün zar!ında İzmir 2 inci icrası
na nıüracaatlan lhlmdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma
hiın olmadıkça payfaşmadan hariç kalır
lar. 5-5-940 tarihinden itibaren şartna
me herkese açıktır. Talip olanların yüz
de yedi buçuk teminat akçası veya mill1 
bir banka itibar m2ktubu ve 939-9356 
dosya nunıc.ı·asile İz. 2 inci icra memur
luğun:t •• 1üracaatları ilan olunur. 

1194 (636) _ _....__ ·-- -·---- -· - .. -----
ve hariçten Zühtii tasfiye heyeti auıla
larına seçilmişler ve tasfiye muamelatı
na ait kanuni ve idarl bütün icabatı yap
maqa me'Lkflr heyet umumi heyetçe it
tifakla salnhiyettar kılınmıştır. 

Işbu zabıt müzakerata uygundur. 
Reis Katipler 
imzalar okunamadı. 
Ticaret \ ekMeti miirakıbı 

SAHiFE' 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

ADKİATIKA SOSYETA ANONİllA 
Dl NA vtGAZYONE 

LANGANO vapuru 7-8 Nisan 1940 
tarihinde beklenmekte olup Ceno•:a ve 
Riviera limanlarına hareket edecektir. 

E. MORANDİ vapuru 9 Nisan 1940 
tarihinde beklenmekte olup Ccnova ve 
Rivicra limanlarına hareket edecektir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/4/940 tarihinde 
gelerek ertesi günil saat 17 de Pire, 
Brindisi, Zora, Fiume, Triyeste ve Ve
uedik limanlarına hareket edecektir. 

DIANA vapuru 11-4-940 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına ha
reket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 17/4/940 tarihinde 

gelerek ertesi gUnü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Venedik limanlanna hareket edecektir. 
CİTTA ot BARİ motöril 23/4/940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovnya hareket edecektir. 

NOT - Biltiln bu vapurlar Trlyeste 
vey::ı Cenovada Şimalı ve cenubi Am_,. 
rika limanlruınn hareket eden İtalia 
Anonim seyriseiaın şirketinin ve Afrika 
\'e Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim scyrisefain şir. 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLA..~DAİSE ROYALE 
KUI\lPANY ASI 

ACHİLLES vapuru 20/4/940 tnrihinde 
beklenmekte olup Aııvers ve Hollanda 
lunanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITil\iE ROMANYA 
SUCEA VA vapuru 7-8/4/940 tarihinde 
gelerek Malta, Mnrsilya ve Cenova li
manlarına hareket :?dt!Cektir. 

NOT r 
Ahvnli hazıra dolayısiyle navlun n 

hareket tarihlerırun kat'l olmadı~ ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olma~ı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
do1ayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fozla tafsiHlt için Cilmhuriyel 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapuı: 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLfVfER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hntlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız. sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıv. F. Henry Van der Zee 

Ve şürekası 
Al\IBRİCAN ~XPORT Ll 'ES İNC ... 

N E V Y O R K 
l'{EVYORK 1ciN 
E*MOUTR Vap. 4 Nisanda bckleni· 

:ror. • 
EXCHANGE Vap. 7 Nisanda bekle

niyor. 
• EXİLONA vapuru Nisan nihayetin

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

™SSA motörii Nisan iptidasında 
bekleniyor. 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 

H A 1 F A 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

tçlN 
ANTAR vapuru 8 nisanda bekleni

yor. 
Vnpurlann isiİn \'C tarihleri hııkkuıda 

hiç bir taahbUt alınmaz. ' 
Vapurların hareket tarihleriyle nu .. 

tunlardaki değişikliklerden aeenta m .. 
auliyel kabul etm.u. 

Daha fuJa tafsillt için ATA Tt1RK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şn. Vıpur acentalıtını mUraca
et edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı %007/2tOI 

UMDAL 
UMUMİ DENİZ ACENTALl(H LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstenre 

\'e V ama için lınreket edecektlr .. Yolcu 
\•e )riik kabul cdeceldir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Köstcr. 
cedC'n gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu \'e l'Ük kabul edecek
Ur. 

GOULANDRİS BROTHERS 
r:ro. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS • 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hatb: Pireden hareket tarihiı 
14-3-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurların muvasallt t.arlhlerl, 
gerek vapur lslmlcri ve navlunları hak
kıntf• acenta bir teahhUt altına gireme%. 
Daha fazla tafsilAt almalc için Blrlod 
Kordonda 152 nwnarada • UMDAL• 
umtimJ deniz AcPnfalı~ Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur . 

Telefon : 4072 MUdUriyet 

Doktor Baktriyoloğ 

Hamza Orhon 
DAHİLİ VE SARI 
Hastalıklara bakar 
Denizli ve civnnndaki, ciğerlerine 

ha\'a ~·erdiren hastalara 
PiineµıQtorakis tatbik eder .. 
ADR.F~ : Denizli Belediye elektrik 

fabrikası kar!il ında husu i muaye· 
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lngiltereye Denizden Girilebilir mi? 
Tarih tekerrtlr edecektir% 

~~~~~~~~~~""""'"""" *~~~~~~~~~~~-

Hitler, 1918 deki ? 
• vaziyeti hatırlamıyor mu 

~~~~~~~~~~~*MiMi~~--~~~~~~~ 

Bir lngiliz 
LONDRA - Harbin mlittcfikler ta

rafından kazanılamıyacağına dair yapı
lan Alman propagandalarına karşı, mü
tekait bir general şu beyanatta bulun
muştur: 

ı - Bundan aşağı yukarı 22 sene 
evvel de Fransadaki Alman hatlarının 
gerisinde hilmrnali askeri hazırlık var
dı .. 

21 mart 1918 de, İngiliz ve Fransız 
hatları üzerinden mukavemet edilmez 
bir şekilde kıvrılan ve insan, tank ve 
toptan mürekkep bir dalga halini alan 
yeni \'e muazzam bir Alman taarruzu 
ileri sürülmüştü. Lakin bu dalga, Marn
da parçalandı ve her hangi diğer bir 
dalga gibi, kuvvetini sarfettikten sonra, 
bir ileri bir geri biraz bocalandı ve se
kiz ay sonra müttefikler Rene gelmiş 
ve Almanya mağlCip cdilmi~ti. 

Hitlcr acaba bunu hatırlıyor mu? Ve 
gene hatırlıyor mu ki 27 mart 1848 de, 
o zamanki Prüsya kralı, Almanyanın 
kendi idaresi altında bir imparatorluk 
olduğunu ilan etmişti, bir imparatorluk 
ki o zamandan beri geçen yüze yakın 
Eene zarfında Alman milleti için marazi 
bir fikri sabit halini almış ve gerek Al
man halkına ve gerekse hüti.in Avrupa
ya sadece sefalet getirmiştir. 

Alil büyilk babasına naip tayin edi
lerek imparatorluğun bütün salahiyet
lerini 8 mart 1888 de elinde tophyan ve 
Avrupa hakimiyetini ele geçirmek eme
liyle Almanyayı harbe sürükliyen ikin
ci Vilhelmin nskeri bıyığı yerine patri
arkal bir sakal koyuvermiş olarak zelil 
bir menfada yaşadığını Hitler hatırla
mıyor mu? 
Hatırlamıyor mu ki Bismarkın Şan

sölyelik vazifesine 18 mart 1890 da ni
hayet verilmiştir ve Almanyayı Hitlere 
ve yarım asır zarfında iki kerre harbe 
ulaştıran hfldis~t c~reyanı da o tarihte 
başlamıştır? .. • 

A r ap arasında ittihat 

~ Harici tehlikeye 
karşı t~k cephe 

kuruluyor 
--*--

Kudüs, 4 (A.A) - SalAhiyettar Arap 
mahafili, Emir Abdullahın geçenlerde 
Iraka yapmış olduğu seyahate ve Ma
verayi Şeria Emirinin ve Irak naibi sal
t&natının Suriye - Irak çölUnde kfiln 
Butba kampındaki tclakilerine büyük 
bir alaka göstermektedirler. 

Bu mahafil, muhtemel bir harici teh
likeye karşı bir cephe vücuda getirmek 
maksadiyle Arapların elbirliği etmele
rinin de bu görüşmeler esnasında der
piş edildiği mütalansında bulunmakta
dırlar. 

İki devlet reisinin, Beyaz kitapta der
piş edilmiş olan ahkfun çerçivesi dahi
linde milli bir hükümet teşkili için Ma
vernyi Şeria ile Filistinin takip edecek
leri yeni siyasetin şartlan hakkında da 
görüşmüş oldukları rivayet edilmekte
dir. 

Necd ·ıralı 
münasebetleri ... 
Paris, 4 (Ö.R) - 'Bağdattan bildiı-i

lıyor : Eski başvekil ve yeni Geylfuıt 
Jtabinesi hariciye nazırı Nuri Paşa Sait 
bu sabah tayyare ile Riyada hareket et
miştir. Orada Hicaz ve Necd kralı İbnis
suut ile görüşecektir. 

Necd ve Irak arasındaki bağların sık
laşması ve muallakta bulunan mesele
lerin, bilhassa hududun tahdidi işinin 
lıalli bu seyahatin hedefidir. Nuri Pa
şat Saide, hariciye r.~zareti şark işleri 
müdürü ve Suudi Arabistanın Londra 
sefiri Şeyh Abdi Baba refakat etmek
tedir. Mumaileyh Bağdadda Irak hükü
metiyle mühim müukerelerde bulun
muştur. Riyadda Irak hariciye nazıriy
fo İbnissuudun mülakatı üç gün süre
cektir. Arap mahfillerinde buna canlı 
bir alaka gösterilmektedir. --·--KAN ADADA 

Liber aller kazanıyor 
BrUksel, 4 (Ö.R) - Kanada intihaba-

tının neticesinde liberaller 177, muhafa
nıkarlar 39, diğer partiler 26 mebus çı
karmışlardır. Bu ekseriyet, liberal par
tisinin şimdiye kadar kazandığı yüksek 
ck<>eriyettir. --·--Kanada umumi valiliği 

Londra, 4 (Ö.R) - Kral altıncı Cor
cun dayısı Lord EtnCJ. Kanada umumi 
vn1iliğine tayin edilmiştir. --·--Bir tren devrildi 

bir ölü var 
Samsun 4 Nısan (Telgrafla) - La

dikten Kavağa gitmekte olan Marşandiz 
treni. heyelan yüzünden, hattan çıkmış
tır. Makine ve yedi vagon devrilmiş, 

Generalinin Görüşü 

Kat'i ?1cticeyi alacak silahlardan tanklann bir hücumu 

Mali Kudret, Müttefik
lerle beraberdir 

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

Hiç ihracatta bulunmamağa müttefikler ıs ay, 
Almanya ise 5 halta m ukavemet edebilir •••• 

~-~~--~~-~x*x-~~~ ~--~-
Amerikan banka sisteminin kontrol 

ve işlemesinden mesul olan birleşik dev
letler Federal Reserve Board> teşkilatı, 
lngilıere ve lngiliz Dominyonlan, Fran
sa ve Almanyanın biribirine nisbetle 
mali kudretlerini tahlil eden mühim bir 
vesika neşretmiştir. • 

Teşkilatın tesbit etti.itine göre, Britan
ya imparatorluğu ve f ransanın birlikte 
malik oldukları altın, dolar ve Ameri
kan eshamı yekunu Ağustosun sonunda 
8,440,000 dolar tutuyordu. Bunun 
5, 7 7 5 ,000 doları altın ihtiyatlarını tem
sil ediyor. 1.265,000 doları döviz, ve 
1 ,420,000 doları ise kolayca dövize 
tahvili kabil eshamı te~kil ediyordu. Bu
na Birle~ik devletler sanayiine doğrudan 
doğruya yatırılmış paralar dahil değil
dir. Şüpheııizki bunlar da ihtiyaç görül
düğü takdirde satılabilir. 

Britanyanın 19 3 7 deki umum ithala
tı ki evvelki senelere nazaran çok yük
sekti 5,090,000,000 dolara, Ftansanın 
ithalatı ise 1,690,000,000 dolara baliğ 
oluyordu. Senelik umum ithalat yekunu 
ise 6, 780,000.000 dolardı. 

Binaenaleyh bu hesapla Britanya ve 
Fransa, on beş ay hiç bir şey ihraç et
meksizin, Amerikadan bütün ithalatla
rını ödeyebilecek sermayeye maliktirler. 
Şimdi, lngiliz ve Fransız ihracatının 

harpten evvelki seviyesine tekrar yetiş
tiği düşünülecek olursa, bu kaynakların, 
daha bir çok sene için anormal ithalatı 
finanse edebilecek bir kabiliyette oldu
ğu açıkça görülebili:-. 

cFcderal Reserve Board>, Alman al
tın ihtiyatları, dolar ve kolayca dövize 
tahvili kabil eshamın yalnız 
160,000,000 dolar kıymetinde olduğu
nu tcsbit etmiştir. Almanyanın senelik 
ithalatı 1.500,000,000 dolara baliğ ol
maktadır. Binaenaleyh Alman ihtiyat 
dövizi, Alman ithalatını ancak beş haf
ta finanse etmeğe kafidir. O halde Al
manya. bütün harp zamanı ithalatını ih
racatiyle ödemeğe mecburdur. Ve 
Amerikan mütehassısları, hali hazır va
ziyeti geçen harpdeki vaziyetle muka
yese ederek, Bitaraflık kanunu ile Ame
rikan sermaye pazarının muhariplere 
kapalı olduğunu, fakat aynı zamanda 
satılabilecek beynelmilel kaynakların, 
dolar kıymet itibariyle 1914 dekinin iki 
misli bulunduğunu, bu kaynaklarda ln
giliz ve Fransız hissesinin o zamankin
den çok daha fazla olduğunu tesbit et
mektedirler. Başka senelik altın istihsa
latının kıymeti, 1914 dekiden üç misli 
fazladır. Bu dünyanın en emin mali fai
kiyetini çok bariz bir surette göstermek-
tedirler. r. w. b. Clarke -

sıkıntı A lmanya 
içinde 

Sulh lakırd ıla rı 
tamamen boştu r -·- -·~ llAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - - BAŞTA RAFI 1 NCİ SAHİf'EDE -

bakır, bronz veya kurşun vermek mec- şekilde hareket ettirmektedir. Sovyetler 
buriyetindedir. de Nazilerin suç ortağı olmuş ve demok

Almanyanın meşhur abideler sınıfına rasiye ihanci etmişlerdir. Topal bir sulh 
dahil olmıyan bütün abideleri, Alman Fransanın süratle mahklııniyeti demek 
harp sanayiine teslim edilecektir. olur. 

Berlinde Hohenzollerin hanedanının Fransız parlamentosu, memleketin 
şerefine dikilmiş olan birinci F redrikin hissiyatına derin mikyasta iştirak ettiği 
bir kaç ton bronz sıkletinde olan hey- cihetle harbı mütezayit enerji ile idare 
keli yakında eritilecektir. vazifesinde bana itimat göstermi~tir. 

Bielfeld belediye reisi, yeni tasarruf Müttefikler arasında en sıkı işbirliği 
sand ığı binasındaki demir parmaklıkla- artık kanun hükmiindedir. Ingiltere ve 
rı , bronz çerçeveleri, gitcleri ve kalöri- Fransa, harp ve sulh için tek memleket 
fer boruları kaldırmış olduğundan do- halindedir. Fransız mülcti tehlükt:? fuun
layı tebrik edilmiftir. da daima birleşnıi§tir. Her kes bu badi-

Nürenberg beled iye reisi de Opera reye nihayet vermek aı.mindedir. Ve 
binasının cephesini tezyin eden 1 O ken- Almanlar bizi sahte bir sulha katlandır
tal Valkyrie heykelini kaldırmış olduğu mağa muvaffak olamıyacaklardır. 
için tebrik edilmiıtir. 1 Küçük devletler, Jngi tere ve Fransa 

Spor kulüpleri ile her nevi cemiyet• harbı ka:rnnınca, kendileri için emniyet 
ler, madeni rozetlerini, madalya ve ku-
palarını te5 Jim etmeğe davet edilmişler- devrinin başlıyacağını sarih olarak bi

lirler.> 
dir. Fransız başvekili müteakıben harbı 

Kömür lutııp müteakıp yapılacak silahsızlanmadan ve 
Berlin, 4 (A.A) - Almanyanın :kö- iktısadi sahada takip edilecek prensip

mür komiseri, dün müstehlikleri, önü- !erden umumi olarak bahsetmiş ve neti
müzdeki kıı için mahrukatlannı şimdi- ce olarak demistir ki: 
den tedarik etrneğe icbar eden bir he- c Tarih, hiç bir sulhun harp sahnele-
yanname neşretmiıtir. rinde karar istihsalinden evvel yesil ör-

Fakir ve muhtaç vatandaşlar için hu- tülü masa etrafında aktedilemediğini 
susi krediler açılmıştır. isbat etmektedir!> 

.. F;·a~·siz·~eJ3reziıy~·hah·J 
riyesi takviye ediliyor 

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

Paris, 4 (A.A) - Bahriye nazırı B. 
Campinchi mebus~n meclisi bahriye 
encümeninde, muhtelif tipte ve ha
cimleri yekunu 200 hin tona baliğ 
harp gemilerinin inşaat tezgahlarına 
konulmuş olduğunu beyan etmiştir. 
Nazır, Fransanın bahri teslihatını 

arttırmak ve üssübahrilerindeki alat 
ve cihazı islah etmek için azami gay
ret sarfetmcsi Hl.zım olduğunu beyan 
etmiştir. 
Vaşington, 4 (A.A) - Brezilya ata

şenavali B. Aranjo, matbuat mümes-

neiroda inşnat tezgahlarına konulacak 
olan 12 torpito muhribinin inşası için 
ilk c;elik mübayaatını yapmış olduğu

nu söylemiştir. ' 
Brezilya hfıkünıeti. harbin, İngilte

renin 940 şubat ile hnziranı arasında 
Brezilyaya altı muhrip teslim etmq
sine mfini olduğundan, bu mulıriple-
ri Amerikadan gelt'<'ek malzeme ile 
ve Amerikan teknik mü~virle,rin 

yarclımiyle inşa edecektir. Amerikan 
tipindeki yeni muhripler 1300 ton 

Kimse buna ihtimal vermiyor 
Maamafih lngiliz 

kem mel 
sahilleri 

bir surette 
her ihtimale karşı 
tahkim edilmiştir 

•• mu· 

~~~~~~~~~~~*---w-~~~~~~~~~~ 

Bataryalarda çabıa nların çoğu geçen harpte tecrübe görınttşttll' 
İngiliz gazetecileriııden Percy Hazel 

yazıyor ı 
İngiliz halkı, İngilterenin denizden 

bir istiJ.aya uğramasını ciddi bir ihtimal 
dahilinde görmediğinden, İngiliz sahil 
muhafaza bataryalarının mevcudiyetin
den çok kişi haberdar değildir. 

Lakin bataryaların topları muhkem 
mevzilerinden denize doğru uzanarak 
müstevliye daimi surette meydan oku
makta ve İngiltere :ıdasının asl5 zaptedi
lemiyeceğini güzel bir şekilde ifade et
mektedir. 

Bu bataryalar İngiltereyi, sahillerine 
yapılacak deniz taarruzlarından .masu~ 
bir kale haline getirmektedir. Memle
ketin müdafaasında h.ıyati bir rol oyna
n alttadır. 

Topları harekete getirecek fırsat bel
ki hiç bir zaman kendini göstenniyece
i,<inc göre, sahil müdafaa bataryaların
da çalışan adamların sıkıcı bir i~ gör
<lük!eri düşünülebilir. Harbi umumide, 
şark sahilindeki bataryaların yalnız bir, 
iki tanesi faaliyette bulundu : Bu da 
Alman zırhlıları sahil .şehirlerini bom
bardıman ettiği vaki~ oldu. 

İngiltere sahilleri gece gündüz taras
::ut altındadır. Toplar, İngiliz topçu kuv
vetlerine, ışıldnklar da İngiliz istihkfiın 
kuvvetlerine mensup efrat ve zabitan 
tarafından işletilmektedir. Hepsi de ha
:ıer vaktinde Territorial ordusuna men
suptu, ve hizmet gördükleri bataryala
rın, anavatanlarının sahillerinde bulun
ması dolayısiylc, daha büyük bir şevk 

lnyiliz adalannı koruyan sahil tahkimatmdan bir görfüı;iş 

ve gayretle çalışmaktadırlar. 
Şimdiki topçular arasında, geçen har

bin muhtelif muharebe sahalarında dö
vüşmüş ve tecrübelerinden şimdi pek 
,istifade edilen eski muharipler vardır .. 
Bu adamlar sahil k31elerindc istihdam 
edilıneğe pek elverişlidirler ve vazife 
görmek hususundaki tehali.ikkri daha 
genç kimselerin daha faal hizmetlerde 

kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 
Sahil bataryalarında çalışmak istiyen

lerin adedi daima devamlı ve kifayet 
edici bir akın arzetmektedir. Her hava
da vazife göm1ek ve topları doldurma
ğa her fm hazır bulunmak icap ettiğin
den, taliplerden yük~ek bir sıhhat stan
dardı aranmaktadır. 

Batarya efradının eli her işe yakındır 
ve acil bir lüzum halinde her hangi bir 
vazifeyi ifa edebilmeleri için her şube
de ihtisas Plde ederler 

Bataryalar, İngiltexenin uzun ~ 
boyunca stratejik noktalara yerleştir bil 
mişlerdir. Yakın müdafaa ve xn~ 
bombardıman toplmiyle mücehh 
ler. t• 
Yeknesaklık sahil müdafaa tar~iJS 

çusunun en büyük düşmanıdır, ate
ihtiyaç halinde batarya efradının ın oıır 
yakkız ve hazır bulunmaları da g e
ni.inde tutularak, istirahat ve eğleW:et 
!erini temin hususunda kabil olan 
tedbir ittihaz olunm<ıktadır. ____..,,. 

in giliz Kadınları 
~~~~~~~~~~~*._.......~~~~~~~~~~ 

Cepheye giden erkeklerin yerinde 
çalışıyor, her sahada iş alıyorlar 

I İngilterenın bir ..,ok liman ve ~ 
.ili> "f şehirlerinde, balıkçı kadınlar kaı:1Y __,~tB" 
W. ~ rı, kulübeleri, hattfı nıiğfcrlerı g";p

lngiliz kadmları. tayyare imalatuıda çalışıyorlar 
Bugün Büyük Britımyada yüz binler- nılmaktadır. Bir ç"k kadın işçiler, Ka

ce kadın, cephede bulunan erkeklerin nat bezlerini ve baraj balonlarını dik
:;erini tutmak üzer~ veya kendilerine mektc istihdam ediliyor. 
hususi surette uygun olan işlerde kulla- Levazım nezareti de mühimmat fab
nılmaktadırlar. Bir ~-ok garip işlerde on- rikalarında binlerce kadın kullanmak
lar harp zamanı şartlarına kendilerini t~dır. Bazıları mermilere patlayıcı mad
pek güzel intibak ettirınişlerdir. delerle doldtırmakta, bazıları tapa yap-

Mcselfı bir clemiryolu kumpanyası, makta. yahut daha na~ik bir iş olan ma
Londrada mUracaat memuru olarak ka- kineli tUfenk ve tüfenk mermisi imalin
dınları kullanmaktadır. Harbin başlan- de istihdam ediliyor. Kadınlara ayni 
gıcma kadar bu kadrnlar, dünya üze- zamanda mermileri ve diğer harp mal
dndc tanınmış bir seyahat acentası ta- ıemesini teftiş işleri de tevdi edilmek
raf ından istihdam f!d;liyorlardı, bunun tcdir. 
için seyahat meseldcrinde tecrübe sahi- Binlerce kadın. t!n yeni istihsal me
bidirler. Bu becerikli kadınların çektik- todlarına göre askerler için muazzam 
)eri yegfine güçlük, müşterilerden bazı- ınikdarlarda elbiselik, yalnız muharebe 
larının şivelerini anlıvamamalarıdır. elbisesi ve kaput değil, ayni zamanda 

Tayyare :mnayiinde kadınlar muhtelif çorap, gömlek ve İl( çamaşırı imal et
ic;lerdc gittikçe arlan mikdarlarda kulla- mektedirler. 

Avam Kamarasında 
gizli celse yapılacak -·-Paris, <1 (Ö.R) - İngiliz başvekili Sir 

Nevil Çeınherlayn Avam Kamarasında, 
per.şcmbe günü, gizli bir celse yapılaca
ğını ve meclisin, iktısadi harbin idaresi 
meselesini müzak~.-e edeceğini bildir
miştir. 

Sosyalistler arasında 
Brüksel, 4 (Ö.R) - İkinci sosyalist 

enternasyonal bürosu bugün toplanmış
tır. Fransayı B. Leon Blum temsil et
mektedir. Harpten sonra Avrupanın 
imarı ve yeni kurulu~;u meselesini tet
kik etmek üzere bir komisyon teşkiline . . . 

İngiliz ve Fransız 
çocuklarına beyanna· 
me neşredildi-- •-Paris, 4 (ö.R) - lngiliz Fransız 

maarif nazırının ilk içtimaında, iki mem
lekette t~drisatın müşterek esaslan hak
kında kararlar ittihaz edilmiş ve her iki 
maarif nazırının imzasiyle. lngiliz ve 
Fransız çocuklarına· hitaben bir beyan-
name nl".ştolunmu,tur. Bu beyanname, 
iki df'vlet arasındaki fikri ittifakının bir 
tezahiirü olmuştur. Diğer taraftan ln
giliz - Fransız işbirliğinin iktısadi saha
da diğer bir tezahürü de, lngiliz ve 
f ransız imparatorluklarında istihsal edi-. .. 

ırıekte kullanılan kamuflaj ağları . Y')ctı• 
maktadır. Bunlarm ekserisi kendı 
lübelerinde çalışmaktadırlar. ,r 

Ba1.ı vilayet ve kasabalarda ka~t' 
otobüslerde biletçi vazifesi görınek it 
ıe yetiştirilmektedir Bunlar, ba_şka ).e

lerde kullanılacak olan erkeklerill 
rini tutacaktır. ]eti" 

Ziraat mıntakalannda ıKadınlar gibi 
ra ordusu•, geçen harpte olduğu .,_01 
yine rolünü oynamaktadır. Evvel~~ıetl 
\'e çiftlik işlerinde hiç bir tecrU bil• 
olmıyan bu kızlar, şimdi bu işlere 
yük bir intibak göstermektedir. ıJııO 

Sivil işlerde kullanılan kadınl~erit 
baŞka, kara, dC'lliz ve hava ~r~ Jc9~ 
muhtelif işler görmek üzere ~uyi.ik ~· 
dın birlikleri teşkil ctmiı?lerdır. 13 sSP~ 
rın içinde teleprinterlt!ri, telef?n ,,,# 
rallerini işletmek, :.ieno - daktil'iar J5' 
feleri vardır. Bir takım ka?uı ~ 
hntinlcrde, zabitan ınahfilleruıde,o 5ır 
ve hizmetçi olarak iş görüyorlar. :6 et" 
retle daha ağır işlerde kullanılan edi"" 
keklerin yerlerine ikame editınelct 
ler. t#' 

Orduda kadınlar, kadın ya~:. 
dü kıtalannda hizmet etmektedı.rl V' 

Hava kuvvetinde ise, (Yardunel tıı'" 
<lıri hava kuvvetleri teşkil oIUJllll°!tl~ 
Donanmada kadın yardımcı kuvV 
vardır. 'il' 

Bu kıtalara her sınıftan kadınlar 
zılmaktadır. ~ 
Bunların yaşları 18 den 43 e ~ 

tehalüf etmektedir. Yalnız geçen dst ~ 
te hizmet görenler 50 yaşına ka ~ 
bul olunmaktadır. Bunların hiC: ;dJ)' 
cephe hattı sahalarında istihdaJll 
memektedirler, 

Amerika, Sovyet 
sefirinin son 
teklillerini reddetti 

. - · - ·pl; Paris, 4 (Ö.R) - Vaşington di cif' 
tik mahfilleri, Sovyet sefirinin ~ \# 
nazırı B. Kordel Hulle mülakatın• 
yük hir alaka gösteriyorlar. ~ ~ 

Zannedildiğine göre Sovyet it dC"" . 
Amerika arasında diplomatik "~ ~~ 
ıni.inasebetlerin ıslfıhı hakkındaki J" 
yet talepleri Sovy.?t sefirinin 

•. •• .l.ll ·-i<ıtlt· goruşıne mevzuunu te~ e"',....,. 
•Ne\•york Herald - Tribun• 


