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Malatyada lımet lnönünün J 
heykelleri dikilecek 

lıntiyaz sahihi: ŞEVK.ET BD.GIN 
8qmuharrlr ve umumi neşriyat mildilril: 

,_ HAKKI OCAKOOLU 

-- ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDE'11 Türkiye için Hariç için 
s-.ıik ... _. 1400 2900 
Altı a11hk ....... 150 1650 

__ GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

-- TELEFON: 2697 

lllJı t:rıünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
~ 

il 
Malatya, 5 (Telgrafla hususi) - Reisicümhur 

ismet Inönünün heykellerinin ilk defa olarak şeh
rinıizde rekzi ,kararlaştırılmJ§tır. Umumi meclist 

u karar verilirken halk tarafından alkışlanmış
tır. Derhal valinin riyasetinde bir komite kurul
muştur. 

Heykelin bu sene içinde bitirilmesine çalt§ıla-
aktır. ...J 

YE..lld ASm matbaasında basılmıştır 

Almanyadaki vapurlarımız geliyor 
'-....... ----· _________________ .... __________ .... ________ __ 

.&iman taarruzu başladı 
f;'akat hemen kırıldı, iki tarafın da· 
~ayiatı büyük - Çember/ayn henüz 
kuvvetimiz tamamlanmadı, diyor 

l>ar· · -'1 ıs 5 (Ö.R) - Garp cephesinde Al-
~ ~U\Jvetleri hiç beklenmiyen bir sı
~--:. !'ansız mcvzile'l'ine büyük bir ta
~~ bulunmuşlardır. Çok geniş ve 
~lyetli olan bu taarruz, Fransız 
~ . ve makineli tüf enkleri tarafın
~~i ~ırn bırakılmıştır. Her iki tarafın 

'14. a 1 biiyüktiir. 
)ij~ 0~lde ve Voj mevzilerinde de bü-

.\l ır faaliyet olmuştur. 
t>atı~~anlar bu harp ateşi arasında ho
llı~ı~r erle bir sulh taarruzuna giriş
f!Ja11~r "c Fransız makineli ateşiyle kar-

llıışlard ır. 

Du . HA VA MUHAREBELERi 
n bır lngiliz avcı tayyaresinin beş 

Afan~sız 
'f ahrikat 
~kta ve Balkanlarda 
~yapabilmekten 
il.::_ ~tadır
--~ politikaları· 
...::rvesulh 

i hAkimclir 

- •·HAIÇKIOCAKOCLU 
isi 

"-d~~~ ay evvel ilkbaharda çok kanlı 'it , tin cereyan edeceğini ümit 
~~!atı tin taluninleriude aldanmış ola· 
~i,k, l.annedilebilir. Harbi şümullen
~ .Ş:ırka ve Balkanlara intikal et
.\}"'-n •~ın hummalı faaliyet sarfeden 
~~ ka dıploınasisinin gayretleri şük
~ ~ Ydolunabilir ki semere vermek
~biıı ~ kalmaktadır. Almanya daha 
~Ya ılk. günlerinden itibaren Sovyet 
'~ ' hır şark sergüzeştine sürükle
, bti ~ Çok çabşmı tır .. 
tıı ~ vlet arasında neler konuşuldu
~ lltler düşünüldüğü bilinemez. li
~ ~flın olan bir hakikat vardır ki 
~etler ve ne de müttefikler lü
~ ~e yersiz maceralar pqinde 
~l'N•-~~tememektedirler. Molotof un 
~ 'n bitaraf kalmak hususunda· 
"" ile ~.e azimlerini bildiren son nut· 
~ ~orçilin İngilterenin Sovyetler
~ lllek anusunda bulunmadığına 
~ ~ sarih sözleri. bu iddianın en 
~a lilieJ.idir. Buna rağmen Almanya 
~Un tarafından jdare edilen pro· 
~-~ kaynaklan tahri.kkir haberler 
'>)tıı tlln vaz geçememektedirler. Mu
)t " llıenıbalardan zaman ı.aman Suri
~e ~ıaırda hazırlanmakta bulunan 
t~"tiot~1~larının Sovyetlere karşı bir 
\~ ~stihdaf eylediği ,·e ab!okayı 
~dırınek için TürlUyenin Ingilit 
Site sına boğazlardan geçerek Ka
'tt.y, çıkınak miisaadesi vt'receği 

1ı;. atılmaktadır. 
~t ~7rlerden istihdaf edilen gaye 
~ktır. Sovyet Rusyayı kuşku
~.lllıı , Türkiyenin dış politikasını 
1t ;;::• arkasından koşar bir mahiyet· 
S1t 1'1nek, Bal.kanlan endişeye dü
~. tak.Balkan birliğini kundaklamak· 
~böyle apdalca iddialara kim 
~ ? Türkiyenin dış politikası 
~ bi \'e en salahiyetli ağızludan. en 
"~ r V~zuhla izah edilmiştir. Türki
~ "e eı.tıtıyetine miitevttcih bir teca· ' ~vf' tehlike belirmedikt;e, biz hiç 
~"ıtli ete karşı tecavüz etmek arzu ,.e 
"'~ nde d W•ı· d . . be ·~"~t egı ız. Orta a hıç hır se p 
~),~eğil iken topraklarımm başka 
, lı.,tlteuın . ordularına geçit yapamayız. 
d~t ta h e~~ınize hakim olan tek kuv
~t. 'r~· htıtıerimizin mana , .e ~iimulii
~ ,Pılltı~~iye.ııin dı~ politikasında gizli 
~Iİtl(.fikı ıc,: bir nokta mevcut değildir. 
h "bi ~i' erle yaptığımız anlaşmalar, 
1 ~'ta 

1ıtıııllc11dim1ck değil, sulhu mu· 
\~~la gayesine m:!hıftnr. Aııkaradn 
~ 1~ dij~~n karşılıklı ~·ardım paktı biitiın 
dı~i · ara sulh c eri olarak takdir 
~·~s~ \e ~lkıslnııı.ııstır. 
• ~. lıa~·nıuttefikleı in harbi kaıaıımak 
i''"'lttar ~ .. genisletmeğc de ihtiyaçları 

tlii~~tefiklerin harp sistemi fazla 
ıe meydan vermeden, iktı-

ıwww*~,,,,_ _________________ ___ 

ALnan bombardıman tayyaresine karşı saadesiyle müttefiklere satılmıştır. 
yaplığı taarruz, harbın en parlak mu- FRANSIZLARIN BATJRD1KLAR1 
vaffakıyeti olarak zikrediliyor. TAHTELBAH1RLER 

Dört Alman asker1 tayyarecisi, kau- Paris 5 (Ö.R) _Fransız bahriye na
çuk bir kayık içinde Kategatta Sama- zırı Kampen.şi Fransız donanması tara
se adası sahiline çıkmışlardır. Tayyare- fından batırılan Alman tahtelbahirJerl
ciler, adanın şimalinde tayyarelerinin nin yirmi üçe baliğ olduğunu söylemiş. 
denize inmeğe mecbur olduğunu söyle-

} d' tir. 
miş er ır. Bugün bir Alman tahtelbnhirf, bir In-
AMERIKADAN TAYYARE GELIYOR giliz balıkçı gemisini batırmıştır. 
Vaşington 5 (Ö.R) - Son sistem ve 

süratli tayyarelerden 142 adedi yola Paris, 5 ( ö .R) - Fırtınadan dolayı 
Şimal denizinde bir çok maynler yer• 

çıkmı"tır. Bu tayyareler Aınerikadaki b 
~ lerinden sökülmüş ve tehlikeli ir vazi-fabrikalarda inşa edilen tayyarelerin en 

mükemelleridir. Bunlar Amerika ordu- yet hadis olmuştur. 
su için imal edilmiş ve Ruzveltin mil- - SONU 3 ÜNCÜ SJUIİFF..DE -

· Vapurlarımız 
Yakında Almanyadan 
sularımıza getirilecek 

---------~--~~*x-------------
lstanbul 5 (Yeni Asır muhabirinden) -Alınanyada inşası bitirilmiş ve harp 

yUzündcn orada kalmış olan dört büyük gemimizin getirilmesi için yeni bir 
anJaşma yapılmıştır. 

Bu anlaşmaya göre Almanlar, vapurlarımızı Skajarak boğazından çıkanp 
mqyn hattı dışında bize teslim edeceklerdir, Müttefikler de bu gemilerin san
cağımız altında yollarına devam etmelerine muvafakat etmişlerdir. 

Ankarada yapılan ticaret anlaşması müzakerelerinde Almanlar, gemilerimiz 
için klering yoliyle hesap görülmesini kabul etmiş bulunuyorlar. Gemilerin 
tesellüm zamam takarrür edince bir heyetimiz hemen yola çıkacaktır. Bunun 
zamanı şimdilik kestirilemiyor. 

Salihli civarında yapı
lacak büyük baraj 

tetkiklere başlandı, elektrik 
santralı da kurulacak 

Nafia vekaleti, Salihli civannda, Ada· 
la üzerinde modern bir baraj inşası için 
tetkikata başlamıştır. Tetkikleri deTin
leştirmek üzere, pek yakında, Vekfilet 
su i§leri umum müdürü B. SalAhiddin 
Bükenin riyasetinde mUtehassıslardan 
mürekkep bir heyet Manisaya gelecek
tir. 

Bu baraj, her türlü modern tesisleriy
le birlikte dört milyon liraya mal ola
caktır. Baraj kurulunca, biriktirilecek 
olan sularla hem bu saha mükemmel 
bir şekilde sulanacak, hem de Manisa 
civarındaki şehir ve kasabaların Ve! hat
ta bir kısım köylerin elektrik ihtiyacı 
temin edilecektir. · 

Baraj sularından istifade edilerek ku
rulacak olan elektrik santralının daha 
geniş tutularak bütün mıntakanın elek
trik ihtiyacını temin eylemesi de etild 
edilecektir. Ali Fuat Paşa 

Sov yellerle Japonların 
arası açılıyor 

Londra, 5 (Ö.R) - Sovyetler birliği 
ile Japonyanm arası ciddi surette açıl
mıştır. 

Moskova radyo:su, Japonya aleyhinde 
uzun ve devamlı neşriyatta bulunuyor. 

Moskovadaki ecnebi müşahitler. son 
günlerde Mosko\'a raclyo:;u spikerinin 
Japonya aleyhinde söylediği sözler ara
sında şayanı dikkat itiraflar mevcut ol
auğunu beyan ediyorlar. 

Dün akşam Sovyct ~pikeri, Japon hü
kümctini. Van Sing Vci'in kuklaları ile 
Uzak şnrkta yeni bir nizam kurmağu 
çalışmakla ve bütün Asyayı bir Japon 
fuarı haline getirmek istcn\ekle itham 
etmiştir. 

Sovyetler, Japonların bütün Asyayı 

Dünkii ani Alman taarruzımda1ı sonra 
Garp cephesinde harp kızııacak mı ? 

Hof geldiniz 

Futbolcular dün 
gece geldiler -·Müsabakalar bugün 

saat 14'S ve 16,S ta .. 
San - Lacivert ve San - Kırmızı for

malarını zaferlerden zaferlere koşturan 
Fencrbahçe ve Galatasaray takımlarını 
teşkil eyliyen kıymetli futbol yıldızları, 
dün geceden beri lı.mirin misafiri bu
lunuyorlar. Yurdumuzda futbolun mil
cs.ğsleri olan bu iki takım, dün gece 
Bandırma ekspresiyle şehrimize gelmiş
ler, hararetle karşılanmışlardır. 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

is~·i·~i·;;~·~ş··ı·üiü.~i 
kalmıyacak 

--.--
İ:stanbul, 5 (YENİ ASIR muhabi

rinden) - Piyasamızdan tütün al
mak üzere, Amerikanın en bilyük 
sigara fabrikaları umum müdürü 
Geri buraya geldi ve derhaJ temas-

• lara başladı .. • 
: Bir İngiliz tütün taciri de gelmiş-
: tir. Tütünlerimiz için vaki talepler, 
: mevcut maldan fazladır. Bu sebeple 
: tacirlerimiz, diğer Balk.an memle
: ketleriyle iş birliği yapmak üzere 
: teşebbüslere . . ni.:lerdir. 
••••••••••••••••W.~e-.ıe •••••••••••••••• 

Türkiye ve 
lngiltere 

İngiltere, Ttlrkiyenln 
bütün ihtiyaçlarını 
temine kara r verdl. 
Büyük bir prket 
kuraldU-

Londra, 5 (Ö.R) - İngiltue hükü
meti, halen Türkiyenin ihtiyacı bulu
nan k&ğıt, manifatura eşyası ve motör 
levazımına ait sipari~lerini yerine ge
tirmek üzere alikalı İngiliz müessese
lerine bazı vesayada bulunmuştur. İn
giltere, TUrki yenin her türlü ihtiyaçla
rını temin etmeği kendisine zevk te
lAkki eylemektedir. 

** İngiltere hilkümeti bitaraf memleket-
lerle ticaretini inkişsf ettirmek, bilhassa 
Balkanlan Alman iktısadi boyunduru
ğundan kurtarmak için, 100 milyon İn
giliz lira sermayeli bir ~irket kurmuş
tur. 

Bilhassa Türkiyenin menfaati için teş-

1· ı olunduğu kaydedilen bu şirketle 
lmanyanın kalpgahına müthiş bir si-

, :ı ı;aplandığu bildirilmektedir. Şirket, 
Tlirkiyenin ve l3alkanların her türlii 
ihtiyııçlnrını temin t.-dccck ve istihsala
tııı ı satın alacaktır . 

iktıszdi harbin en mü
hhn hamlesi telakki 
edilen bu şirkete ait 

karar· 

..... ÇÖC~'ki';~i.~iii····b~gü~ ..... 
memurlara yazdırınız 

------------------------·x*x---------------------- : 

y azdırmayanlar, güçlük çıka-
ranlar ceza görecekler 

----------------x*x•~---------
Bugün, h.mir vilfiyetinde, okul çağında, 7-16 yaş arasında çocuklar me-. 

0
murlar tarafından yı:ızılacaktır. Mektebe gitsin veya gitmesin, bu yaştaki bü-: 

:tün çocuklar, eviniz<' kadar gelecek olan yazım memurları tarafından hazır-E 
:1anan fişlerdeki kayıtlara g'ôrf" kaydedilecektir. : 
: Çocukların ilk tahsil ihtiyacına mutlaka cevap vermek arzusunda bulunan: 
:Maarif vekaleti, evvela 7-16 yaşındaki çocukların sayılarını, ayrı ayrı yaşla-: 
:rını, kültür vaziyetlerini tesbit eyliyecektir. Bu, yanna haı.ırlıktır. Maarif: 
:vckfileti, yurd ~ocükları için aÇacağı okuma seferberliğinde nasıl hareketE 
Eedcceğini pltınlaştırmak için hu yazıma lüzum görmüştür. Plan hazırlanacak,: 
:ihtiyaca göre okul biıuısı meydana getirilecek, ders levazimi tamamlanacak : 
Emuallim kadrosu teşkil edilecek, bundan sonra bütün çocuklar okula davetE 
:edilecektir. : 
5 Manası ve gayesi bu kadar ulvi olan çocuk yazımına her~sin göstereceği: 
:alfıka pek geniş olmalıdır. 5 
5 Bugün her ...:Vde, cevap verecek vaziyette bir kimsenin bulunması zaruri: 
:dir. Gelecek memurun soracağı suallere en çabuk ve kısa zamanda cevap ver-E 
:mek icao eder. : 
S - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya ne istemiş? 
Rumenler, fazla 

şimdilik 
petrol vermeğc 

razı değil.. 

Harbin Jıayat salıası oları petrol kuyularından bir gorıı .. a .. 
Bükre§, 5 (Ö.R) - Alman murahha- nım şimdiden arttırmak niyetinde ol· 

sı Dr. Klodyus dün Romanya maliye madığını, çünkü bunun bir müsa,·atsız
nazırını ziyaretle uzun müddet görüş- l.k yaratacağını beyan eylemektedir. 
müştür. Alınan - Rumen mali meselele- Zaten petrol işi bir program şeklinde 
ri tetkik edilmiş, markın kıymetini ileri sürillmemiştir. Bu hususta yakın
yükseltmek hususunda Alınanyanın öa yapılacak olan müzakereler esnasın
yaptığı teklif ehemmiyetle gözden ge- da yalnız mevcut itilafların tatbiki mev
~irilmiştir. Romanyanın bunu kabul et- zuubahic; olacaktır. 
miyeceğine kat'i nazariyle bakılıyor. Londra, 5 (Ö.R) - Rumen ticaret 

Romanya hükümeti, Almanyanın Ro- heyeti ile hafta başında müzakerele.re 
man'yadiln satın aldığı petrol kontenja- başlanacaktır. 

Turhal kasaba
mızı sular bastı 
Amasya, 5 (Huııuai) - Yeşil lrmalt 

ıuları Turhal kasabasını da istila etmiş
tir. Bazı evler yıkılmıotır. Kasabanın 
etrafı aularla mahıurdur. Arnuya - Tur
hal yolunu da sular kapladığından trc:n 
itleyememektedir. 

Reisicümhur, Fransız 
sefirini kabul ettiler 

Ankara, 5 (Hususi) - Rcisicümhur 
ismet lnönü bugüi öğleden sonra F ran
sız Büyük Elçisi B. Masigliyi Çankaya 
köşkünde kabul buyurmuolardır. Bir 
saat ııüren bu kabulde Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğ]u da hazır bulunmuş· 
tur. 

. Macarların istedikleri 
---------------.x*x--------~-

H em sulh içinde yaşamak, hem 
haklarını almak istiyorlar 

Budapcşte 5 (Ö.R) - Macar başvC'
kili Kont Teleki, parlamentoda, R orea 
seyahati hakkında izahat vermiş ve Ro
ma seyahatinin Macar - Italyan aMn°\ t 
dostluk bağlarını takvil·e ey1cdiğini c-"r
lemiştir. 

B!lgrad. 5 (ö.R) - Macar ba ,·eki'i 
Kont Teleki VremC' yazetesinin Bur' -
peşte muhabirini kabul c>derc:'k a"ü.~ıdn
ki beyanatta bulunmuc;tur: 

c- Macal'İsta11ın harici siyaseti lıak
kında son 7amanlarda çıkal'ıhn avbl. -
rın hiç bir esasa istinat eylemed'ğini 
söylemekle SÖ7" baslıyacağım. Son RıJ
ma seyahatimcle, Itnlyan :-hıli~ le .'.\ ap
h~ım temaslarda, umumi Avruo;-ı nı"-.e
leleTine ve iki memleketin harici mün -
sebetleriyle birbirine ko.r"ı hisz:e•·ld' i 
dostluk işlerine tC'mns edilmistir. B. 
Mussolini d 0 Avrupa sulhu mC'srlı:>sind<' 
b l r ~'!- h! ·n-
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ŞEHiR HABERLERi 
& 

Manasız 
Tahrikat 

19 Ma"IS Yunanlılar mıntaka- şarktaveaaikanıaı" J tesir yapabUmektell 
YAZAN: Şahin Akduman -•- d k ) k çok uzaktadır- -................................................... Jimnastik şen· MJZ an pamU 3 aCa Buraların poUtlkalafl 

Sultan Aziz beş mabeyinciyi gönde- -----:x*Jı:---- naŞ11arvesalll 
1 elriko: 37 
•••••••••••••••••• 

h f S k liklerıne doğru Tı l miktarı 6 OOO b l d. sevgisi hlkbndlr 
riyor er tara ta cr:.s er paşayı Razırhklar bqladı a ep , a ye ır ~ı ocAJ(oOLv 

h 1 h 1 d d ------:x*x----- ;_--3 fi afi 3 rattJrlp U rU yor U • •• 19 mayıs jimnastik şenliklerinin ya- Pamuk satışları hııraretle devam etmektedir. Şehrimizdeki alAkadarlara ~ ... 
pılacağı yer hakkında henüz bir karar gelen malumata göre, Romanyadan sonra Yunanistan da memleketimizden - BAŞTARAFI 1 NCI SABJI'~-~ 

---------x*:ıc verilmemiştir. Bu şenliklerin Alsancak mühim miktarda pamuk satın almak arzusundadır. Bu hususta Atina ticaret Bitaranara kar;p müsamaha~ ... 
Rüştü pap, Mithat paşa ile ar- korkuyoruz.... stadında mı, yok.:ia Kız.ılçullu alanında ateşeliğimizle Yunan Ticaret nezareti arasında temaslar vukubulmuştur. abloka bile Almanyayı hayli ~ pr 

kadaşlarını karşısında böyle korku· Sultan Aziz baş mabeyinciyi gön- mı yapılacağı etüd edilmektedir. Bu iki Yunanistan, 6000 balya iyi kalite Türk pamuğuna taliptir, Bu pamuklar tında bulundurnıağa kafi gelınıt ~ 
· · b. d h ft S k yerden biri tercih t!Clileccktir. kısmen Çukurovadan, kısmen Ege mıntakasından temin edilecektir. gün Ahn:ınya iptidai maddeler bıt' 

dan tir tır titrer ır vaziyette gör- erip er tara a eras er paşayı 19 mayıs şenlikleri için beden terbi- kinde miithiş bir müşkülita ~ ~ 
düğü için memnun olmakta, kabına harıl. hani arattırıp duruyor... yesi öğretmenlerinin münasip gördükle- lunınakta ve çok ıstırap verici b"t .. ...,a 
sığamıyacak bir derecede sevinmek- Bıraz evvel, Serasker paşa bura· ri hareketler, pek yakında Kız ve Erkek yeni depoda B a 1kan1 ardan darhiı tekmektedir. Londrada toıı;-~ 
te idi ... Sanki bütün korkularını, da idi. O dahi bu halden, tıpkı he-· oktıl'anndaki çocuklara gösterilecek, yüksek harp meclisinin kararı~ 1'ilr 
endifelerinİ onlara yüklemiş gibi nim gibi fena halde Ürkmüş Ve şa- mayL'i ayı içinde de bir }>aç prova yapı- Çocuk bakım evi turist gelecek kan ablokarun şiddetlendiriJnıesJ.~ 
gönlünde bu dakikada bir hafiflik, şırmış bulunuyor... lacakbr. raflıklarını mütecavizler lehine tetir 

k d 1 f - -•-- Alsancakta 800 bm· - -•-- mak istiyen bazı devletlerin hart' Jd bir ferahlık seziyordu ..• Yufka yÜ· Şu daki a a se e imiz Mahmut ktl1J' 

P I • •• d • • •• d •• Turing kulu·· p, 11:'..·ar rine son verdirilmesi şüphe yo ,,_....,. 
rekli şiirlere nisbetle daha olgun, Nedim paşanın çıkagelip makamı- o 1 s mu uru un liraya yaptırılmakta r.. bu zorluk \'e ıstırabı daha çok ar-· 
ruhan daha sağlam bir vaziyette mıza oturduğunu görürsem, bun- olan depoda yenilikler zamanında Balkanlar· tıracaktır. )glSI°' 
olan Mithat pqa arkadaşlarından dan dolayı asla şaşırmış olmıyaca- ;Ş~ baş1adJ İnhisarlar umum miidürlüğü tarafın- dan seyyah celbine Bir kaç seneden beri birbiri~ .,.-
daha evvel kendisini toparlamı~tı... ğım... dan Alsancakta, tütün fabrikası ittisa- çallŞlyOr... yapıl~n ~e~\ii~~1 ~·e~~~e :2~ 
Sadrıazama: Sadaretin elden gitmesinin bizce imde yaptırılmakta olan tütün deposu- Tü k' Tu . b'I k l""b" zı ne cc erın, o ....... u b ·;_~ 

· b' h ı· ·ı ı · · B r ıye nng ve otomo ı u u u zaferlerin "arhoslux.u altında -~ 
- Bahis buyurduğunuz tehlike hiç ehemmiyeti yok... Bu vaziyet ııun ınşaatı ır ay 1 ı er emıştır.. u umumi merkezi, Fuar zamanında İzmi- · 5 'ki ~ .,... 

nice -ydir? ..• dedi .. Bunun nevini mazide müteaddit defalar başımız- ctepo, İzmirin en büyük binası olacak re Bnlkan memleketlerinden turist cel- ıAstılmraapnlarahalktg,o"ğbcu"slk~•ebriercseektn~;. 1 Faka*-~ 
r-- ve her türlü levazımiyle birlikto devle- b b bb 1 Se • ~ 

tasrih buyurmadınız... içimizde ya- dan geçti.. te 800 bin liraya mal olacaktır. i ~çin ~ teşe üs ere girişmiş~. - tahammülün nihayet bir sona - --" 
hancı yok ... Bunu anlatın da hepi- Fakat böyle bir değişiklik vukua Deponun beton temelleri, bir İngiliz lünık, Atı?a, Sofya, Belgrad ve B~kreş- mukadderdir. İngiltere '\'e Fr~,ı-

• 1· ld k f _t dan . d d 'k ·ım. ten. husus~ vası~larla_. kar8: ~e. de~ız yo- elinde bu kadar emin ve mü~ir ~.,..,. 
mız öğrene ım.... ge İ ten sonra işin encamı nereye arması tarwın ycrın e 0 iı i.ış- lu ıle turıst kafilelerı celhı ıçın hır or t ~ 

t .. B · ·ı·v· d 11 . • . . - lah ''e bir zafer "ası' ... nı mevcu. ~ 
R .. w·· L· 00- b"ı ) l t b t kd. · · ur. u ımınat yem ıgı, epo teme eri- d ilın k dir • • ~ uş paşa, san&.ı gazına ı varır. .. ş e urasının a ırını, za- -~ ganızasyon mey ana getır e te . harbi sfüuullendirmcsini isteuıeil ; 

şey takılmış gibi hafif hafif bir kaç tı alinizin pek parlak olan zekayi r.i~==~İ~~=ı!~~%ır~~=:· ıno- Bu hu.susta yunnn, .~ulg:1'" Yugoslav ,,.e nıa~tıkın kabul edebileceği bir.,.~.-
defa öksürdü ... Bunu müteakip ise devletinize havale ederim... dem ve en büyük tütün teksif merkezi ve :R~~en turıng ~uluplerı?'1e temasa yet sayılamaz. Nitekim Çern~ "'. 
cebinden mendilini çıkardı ... Onu Sadrıazamın bu sözleri Mithat olarak kullanılacak ve bu senenin so- geçıldığı h~bcr verılme~tcdır. .. nutkunda, yüksek harp ıneclisiPi:°. 
ağzının üstünde bir müddet dolaş- paşa ile Ziya ve Kemal beylerin nunda inşaatı ikmal edilmiş olacaktır. Bunun hır mukabelesı olmak uzere, ıarlarım izah ederken deniiştir ki · _...I 

bu sene Yunanistan, Bulgaristan ve Yu- .. tktısadi harbi kudretinıUİJl ~ 
brdı... üzerinde, sanki yanıbaşlarına yıldı- Tütün deposunun alt katında bir ço- 1 d 1 k be '-'1 ı i ~,,,.-k bak · · edilmiş · T gos avya a açı ac~ . yneınu ~ ser~ lıaddine şiddetlendirmeğe karar -,A,.. 

Mithat paşa ile arkadaşları ise rım düşmüş gibi bir tesir yaratmıştı. cu ım evı ınşa tir.. ütün ve P.anayır.lara Türki.yeden turist k:ıfı- Alman gemı"lcrı"nı'n SkandinBV s~_w 
Sad d . · · 1 k H d ki fabrikasında çalışmağa gelecek işçi ka- 1 l esi 1 cak - _.1...-...--nazamın ne ıyeceğını an ama er üçü e ne yapaca arını, ne e ermin gıtm temın ° una tır. .ıan geçmeınclerı· ı'cı'ı1 kat'i teu dınlar her sabah çocuklarını bu yuva- M k bil 1 " 
için, işte baştan başa kulak kesil- söyliyeceklerini birdenbire şaşırver- ya teslim edecekler, akşamları evlerine üte a ·en turist ~p.arı bu seya- ahnmıştır.n • .~· 
mişlerdi .. Sadrıazam, Mithat paşa diler... dönerken teslim alacaklardır. hatl~rden azami suretle ıstüade edecek- lngifü baş\·ekili yukanda ka3 ce#f 
ile Kemal ve Ziya beyleri üzmek Onlar her şeye olmuş bibniş na- lerdır. --·-- miz Alman propagandaları~ü d~ 
için mahsus böyle yapıyordu ... Rüş- zariyle bakıp dururlarken işte vazi- ** Ağ M ıh l verirken şunları ilave etını r · ~ 

k 
• d'l Alsancaktnkl tütün fabrikasında üç a etnnUft Ca arı •Hedefuniz Balkanlarda sulhu ;_..ıt1 

tü paşanın ö sürmcsı ve men ı çı- yet bu sefer aleyhlerine olarak bir- 811 ....--hııftadnn beri ima1lt yüzde otuz nisbe- tamir edilecek... dırma olduğunu söylediler. • _.w 
karması hep yapmacık idi .. işi açma denbire karıs.mıs bulunuyordu... t b. t• ı l d Til kiye ılc y•ı--__ • tinde nrtıntst.ır. Kış mevsiminde yağan şiddetli yağ- n ıa ıy e :ra an ır. r ~· 
zamanını bir parça daha uzatıp on- Çifte şair beyler kafalarını önle- --•-- murlar ve fırtınalnr esnasında Ağamcm- r.nlnlimalnrm. sulhu muhafaza h 
ları böyle üzmekte derin bir zevk rine egv erek arpacı kumrusu gibi dü· em· RUMEN nun ılıca1arındaki bazı tesisler harap da fanı bir rolü ''ardır.o ~-

d B. Sait Özgiirün Ç k ki b'td·~--· .1 .. , pO _ıJ 
seziyor u... şünmeğe koyuldular... W!' b ik t•• ·· ·· olmuş, çamur banyolarının üst kısımla- 0 ya nen 1 ıs .... ız ~ un u--

ş k d v ·ı k R" t"" 'd' Şehrimiz Emniyet müdürü B. Sait r a r a orunun n açılmıc.tır. Bunların derhal tamiri i"in ~ııızm hedeflerine tamamen uyg ı. ıoV 
a a egı ' oca uş u paşa 1 ı A"kolsun, yine bu Mı'that paq;\- ·· 'il " ·ı b kil' · h L- .. fi ''11 

be :rt ~ )'~ Ozgürüıı Ankarad:.ın geldiğini \'e istik- insaniyetpervernın; tedbir alınacaktır. lngı iz aşve ının u UC'yan .. 
bu L Feleğin çen rinden geçmiş, ya... Beylerden evvel kendı'sı"nı· to- b ı dild 'ğ' · k B S · ö .. aAfiA ti • .:; k d' ·a· ·• a e ı ını yazmıştı · · aıt zgur İzmir kooperatifler birliğine Roman- Ağa memnun Jlıcalarının bu sene da- n ..,. en ISl ır. •· 
hatta vaktiyle büyük Reşit ve .Ali parlamagva ı"lk 0··nce Mı'that paşa d" · t "d" 1" -.. ·r ·ne bac h 1 1 ..___.kkınd b Deneb"ılı'r ki· "'U halde İngiltere~ un emnıye mu ut ugu vazı esı "'- yadan kutuluk kereste temin etmiş olan a ev\'e açı ması ııa a azı müra- ' 'il ~-
ve Fuat pa§8larla bile rekabet mey- muvaffak olmuştu ... Ne de olsa bir lamış, vilayette vali B. Ethem Aykutu Galati şehrinde mukim fabrikatör bay caatler vardır. Muhasebci hususiye mü- Fransanın Şarkta bu kadar ~ .,.,
danında at yarıtbrarak bir ltaç defa devlet adamı idi... Mazide bu ka- ve diğer daireler müdürlerini ziyaret t. Stemennan tarafından Erzincan zel- dürlüğü bu noktayı da tetkik etmekte-- ordular hazırlamalannın ne 111• 

onları bile perendeden atlatmağa dar tehlikeler atlatmış, bir çok pa- etm~ş, öğled~. sonra ~Ji:ı .~cşkilltmı zele feU\ketzedeleri iç.in İzmir Ku.ılay dir. dır? dır Ç~ 
muvaffak olmuştu.. tartılarla karıııla"rnı" bulunuvordu ... teftiş eylemışlir. B. Saıt Özgw:, esasen merkezine - Birlik d&lfıletiyle - SOQ Jir3 --•-- Çok büyük ~ası \'ar ;._,-iıJI' .' 
Ş. d" M" h ·ı b ... ır ır )' J , muhitimizde tanınını.ş ve sevilmiş de- tediY.e -.ıilmistir. y .a nww _.aC .& w beynelmilel \'aZJyette eı_nn.., ifa ıı· 
ım ı ıt at PB§<l 1 e u şaır Sadrıazam Ru"'ı:tu·· paq;:\ya baka- li b ı d dir l:_U :ı: Ar".._.. .... k da ı.-.... '"' h" b" .1-vtet ... 

:rt r- ğer. za ıta amir erin en ... Yeni va- -·-- a r ar ... ~ır Al ıç 11: uÇ kdİI .. 
beyleri üzmek ona çocuklann oyu- rak ·. af il v akıllar apartınanı b" .. . l 1 ka 1nrft ınnı ta -. _Jtr zifesinde muv fakıyctıer d' eriz. DENİZE o••cTU ı surprız ere rşı-ıa~a .. -- aJtıa--." 
nu kabilinden basit bir iş yapıyor· _ Vaziyet cidden nazik ve teh- e u.,. Vakıflar idaresinin Gazi Bulvarında, tahmine asli muktedir olaınaıt1P"".":..dl 
muş gibi geliyordu... l"k l" ded' E h l . - - --'- Tic.aret mahkemesi reisi B. Galibin Süt damlası yanındaki arsada inşa -i\le\'cudiyetlcrini muhafa~ ~ 

R .. t" hl .. ._.. ih t ı eı, ı ... vet pa§ft azreterı... Selçukta !JO••rt beş Y'""nd.ak.i_.ogw\u Taner, ~a-•yakada etiirece~ apartmanın pro1'esi hazırlan- bulunan ınillctler her türlü ih . ..__-;~. 
U§ u pa§8, e e §U&.ur, n aye Bu kadar endi-li görünmekte cid- U -y- - - ·"' ı:;• ~--.. · f ) b"ld" M. h ·1 y- vapura bındıgı sırada ayagı kayarak maktadır. Bu apartman bliyük bir ihti- j;Öre Juw.rlanmak mecburiyeüJI "::.--__., 

ınsa a ge e ı ı. .. ıt at pa§8 ı e den haklısınız... d ~ıt-

1 a"' ht bulundu _e_n_iz_.e_d_u_·ş_m_Uş_· _'_'e_k_u_rı_ar_ı_ım_•ş_tı_r. _____ Y_a_ca_ce_v_a_p_v_e_re_ce_kt_ir_. ------ Müttefiklerin Yunanistawı ,·e .• :..: 
beyleri sırasiyle derin derin süzdük- Fakat tehlike önünde eli kolu yaya nrilmiş garantileri ,.ıırdı~ 
ten sonra dedi ki: bagv 1ı bir vaziyette de durulacak de- 8 • b · d k k kiyeye karşı, karşılıklı yardııd -... ı.utıe' 

V Wh • b baht be · · 1 Selçuk nahiyesine dört kilometre t b d ta....- '' 
- a. a !• . u sa. an wrı ış.~r ğil ya?... uzakta demiryolu üzerinde dört tane ır ar a avga çı 1 bağlıdırlar. Nasal biz ica ın a Ih içi" 

pek tehlı~e.lı ~ı~. ş.~ıl almaga yuz Şayet Hünkar hal' işini sezer de LMıt bulunmuştur. İzmir müzeler mü- ' rimizi yerine getirmek için; s~ f'?: 
tutm.~§ ~ıbı gorunur... •w. • Mahmut Nedim pa§ftyı yerimize sa· dürü B. Salahettin Kantar tarafından b • k k • 1 d olmamıza rağmen, hazırhklar ~r il 

H k t tt l"L ı ır a . a makta devam ediyorsak, nıiit~·tıeri 1" 
un arın, asavvur e ıgımız darete nasbcdecek olursa buna kar- yerinde yapılan tetkikte. <Ult erden üçü- ç ışı y r a an 1 kendilerine ait bulunan taalıhll ~-

hal' maddesini duymuş olmasından şı ne gibi bir mukabelede bulunmak nün evvelce açılmış olduğu, birinin de rine cetirnıek için ve lüzuınund.a :i.kll' 

geldiniz 

Futbolcular dün 
gece geldiler -·-- BAŞTARAFI l NCi SAHİFEDE-

Izmir stadyumu ilk defa aynı günde 
Galatasaray ve Fenel'bahçenin maçları. 
na sahne olacaktır. Son zamanlarda Iz
mirde spor hareketlerinin zaif kalması 
yUzilnden eksilen spor aliıkası, bu maç
larla daha ziyade kuvvet bulmak imka
nına kavuşacaktır. 

Bugün öğleden svıra saat 14,30 da 
Fenerbahçe ile Altay takımları Alsan
cak stadında deplasman maçlarının il
kini yapacaklardır. 

Saat 16,30 da da Izmir şampiyonu 
Altınordu Galatasarayla yine Alsancak
ta oynıyacnktır. 

Ilk maçı B. Mustafa Balöz, ikinci ma
,ı B. Hasan Yanık idare edecektir. 

Bugilnkü ve yarınki maçlara büyük 
bir alaka vardır. Izmirin yakın vilayet 
ve kazalarından bir çok kimseler maç
ları seyir için Izmire gelmişlerdir. 

Bugün karşılaşacak dört takıma fla 
muvaffakıvet dilrri7 

Macar şampiyonu 
mendelıetlmlze geliyor 

Macaristan futbol şampiyonu Kıs
pest takımı Nisan ayı ortasında memle
ketimize gelecektir. Merkezi Avrupada 
en kuvvetli bir takım olarak tanınan 
Macar şampiyonu IsU)nbııldn iki maç 
yapacaktır. 

'J'ürlılye • Romanya 
milli talıımları maçı 
14 ve 16 Nisanda Romanya (B) milli 

lakımiyle ıki temsili maç yapacak olan 
(B ı milli takımımız hazırlanmaktadır. 
(B) milli takımımızın takviyeli bir An
kara mııhteliti seklinde gidecek. Jslan
bul v 17.mird n dört oyuncu ile takvi
~ e edilecPktir. 

b 1 henüz açılmamış bulunduğu anlaşılmış- ı k ı h k eti rin ~-· 
tasavvur uyuru uyor?... ur. Açılmamış olan .l!ıhdin içinden bo· ·---------x*x-------- 111 aca o nn u uvv e Şar.1' ar; 

Acaba bu hususta Hüseyin Av- 2.uk bir iskelet ile camdan mamul bir E\'velki gece saat 24 raddelerinde, ve Lütfi birbirlerine attıkları şişe ve nnı ikmal ile mükelleftirler. ;·_.1ı.it . ~ 
Kordonda Restoran Barda bir artisti tabaklardan başlarından yaralanmış ve &unun nziyeti ihtiyati bir ~ -~~ 

ni paşa hazretleriyle zatı fahimane- gözyaşı veya ıtır hukkasıd çıkmıştır. Bu tokatlamak yüı:linden kavga çıkmış, ya- hastaneye kalclırılmışlardır. Tahkikata maktan başka bir türlü tefsiJ'e .. l"' 
ı · d b" ·· ı · b lahtların Efez masnuatın an köy ve'-·a 1 anl ş kta~'"' erı arasın a ır on eme çare~ıı u- J ra an ar olmuştur. devam ediliyor. bulunmadığı aşikardır. ar 
lunup buna mutabık kalınmış mı- çiftlik kabirleri olması muhtemel görü- Bar müşterilerinden tüccar B. Şemsi kanlarda güderi olmıyanJa~b · ~ 

lüyor · K 1 d 1 BU ti rl Ud d I! ki dır~ Lütfen bu noktayı izah huyu- - -·-- o utas. ev et demiryolları memurla- e e eıta bir tecavüz hareketi be e . 
'\ rından B. Mustafa Şükrü Maşalın, Lütfi satan -emur- Şark ve Balkanlar sulh ide~ ~ 

rur musunu:u ... Zelzele auntakasına 1cs l -· idealı ~ Sadrıazam _ Serasker paşa haz- Kö a ve Ahmet Sait Soysal, barda ar- mil·etle bağbclırlar. Bu _.-t l"':.Jıt çilt öküzleri tist Bn. Yeganeyi -iddiaya göre- sebep- Kültilrparkta 9 Eylül kapısında kişe için tahrikçiler ne kadar .ı•,.~;ı:._. '";.il 
retleri, Hünkar bizi azletse bile bun- siz tahkir ederek tokatlamışlardır. Bar memuru B. Mehmet Keçecinin kulla- rirlerse göstersinler hiç bil'-~~~ fi 
dan hiç fütur getirmeyip yerimiz- gönderiliyor müsteciri B. Şahap &~ ve garson Hik- nılmı~ duhuliye biletlerini tekrar halka etmeğe muvaffak olanııyacaıu--~~ 
den asla kımıldanmamaklığımız için Zelzele mıntakasındaki felô.ketzedele- met Düşen müdahale edince suçlular, sattığı zabıtaca tesbit edilmiş ve kendisi HA_. ... ocAStr'. 

re tevzi edilmek üzere son hafta içinde B 1 -.n. ısrar eder durur.. Devletin askeri ar müsteciri i e garsona da tokat ve tutularak tahkiknt evraklyle adliyeye 
120 çift öküzü satın alınarak Erzincan d ı il hli · bo d ı ı., k dilm h k kuvveti Serasker pacanın elinde ol- san aya 0 cum etmış, ş, 0 u ş"ie sev e · iştir. Hakkında sa tc arlık POl..İS'J'E : 

3' ve Sivasa gönderilmiştir. Dün de Ber- ve tabakları sağa, sola atm~dır. Bar- ve suiistimal suçundan takibat yapıl-
duğu için Hünkar bizim azlimiz gama mmtakasından bazı hayvanlar da panik olmuş, Şemsi, Mustafa Şiikrü maktadır. • • • • • • • • • t'I 

hakkındaki iradesini ne suretle yü- mübayaa edi~r. Bunlar bir vagonla y . .. f Kooperatı• fı· soy•·· 
rütebilirL. Biz, yanımıza yaklaşır Sivasa gönderilecektir. Bu haftakı· at 
gibi görünen tehlikeden kaçınmak ......................................... c n 1 n u us sayım 1 b k ı·si 
için padişaha kar§ı dayanmaktan 23 Nisan ÇOCUK BAYARAMI ve koşuları h 1 ki gece e c. ....ıııt' 
hak b . IA • b 1 dk bunu takip eden haftanın çocuk haf- azır 1 arı ·-&V"" ş a ır se amet çarcsı u ama ı . . tası olarak tesidi, halkımızın en bU- Evvelki gece Basmahane lSUt"'~ ~~ 

Bunun için bütün cesaretimizi yük ve en ileri yurd davası olan ço- İkinci hafta at koşularına karp bU- 1Jkteşrin ayında Türkiyenin her ye-- da, Devlet Deıniryolları ıneın~ !,.;J, 
ele alarak saraydan gelecek azil ira- cuk ihtiyaçları üzerine dikkat na- yük bir allka vardır. Bu hafta yapıla- rinde yapılacak nüfu, sayımı için bil- peratüi mağazasından ınuhte ~& 
desine hiç kulak asmamağa ve takip zarlarını çekmek emelini gütmekte- Cak koşulardan ilkine 8 İngiliz tayı, tün devlet teşkill\tı Jl!ayıs ayında sefer- maddeleri ç~lan koo}>t!ra~ ~tuJııl\Jf' 
ettiğimiz yoldan baıka tarafa asla dir. ikinci koşuya beş Ar

1
ap hayvanı, üçiin- ber edilecek ve sayımda vazüe alacak Hasan Tahsın Şener, suç Ust ...ı 

sapmamağa kat'i bir surette karar ÇOCUK ESİRGEME KURUMU cil koşuya saf kan üç ngi1iz atı, dördün- memurlar tayin edilerek kendilerine tur. . da ~ şy~ 
vermiş bulunuyoruz... GENEL MERKEZi cü koşuya beş hayvan, beşinci koşuya vazifeleri anlatılacaktır. ~vmde yapılan ar~tırın.a _,,,ket• ,. 

da iki hayvan iştirak edecektir. Sayımda vazife. c.tlacak olanlara ücret §ekilde çalın~ be~ k~o toz ~~ıo 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün Matinelerden fflbaren 

Bütün İuniri sonsuz Neşe "'e kahkahıa tufanına boğacak, SENENİN EN BÜYÜK 
İşte Dünyanın en şi;hretli Komikleri .• 

KOMEDİ ŞAHE.5ERL 

LORAL - HARDI 
Tarafından en son olarak yaratılan ve bugiine kadar görülmemiş derecede güldiirücil sahnelerle dolu olan 

emsalsiz bir Komedi Harikası 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

verilıniyeccktir. Ücret alacak olan me- teneke sadeyag, 14,5 kilo ~ur S,5 iP" 

murlar, sayımdan evvel defterlerin ve 15 kilo pirinç, bir kilo yeşil v:ı ~ 
fişlerin tanzimi işinde kullanılacak olan- beyaz sabun, 19 ~e boş ç:;ediİ~ 
!ardır ki, bunlar da gayet mahduttur. muştur. Suçlu, adliyey~ıcld 

- -•-- Bir hırsız m• .... de s-· 
Küçölı Halterler: Kemerde Kunıçay ma}ı.all~1ıe; 
•• ~ • • • • • • • • • • • • dık oğlu Mehmet, hırsızlık ~ 
Konyada Aliettin tepesinde, beledi

yenin yaptınnış olduğu betonarme su 
deposu çökmüştür. Sebep olarak, depo
nun eski temeller üzerine oturtulması 
gösteriliyor. 

e İstanbuldan Samsuna fazla fiatle 
şeker satmaktan suçlu İstanbul tücca
rından Mustafa Aldıkaçtı 500 lira para 
ve iki sene müddetle Amasyaya sUrgiin 
cezasına mahkum edilmiştir. 

e Şehrimizde bulunan Sıhhat veka
leti frengi mücadele müfettişi Dr. İrfan 
Hüsnü Temen Ankaraya gitmiştir. 

rahim oğlu Yusufun evine g 
da tutulmuştur. .,at . 

Bir hırsız aratU~~et ,.ta 
Halkııpınarda Bekir oğlu ~ 8çı1' 1>""' 

zabıtaya müracaaUe, gecel~yın bit JıJ': 
lunan evinin kapısından gıre~10dJlıt' 
sız tarafından hazı ev eşya.c;ı r 
şikayet etmiştir. Suçlu arafı~İ~ 

Havaya ateş ePJ;;ıi ıc~ 
Bergama kaı.asının Ah~et Veli ~ 

yünde oturan sabıknlı Kö,Se P oY'":,o> 
Feyzi, tiyatroda istediği oyunu b811cP""",ç" 
mamasından muğber o~ar~k ~uçlıl ~ 
bir el havaya ateş etmıştır .. 
tlğı için aranıyor. 



JIO.h • • verlloi m li.a,r a.rlar 

lngilterenin Türkiye ve bitaraf /arla 
ticareti tanzim ediliyor, Alman 
iktısadi tahakkümü kaldırılacak 

___________________ ,..,~* ıwııoıw--~--------~-----

.. l.ondra S (0.R) - Son yirmi dört -adını verdiği Balkanları ve cenubu şar-
ltln en mühim hlldiseBİ., bUyük Bri- ki Avrupasındaki memleketleri Alman 
~ hUkümctinin, iktısadi harbı şid- iktısadi boyunduruğu nlıından kurtar
ili dirmek ve Almanyanın çalıştığı mak istemiştir. 
,ıtlsaları kendi tarafına çevirmek için Yeni şirket, başta Balkanların ba~ 
le lı ırnUhi.ın tedbirlerdir. Bu tedbir- ~ehri olan Ankal'a ile diğer Balkan mer-
2:! rin tabii bir neticesi olarak Ingiliz ha- kczlerinin her tUrlil iktısadi ihtiyaçla)U"k'' takriben yüz milyon sterlinlik bir rmı temin edeceği gibi bu memleket.-

! altına girmektedir. lerin her türlü istihsalAtım satın alarak 
" llgWz siyasi mahfillerinin kanaaUeri- IngUterede satmak gayesini i~tihdaf 
'!la gijre, Ingiltere böyle bir yükün altı- edecektir. 
il~ kendi menfaatleri ile müttefikleri- lglis Commercial CoC>pel'ation şirketinin 
• 1_ vo bilhas..'18 Tilrkiyenin menfaati sermaye.sini Ingiliz Maliye nezareti. nak-
"' glriyor. den verecektir. 

C ~ra 5 (Ö.R) - Maliye naıı:.ırı Sir Brltanya ilt- Türkiye ve diğer Balkan 

kendisine iş bilecektir. Yeni teşekkül, 
meseli\ Balkan pazarlarından birinin 
şiddeUe ihtiyaç hiaseylediği bir malı, 
kendi.sinde bulunmasa dahi en seri va
.sıtalarla teınin için faaliyet gösterc~ek 
ve azami hüsnU niyetle çalışacaktır. 

lnglliz ticaret şirketi, ba~ta Türkiye 
olmak üzere diğer Balkan memleketle
rine derhal milnıE'.ssiller ~önderecektir. 
Bu ınümessiller blrbttlyle muhahf're 
hakkını ve iş imk&nlarını haizdirler. 

Balkan merlrM]erinde ~blı~a çiknrı· 
lacak maddeler In~üiıı: piyas:ılannda 
relrlllm edil~kti,. 

Hedef nedil'? 
Ingiltere hükümctf bu tesekkülü or

ganize ederken hic bir fedakarlıktan 
geri durmamakla Almanyaıun kalpf(ahı
na müthiş bir süalı indirdiğine kanidir. 

1 

BiR TE.KZİP 

Jtalyada sefer 
berlik yok 

-· ·~-Delllir parmaklıklar 
sökülüp hükümete 
verilecek •.• 
Roma 5 (ö.R) - Siyasi mahfiller, 

ltalyada milli müdafaa bakunından alı
nan tedbirlel"den ınillh~m olarak, Ita14 

yanın yalanda seferberlik ilin ed~ceğl 
hakkındaki haberleri, «asılıız şayialar> 
şeklinde tefsir ediyorlar. Aynı mahfil· 
lere göre Italya, he:r zaman hudutlarını 
takviye hakkınn maliktir ve i-:tediği lti
da mUdafoa tedbirl<:?rhti almakta s0rbecıt 
bulunacaktır. 

Roma 5 (ö.ı:o - B. Mussolini bu~iin 
Mareşal Badogliyoyu kabul ederek bir 
milddet görüşmil§tür. 
DEM!R PARMA KL!KLA.R 
HüKOMETE VERtLlYOR 

Paris 5 (Ö.R} - Romadan bildir lli-
yor: 

Italya hüküıııeti, bütün evlerdeki de
ıui.t' parmaklıkların sökUlmesine ve hü
lcUınefe teslimine karar vermişti. Bu hu
~usta alınan nnırlar heyeti kararuia 
göre, halk bir ay uu-f ında deınir par
Dlaldıldarın miktarını bir be,•anname 
ile hilklimete bildirecek ve 31.Kanunu
evvel 1940 tarihlne kadar ela bunhm 
kendi ması-nflarlyle söktürerek ait ol
duğu malcamlara tPSlinı eyli~·~klerdir. --·--Macar 1 arın 
istedikleri 

'4 on S..yınen tarafından avam kamara· memleketleri ara,ındn yapılacak ticari 
:a:.:önderilen bir tezkerede, büyük mübadelelerden dolayı tevellüd edecek 
\ıuı ya hüküınetlnin bitaraflarla ve her tUrlU zarar ve ziyanı hazint- taahhüt 
1a .tıc. Türkiye, Yugoslavya. BulgarW- eylemiştir. Balkan memleketlerinde Al
'f "· Yunan.1stan, Romanya, Macar~ manynnın bozduğu muvazene bu surct
ı:ı.~~rsat zuhuı· ederse her hangi mem- le veniden teessüs etml~ bulunacaktır. 
t """' ticaretini sen.işletmek ve mil- Bu yqni teşkilat, Balkan memleketle. 
,~tabll.en ithalJtta ve ihracatta bu- rinde yetişen bütün eınteanın Ingiltere-
l~~~k i<:in hususi bir şirket ku- de ve imparntoı-luğun her yerinde istih
,;_:e~lını blldlnn1't.lr. Şirketin adı likini arltım1ak için her tUrlil pro.J)ll
~~ ticaret Limited• .şirbtidir.. gandalan yapacağı gibi Balkanlarda ib
~Yesi, Inıeillz hazinesi tarafından ra<:at tiC'a.retiyle iştigal eden tacirlerin 
lt!--.ıcekt:ir. Şirket, muhtelif memleket.- adreslerini Ingflh~ ev1erineı verecek ve 
,. rdeltj 1ical.'et milme1SiUerinin vazife.. iki taraf ata..'flnda her tilrlii işl~i kendf

Bu kumpanya {aaÜyete geçince Al. 
maıı\·a, kendi.ine eheın olan mnlzemc
vi, ilk maddeleri ve bilha~ gıda mnd
de1eı·ini teıuin edemiyecek bir vaz.i~·ete 
dii<1ceektir. • - BAŞTABAJll 1 NCİ SAllİI<".lill~ -

MüUefilderiu actığı ve genişleıtuıek lara ve cenubu .prki Avrupaya sir:ıset 
üzer:e b':11u.nd~qu i~tısadi harbın bu .~lk etmemesi M:ll\ eUnden gelen bUtüıl' im
ve ~11 milhlm ı.pret.i. yalnız h.arb~ mud- ·unları kullanacalını söylerniştir. 
d~luıce devam edecek bir teski.IAt deo. Şwuın açıkça anlaşılmasını l.itiyoruz· 
~ldir. Billki. .. haroten sonra da bu silih Macaristan eter gayri memnunsa ve hak 
Alman.yaya kartı kuUanılacakıa.. mU».ntı istiyorsa, bunun tahakkukunu l ı-. ~nnelr. için kurulmamıştır. BilAkb si h:ıl'llıyaealctır. 

!\-~ .\.tefe Kommersiyalleriııin çalıJ- " """" tfttjjnfi c~d.au son derecede müstefid G.la- ,,,,,, ...... ~• 
ar. -~ _ 

b ~ idate meclisi riyasetine sa- Meseli dünyanın. i:yi tü.tünii olduğu 

• ~1.1 aoretl~ .Iugilte!'8, hem ~~ .iAaa- Jalnıı suih J--Olfyle, ceblrslı elde etruek 
vı una~u ıçan Yelll ~lat hd~&k, arzusundadu. Harbın kwşt~ı bir za
b.era de bu ıuen\leketlef'm ı\~ı.nı &a• manda metallbatıınm muhafaı.a eyle-
tın plııc-nklır. me1de beraber bunları ortaya atmak W.. ~ ~ Loro Sventon getiril- şüphesiz bu.hı.nan Tilrk. tiltünlerinin bU

~lftit. idare mecliaiode lo.glli& sitesinin t~n Indlterede isühlAk.i temin edilecek- A.....,_. ne dlyolt? yetinde d~ ÇilnkU fırtınanın geniş-
,_ln---~-· .uuL..l .. Ü • l' ·ı 0 \U', 
ı:l<t~ 9"'"~e en, ma lyecı erı ve B kab"l d" . . k 

rı111:a müdürleri \'ardır una nıu L. unyaılı.n en &ü.zcl u-
Loodta 5 f ö.R) - Bedin rady~. lemesi. elbette biıi de mtltt-essir f'debi

lı'lJ!ilterenin Balkanlarda .meydana iletir. lir. 
a--..:.: . nıaşlannı, manifatura eşyasını, tuhafi-
~ ...... lzDatı ye e~yasınl imal eden Ingiliz paur*1. 

mele üzere bulundulu iklısadi t.,.kkü.- Milli !i~·~et.imizde bir macera yok· 

~~ ter ajansı, yeni kurulan Vt'! fa&li- 1~irki)7ede taıutılacakttl'. 
Hl gayri ciddi bir hab&r şeklinde kaqı,.. tur. 
lamu; ve muvaffak olamıyacağı 'kanna- Ordumuzu, :milli kudretimizi, müda-

\1~ leçınek Uzere bulunan. şlrk~t halı:- Britanya hülrilmel'i şuna kanidir lci 
~Plıdakl i~ata. verıyor: . Tlirklye ve diğer Balkaıı memleketleri 

tfoi izhar l'tıniştir. faamı:z:ı takviye lıusu.!unda pek acele 
Royter ajansu:un kanuli tiudur ki; hareket ediyorU1'.. MacaL' ordusunun 

l.a.t.riltere biı• işe el koyunca o t§Üı mu. ltuvvetlenroesi, k.omşulnrı icin de lü
\l'alfak ulmaması i.nlkaru yoktur. Bunu ıı:uınludur. Hel' til.rlü mildafaa \•asıtalıı
blr çok tecrubeleriyle mukayese edi.ncc rımw. tl\mıımlam1ş bulunuyoruz, diye· 
hizi!T· söyledfklerimh~in dotrulu!u ~·- bilirim . 

Ctlope z . hUkilmetı Iglısh Comı.n~ arasındaki ticaret rnünasebetleri, bu 
teeeıc l'lllion adı altında faaliyet goste- kuınpanya.nın faaliyete geçmesiyle bir 
......... <>lan bu bUyilk flrk.eti kurmakla, ka~ misli arta.bltecekfü. 
-.~ ~aya büyük l>i.r darbe i.ndirmek lngilh: şlı'keU bu memleketlerle çalı
..___ lin radyosunun <Alman pazarı> arken her tilrlil yardımda bulu.runağı ~nl! rıkar. ltalya ile olan 1tılinasebetlerimiz:, dos-

A.1ına.n taa.r .•uzu başladı 
....... --------~~---~--..... ~ıww..~~~----~----~~ 

4i'l'ARAıı'J l NCİ SAIUF. :ı:on.o_ V:v-- - L.,_ --'"--- oldn&.ım ...... ı'd..J'-
LAID , ·~ ~- 111ADn1m -- -- - harp kabinesinin ileride bu konıiteden 

Seıt~LIJUN ID.Dl.AlJJU etmekte<lw. Hem de bu iddiayı o kadar çıkabileceği düşünülüyor. Hülisa, kabi-
l-,-~~ 5 (A.A) _ Büyük umumi kuvvetle ileri sürmektedirki, hari.ç mem- ne değişikliği daha fall bir siyaset va· 
C.~~ tebllj ediyor: leketlercleki bir çok doetlarunız hi~e detme.k1e beraber padaıneoto ekseriye-
aJ~a kayda tayan hiç bir hidiae poata paketleriyle yiy~ek şeyler sön- tini IAkayt bırakruı ehenuniyew biı· t~ 
'·-~· Şimal denizinin timal mm- deriyorlar fakat .izler ve ben Liltyoruz- h dd" l larak k 
-q L ___ L l v 1 JC U 0 atlllanmaktadU' .. Mev• 
\taı~d a lngilteıenin tarl sahili ka•- ıı;i yiyecekten maorum ueai iz. 

.. , a Al u "' rı CELSE YAPILAC"' v ıuubalüs kimsclerin ne kabiliyet gös· 
•o-_ man tayyareleri dün öğleden .-.-.- ,,...... -. 1 :ı,_ ç b ı ı '- p ____ ı. tel'eceklerin.i görmek ü~cre bir müddet 
l\ılL • 'k.rııı~.· harp eemileri ile ticaret ae- em er ayn ge ece11. e•t-U&J- aüaü 

-..ırt "'' 0 ı -:ı k __ ...ı h b L hcklenccelr.tit. ~et l'1&elerine '\fe tcslUı. edilmi4 tica- ıı.;.terenin i tı~İ ar i ~vıı; "e idare 
ı Re ·ı h ı.ı. d • •- d b ı k ALMANYA, \'AKINDA l'ESliM İ< lllı erine hücum eımişlcrdir. Ingi- tarzı a"-'ın a müzaıı;ere e u ımaca -

'Yc.t OLACAK.. 
tl\lo&.._ -b tayyarelerinin müteaddit hava tar. Londrn, 5 (Ö.R) - Müttcf"· <>blo,_a-
lc~ elerine ve düşman harp gemi· Muhalefet lideri Atke, madenin SOR ,,.., - ... 

tı"-' ve teslih edilınif ticaret vapurla- derece ehemmiyetine binaell müzakere- ~ırun gittikçe sıkışması Almnn~·ada he-
'tC§e t~uclere kar11 açIIUf oldukları lerin lwtıft c~l1ede ,.-aptlmuını iatemif. yecanlar tevlit etmektedir. 
2\ıu\"'1~en Alman tayyareleri yeni bir tir. Alınanlar halkı, Sovyet Rusyadan )'i
t~· ."~~·et elde ~r. Bir karakol Çembeılayn, bu teklifi tasvip ve hafi )e<..-ek maddeleri getirileceğini söyliye-
'b-litıaı ile hacimleri yeHınu 7,000 tona cdse yapacaiını vaad e~tir. rck <-wutuyorfar. 
~~ ... ~ulunan iki vapur, bombaların çı- ÇE:\IBEJU.AYN ZAFERDEN EMİN Londrn, 5 (Ö.R) - MütieUkler.in Al-
~olll'ı an Yansınlar neticaıinde mab· Paris, S (Ö.R) - Bir İsviçre gazetesi, rnanyayn kal'.şı kafi suret.tl! karadaşan 
t'°~' ı.ı tur. Diğer bir karakol gemillİ ile Çcmoorlayn harbin yE:dlnci ayında ~!Sy- abloknsı hakıknda gııze~elcl' ~u ~clükle 
~ıı .. '" 1 7,000 ton hacminde üç vapur lediği nutku tahlil ederken, İngiliz baş- tefsirl~de bulunuyorlaı : 

-.ra u~ ı .ı_ Abl k 1 '• tfTiltı 1'1U!lıT. iki Alman tayyare· vekilinin şimdi harbin beşlangıcınwr o a, A manya i<;in ciddi l.ıir ınu-
t,~~bun surette yere inm~tir. Mürct· kinden on defa dalın fazla zaferden emin hasaraJır .. Ve hunun nclice~i tılarak 
'• ka :ı;ırtarunııştır. Bir: Alman tayyare· bulunduğunu tebaruz ettirmektedir. Almanya şiındi~·e kadar temin ettiği 
~8ft..._} olnuıpıır. Bir lıan mUharebeai Gazete, bu itimadın, nblokruun şid- bam maddeyi artık btılamıyacaktır. 
~~da lngaizlerin bir avcı tnyyarui detlendirilmesi knrnnndan doğduğunu Ablokn, doğrudan doğruya Alman or-

İ riihn~tiir. ila\'c ediyor. uwıunun \'lll'Ultnnsına matuftur. Alman 
N0~ra, 5 (ö.R) -- lngiltere ile Yeni İngiliz fıallfnesi ordusunun demire ihtiyacı \'ardır. Ah-
i>~ f\t.:... &rasınô bu sene nakliyatı ya- etrafında ten.Jıltfer loka. Alınanyanın d ~ teminine kat'i 
' "4Tll .._.upuru · Çarşamba günü Al- şekilde mfıni olacaktır. 
'~~~ filolarının sekiz taarruzuna Londra, 5 (Ö.R) - Kral Jorjun riya- Fran.su gazeteleri de şwıları yazıyor: 

tane olmaktan çok fazla bir şeydir. 
Macaristan, etrafını hassasiyetle gö

utliyor. Bu tetik durUfU, kendisine 
kal'fl yapılacak veya dUfUtıülttek bir 
teeavüı.i.i önlemek içlndit.'> 

-ıww·--
.Alllerikall vapurları, 
mUharlplerin Uman· 
larma gttmlyecek... 
Paris, 5 (Ö.R) -- İtalyan Stefnni ajan

sı bildiriyor : 
Ceno\•ada bulwıaıı Amerikan vapw·

lan, mulınrlp devletlE-r limanlarına uğ
:rarnaınak emrini almışlardır. Bunun 
lizel'ine Marsilya limanına çıkaracalda
:rı hamulelerini Cenovada tahliye eyte
m!şlerdir. Bu mallar einıcndifer yoliyle 
Cenova&n Marsilyaya sevkedilecektlr. --·--l N G İLİZ 
. Sellrlerlnin toplantısı 

Paris, 5 (Ö.R) - Londradan alınan 
~ıaberlere göre Londraya da\·et olunan 
lrıgiltcrenin yakın Şarktaki .sefirlerinin 
l~psi pazartesi sabahı Londraya nıuva
sıılaı etmiş buluııacııklardll'. 

Sefirlerle Lord Halifok::-ın ve diğer 
nazLJ·lnrın görilsıncJeri derhnl baslıya
caktır. 

harp nm~ıri.rle istişarede bulunmak üze
ı-e Fransız abloka nazırı Monne bugün 
Londrayıı geldi. Öğleden sonra ablokn
ıutı şiddetlenditilm~ i hakkında görüş
ı nelere l1aşlandı. 

:m a == ••llD'• J 

SON HABER 

Bütün Amerika, 
Müttefiklerle beraberdir 

--~---~--~~z•x:~--~----~~-

Harbı M üttef i k lerİ O kazanması 
de herşeyi yapacaktır • • 

ıçın 
Vaşington, 5 (Ö.R) - Amerika ha

riciye enctımeni reisi Senatör Pittmnn 
demiştir ki .: 

• - Sumncr Vcls, şimdilik A\·rupada 
bir sulh ümidi mevcut olmadığım söy
lemekle, Avrupad.a esen havayı gayet 
iyi bir şekilde anlatml§tır. Şimdiki hal
de gerek müttefikler ve gerek Alman
ya harbin kız.ışmasını, iki taraftan biri· 
nin sırtının yere gelme<.:ini teıncnni cdi
yorlnr. 

MUttc!ıltl(•1·, galcbcıılıı kenel i tnrafla
rında kalacağına kanididcı·. 

Almanya, galebesinden emin olduğu
nu ilan ecliyor. 

Böylt• karışık bir zamanda Amerika
y a düşen iş, hadiseleri takip eylemek
tir. J.Iültc!iklcrln mU~Ul bir anında 
Vilsonun yaptığı gibi Amerikanın yar· 
ciıma koşup koşmıyacc ğı soruluyor. 

Reis Vilson şimdi yoktur. Fakat onlltl 
ruhu hMdmdir. Amerika milletleri, 
müttefiklerle benber oldultlannı gttle- ' 
nıcg<ı lüzum görmlyorlnr. 

Reis Ruzvclı te Vilson gibi hareket 
c.d<ıcek mid.ir? .. Diye sorulursa, buna 
ben cevap vereffi(:m. Fakat şuna kani
iıo ki Amerika, müU.efiklerin ~ 
sı kin maddi ve manevi her tUrlü {eda. 
lıı:Adığı yap:ı.cakur. Çünkü bunu yap
mak mooburiyetindedir. 

Biz Amerikalılar, insariların rahal 
nefes alacakları ,unlcrı bekliyoruz. 

İstiyoruz ki hUr bir dUnya, diktatör
leı·in zorbalığı altında ilrkmiyen, ser
be'lt dU.,,'lilnUp konuşan blr dünya niza
mı kurulsun .. 

Ve ben eminim, buna müttefikler 
muvaffak olacaklardır.• 

Müstakbel Avrupa haritasın ı 
müsteşara göstermemışler 

Vatinglon 5 (Ö.R) - Avrupada ı;ulh tctkilr.leri yaparak a\·det eden hari
ciye mÜ\ileşarı Sumner Vels, neşretUit bir tekzipte, Reyno ile koruqurke-n 
odach .mevcut bulunduğu iddia edilen müstakbel Avrupa haritası hikayesi
nin tamamen hayaldon ibaret olduğunu bUdirtnlştir. KonllfluAu devle\. adam
!an ile böyle bir had.tadan asli bahsedilıned.ilinJ. ilAve t'YlemlşUr. 

Finlandi yada altın • 
ıanesı 

açıldı, zınetler toplanı yor 
Hclsin.ki 5 (A.A) - D N.B. bllciiriliyor: 
BiltUn Finlandiyads bir altın iadesi açılmJilıl'. Yüzü.k \'e Aire 8ibi ıı:inet 

eşyuı toplannıata başlanmt.ttır. Bunun sebebi. harbln memleketteki atttn 
stoldn:n.o.ı lıı'Ok azalttn11 olmasıdır: 

Matbuat, vatanın müdafaasını kuwotlendinnek \'e i'ktısadi istikbalini te
min etmek üzere bu fodaklrh{!ı yaprnai.-ı halkı davet etmektedir. 

Yeni Fin • Sovyet hududu çiziliyor 
Hclsinki 4 (A.A) - · So\'ye L komisyonllc yeni hududun çid1meslno tevuaül 

edecek olan Fin koınis)'onu Viborga vasıl o\m~ur. Komis~·onlarm ih7.at1 
mesaileri iki hafta silrec:cktlr. 

Moskovada da Fin h~·cti i!~ S<tvyct ıniinıe illeri araınnaald müukereler 
devam etmektedir. 

Bir firavnuıı mezarı bulundu 
K:ılıirc 4 (A.A) - Sakkara'h'da beşinci Ulileye ıuenıup Firavun. UnasMı 

karılı ile ojluııun \'t'ı eşraftan Uç kl~ln cesetlerini ihtiva eden bir me:r.arıo 
meydana çikarılmı olduğu haber verilmektedir. 

Bir Sovyet vapuru, sil~h vükünü 
bır~kt1 , boş dönüyor 

Bocnos Ayrcs 5 (Ö.R) - ı.o ... Anceloatan jpLidai maddeler \ 'C sillih )rÜkli
yen bir Sovyct vapuru, hunları Vladivo..c;toga götürecek iken, seferden vaz 
geçmlı!lir. Vapur, hanlUlcsini hıraldıktnn sonra hareket edecektir. 

Buna sebep olarak, lngiliı: hnrp kaçaj!ı kontrolüntin nçık denizlerde ıklar 
tırılmış olması. gösl!"rili~~r. . 

Çin a5keri, .lapon20 milyon 
tara taarruza hazırlanı varlar 

------~~---x*x·~---------
Londra, 5 (Ö.R) -- Çin nıillt hUkü- w hangarlarını ~akmıştır. Japonyanm 

meti bir beyanname ne~reder"'.k bir çok üç ~ene dc,•an1 edem mllcadcleden soa
me~lcler arasında mukabil bir 1aamı- rn Nankinde kurduğu kukla hUkUmet, 
z.a geçmek !kl\rnn alındığı zamaıl yirmi ümitsizliğe dUşmUş olmanın en kat'.i hİt' 
milyon n kcr harekete getirilebil!'ceğini ch•lili olarak mUtalAa C?dilmektedir. 
hildimıi~tir. Hali ha~ııda dört milyon Bu hUkilıneU teşk.11 ed<:?n adamlar, 
asker hrmr blr \'aı:l:re-ttedir. Sekiz mil- joponları.n esiri '-'e oyuncağı olup şcref
.roıı asker de talim ct.Urilmekteılir.. İki terini kaybetnıi insanlardır. Çin ınilH 
gün cV\•el hlr Çin tr.yyare filosu. otuz hiikümcti bunlarl \·atnn haini olarak 
Japon tayyaresini tahrip etmiş ve Ja- ilan etmiştir. Bunlar. Çin kanunlarınm 
ponlnrın mi.ihim mühimmat dcp<:'larını en ıığıı· ceuılarmn -,arptırılacnklardır. 

t ~ OQUmqtır. lngiliz dostıoyerleri ta· inde toplanan ali şuraya yeni va7J!e MUttefıkler ve Alman harbi bugilne 
l-'~ ~ ~lan atet üzerine Alman tay- alan ıua.ırlar da i~rnk eylemiştir. kadar diplomatik mahiyette kalmıştı. 

St.en ilaçmağa mecbur edilmiştir. Bu toplantıdan sonra yeni nazırlar Fakat abt<>ktt dolayı Jy)e hıu·p fiiliyata 
Ilı~ tal'Yarelerden biri denue nuneKc } emin etm~erdir. geçmlıı bulunuyor. 
tu,_ \1 bldıığından ve tahrip Olumnu - Gazeteler, kabine dcğişil<liğiyle meş- Alm.~yada ~k yavaş yavat hak.Ud 
İdi. 

1 
~rda yüz yoku bulunmakta gul olmakta de":am ~c'~·orlar. çehresau gti9tan7or. Dü§mırn yakında 

l:ı~ ntilız hava nezareti, ln~iliz bo111- ı:n büyük deği~ldik Çörçilin vazife- teslim olmağa mahkumdur. 
h~n tayyaresinin Oaftimarlca. sa~ sinde görülüyor. İngiliz siyas1 mahfil- Bitaraflar, Auna.ııyCjya lıant mııclde 
t~ e ~!~ Alman ticaret gemisine lerinin bu husustaki mütalaası şöyledir: yetiştirlyorlars:ı hu clııı yakında iıttle 

İNGİLTEREDE EKZAK ÇOK 
Londra. 5 (Ö.R) - İnglliz iaşe neza

ı-etinden alı.nan ma1Uınata göre, hale11 
1 ngiltende mevcut yiyecek stoklarllllll 
İngiltereıı1n uzun seneler ihtiyacına kl
ıfi eelecek mfkdara balıı olduj'u an~l
rruştır. 

Vatikan S'itf!Ai, 1 (Ö.R) - Papanın 
naşiri efkt\n ölan Obserntore Romana 
gazetesi, Avrupa& sWh atmosferinin 
her CUn bira& daha ~fa uğnıdıtım kay
dediyor. 

Tuna ve Niyemen nehir
leri taştı, ölenler var 

Bclgrad, 5 (Ö.R) -- Tuna nchdnln 
gece vakti taşması büyük fclükctlere 
sebebiyet vermiştir. Tunanm la~ su
i&ı.·ından ı?inıali garbi Yugo~lavyada ba· 
zı kasabalar tamamen sularla örtlilınii 
ve binlerce ev yıkılını~tır. 

:. nrdımına koşmuştur. 
Londra, 5 (Ö.R) -- Tunanuı f.aşmasi

lc büyUk bir fellkete maruz kalan Yu
goslav~•ada blr çok insan o1dURU ha~ 
veriliyor. Belgrad sehri kıo;men su1ar1e 
iirtUlınUştUr. f.\~ ethaı haUıoda D. N. B. Alman ıFransada Daladiye ne ise ve nasıl edilecektir. 

c~~ ""erdiği. haberi resmen tekzip bir i~ görüyoı·sa İngiltl"rede Çörçll a~ni Almanynnııı muhasa1·as1 muhakkak-
~--- 11

• vazifeyi görecektir. ür.» · 

Yapılan bendler tahanuuül eclemeY~ 
No\iı.at hli 'bUyUk '\>il' f ac~ya ınaruı 
kalacak1ır. 

Ro•nnnyada 250 hin dl.ini.im ekilmiş 
.. rad sular altında ktılmıştır. 

:-•l'lfterı-.__. '--MINNd Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz ik.L&iadi 
lo -~··-• .,-ı-·-• I..ondra, 5 (A.A) - Royter ajansı. 

b~d, ndra. 5 (A.A) - Başvekil Çem- mebusların kabinede yapılan tad.IJAt ~--••••••••••••••••-•••••• .. •ı-.-.. 
1~rd/n. Avam. Kamarasında dahili iş- karşısındaki noktni nazarlarında ikiye T s • d Belgrad ile Budap~tc arasında şi

mendifer mUnakalAtı kesilıniftlt'. Bel· 
gradda nşağı mahalleler su altındadır. 

Pnl'ls. S (Ö.R) - Yt.ğmur ve karların 
c.rime i bütün Avrupada büyük tahri
batı nıucip olmu~lur. Litvanyada Nlye
men nehri. yllz clli n •den beri görül· 
men~ bir derecede yük ehniş ve tat
mışıır. Kaunasta yüz ev sular nlt.mda 
kalmıştır. 

~ıt • n bahsederek lngiltcre ile. Alman- :.yrıldıklarını haber vermektedir. Bir , ayy are ınemasın a 
~i ttra~~~ a bir muknyese yaparak de· _, f ,... kısmı Çembenayııın ırsattau istifade 
lıı.rı-:; Almanya harbe ınmamiyle hazır- ~derck hilkUmetin bir hnyatiyct kaza. TELEFON 
k11 l: 1'tır. Orada seferber edilecek baş· ııacağıw efkarı unıumiyeye açakça bil· "i ~tVVct kalmam~tır. öğreniyorum· oinnemiş olmasına teessüf ediyor.. Di
flol0 lllnnyndu işçi noksanı vardır ve ğer bir kısım dn hükümeti tenkitte 
tıı llİ.ırıl nlılarlo Çekleri, J\lmırn tarlaları- haklı olduklnrını, lrnblne deği. ikliğinden 
tırıdarrncğc mecbur etmek için Yatnnla- 1.>ilistif::ı.de söylemektedirler. Bunlar, 
t{ttii I'\ ç~kip çıknrmak emetiyle cürme deği~klrğin şalnsfordan ibaret kaldığını 
lall'ı ~ tl'n, e edilmek iı.-tcniliyor. Bizim esase n uzaklaştır1lan, yahut haşka va
'"ıtrd, u7~ (l\falrnm teşekkülıitımız) z:ifeler tayin edilen kimselerin yerine 
rı,İ~i ~ ~mır ederim ki bütün işçileri- intihap edilenlerin <1eleflerinden daha 
fa~ 1 cnu:z foutiyete getirmeğe mavaf- iyi olmadıklarını il5.ve ediyorlar ve 
~ ddo aınadrk. Bu kuvvetimizin son mahdut uznlı. bir h.trp kabine.si kınulma

BUOVH 

hed...., itte henüz ula mııdık demektir. Ru 
.... v ı ı sına itirazda bulunuyorlar, fak.at esa 

'<ltf!:'d o mak için büyük gayretle!' 
1 tYoru ı ~ .._ d 1 itibariyle uınunıi mütalaa Çeınberlayıun <>ah 2 , snırge air o arak bu sa-
tir~ 1~C' redilcn raknmlnn gözden geçi· mütemadiyen değişen ohvali karşılama-
q• 8~~ 'zlerin mil darı brr ay zarfın- ga ceht ettiği ve ou maksatln yapması 

r ddcsin" mdiiini ve vazi}'.e· ıcap eden her ~i yapmam~ da iJeri.. 
bilece i merkezindedir. IııleaelA 

FREDASrER 

GİNGER ROGERS 

Gibi iki hii~iik anatklrın yarattti'ı 
eşin~ ve eıruıaline ender te.adüf <'dilen 

BİR ~AHl-':...,EK 

Büyük dans 
A!!k . ilıt~ • , efMıııt - Se"'9ek ve snil.ıatk ihüy11<-ı 9erile1t hir erkeğin 

...,.. fed:ıkirilğl 

ATRICA: w.ıın,_ JURNAL No.. 8 SON DÜNYA HADiSATI 

İnsan znyinlı hakkındo kat'i haberler 
henüz alınamamıştır. 1300 kişi açıkta 
l:alnı.ışlır. Hilkilrnet, açıl..-ta kalanların 

~ 

• 
lzmir Bayanlarına 
Mühim Bir Fırsat 

HolJİ\ odun i\lın: .Fnctor markalı mukyaj \e ıııamulat111uı "ureti i:.iimaüaıi 
İımİI' lt•vatılarıınıı takdim ederi:ı. lhı m:ınıulıit a ~ıdaki giinlcrde n acl· 
resleri yanlı mai1t2alarda s:ttlŞtl lronn<"aki.ar. 
9-ll Ni an tarihlerimle :.n::ıt Jt-13 ve 15·19 d::ı ArR~Hida 382 numarada 

Nennin mapıMtnda .. 
1?·16 Nisan tarlhlerind~· saat UM~ ve l:i-19 dn Kenletalhnda 22 numara· 

da <;atalkaya mataza ında. 
16-18 Ni.qn tmtllllerindc ı,aat 



SARWBf DJOA ... 6 IOSAll CUllABftSI 

='"'""'111'" Cihan Hatun •11111111111111; 

- -- -- -~ -s· Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz ~ - -~ ve kudretlerini gösteren büyük E - = 5 ve Tarihi Afk romanı ~ - -iiıııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

J efrika: 23 YAZAN: Curci Ze_ydan ---- -
(Aydoğdu) Cih~mı görür görmeı. he· I bu derece sarahatle izhar etmekten çe

m~ yanına yaklaşarak babasının hali- kinecekti. 
1,j sordu. (Cihan) diğer cihetten babasının has-

Cihan: talığını düşünüyordu. Öyle bir hastalık 
- Sabahkinden daha iyicedir. Seni ki fena bir netice vermesinden korku

nıeOhü .ı;ena etti. (Saman) ın yerine kaş- luyordu. (Cihan) meziyet ve dirayet 
kt sen bana kardeş doğmuş olsaydın, itibariyle ne olursa olsun yine bir ka
M«M. Fakat sen onun fevkinde olacak- dm idi. Pederi vefat eder ise yetim ka
rı/'H. lacaktı. Kardeşinden başka kimsesi yok-

(Cihan) bu sözleri söylerken (Aydoğ- tu. O ise şayanı itimat bir insan değil
~ ondan bir çok manalar anlıyordu. di. Bahu..,us babasının (Mubiz} ve (Af
G&leri güldüğü halde dedi ki: şin) ile bir arada birleşip mahrem ko

- Sevgili Cihan! beni sevdiğine, her nuşmaları kendisini büyük bir endi.şeye 
t,Uiğc layık gördüğüne teşekkür ede- düşürüyordu. Bu gizli içtima kalbini 
,tn\. Babanı düşünüyorum. şiddetli halecanlara, fikrini muhtelif dü

- Afşin ile Mubizin geldiklerinden şüncdere, korkulara uğratıyordu. (Mu-
Mbcrin yok mu? biz) hır.<; ve tam~ ile, dcsisekarlıkla ma-

- Geldiler mi? Afşin de geldi mi? ruf bir adam idi. · 
Glttiğindenberi (Verdan) ı bir daha gö- O sırada (Zerdeşt) mezhebi iptidai 
ffrfledim. . safvetini kaybetmiş. kahinlik bir maişet 

- Evet, ilcisi de birlikte geldiler. işte vesilesi, servet toplamak aleti kesilmiş 
ben bundan korkuyorum. Fakat şimdi- idi. Dini cübbe ve külah giyenler her 
ti)(' beis yok. Ba~ sağ, salim kaldık- ne vasıta ile olursa olsun para topla-
<•··· maktan başka bir şey düşünmezler, ir-

- Şimdi onlar neredeler? tiHo ettikleri fenalıkların kirlerini dua 
- Babamın yanındadırlar. Babam ve ib:ıdet nümayi~iyle yıkamakta güç-

on1ar ile gayet gizli ve mahrem husu- lük cekmezlerdi. 
sat• hakkında konuşuyor. Yalnız bana Filhakika dini akideler müruru ı.a
lısülr isem kalabilirim diyerek müsaade mania eskiyip te hizmeti diniye ~ervet 

• etti. Onların yüzlerini görmemek için ve ikbal hırslarının eline diişerse emri 
erada kalmamayı tercih ettim. Seni de din büyük bir fc~ada u~rar. Öyle bir hn
görmck istiyordum. le uğrıynn bir din insanlar için dinsiz-

- o halde onlar babanla gizlice ko- likten ziyade muzır olur. Maam,afih bir 
nuşuyorlar. Bu müzakere uzun sürer din övle bir halde kalamaz. Mutlaka 
:zannederim. Pek az bir zaman sonra muslihler yetisir, onu o şaibelerden te
dönmek üzere buradan gitmeme müsaa- mizlerJer. 
de eder misin? (Cihan) haiz olduğu dirayet ve fera-

- Burada beni yalnız bırakıp gitmek set kuvvetiyle din adamlarının bu gibi 
doğru mudur? hallerini anladığı için onlara büyük bir 

_ İstersen kahrını. Nasıl istersen öy- tea1H1k ve irtibat göstermezdi. Babası
le yaparım. Fakat gidersem çok kal- nın dini olan Zerdeşt mezhebiyle mütc
mam, hemen gelirim. deyyin idi. Fakat o mezhebi ne iyi <ın

- Peki, HUda HUrmüze emanet ol lamış, ne de ciddi bir surette tetkik et-
Geç kalma. miş idi. Yalnız o mezhepten doğarak o 

(Aydoğdu) Cihanın Hi.irmfü:e zikret- ndetlcr · içinde büyümüs idi. Sair Adat 

d ve ahlnkı da o suretle iktisap evlemlc;ti. 
~ni göriince dur u: Netckim avan;ın ekserivctinin hali bön-

- Bu sözlerinle hatırıma bir şey gc- " 
tirdin, sormama müsaade eder misin? ledir. Bunlar küçükli.iktc gördi.ikleri 

(Cihan) (Aydoğdu) nun gözlerine ba- din ile mütedeyyin olurlar. Bilfthara bü
bnca ne düşündüğünü anlıyarak cevap yüyüp le her şeyin hakikatini anlamağa 

b::1§1adıkları zaman mensup oldııkları 
Tenli: dine miiteallik bazı hususatı . avanı ten-- Benden Hürmüzü soracaksın 7.an-
nederim. Sen baxka bir din ile müte- kit ve muhtacı ıslah ~örUrler. Fakat iti

yat. alışılan şeye kalben ve aklen esa
~insin, değil mi? ret, görenek ve emsali avami1in tesiriy-

(:Aydoğdu) Cihauın ferasetine, sürati le o şeylere karşı müsamahakar davra-
lıatiltaline hayran kaldı: nırlar. işte bu itibarla din insan icin 

- Evet, onu soracaktım. 
_ Sana tAbi olacağım. Hangi din ile cinsiyet ve milliyet hükmlinü alır. Din 

için gazaba ~elinir. Dinin nusrat ve mü
)nÜtedeyyin isen ben de 0 dini kabul zahe:retine koşulur. Irz, menfaat na!'lıl 
tdtteğim. Çünkü ne bu dünyada, ne de müdafaa olunursa din de öyle bir gay
a'Mrette senden ayrılmak istemem. 

(Aydoğdu) Cihanın kendisine ne de- retle müdafaa edilir. Bunun için insa-
~ merbut ve tAbi olduğunu anlıya- nın o dini siyanet etmesi farz olduğuna 

kani olması meşrut değildir. 
Mlr tebessüm etti: (Cihan) Mubizler ve sair rüesavi di-

- Cihanım! Senden bir sual daha so- niyenin sözlerine itimat etmediği gibi 
raeağım. Buna da müsaade edersin de- onlardan hiç te korkmıyordu. (Afşin) 
fil mi? birJikte olmasa idi (Mubiz) in kendi 

- Söyle. b b 1 
- Anlıyamadığım bir sebepten dola- a a.~iy e gizlice içtima ve müzakere 

)'I "nlidemin Irakta ikamet etmeyi son etmesine o kadar hüyiik bir ehemmiyet 
4'ettcc arzu ettiğini sen de bilirsin.. vermiyecekti. (Cihan) Afşinden belli 

bir sebep göstermeden 1lt'fret ediyordu. 
(Cihan) Aydoğdunun .sözünü kese- Bundan maada askere ve adamlara ma-

:reJc: lik kuvvetli bir hükümdar mevkiinde 
- Sen nerede ikamet etmek istersen bulunduğundan dolayı ondan korku

ben de orada ikamet edeceğim. Sen ne- yordu. 
rede bulunursan benim için dünya ora- Kızcağızın bu hissiyatına rağmen ha
sıdır. (Fergane) de ve sairedeki alaka- bası bilfikis (Afşin) e fevkal5de itimat 
kırtftıı:nn hiç ehemmiyti yoktur. gösteriyordu. Hülas."t (Cihan) sanki bir 

- 1şt şimdi bütiin dünya saadeti be- hissi kablelvukudan korkuyormuş gibi 
nitndir. Mesut olmamıza hiç bir hail (Afşin) den çekiniyor, onun ismini bi
y()'ktur. ~imdi müsaade et, sevgilim! be- le ic:itmrk istemivord ı ı 

Ankara Radyosu 
---~---

811 G 'ON 
--*--

DALGA 11Zl1NLUGl1 
1m m. 183 KCL/Ut Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kc:a./ ZI Ww. 
T. A. P. 31.'lt m. Mt5 Kes./ 2t Ww. 

13.30 Program ve memleket saat ayan, 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
13.50 Müzik 
ÇALANLAR : Ruşen Kam, Cevdet Ko. 
ı.an, Vecihe, ~şat Erer .• 
OKUYAN : MüZEYYEN SENAR 
1 - Hüseyni peşrevi 2 ~ Rahmi bey 
Hüseyni şarkı (Kimin mecburu hüsnü 
anısın) 3 - M. Celalettin Pş. - Hüsey
ni şarkı (Sevdiğim t;emalin) 4 - Sadet
tın Kaynak - Güliıar türkii (Bağrıma 
taş basaydım) 5 - Fahri Kopuz - Hicaz. 
~arkı (Bir gececik s-:vdiğim) 6 - Uşşak 
koşma (Ahuzara düştüm) 14 15 Müzik 
Halk türküleri, oyun ve kaşılr havalan 
Sadi Yaver Ataman ve Aı.iz Şt>nses 
14.30 Müzik : Riya54!ticümhur bandosu 
(Şef : İhsan Künçer) 
1 - Simeon Rok : Marş 
2 - V eber: Klarinct için konser 
3 - Glainka : Madritte bir yaz goocsi 
4 - G. Verdi : Trovator operasından f. 
5 - P. Lincke ıBoğaziçinde- (Enter .. ) 
15.15 - 15.30 Müzik : Melodiler (Pl.) 
18.00 Program ve m~mleket saat ayarı 
18.05 Müzik : Radyo caı. orkestrası 18. 
40 Konu~ma (Yurd bilgisi ve sevgisi) .. 
18.55 Serbest saat 19.1 O Memleket saat 
ayan, Ajans ve meteoroloji haberleri.. 
l&.30 Mi.izik 
CALANLAR : Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Vecihe, Reşat Erer .. 
OKUYAN : MUZAFFER İLKAR 
1 - Hicazkfır peşrevi 2 - ZekAi Dede 
Hicazkar ağır semai (Gülşende hezar) .. 
3 - Leyla hanım - Hica7.kar şarkı(Ner
desin ncrde acep) 4 - Mu. Sebahettin 
Hica7..kar xarkı (Emineınin on beşe gir
di yaşı) 5 - Hacı Arif - Hüzzam şarkı 
(Meftun olalı) 6 - Yesari Asım - Hiiz
zam şarkı (Yine kalbim taşar ağlar .... ) 
7 - Faiz Kapancı - Hüzzam şarkı (Bük
lüm büklüm sırma ~çın) 
OKUYAN: MÜZEYYEN SENAR 
1 - Kemal Emin Bora - Uşşak Şarkı 
(Bağı hüsnün o güzel gülleri soldu 2 -
Dede - Rast şarkı (Karlı dağı aştım 
geldim) 3 - Hristaki - Rast şarkı (Çalı
ma bak efede) 4 - Şerif İçli - Mahur 
ı<nrkı (Alamam doğrusu desti emele) ... 
5 - Mahur saz semcıisi 20.10 Konuşma 
{Günün meseleleri) 20.25 Müzik : Fa
sıl heyeti 21.15 Müzik : Küçük orkestra 
\Şef : Necip Aşkın) 
1 - V. Ganglbcrger : Aşk çanları 
2 - F. Rckwnvald . Ginzingdc (potpuri 
3 - Jac Grit : Mayıs İhtişaım (Vals) 
4 - Beethoven : Menüetto (Sol majör) 
5 - Villy Koestcr : Hind ninnisi 
6 - Jac Grit: Marş 
7 - Alois Paclıern<:gg : Viyananın cazi
besi .. 22.15 Memlekd saat ayan, Ajans 
haberleri, Ziraat, esham, tahvilat, kam
biyo, nukut borsası (Fiat) 22.30 Konuş
ma (Ecnebi dillerde - Yalnız kısa dalga 
postasiyle 22.30 MUzik (Cazband (pl.) 
(Saat 23.00 e kadar yalnız uzun dalga 
postasiyle 23.25 - 23.30 Yarınki program 
ve kapanış .. 

Demirelli 
İkinci kordon (Cümburiyet Mer

kez bankası arkasında) 88 numara
raber gelmiş olduğum heyeti mahsusa
ya biraz gideyim, bir bahane i1e on1ar
dan kurtulup tekrar döneyim. 

- AIJaha emanet olarak git. iste sim
didf.n ic:t ... diğini yapıvor. !'enin Allahını 

- ı da hususi muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 

[ B O R S A 1
1 saat ondan 12 ye, üı~ten altıya kadar 

kabul eder .. 

- - - --- -------__. r TELEFON : 3287 .......................... tanıyorum. 

(Aydoğdu) büyük bir incizap ve mef
tuniyet ile gülerek Cihana veda etti. 
(Verdan) ı çağırmak için adam gönder
dikten c:cmra oradan miifarakat eyledi. 

-18-

(Cihun) sevgilisinin müfarakntini gö
rürken kalbi kendisinden ayrılıp git
mt-k istiyOl'du. Fakat hemen kendini 
topladı. (Aydoğdu) ya karşı meftuna
ne tnsrilı:ıtında biraz ileri gittiğini zan
nt>.divordu. 

L."ıkin mazur idi. Çünkü asalet ve ser
•et itibariylP ondan yüksek bir mevki
de idi. Kendisine bu suretle cesaret ver
mese icli ihtimal ki o, fikrini, hissiyatını 

ÜZÜM 
178 Albayrak 
159 Üzüm Tarım 
91 Ş. Remzi 
48 Öztürk Şirketi 
11 Vitel şür. 

487 Yeklın 
545284 i Dünkii yekun 
546271 ! Umumi yekun 

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

ZAHİRE 
241 Balya Pamuk 

9 50 
11 
10 50 

9 50 
15 75 

43 

10 50 
15 50 
15 75 
10 
15 75 

9 50 
11 50 
13 25 
16 
18 

61 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BeyannarTıe 

6 HİSAN CUMAR'J'ESJ ViLAYE2'İMİZDE 
ÇOCUK YAZJMJ GVNVDVR 

Bu sayım 7 dt:n 16 yaşına kadar olan okula gitsin gitmesin tahsil çağında-. 
ki çocuklnrın mikdnrlarını doğru olarak öğrenmek maks."tdiylc yapılmakta-: 
dır .. Bunun için : S 

l - Yazım güııü evlerde izahat verebilecek bir kimsenin bulundurulması: 
2 - Yazım iı.-in kapınıza gelecek memurun soracağı ~e}iere doğruca v~S 

tezce cevap verilmesi. . S 
3 - Ynzımd::ı a ağıda gösterilen ynşl::ırdaki çocukların yazdırılması la-: 

umili~. S 
Yamn günü bu lesbit işine muhalefet gösteren ve du~ru cevap vermiyenE 

vatandaşlar ve bu işlere muzaheret göstermiyen mahalle mümessilleri ve: 
vazifelerini verih:n cınlılere göre yatımıyan Yazım memurları hakkında 1554E 
Numaralı kanwıa göre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya kadar• 
hapis cezası verilecektir. 

:Sayın İzmirlilere duyururum. 
: MilılcH Rum1 
: rn:r 1349 
-: 11:32 1348 
E rn:n 1347 
: rn:ın 1346 
: 1o•l 

Yaş 
7 
8 
9 

10 
11 

İzmir Valisi : ETHEM AYKUT 
Milldi Rumi Yaş 
1928 1344 12 
1927 1343 13 
1926 1342 14 
1925 1341 15 
1G?A l'U.n 1 11: 

l PARİS FAKÜLTESiNDEN 
~ DİPWMAU 
j, DJŞ 'J' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalanın her cün sabah saat t 

dan başhyarak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numaralı muayene
hanelerinde kabul ed.erler. j TELEFON : 3921 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Mevsimin en bi.iyilk programım 

görmcğc koşunuz .. 
İki fe,·kaladc riliın birden 

BUTtlKCAZ 
Kuv\'ctli mcv.ıu.. Hol müzik.. Zen
gin dekor ... Muhtelif danslarla süs· , 

knmi~ ndis bir filim.. il 
Oynıyardar Dünyaca maruf üç si-

nema yıldızı .. 
(Tiron Pover) (Alis Fey) (Don 
Am~) 

İkinci şaheser filim .. 

MOT O 
KatWer lıuJübünde 
Baştan başa heyecan kasırgası 
Aynca : Metro jumal son hidlııat.. 
SEANSLAR : Her gün 4 - 5.40 ve 

9 da.. Cumartesi, puar 12.38 Z.38 

DOKt'OllUlf KO,&ti : 
-················-
Duya-n Farkı 

Duygu işine fikir karıtınca insanlar 
arasında büyük farklar bulunduğunu 
herkes bilir. Kirniei eöy]enilen .&zü ça
buk anlar, ona zeki in .. n derler. Kimi
ai de geç anlar, öylelerine de vurdum 
duymaz. 

Yalnız görmek, İ§İtmek gibi baıit 
duygularda da inıanlar arasında fark 
bulunduğu pek de gözümüze çarpmaz. 
Gözlerinde yahut kulaklarında bozuk
luk bulunanlar müateana, kendilerini 
normal bulanlardan bir kaç kişi hep 
birden bir şeyi gördükleri yahut bir aes 
işittikleri vakit zamanda gördüklerini 
veya işittiltlerini zannederler. 

Halbuki, otomobiller ve tayyareler 
çoğaldıkça normal sayılan inaanlar ara
ıındae da duygu bakımından, derece 
farkından başka, birde zaman farkı bu
lunduğu aabit olmaktadır. Şimdi otomo· 
bil ,oförü yahut tayyareci olmalc isti
yenlerin muayenelerinde duygu zama
nını ölçmek büyük ehemmiyet almı,hr. 
Bunun sebebi kolayca takdir olunur: 
Otomobil toförünün, tayyarecinin it· 
leri duygu)armın keakinliiine bağlıdır. 
Görmekte, işitmekte gecikirae türlü ka
zalara eebep olur. 

Bu duygu farkını, .ilk defa, lngiltere
nin meşhur Grenviç raııathanesinde bir 
aıtronom anlamıştı. Ondan sonra ast
ronomların hepıi dikkat etmişler ve ge• 
ce taraaaut ettikleri yıldıltların teleskop 
adeaeıi üzerind~ki telin hizasına geldiği 
zamanı kaydetmek işinde şahsi farklar 
bulunduğunu anlamışlardı. Gökyüzü 
mütehaaaıslannın duygu farkını anlama
ları yüz yıldan ziyadeeaki olduğu halde, 
yeryüzünde hadiselerle meşgul olanların 
işleri o kadar ince olmadığı için, otomo· 
bil ve tayyare kazaları c;oğalıncaya ka
dar bu farka ehemmiyet veren olma
mıştı. 

Şimdi herkesin duygularını ölçmek 
için iletler varsa da, doğrusu, bunların 
neticelerine de büsbütün güvenilemez, 
çünkü o aletlerle ölçenler de insan ol
duk.lan için onların kendi duyguları da 
İşe karışır. Bir kaç yahut bir çok kişinin 
duygu /arkını bulmak için bepainin aynı 

IZMIR iKiNCi tCRA 
~UNDAN: 

MEMURLU-

Emlak ve eytam bankasına ipotekli 
olup artbnnasına karar verilen b·mirde 
Fatih mahallesinde Berber Osman ıo· 
kağanda (yeni .akak nosu 411) taj no 
3,5 ve tapu kaydına göre ada 496 par-
sel 2 1 numaraaında kayıtlı ve sair lü
zumlu İzahatı doıyaıında tapu kaydı ve 
vaziyet raporunda yazılı 6000 lira kıy
meti muhammeneli evin mülkiyeti açak 
arttırma euretiyle ve844 nolu emlak ve 
eytam b8nfa:a91 kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak Üzere arttırması 
15 /5 /940 Çar§Smba günü eaat 14 de 
icra dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. Bu arttır
ma neticeainde aatl§ bedeli her ne olur-
sa olıun en çok artbranın üzerine ihaleai 
yapalacaktır. Satıt pqin para ile olup 
mü9teriden yalnız yüzde iki buçuk del
laliye maırafı ahnır. ipotek Nh.ibi ala-
caklılarla diğer alacaklıların Ye irtifak 
hakkı eahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını it hu ilin tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı müıbite-

leriyle birlikte memurİyetirnize bildir
meleri icap eder. Aksi halde baklan ta
pu aicilinde ma1Gm olmadıkça paylaı
madan hariç kalırlar 4 /S /940 tarihin
den itibaren prtname herkeae açıktır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk temi
nat akçası veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 939/1392 doıya numara
aile lzrnir ilUnci icra memurluğuna mü-
racaatları ilan olunur. 1195 ( 64 7) 

OPERATÖR DOKTOR 

A hmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatöra 

Her giin öileye bUr Fnmaz basta
nesiade, iiğleden IODn Blriııd Bey• 
ler eokaiuwla.- No. U... , 

TELEFON : Z31t 

Kadın bastabkları ve 
Dolam NtitabasSISI 

Doktor Operatör 

Nure~~in 
ADISON 

Hastalarını her gün Tilkilikte Ev
liyazade sokak Orta okul karşısı No. 
22 de kabul eder. 

YAZANı O... G. A. 

kimse tarafından muayene edilmesi )l
zundu. 

Bundandolayı, normal Ayılan İnNn
larda duygu zamanının tayini de güç
tür. Elli bin kiti üzerinde, tabii ba,lca 
kimaelerin elde ettikleri neticelere göre 
vaaati heaapla duygularımızın en keskini 
temas duyguaudur. Bir feyin cildimize 
temas ettiğini duyup bir aksülamel yap· 
mak için bir aaniyenin binde l .f5 i ka
dar bir zaman geçer. Ondan ıonra ifit
.pıe duygusu: Bir aaniyenin binde 15 O ıi 
görme duygumuz daha tenbel: Bir N• 
niyenin binde 19 5 i kadar bir zaman 
jater. En tenbel duygularımız da kolcu 
ve lezzet duyguları: Bir saniyenin binde 
860 ı kadar bin zaman. 

Medeniyetin duygularımızı körlqtir
diii öteden beTİ iddia edilirdi. Bu iddi
anın doiruJuğu da ölçülerle sabit olu
yor: Amerilı:ada medeni aayılanların te
maı duyguları bir saniyenin binde l .f5i 
kadar bir zaman içinde belli olduiu 
halde, medeniyetsiz aayılan yerlilerde 
yandan bile az, binde 70 bir zamanda 
hasıl oluyor. 

Fakat, duygu ·zamanı bir çok hallere 
göre uzar, kaaalır. Meseli klflll eoğukta 
insan daha çabuk, yazın aacalı:ta daha 
geç duyar. Yorgunluk, uykuauz.Juk duy
guları körlettirir. Alkolün de duygulan 
körleştirdiği, duygu ölçen aletler daha 
icad edilmeden çok önce bilinirdi. Bu
nun gibi - adları üatünde - uyuıtu
rucu maddelerin hepai. 

Çocukta duygu - zannedildiğinin 
aksine olarak - iki miılinden ziyade 
bir zaman gecikir. insan büyüdükçe 
duyguları keslUn olur. Bu da dikkat ve 
mümarese tesiriyle. Zaten herkesin dik
katle duygu zamanını kısaltması müm
kündür. Ancak bu da bir yaşa kadar: 
Y etmi~nden aonra bütün duygular ya· 
vaılar, çocukluktakinin yarJSına, daha 
azına bile, iner. 

Kadınlarla erkekler araaındaki farka 
gelince, b;. cihet timdilik kaydedilme
mişae de bayanlar arasında tayyareci 
olmak isteyenler çoğalırsa onun da öğ
renileceği şüphesizdir. 

ııMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Akdeniz mahallesi 1328 sayılı 

eokakta 7 nci adanın 28,25 metre mu
rabbaındaki 8 / 3 ıayılı arsasının satışı. 
yazı işleri müdürlüğündeki ş.artnamea.i 
mucibince açık arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 226 llra olup ihaleıi 
22/4/9.fO Pazartesi günü aaat 16 da
dır. iştirak edecekler 1 7 liralık teminatı 
İl} bankuına yatırarak makbuzile encü
mene gelirler. 6, 11, 16, 21 (653) 

.. 
IZMIR BiRiNCi tCRA MEMURLU

~UNDAN: 
Konya vilayetinin Hadim kazaaının 

Pirler gönder köyünden Sıra mahallesi 
Şamlı oğullanndan Hüıeyin oğlu Haaan 
tarahna: 

hmirde Yorgancı Mustafa Süleyma
nın adi tak.ip yolu ile 144 lira alacak id
diası ÜZeTİne namınıza çıkarılan ödeme 
emri ikametgihınızın meçhul kalması 
do)ayıeiyle iade edi1mi• ve ilanen tebli
ie karar veTilrnittir. 

Tarihi ilandan itibaren bu borcu on 
gün iç.iade ödemeniz takibe veya borca 
kup bir itirazınız varsa yine bu müddet 
içinde bild irmeniz akei halde icra iflia 
kanununun hükümleri dairesinde taki
bata devam edileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Doktor BaktriyoloA 
Hamza Orhon 
DAHİLi VE SARI 
H astabklara bakar 
Denizli ve civannd.aki, ciğerlerine 

hava verdiren hastalara 
Pünemotoraki<; tntbik eder .. 

ı., ADRES : Denizli Belediye elektrik 
{abrikuı karşısında hususi muaye-
nehanesinde... • 

1-M 

DOKTOR OPERA.TOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

.Mü~bassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çocııh ltastaJılılaıtı 

Mütalla.ssısı · 
Hastalannı her giln saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi .kıliniğin
de kabul eder. 

Satılık 
Kemenlb " KesteDi caddelerinde beton anneden yeni yapılmif 

mükemmel ve mmıtazam sekiz dükkin toptan veya ayn ayn 1&• 
• • • • .A. • • .a LY Vedlıda •• • 

iZMJK siciLi 'DCAU.'T llEll1JJI" 
LOOUNDAN: 

Tescil edilmiş olaır (Oto-traktör 'flitk 
anonim şirk.eti) nin 15-3-940 tarihinde 
adiyen toplanan umwn! heyeti zaba_. 
mesi ticaret kanunu hükümlerine ıör'! 
&icilin 2701 numarasına kayt ve -
edildiği ilin olunur. 

1 : Zabıtname 
İzmir sicili ticaret memurluğu retınl 

nıührü ve F. Tenilt imzası 
ZABITNAME 

Oto-Traktör Türk Anonim şirketi }ıjt
sedarlar umum1 heyeti senelik adi toP'" 
lantısı tanzim olunan hissedarlar ceh'e
linde isimleri yazılı hissedarlar ~ 
oldukları halde bugün şirket merkezİV 
oe 15 Mart 1940 Cuma günü saat 14 t• 
yapıldı. . . 

Şirketin yüz bin liralık sermayesiniJI 
()9.500 lirahk kısmına malik 8 hisseda
rm usulen duhuliye vurakası alarak ~ 
timada hazır bulunduğu ve bu sureP'"" 
<>tatünün 48 inci maddesinde muayY~ 
içtima nisabının meveut bulunduğu go-
riildü. L-t• 

Hükümet komiseri sıfatiyle uı..-
mmtaka Ticaret müdürü muavini Ba1 
Cevdet Arıkut toplantıda hazır bulunU" 
yordu. t 

Umumi heyet toplantısına ait dave 
ve ilAnlarm usulUnde yapı1dığı bittet
kik anla.şıldı. 

Meclisi idare reisinin içtimada h~ 
bulunmaması yüzünden statünün 58 ill' 
ci maddesine ~evfikan idare he~eti tar~ 
fından irae edilen Bay Charl Gıraud r 
yasete geçerek celseyi açtı. )1 
Hazır bulunan hissedarlardan en ço 

hisseye malik bulunan Bay Aziz paket 
ve Bay Hakkı Bayman rey toplama~• 
memur edildiler. 

Reis ile rey toplamağa memur olaJl" 
lar Bay Hakkı TUregünü katipliğe seç
tiler. 

Bundan sonra ruz.namenin müzakere· 
alne geçildi. A • 

İdare heyeti ı·aporu ile bilanço, kar v 
ft . ....u· zarar hesabı ve mevcudat de erı ve,.. 

rakıp raporu okundu. . .• 
İcra edilen mUzakere neticesinde ı~tı. 

{akla aşağıdaki kararlar ittihaz olun. ~~ 
1 - İdare heyeti raporunun tasvıb 

ne. b"le 
2 - Bilanço kar ve zarar hesa 1 

• 

mevcudat deft~rinin tasdikine ve idare 
heyetini teşkil eden zatların geçen ~ 
neye ait muamelattan dolayı zimmete-
r-1;.iıı ibrasına. 1ı 

3 - Kar ve za1ar hesabında yazı 
kardan nizami ihtiyat akçesind~ ~a~ 
da 9576 lira 76 kuruş fevkalade ı.hü~·r 
t'kçcsi tefrikine ve ınütebakisinın 1

t 
numaralı kupon mukabilinde ve bebe 
hisse senedi için iki lira 37 kuruş 70 saıı· 
tım olarak hisse sahiplerine tevziine. 

4 - İdare meclisi azalarına geçen f 
ne zarfında yapılan içtimalar ile g~ e; 
cek sene yapılacak içtimalar için be 1~. içtima huzur hakkı olarak hazır: bu 
nan aulara iki.şer lira verilmesıne. U· 

5 - Gelecek hesap devresi için ~11ti· 
rakıp olarak Bay Şefik Çullunun 111 

•• 

babına ve geçen sene mürakıp ücrkc~ 
•• a lr 

rıin 150 lira ve gelecek sene mur 
lik ücretinin 150 lira olarak tayinine· n· 

6 - Meclisi jdare azasından heı: b8 e-" 
gi birinin şirketl.e n~u"Jmele.!.apabılıJl eJe 
leri veya şirketin ıcra ettıgı muatl1 e
nevinden bir muamelede bulunabilıll ~ 
leri hususunda kendilerinin mezun 
hrunalarına karar "'erildi. . c:i• 

Ruznamede görü~-Ulecek başka bıt e
bet kalmadığından ic:timaa nihayet "' 
rildi.. ~ri 

Ticaret vekaleti nıu~akıp ko J{AtİJ' 
Reıs laı'l 

Rey toplama memur dııf 
Dosyamızda mahfuz aslına ~ 

OTO-TRAK R ti 
Türk Anonim şirke 

imza okunaın~ 

IZMIR DöRDONCO iCRA pAf.· 
MURLU~UNDAN: n~Y,4 

AÇIK ARTTIRMA iLE PAıv-
ÇEVRJLECEK CA YRI MENKUL: t't" 

lzmiTde Fevzi paşa bulvarında 
1
_. 

mal paşa bedestanında 9 taj nolu a • 
iken üzerine yapılan bina no 20. ,e• 

(800) lira (00) kıymeti muha111'\ıe 
neli işbu gayri menkul a~ık arttırın& 
satılacaktır. Cuf11• 

Birinci arttırması 10/5 /940 dt-
günü ııaat 1 l / 30 da dairemizde icr• .ede 

. B c• 75 ·9betı11 
lecekhr. u arttırma ,o nı te• 
bedel verilme:uc ancak arttırınanı~ rı· 
ahhüdü baki kalmak ş.artiyle ikin~~ ~.t 
tırmada 25/5/940 Cumartesi günu :ur· 
11 /30 da yine dairemizde yapJ•c•.,,de 

5 · beli Bu arttırmada da keza % 7 nuı I 1'•• 
talip zuhur etmene satıt 228~ n° :kıl•• 
nun ahkamına tevfikan gen bır ~ 
caktır. Bu gayri menkul üzerin~e -"" 
talebinde bulunanlar ellerindekı r üı•• 
veaaikle birlikte 20 gün içinde rn ı•• 
nat etmelidirler. Aksi halde hak1ar;1,.,. 
pu ııicilince malfun olmadıkça p•petİ" 
madan hariç kalacaklardır. S•tıf 1,. 
para iledir. ~iı iki buçuk dellaliye "':f11• 

h .. . · · <:.rtn .. pu arcı muşterıye aıttır. -r- h 1)tt' 
30/4/940 tarihinden itibaren fsıl• 
sin görebilmeııi için açıktır. Da~ll iı.İ" 
malumat almak isteyenler da.ırertl rna~ 
939/296 dosyasına ve münad•Y(;s2) 
racaatları lüzumu illin olunur~ 

- t1.A• 
KUŞADASI ASLiYE HUKUK 

KIMLi~iNDEN: 
Dosya No. 72/940 

011
dl' 

Kuşadasmın Çamlık istasY0r Jt,rı· 
oturur Niğdeli Ahmet kızı ve Asa ,,bııl 
ıı Nazike tarafından kocası tsııı.Y"dıı 
dl\fi tayyare topçusu ikinci batar dıı.' 
Asaf ö:zkan aleyhine açtığı bo_şanrnj,es• 
vaaında müddeialeyhin gösterılen ~ •• Je 
te bulunmadığı beyanile davetiYj51 :,,ııf 
edilmit ve ikametgahı mechu1 bu ~1111191· 
olması haıebile tebliğatın ilanen ıc 
na karar verilmittir. 1,/91,0 

Bu husustaki muhakeme 18/ t 1 J, 
tarihine müaadif pazarteıi günü ••• 
de bualulnu• olduiunc:lan k · 



---·------~ -- . - --- ~~- - - - -
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Vefa 
. 

Çocuklarınızda Gördüğünz: 
Hazımsızlık, Karın ağrıları, - Karın şişmeleri, ·Burun 

____,_~~--.--..~--.,__~...._ 

Halsizlik, Kansızlık, 

",nakad kaf_!_n~c:ısı, Uburl~k, Baş ~i>nmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sinir 
1 it• -· 

halleri, Gece korkuları, Görmede, işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller; 
-.-~~~~r.;-~~~~~~~~~~~~~~-----"":=----.._:~--=~~~~~~~~.:;__-=-

H~ç. korkmayınız! 
... 

• 
. ~ 

Bunlar yeyip lçDen rşeylerin temiz ve saf olniamasından' dolayı IJarsalılarda yetişip üreyen ve lıanlarımızı emen solucanla~ın tesl• 
rldlr- Bunlardan lıurtuJmalı için Eczaneden 8' · bir lıutu alınız- Ve lçlndeJd tarife mııc:I· 

IJlnce Jıullanmız. a· _,,, Derhöl Jıurtulllf'SUnuz •• 

Her .eczanede kutusu 20 kuruştur n l ll, SAN TA ısmıne dikkat 

:····················································································· 

~ Devlet Demir Y ollarındon ~ 
.•.....•.............•••..•.•...........................................•.•.......... : 

Benzin Alınacak 
D. D. YOLAARI 8 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
idaremiz İçin 13600 litre ( 10000 kğ) benzin şartnamesi v-eçhlle satın alına

caktır. Açık eksiltmesi 15/ 4/940 Pazartesi günü saat 11 de Alsancakta işletme 
binasında yapılacaktır. Muhammen bedel litresi: ( 18: 30 kuruş hcsnbile mee
ınuu (2488) lira 801turuı olup isteklilerin ( 186,66) liralık M. teminat mak
buzlıırile muayyen vakitte lcomitıyona gelmeleri lazımdır. Şaranamesi işletme 
kaleminde görülebilir.. 30, 2, 6, 9 1093 (S68) 

DEVi.ET 1.İMANLARI iŞLErME U. M •. İZMİR 
IUBUI MIJDVRLIJOVNDEN : ' . 

1 - 1940 yıla Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıs ayının son 
günilne kadar iz.mir limanında kereste boşaltma işleri kapalı zarf usuliyle ek
•iltıneye konulmuıtur. 

2 - lı tekilleri ıartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel altı bin 
lira, muvakbt teminat (.-4SO) dört yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler devlet limanları işletme U. M. lzmir fubesinden bila bedel 
alınır. 

4 - Eksiltme 18 Nisan Perşembe gÜnü saat 11 de devlet limanları işlet
ıncat lzmir oubesinde yapılacakhr. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı ola
rak mezkur gün saat 1 O da verilmiş bulunacaktır. 

S - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme saatinde 
h~ır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerini nihayet eksiltme günü saat 1 O da gel
~~ ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki ola
ılccek gecikmelerden dolayı idare mcsuliyet kabul etmez. 

31. 3, 6, 9 1 109 ( 602) 
...__ ________ ------------·------..,...--

DEVi.ET UMANLARI İSi.ETME Uç M. iZMİR 
fi/BESİ MUDVRLtlOVNDEN : . . 

1 - 1940 yılı Haziran aYJnın birinci gününden 1941 yllı Mayıs ayının son 
~UnUnc kadarı Alsancak şimendüfa iskdesine yanaşan vapurların :> ükleme. 
0 ota1tmn i41eri kapalı za.d ı.ısuliy!e ckailtmeye konulmuştur. 

2 ~iş şekilleri ıartnıunc;dedic, Bu şekillere göre muhammen bedel beş bin 
lira, muvakkat teıninat (3 75) üç yetmiş v~ liraiıır. · ' 

3 - Şartnamelc.r devlet limanları işletme U. M. lzmir şubesinden 'llıla beael 
fllırıır. . , , . . ,ı, , 

4 - Eksiltme J 8 NiSan Perşembe günü saat 15 de devlet limanlau ·işletmesi 
Izınir ıubesinde yapılac11ktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 

o 

HER .AYIN 'Y'EDISINDE 

. , 
.. 1. 

'• 1 llle.zkGr gün eaa.t 14 de verilm~ l;>ulunacaktır. • 

h 5 - lst~lilerin kanunt v~ikaları ve ıe~inatiyle bhlikte eksiltme saatinde -~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~· 
azır bulunmaları llzımdır. 1 

1
• • 

6-Poıta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü sa'llt 14 degelmı, · T. C· .. zı·r· aat Bankası 'Ve zarOarın kanuni şekilde :kapatılmı, olmaııı lazımdır. 
Postadn vaki olabilecek. geci~melerden dolayı idare mesuliyet kabul et-

Jncz_ 3T. 3, 6 , 9 1108 • (603) 

ÖDEMİŞ BELEDİYESİNDEN: . . 
81 Kalem matbu evrak ve defatir açık eksiltmeye konmuı:tur. Muhammen 

bedel 600 alb yliz lira olup ihale 12. 4. 940 tnrihine rastlıyan cuma günü snnt 
1 S de yapılacaktır. . 

Taliplerin şartİıame v~ listeyi kalemden olmaları ilan olunur. 
ı . ... 6. 6 1120 (610) 

lstanbut Reledivesioden: . 
22-4-940 Pazartesi günü saat 15 tc htanbul belediyesinde daimi encümen 

Odasında mecmuu 56.000 lira muhammen kıymetli 8 adet arazoz ve 8 adet 
kurn römorku mubnyaasının kapalı zad usulile eksiltme.si yapılacaktır. 

Mukavele ekSiltme ve fenni şartnameleri 140 kuru~ :mukabilinde fen işleri 
lnildUdüğünden verilecektir. Muvakkat teminatı 4050 liradrr. Isteklilerin 
t:~Iif mektuplarını bu işle i_şligal eden bir müessesenin sahip veya mümes
Bilı olduklarını veya bu iclerle mütevekkil bulunduklarını rnüsbit vesaik ve 
940 yılına ait ticaret oda;ı vesikalarile teminat makbuz mektup veya 2490 
Bayılı kanunu!l teminat gösterilmesini kabul ettiği diğer evrak vesaik ve im
ıalı şartnamelerile 22-4-940 pazarte .günü saat 14 de ~adar daimi encümene 
\'ermeleri. 6-10-15-19 1118 (646) 

Kıifeiıluş tarıhi: ısss 
Sermayesi· : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Ziraıi ve tlwt bet ncvf Banka muameleleri 

PARA BtRtKTiRENl.ERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile e~ğıdaki pl~a gl:Sre ik• 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet l.000 Lira!ık 4.000 Lira 
• • 500 • 2.000 • 
• • 250 • 1.000 • 

40 • . , 100 • C.000 • 
10<! • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesapla.nhdaki paralar lıir sene iç.inde :SO liradan apğı düşmf

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle vtırllecektfr. 
Kur'alar senede 4 defa, ı EylQJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 
:···················································································· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

. ' -------·· SAYIN BAYANLAR 
MAX. PACTOR HOLLYWOOD 

!Mi H 

· Beyo'ğlunda '· 

BRiS TOL . OTELi Güzellik Stüdyosu miliitahzaratı Rütiin ç~itleri gelmiştir .. 

SATIŞ YERİ: 

.. .. .. .. 

NERMİN TUHAFİYE MAOAZASI 
TELEFON : 3491 

-.•••.••.•.••..•....•.........•................•.•.••...............•.•......••••.••• 

Sirkecide 
'OSMANiYE OTELi 

Bu her iki ot.elin müateciri 45 ıenelik otelcilik müt~ha11111 bay ömer 
ütfü Beugü' dir. 

tılZMIR SULH HUKUK HAKiMLi- IZMIR SULH HUKUK HAKiMLi- Briatol oteli elli odalı bel'. ool\da soğük ve ııcak akar ıulan, banyoları 
l'iDEN: CiNDEN: ve kaloriferi vardll'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduju gibi 

~Davacı: Hazinei maliye vekili avukat Davacı: Karoıyakada Süleymaniye aanaörü ve hususi lOkantası vardır. 
l dık Boratav tarafından lzmirin Şehit- sokak 5 3 numarada Reşat Kibara zev- Bütün a&ri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
~r. caddesinde numarası7. evde oturan cesi Makbule Kibara tarafından açılan e lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
,.,. 2:ız kızı Esma aleyhine 940/979 nu- ıistihkak divaıı davacı tarafından de- 1i • .. ,, ı b. b '- ı ld v d Bütün bu mükemmeliyetlere i Aveten fiyatlar rekabet kabul etıni-J rıı. ile açılan ecrimisl davasından do- vam ta e ıne ırau mıı o ugun an İş-
"Yı rnüddeialeyh namına gönderilen da- bu dava hazint>i maliye vekili avukat ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlik miitebaum 

Vetj ı. k •L Sadık Boratav tarafından 940/ 978 nu- y Ömer Lütfü Bengünün idareıindedir. Bir defa ziyaret hakıbti h l .Ye vnra~asının i amctganının meç- I h k d'I . .hk k 
v u katmasına mebni gazete ile ilanen mara j e ta ri e 1 en ıstı a davasın- eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh İıticannda 
ilki davet üzerinde de muayyen günde dan dolayı müddei namına gönderilen ulunan otellerde buluıurlar. 

l!elın d'V• d h kk d k davetiye varakasının ikametgahının a••••••••••-••••• •••::in•~::mı•nrnr•-•••ı•ı--~:a:zzıa ... \ıc ile ıgın en a ın a gıyap ararı meçhul kalmasına mebni bilii tebliğ ia- -
t11 \rniı ve muhakemede ı 5 /4/940 desi üzerine gazete ile ilanen tebligat ÇAMALr JrUZLASJ MVDVRLUCVHDEN : 

tı İne müsadif Pazartesi günü saat 1 O ifasına karar verilmiş ve muhakemede 1 - Tuzlamızda mevci.ıt sofra tuzu fabrikasının dahili kısmında çimento 
~a bırakılmış olduğundan müddeialey- 22/ 4/ 940 tarihine müsadif Pazartesi harçlı sıvanması pazarlığa konmuştur. 
itbnın Yevmi ve vakti mezkıirde bizzat günü saat 1 O na bırakılmış olduğundan 2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 1 14 kuruştıın keşif tu-
h· atı vücut etmetıi veyahut tarafından müddeinin yevmi ve vakti mezkurde tan 750 lira 12 kuruıtur. 
ır Vclt'l ·· d · k · kd. d l' 1 gon ermesı a sı ta· ır e gı- bizzat isl:ıatı vücut etmesi veyahut tara- 3 - Muvakkat ıeminatı 56 lira 25 kuruştur. 
al:ıı ınuh kemeye dt"vamln hakkınd! fından bir vekil göndermesi aksi takdir- 4 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve lzmir başmüdürlüğümüzde gö-

veri cr"i Juzumu teblı" makamı- de hakkında gıyap kararı verileceği rn- rülebilir. 

., f'~-. . ., . """.'- ... ; ~ ' . . ;, . . . . 

DOKTOR 

Vefi~ ğar 
! 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASI 

ADKIATlKA SOSYETA ANONİMA 
. Dİ NAvlGAZYONE 

LANGANO vapuru 7-8 Nisan 1940 
tarihinde beklennıektc olup Cenova ve 
RJviera limanlaruıa hareket edecektir. 

E. MORANDI vapuru 9 Nisan 1940 
tarihinde bckleruncktc olup Cenova ve 
Rlviera limaıilnrına hareket edecektir. Askeri Hastane 

DOCU VE KADIN 
HAS2'ALIKLARI 
MUrA.HASSISI 

· ZARA MOTÖRÜ 104'4/ 940 tarihinde 
gelerek ertesi günU saat 17 de Pire, 
Brlndisl, Zara, Fiwne, Triyeste ve Ve-
1.edik limanlarına hareket edecektir. 

Her (Ün İkinci Beyler sokak No. 
79 dn .. Çarşamba fakirlere meccanen 

DAHİLİ VE ZÜHREVİ HASTA
UKLAR DOKTORU 

lsmar Hattı 
Akarçdy 

Her gün saat 13 ten itibarenM 
ikinci Kordon (A1man konsolosha

nesi karşısında) 206 numarada hastala
rım kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini tc.rkctmiştir) .. 

TELEFON : 3458 

Birinci Sınıf MUtahassu 

Dr. em'r Ali 

DIANA vapuru 11-4-940 tarihinde 
beklenmekte olup •rrieste limanına ha· 
ıeket edecektir. 
BRİND1St motörU 17/ 4/940 tarihinde 

gelerek ertesi gUnU saat 17 de doğru 
Pire, Brindlsi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Venedik llmnnlanna hareket edecektir. 

Cl'ITA Dİ BARİ motörU 23/ 4/ 940 ta
rihinde gelerek İstnnbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket t.'tlccekUr. 

NOT - BUtUn bu vapurlar Triyest• 
\'eya Cenovnda Şimalt \'e cenubt Ame
rika lirnanlanna hareket eden f talia 
Anonim scyrisefain şirketinin ve Afrika 
\'e Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYES'I1NO anonim seyrisefain fir· 
keti vapurlarına tesadUf ederler. 

!\"EERl..ANllAI E ROY ALE 
KUMPANYASI 

ACHİLLES vapuru 20/ 4 /940 tarihinde 
beklenmekte olup Arwers ve Hollanda 
lımanlanna hareket edecektir. 

SERViCE MARITJI\IB ROMANIA 
SUCEAVA vapuru 7-8/ 4(940 tarihinde 
gelerek Malta, Marsilya ve Ceno\'a H
rruınlarma :1-mrckct .:?duocktir. 

N O T 1
: 

Ahvali ha,urn doluyısiyle na\'lun v 
hareket tntiblerinln kat'ı olmadığını ve 

KA.MÇJOGLU bunların hiç bir ihbara lUzum olmaksı-
Cilt ve TenasUI lınsüılıklan nn değişebilir olduğunu ve bu husustan 

VE dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmi}•cccğini muhterem yükleyicilerin 

Elektrik tedavileri knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Birinci Beyler Sokağı No. SSM. Daha fatla tafsilAt için Cümhuriyet 

İzmir - Elhnmra Sıneması arkasında cnddeslnde FRATELLİ SPERCO vapur 
Sabahtrui okşama kadar lınstalannı · acentesine müracaat edilmesi .. 

kabul eder.. TELEFON •... ~79 TELEFON : 2004 - 2005 .,. ............•................•............ ,. 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk llastalıklan Mfitahassısı 
·nERLİN \'e KÖLN ÜNİVER
SİTESİ SABIK ASİSTANI 

Hastıılannı ikinci Beyler Numan 
zade sokak 5 No. da her giln saat 
birden sonra knbul eder. 
TEI .. EFON: 
Evt: 
.-mı 11 ••s 

3453 
3459 
sı•-

Pariı fakülteıinden 
diplomalı dif tabibi 

Nesip Dolunay 
Hastalarını her .gün saat dokuı

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

OLIVJER YE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol batlan lçiD 
piyasnnın ihtiyacına g<Sre vapurla
rımız scfor yopacaklardır. 

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

UMDAL 
Ul\IUl\11 DENİZ ACENTAI.JOI LTD. 
ZETSKA PLO\'İDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstenre 

ve Vorna için hareket edecektir .. Yol~u 
\ 'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 :Martta Köı:.-tcn· 
ccden gelip 20 Martta saat 12 de P i· 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste içip barcl 
edecektir. Yolcu ve yük kabul cdcock
lir . 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

P1RE 
cNE.A HELLAS• 

Lüks t.rnnsııtlanük vapuru Pire .. 
Ncvyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14.s-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte
dir . 

Gerek vapurların muvuallt tarlhJerl, 

W. F. Henry Van der zee gerek vapur Uimlen ve navluntan ha1t
kınd.a •centa bJr teahhUt altına glremn. 

Ve $ürekisı Daha fazla tafsJllt almak lçin Blrlnd 
A!tlERlCAN EXPORT LtNES lNC. K rdond ııı:." da T"'.,..,.AL 

N E V y O R K o a """ numara • vıuv • 
NEVYORK İÇİN umumi c.lenlı: .Act>ntalığı Ltd. müracut 
EXİLONA vapuru 19 nisanda bekle- ed.ilmeııl rica olunur. 

niyor. Telefon : 4072 MUdilrlyet 
ATİD NAVİGATİON COMPANY Telefon: 3171 Ac-enta 

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

İÇİN 
A'NTAR vapuru 15 nisanda bekleni

}or. 
V purlann isim Hı tarihleri hakkında 

hiç bir tnnhhüt nlmmaz. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nu

lunlardaki değ~ikliklerden acenta me
ıuliyet kabul etmes. 

Daha fatla tafsilat !çiıı ATATURK 
caddesi 148 No.dn W. F. Henry Van Del' 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
Coculı hastalıfıları 
·· mütahassısı 

I...ondrn , .c Viyana hastanelerinde 
etüdiinil ikmal etmiştir. 
Ha talarmı her gün kabul eder. 
Muayene ndresi : Birinci Beyler 
oknk 'o. 42 .. 
E" ndr~ i : Göztcpc kurakolu kar-



TDfl ASııt ~ NIS.4.'f f:IJMARTESI J!f!. 

Almanya, mağlup olmağa mahkQm 
-· uııı.e_r_ln_h_!.ytlk hatası lngilfereye hücum! 

Beşer ırkına karşı hakaret hisleri bes- Almanların Holland;; a __ g_i_re-ce_k_lc-ri, oradan 

leyen Hitler, bizzat kendi milletine de Ingiltcrcyi vurmag~ -~ahşacakıarı söyleniyor 

hürriyet vermemek hatasını işlemiştir Faka lngiltere gafil a vlanmıyacak, 
Danziğ~n sabık ayan reisi Hermann reyanı üz~~inde-:ıknatıslı maynin ne makla kalma~·~· .bizzat kendisi de şüp- her ihtimal hesaplanmış bul un uy or 

Rauuchmıng, Almanyadan kaçtıktan kadar tesırı olmuşsa, o kadar tesirsiz he ve tereddut ıçınde kalmış, yorulmuş, 
aonr~ n~ettiği cHitl~r bana dedi ki> kaldı. . • . . .. zafa .d~ım~ş ve mesaisini felce ~ğrata- cThe People> gazetesinin diploma
iaimlı kıtahında, harbın mukadderatın- Bu sılahlar, Hıtlerı duşmanının muka- cak fılurlerı er geç kabul edecek hır hale tik muhabiri Almanyanın Hollanda 
dan da bahsetmektedir. Sabık reis di- ~emet iradesini. ~ormak. ve hi~irm.ekten ge~miştir, Alma~yanın m?2aff~r olmıy~- Üzerinden d~ğrudan doğruya lngiltere· 
yor ki: ıha ret olan cSınır harbı> denılebilecek cagı, olamıyacagı suretındekı kanaatı- ye hücum için büyük hazırlık yaptığını 

cBu harbin içine girmiş olan tarafla- bir harbe devam telakkisini kabule sev- miz, nasyonal - sosyalist sisteminin .z~- bildiriyor. Böyle bir taarruz karşısında 
nn kafesi için mevsimsiz başlamış oldu- kedebilir. Fakat bu sahada Hitler, hür ruri olan zafı hakkındaki bilgimize ıstı- ittifak devletlerinin ne yapabileceklerini 
ğu söylenilebilir. Muhasımlardan hiç bi- vatandaşların serbest rıza ve muvafakat nad etmektedir. . de anlatarak diyor ki: 
ri. b~tün kuvvetlerini ıefer~~r ed.:m~- !erine istinad eden mukavemet kabili- Bug~n rev.n!'kını kaybetmiş ol~n .. bır clttifak devletleri, Hitlerin lngilteıe 
mıştır. Mubaııımlardan her bırı, kat ı hır yetlerini küçük görmek hatasını irtikap cephenın ~erı.sınde Al~a~yada ~u~um- iizerine tertip ettiği yeni askeri planlara 
harekete gi~işmeden evvel yalnı;:. sev- etmiştir. r~n olan. zıhnıy~t, bedbınlık v.e ~ıhlızm- lı:arııı koymağa hazır bir vaziyette bu-
külceyş ve ıktısnt sahalarında degıl ay- B k k k . . h k t dır. Cebır ve §ıddet esasına ıstınad et· lunuyor 
m zamanda siyasi sahada başlangıç b I eşer Hır "tılna d~~şı bç? aıknsı a 1 .ar~- mekte olan bu sistem. bir müddet daha Elde· ettiöim malumata nazaran Na-

·ı . . ı·h k . . b. k es eyen ı er, ıger ır ço emsa ı gı d d b"I' F k f . ., • 
mevzı ennı ıs 11 etme ıçın ır ta ım b" b t · 1 k t k evnm e e 1 ır. a at za erın ne esasını ziler Karadeniz ve hava kuvvetlerinin • J v k" b ) ı ser es ınsan arın mu aveme uv· d •.. h 1 bT B .. 
tedbırler a mnga va ıt u muştur. vetlerini ölçmek hassasından mahrum- ve ne e şeraıhnı azır 1>'.a 1 ır ... ugun bütün ağırlığiyle bir hücum yapacaklar-

~u halde dü•manla kat'i muharebe- d o·· h k" .. k k d" . yarın yıkılması muhtemeldır. En ıyı şart- dır 'I .. ur: uşmanı a ır gorme , en ı sıs- . . S t • 
nin muhasımlardıın birinin veya diğeri- t • • k '"k k dd tm k d kt" lar dahılınde de olsa Alman • ovye Hitlerin bu husustaki planı Hollan-' emını pe yu !le a e e eme ır. .k. . . k ·k d" b" ' l ' 
nin yeni hazırlıkların kendi vaziyetini H lb k' H"tl · · · t • d teşrı ımesaısı, anca ı tısa 1 ır nmı dayı istila ve Hollanda sahilindeki üs-. a u ı ı erın nazı sıs emı, son ere- . . . . . 1• • 
ıslah edemiyeceği ve silahlarının faiki- d" . 1. h'b. t" b . mili ı· b. olabılır. Bu tcşrıkı mesaı, ııe ametı te- lerden bir cyıldırım harbi> ne girişmek· 

. . . l . v. k . ce ısıp ın sa ı ı ve mu ı ır e ı ır . t . 
yetını temın ey eyemıyecegı anaatıne bl k h 1. t' . d k d' 'ht" mm e mez. hr. 1 v .. o a ıne ge ırmışse e en 1 1 ıya- Muhakkak olan bir cihet vardır: Al· · · 
vas_ıl o~~asındnn sonra baş ayacagı soy- rilc fedakarlıklarda bulunmak meziye- manvanın muzaffer olması ihtimali yok- Fak~t lng!ltere gafıl avlanmıyacak-
lenıl~~ılır. . . . • tinden mahrum bırakmıştır. Fakat Al· - k tır. Jngılterenın ordus.u: ~ava kuvveti ve 

Oıger taraftan, harbın şımdıkı şek- d" l t f 'ka h 1. de tur. Ne askeri sahada, ne de psikoloji donanması, her hangı ıstıkametten gele-
. . b. 'h k d d manyanın u-:ıman arı e n a ın h h d k . v lınde gaynmuayyen ır tarı e a ar e- . k 1• ·v• d b l b' ı-L arp sa asın a. ce hır tehlikeyi önlemege hazırlanmış 

d v· • b h b' d h'ld k. ve ın ı ap eşıgın e u unan ır a.&ım Almanyanın tedafüi vaziyette kala- . d" vam e eccgı, yanı u ar ın a ı e ı . v. . . . .. .. .. v vazıyctte ır. 
cephelerin manevi kuvvetini idameye mılletler d~gıldır. Hıtlennv sozunu, eag- rak uzun bir muhasaraya tahammül ede- Almanyadan gelen haberlerde, bu 
ve siyasi, içtimai ve iktısadi nizamı mu· lv~m. para dıye kabul etm.~ge amade d~- cek ve nihayette şimdiki arazisini ken· taarruz maksadiyle ııu hazırlıkların ya· 
hafaznya matuf bir mücadele teşkil ey• gıl~ırl~r. • Almany!'n.ın duşmanlan, Hıt- disine bırakacak bir sulh elde edebile- pılllllf olduğu söylenmektedir. 
leyeceği iddia olunabilir. Tabiri diğerle lcrın ~ıkrı v.e ahlakı kuvvet n:ıenbaları- cek surette maddi vaziyetini ıslah etme· 1 - Son iki ay içinde bir milyon kişi 
harp, psikolojik ve iktısadi bir mücade- ndınv hır nevı ~ro~~gı..ndadan ıbaret ol- si imkanı da yoktur. daha silah altına çağrılmıştır. (Bunlar 
leden ibaret kalacaktır. ugunu pekala bılıyorlar. Zafer ihtimalinin mevcut olmaması, arasında geçen harbr: girmiş olan 50 

Bu itimallerden her biri varittir, fa- Hakiki vaziyet, Alman nasyonal yakın bir sulha hazırlanmak lazım oldu- ya~na kadar e8ki muharipler de dahil-
ltat her halde Almanya, ümitsiz bir va- - sosyalizminin tahayyül ettiğinden büs- ğu manasını tazammun etmez. Nasyo- dir.) 
ziyette bulunmamaktadır. Askeri ha- bütün başkadır. Bu muharebede Al- nal sosyalizm, Almanyanın zaferini te- 2 _ Son altı aylık sükunet devresi 
lımdan Almanların muazzam fedakar- man milleti, yalnız diğer milletleri cez- min edemez, fakat bir çok manevi kıy- içinde muazzam bir hava kuvveti foşa 
lıklar pahasına da olsa bidayette bir ta- bedebilecek bir idealden mahrum ol- metlerini tahrip edebilir.> edilmiştir. 
kım muvaffakiyetler elde etmeleri ih- 3 - Belçika ve Hollanda hudutları 
timali mevcuttur. A J d • b k karşısında geniş mikyasta asker ve bir 

Fakat Almanların bilhaııııa malzeme vustura ya an yenı ir 4S er çok hava filoları tahşit edilmiştir. 
itibariyle ihtiyat kuvvetleri, Almanya- ALMANLARIN MAKSADLARI 
nın kat'i bir netice elde etmesine ve in- k f • J • d h J kt ~ J ASJ 3 3 YO 3 ÇJ 1 Naziler bu yeni planları yapmagva sev-
giliz satvetinin ciğergahına bir darbe oı '-" . keden, sebepler hakkında, Alman baş-
indirmesine müsait değildir. Halbuki kumandanlığiyle temasta olan ve tah-
harbin neticesini tayin edecek olan amil minleri daima doğru çıkan bir Alman 
böyle bir darbedir. 

Bu mesele mevzuu bahis olduğu za- menhaından edindiğim malumat şudur: 
1 - Hitler, iktısadi bakımdan ve 

man ortaya bir takım müşkülat çıkar. 
Bu müşkülatı tevlit eden, Almanyanın Nazi rejiminin emniyeti için harbi kısalt-

mağa 
0

teşebhüs etmek mecburiyetinde
hususi vaziyetidir ve Almanyanın harp 
makinesini felce uğratacak mahiyettedir. dir. 2 - Son sulh planı müzakerelerinin 
Almanyanın hasımlarının kuvveti, bir 
taarruzun icrası anında derhal 

0 
taar- muvaffakiyetsizlikle neticelenmesi, harp 

mıntakalarında bir sükut doğurmuştur. 
ıuzun tevkifi gibi bir netice vermesi çok 3 - Naziler, Fransızlara karşı fiili 
muhtemeldir. Şöyle bir hadise, geçen bir darbe indirmemek niyetindedir. Bu 
harp esnasındaki vaziyetlerden çok da-
ha tehlikeli vaziyetler ihdas edecektir. itibarla Majino hattına taarruz etmiye· 

ceklerdir. 
Bu hadise, Almanyanın yıkılmasını İn· 
taç etmiş olan 1918 tarihindeki Alman 4 - Alman silah ve propagandası-
ıaarruzile mukayese edilebilir. nın bütün kuvveti, lngiltereye tevcih 

edilt-cektir. 
Almanların Hollanda ve Belçikaya PLANIN TEFERROA Ti 

veyahut Maginot hattına karşı pek ya
kında taarruza geçeceklerine dair ecnebi 
memleketlerinde dolaşan şayialar, ihti
mal hakikaten mevcut bir takım tasav
vurlara İstinad etm~ktedir. Fakat bu ta· 
ar:ruzun mütemadiyen tehir edilmesi, 
Alman kumanda heyetinin hissetmekte 
olduğu müşkülatı göstermektedir. 

Pek tabii olarak bir kerre harekete gi
ıi§tikten sonra geri dönmeğe imkan yok
tur. Bu mıntakalarda en iyi şartlar da
hilinde yapılacak olan bir taarruz, tabi
ye bakımından bir muvaffakiyet temin 
edebilir, fakat garp devletlerine karıı 
tam bir zafer temin edemiyeceği mu
hakkaktır. 

Filistin sok"kl.arında Avusturalyalı askerler 
Sidney 5 (ö.R) - Avusturalyalı bir lerini takviye için yakın bir ihtimalle 

asker kafilesi daha hareket eylemiştir. Mısıra çıkarılacak Vf! Filistine sevkedi 
Bu kuvvetler, Ingilterenin şark kuvvetlecektir. 

, Eaas itibariyle plan budur. Hitlerden 
mülhem olarak çalışan Nazi erkanı har
biyesi kağıt üzerinde şu aşağıdaki tefer
rüatı da teııbit etmiıtir: • 

1 - Hollandanın bir İstila hareketine 
karıı mukavemeti, ittifak devletleri yar
dım gönderinceye kadar bir cyıldırıın 
harbi> ile bertaraf edilebilir. 

2 - Belçika, Berlinin kanaatine gö
re, taarruzdan masun kalacağına dair 
Nazilerden teminat alacak olursa, Hol
landanın yardımına koşmıyacaktır. 

3 - Hollanda içerilerine doğru Nazi 
nüfuzu, daha ıimdiden başlamıştır ve 
ilerlemelı:tedir. Hemen bütün Hollanda 
şehirlerinde Nazi teşkilatları kurulmuş-

Alman istilası tehlikesine maruz bulunduğu yeııiden bildirilen Holland111
"" 

kraliçesi merasim esnasında i§li 
tur. Zahiren cjimnaııtik kulüpleri> adını Sel basmış araziden geçmeğe elYe{ 11" 
taşıyan yerler, cNazi hücum kıt' al arı> müteaddit süvari fırkaları da toP ~af 
na bir örtü vazifesini görmektedir. mıştır ve binlerce dipleri düz kayı 

4 - Nazi planı o şekildedir ki, Hol- getirilmiştir. het" 
landanın kendilerine lazım olan kısmına 2 - Hududa yakın mıntakalara -r 
bir hücum yapıp da, oradan atılmaları gün yeni hava filoları geliyor. ~~ t; •• 
için her han~i bir teşebbüsle karşılaşma- yarelerin o~~da .~ul~nuşu'. st~~te1ık aP"' 
dıkları takdırde, Hollandanın geri ka- kımdan Maııno uzerıne hır hucum Y di
lan kısmına dokunmıyacaklarına dair mek için olduğu nazariyeııile telif e 
teminat vereceklerdir. lemez. ~ 

5 - Hollandaya hakim olduktan 3 - Aix La Chapelle etrafında P 
sonra Almanlar, Hollanda hava üslerin- çok tank toplanmıştır. 
den lngiltere üzerine havn hücumları MOTIEFIKLERIN 

1 
LA~I 

yapmak tasavvurundadırlar. .. .. HA~l~L K vletleti 
Son muharebelerde fngiliz tayyarele· Bulun hu hareketler, ıttıfak de c~eı 

k• h b" · ı· dur ı:-S rine tefevvuk edememi!! olan tayynre- er anı ar ıyesınce ma um · ~ 
!erden dnhn süratli ve daha iyi müceh- Almnnlar, bu ııahadaki planlarını ıne e• 
hez olan tayyareler hazırlanmış olduğu k~i fiil.e koyacak olurl?rsa,. hesap e::,_ .. 
EÖylenmektedir. Bunlar, lngiltere Üze· dıklerı anlaşılan ve bınnetıce k~rşı ate" 
rine muazzam mikyasta, bir hücum ya- cakları muhakknk olan mukabıl h 
pacaklRrdır. ketler şunlardır: tt'. 

6 - Aynı zamanda tahtelbahirler ve 1 - ILtifak orduları, bir cenah ha ·rıl 
deniz bombardıman tayyareleri de de- keti ile Hollandadaki Nazi kuvvetler\,, 
nizde harbi şiddetlendireceklerdir.' Bil- üsler~nden ve . muvaııalasından mahrıl 
hassa gemi seyrüseferi ve limanlar he· edebıleceklerdır. . 0 1,
def İttihaz edilecektir. 2 - Velev Almanyanınkı artmış eti• 

7 - Sureti hususiyede imal edilmiş da, geçen nlıı ay zarfında aynı sur )at• 
ve 250 milden ziyade metafeye hakim arttığı pek tabii olan ve son zarna~dell 
oldukları sövlenen uzun menzilli toplar, daki harekaıile şimal denizine. gırıır 

· d 1 1 yolu pek iyi bildiğini gösteren bır 
Hollanda sahilindeki mevziler en ngi - I 
tere üzerine mermi yağdıracaklardır. iz hava kuvveti. I \il 

HUDtrrr A HAZIRLIKLAR 
Nazi başkumandanlığının böyle bir 

harekete girişmeğe hazırlandığı, Belçika 
ve Hollanda hudutlarındaki müşahitle
rin gönderdikleri hRberlerden de anlaşıl
maktadır. Bu haberler şöylece hülasa 
edilebilir: 

1 - Alman askerleri, büyük mik
yasta o mıntaltalarda tahşid edilmekte
dir. Hududa ağır toplar getirilmiştir. 

3 - Hollanda sahilinde kuru 111• 11 
hava üslerini denizden bombardıf11 
edebilecek olan lngiliz donanması. d• 

4 - Hitler, diğer bir cephed~n ili 
mukabil darbeye maruz kalmas.ı ırııl' h'' 
dahilindedir. Böylece Hitler, ikı cet•"' 
de birden büyük mikyasta, fiile~ }>İf 
betmek gibi bugüne kadar korktugu \JI"' 
vaziyete uğrıyacaktır. Bu arada'. A

1 
~· 

turya ve Çekoslovakyada bir ihtıli 
ması da muhtemelClir.> 

Almanyanın yukarıda söylediğimiz 
eevkülceyıi vaziyette bulunması, Polon
ya seferinin daha çobuk bitirilememiş 
olmasındandır. Alman yüksek kuman
da heyetinin, Fransa ile lngilterenin harp 
ilan ettikleri zaman şarktaki sefere he
men nihayet vermemesi ve bu suretle 
hasımlarına seferberlik yapmak ve mev
zilerini hazırlamak için zaman bırak
ması, Hitlerin şahsen İrtikap etmiş ol
duğu hataların en büyüğüdür. Hitler, 
Fransa ile lngilterenin Polonyaya ver· 
miş oldukları garantiyi, kendisini tehdi
de matuf alelade bir hareket telakki et

lngiltere - Fransa, elli 
sene için birleşiyorlar 

~~~~~~-~~x4x:~--~~~~~~~ 

ittifak planında, müşterek bir 

Çocuklarınızı ·bugün 
memurlara yazdırınız 

Sovyetl~rle Japoıı 
ların arası açılıyot -·-BAŞTARAFI 1 inci SAYFAl>.t\ ,,_ 

parlamento ihdası da var 

mek hatasında bulunmuştur. 
Hitler, garp devletlerinin şimdiki va

ziyeti bir emrivaki addederek sulh ak
dedecekleri zehabında bulunmuştu. 
Muhakkak ıimdi de ayni fikirdedir. 

Öyle fırsatlar vardır ki lı:ullanı1ma
dıkları veyahut kaçırıldıkları takdirde, 
tesiri altında kalmaktan hiç bir siyasi 
ve askeri organizmin kurtulamıyacağı 
neticeler tevlit ederler. Polonya seferine 
sonuna kadar devam etmek, 19 18 ta
ıihindeki Marnc muharebesi esnasında 
İrtikiıp edilmiş olan °hataya benzer bir 
hatadır. 

Londra, 5 (Ö.R) - Bu gece Royter 
ve Havas ajansları aynen aşağıdaki teb
lıği neşrediyorlar : 

•Büyük Britanya ve Fransa mütahas
sıslan, en salahiyetli devlet adamlarının 
C:a iştirakiyle yapılan istişarelerden son
ra, jki memleket arasında harp zama
ı.ında ve harpten sunra devam etmek 
\'C en az elli sene mer'i olmak üzere bir 
ittifak planı üzerinde mütabık kalmış
lardır. 

Bu ittifak, iki imparatorluğun yekvü
cut olarak harici .siyaset bakımından 
idaresini temin edeceği gibi iki memle-
1-etin iktısadi sahada da diğer devletere 

Fakat Alman yüksek kumanda heve- lrarşı hareketini garanti altında bulun
ıi, 19 14 senesinde olduğu gibi, içine duracaktır. Her hangi bir mütcarrız.ı.n 
düştüğü vaziyetin ehemmiyetini idrak cesaretini kırmağa matuf olan bu plan, 
edememiştir. Acnha bir takım fevkala- harp sonunda A\Tupada kurulacak ni
de ahvale ve hususi bir takım menabi zamın devamını lemin eden bir Yesika 
ve ve8uİte mi güveıımi~tir? Meselenin olacaktır. 
yabancısı olan kimseler, bilhassa yeni 

1 

İki memleket ve milleti, harpten son
harp silahlarının keşfedilmiş olmasını ra bir tek de\ let halinde imis gibi ida
dıl,ünerek bu suali irad etmektedirler. re edilecektir. Bunu temin için bir İn- 1 
Almanların bu gibi sürprizlere pek ;z;j. giliz - Franc; ız parlamentosu ihdası fik
yade ehemmiyet ı.·ermiş oldukları mu· ri ortaya atılmıştır. Bu da tetkik halin
hakkaktır. 1914 v 191 S senesi kışında dedır. 
da bu hal \aki olmuı,ıtur. O zaman yara- Kurula ak olan Fransız - İngiliz dcv-
lanmıştım, bir hastanede tedavi altın- let fr•clerasyonu tn<'!>~lesi, harp ş\ırası-1 
da bulunuyordum. Bana Jngilıereyi is- rın yakında inikat edecek celsesinde 
tila i a J kta olan bariküla e ha-

ve her türlü sınai ve ticari teşebbüsleri 
genişletmek üzere icap eden tedbirler, 
kurulan ve faaliyete geçen hususi ko
mite tarafından alınmıştır. İngiliz emte
ı:sının Fransada ve Fransız müstemte
kelerinde, Fransız cmteasının da İngil-
terede ve İngiliz müstemlekelerinde 
geniş surette satışı temin edilecektir. 

ilkbahar 

~~------~~--~--x*x•--~--~--~----~ 

Yazdırmayan/ar, güçlük çıka-
ranlar ceza görecekler 

--~~----~--x*x~-------
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Sorulan suallere cevap verıniyenler veya bundan kaçınanlar, yazım me
murlarının vazifelerini teshil etrniyen mahalle mümessilleri, vazifelerini nok
san yapan vey:ı. ihmal eden yazım memurları, 30 liraya kadar para cezası ve 
iki aya kadar hapis cezası göreceklerdir. 

modelleri • 
yenı şapka 

JAPONY ANIN FİKRİ ,.. 
Tokyo, 2 (A.A) - Ho~i ŞimbUJl 

zet.esi yazıyor : . so"· 
Üç taraflı bir Alınan - Italyan • . j;JI 

yet ittifakı takdirinde Sovyetle~ b~ 
hiç şüphesiz derhal Avrupadaki. e '11_. 
yetine dayanarak Uzak doğudakı dıtd' 
setini takviye ed~ct!ktir. Bu tak rıY'"' 
böyle bir ittifak Uzak doğuda JapO 
nın aleyhine olacaktır. ,ıııl 

J APONYA VE iNGİLTEKE A0~ J&!·· 
MAKSATLA MI HARBEDlY s"" 
Londrn, 4 (A.A) - Avam k~ 

r.ında muhalif amele mebus~ •. ~ 
renin Tokyo büyük elçisi Craıgıe 1ıil· 
f.ından yapılan beyanat hakkında 
kii.metten istizahta bulunmu~Iardı~'.z.Jeri 

Istizahta mevzu o!an scfinn 5 

~ıJ~ardır : . . ari>'l' 
·lngiltere ve JaJJOnya, esas ıtıb eai· 

ayni hedefi istihsal için muharebe Jetifl1 
yorlnr. MiJli siyasetlerinin hedef ele'" 
tam~ıniyle ahenkleştirmek, kurucu ıı:ıııı~ 
let adamlarının iktidarı haricinde 0 

sa gerektir .. » r de-
Bu isti1.ahlara cevap veren Butle 

nıiştir ki : ı<ltJtl" 
•- İııgiltereniıı Çin vaziyeti hı\111e

daki h~ttı hareketi kat'iyen d:u111e
mlştir. lngiltercnin meşru Çin h 
tini tanımaktan a~ rılması ınevzuU 

• Qlamaz. Uzak ~ark meseleler 


