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Sovyetlerle Japonlar 
bozuşuyor 

imtiyaz sahibi: ŞEVK.ET BiLGiN 
B&fmuharrir ve umum1 neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOOLU -
~ ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l't Türkiye için Hariç için 
s.,..lik ....... 1400 2900 
Altı a11Lık -···- 150 1650 t GU..u geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 

r~ T E L E F O N : 2697 

htn ınUnderecabndan gazetemiz mesuliyet bbul etmez 
~ 

il 

Büyük Alman taarruzu 
~~~~~~~~~----.----~~~~~~~~-

Askerler karşı karşıya 
arasında bir kilometre 

var - Alman tahtelbahir· 
iki taraf 
mesafe 
leri artık 

l.tp_~ 6 (ö.R) - Bitaraf kaynak
A~ gelen haberlere göre büyük 
· """-n taarruzu pek yakın addedil
L:i,~~r. Tunes'in Rotterdam mu
~ .. ırı, Alman efüin umumiyesinin 
~~efiklere lmt'i bir darbe indiril
lt •ni iatemekte ve sabırsızlanmak
'-rt olduğu bildiriliyor. Almen ordu
ile ~kumandanı general Bravciç, 
ha rline dönmüştür. Önümüzddo 
-.{:a ~ Hitlerin başkanlığında Alınan 
~1 tefleri uzun boylu görüşmc
tö.- bulunacaklardır. Söylendiğine 
~u e hu görüşmeler, Alman yanın 
~deratını tayine matuf bulu-

ır. 

as~dra 6 (ö.R) - Royter ajansının 
hesi d rnuhnbirl bildiriyor: Garp cep

n e postalar birbirinden takriben 

bir şey yapamıyorlar 

~c;_AIIİFE ___ D_E_-______ c_a_ı_·p-ce_p_hesinde düşmandan saklanmış bir top ateşe hazırlanıyor 

Çok mühim lngiltere tehlike atlattı, 
Bir karar Hitlcr, fırsab•*•artik k?çırdı! 
~ere, :aktiyle 
a1-.. ili ba~ı hataları 
m:::ı tamir yoluna 

ektedir-. · -·-HAKKI OCAKOÖLU 

1 l!Jı4 ha b" d f k . ·ı t~ r ın en muzn fer çı an Ingı -
~bi~e Fransa dünyanın en zengin me-
1ıı11dtah v.e ınüstemlekeleıine sahip bu
._, Jçiu Balkanlarla olan ticari 
1-ıe.t· betlerine büyük bir kıymet ver
ht~~ l>aha doğru tabirle bu münase-

\J istihraf eyledi.. 
~ ;::ıı harbin devam ettiği müddet
~ d~ bu memleketlerin itiyatları 
~tıı-.: iklere maruz kaldığı için Bal
'la bütün gayretlerine rağmen bu 
~~ ~la iş yapmak imkinJanru elde 
ltt~ıler. Buna muhabiJ müstemleke
ı..,._ n ınalınım edilen Almanya, bu 
~ldı~ çok iyi istifade etmesini bildi. 
''-~ulunduiu bazı maddeleri Bal
\iijiti . ve Türkiyeden tedarik ede
ı._)İ' l•bi bu memleketleri kendi sa
~ için ıteniş bir pazar haline koya-

'l'ek 
ta ~ra bağlı kalmanın mahzurla-
'~ bulunmakla beraber mutlaka 
~i~eti ı.~~ nıutlaka salın almak mecbu-
1~ ~ela bir çok memleketler 
~ Alnumyaya bağlı kalmaktan 
talatt ni kurtaraıudılar. Bizimle be
~i • ~nıen bütün Balkan memleket
~dtflli Vaziyete diiştiller. Harbe te
li ~ ~ . eden aylara kadar bu vaziye· 
.\~lftirınek münıkün olamadı. 

Londra 6 (A.A) - lmpa.-.atorluk er
kanı harbiye reisi general Ironside, ga
zetecilere beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

«- Muharebenin ilk aylarında lngil
terenin hücuma maruz kalması halinde 
başımıza neler gelebileceği düşüncesi 
beni titretiyordu. O sıralarda hiç bir or
dumuz yoktu. Şimdi ise fevkalade bir 
orduya malik bulunuyoruz. 

B. Bitlerin fırsat kaçırmış olduğunu 
söylemek, çok doğrudur. Tehlikeli dö
nemeci ancak son 15 gün zarfında atlat
tık. Ingüterede hepimiz, niçin harp et
mekte olduğumuzu söyllyebiliriz. Bunun 
çok kuvvetli sebepleri de vardır. 

Halbuki Almanyada bu hususta bir 
ölüm sükutu hüküm sürmektedir. Ben
ce böyle bir sükfuıct, Almanlar için her 
şeyden fena bir haldir. 

Almanlara bir yıldırım harbı ve diğer 
bir takım şeyler vadedildi. Fakat böyle 
bir şey olmadı.> 

Hali hazırdaki Alman ordusu general
leri arasında, geçen harpte yüzbaşılık 

- SONU 3 0NCÜ SAHiFEDE -
General lron Side, Daladiye ve diğer 

· generallerle beraber 

"Almanyaya en ağır 
darbe indirilecektir,, 

---~~--~~-.x*x;~~-~--~~ 

Abloka, 
en 

ınsan zayiatını azaltacak 
iyi silah görülüyor 
~~~~~~x*x•~~~~~ 

Londra, 6 (Ö.R) - Fransız abloka 
nazırı Jorj Monne, İngiliz iktısadi harp 
nazırı Kroıt arasında mevzuubahis 
olan bütün meselderde kat'i bir anbş
maya varılmıştır. Bay Monne İngiliz 
gazetelerine şunları söylemiştir : 

mecbur etmesine ~iddetle mini olmak 
azmindeyiz. Tedbirlerimiz, Almanyada
ki kadın ve çoculdann aç bınkdmasını 
da istihdaf etmiyor. Hedefimiz, sadece 

- SONU 3 t)NCO SAllİl''EDE -

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

Fransız sefi ri 
P arise gitti ..,. 

Hareketinden evvel, 
İsmet İnönü taralın· 
dan kabul buyuraldu 

Bir Rumen ge
neralı mı gelmiş? 

Paris 6 (Ö.R) - Fransanın Ankara 
büyük elçisi Masigli, Başvekilin da
veti üzeı-ine bugün Parise mütevec
cihen Ankaradan ayrılmıştır. Seiir 
hareketinden evvel Türkiye harici
ye vekili Bay Şiikrü Saraçoğlunu 
ziyaret ederek kendisiyle görüş
müştür. Sefir, dün de Türkiye Cüm
hurreisi Inönli tarafından kabul 
edilmiştir. :Su ziyarette hariciye v~
kili de hazır bulunmuştur. 
BtR RUMEN GENERALİ 
ANKARAYA GELM1Ş 
Londra 6 (Ö.R)- Ncvs Chronikl'in 

Ankara muhabirine göre Rumen 
erkanı harbiyesine mensup büyük 
bir şahsiyet, bazı mühim tema<;lar
dn bulunmak için Ankaraya gelmiş
tir. Bu mevzua dair fazla malfımat 

E yoktur. 
: YEN! ASIR - Paris radyosunun 
: veAniş olduğu bu haber hakkında 
: Ankaradan hiç bir haber alınmış de
E ğildir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bekirlar
dall vergi 

--·--
Eşsiz kadın ve erkek· 
lerden 45 yaşına kadar 
vergi alınması 
tekili edilclL. 
ANKARA, 6 (Hususi) - Yuzgad 

mebusu B. Süleyman Sırrı, bekarlardan 
vergi alınması hakkı::ıda bir kanun layi
hası hazırlıyarak Meclis riyasetine ver
miştir. 

Teklife gön', askc,.Jik mükellefiyetini 
bitirmiş her bekar erkek ve 17 yaşını 
bitirmiş bekar kızlar. bu vergiye tabi 
olacaktır. Köylülerle çocuk babası olan 
kansız erkekler ve evlenmeğe mani de
recede malul olanlnr, vergiden muaf 
tutulacaktır. 

Vergi mükellefiyeti, bekarlığın deva
mı müddetince ve nncak 45 yaşına ka
dar alınacak, nisbeti kazanç vergisinın 
yüzde onu olacaktır. 

- SONU 3 ÜNC-0 SAHİFEDE ---·--
Polon yada 

--·--
Son mukavemet 

te kırıldı 
- e-

45 ilin Leh aslım 
nJltayet teslim oldu 
Bükreş 6 (Ö.R) - Korentu] gazetesi

nin Berlin muhabiriı:ie göre Radom ci
varındaki ormanlarda yedi aydanberi 
her türlü ıstıraba tahammill ede-rek Al
manlara mukavemet eden 45 bin Po
lonya askeri geçen Sah günü silahlarını 
teslim etmişlerdir. 

ıla ::::Pa~a harp patlayınca Balkanlar
~bır vaziyet hadis oldu.. Siyasi 
fi~tirı YÜk.<>ek menfaatlerini mütte
~.. ilt Yanında bulan bazı memleket· S tısad~n Alman yaya bağlı bulun· S. tn~ıŞesi altında tereddütlü ve 
~'bllı' tır hareket yolunu tercihe 

\''hıı ldılar. 
~tau11 ı .~rkiye ha) at ve istiklal mev
~ hutün endişelerin üstünde tut
S!İldiği için müttefiklerle prensip 
' Pa 1 ~·apmakta 'e karşılıklı yar
' clii ktı nnzalamakta hiç bir tereddü
~ :nedi. Bununla beraber her za
._;;.. 'kı-ar ediyoruz ki siyasi dostluk... _ .. sarn· · 

•- Çok esaslı kararlar aldık. Ahnan
yaya en ağır darbeyi indirecefimisden 
eminİ2. Alman sanayiiniıı bir çok ham 
maddelerden mahrum olduğu şüpheden 
varestedir. Abloka yalnız başına harbi 
neticelendirirııe mükemmel bir şey ola
caktır .. Zi1'a bu suretle aisbeten büyük 
insan zayiatının önüne geçilecektir . 
Müttefikler, hiç bir müstakil milletin 
hukukuna hald getİl'mek niyetinde de· 
ğildirler. l•'akat diinyaıun hürriyeti için 
miicadcle eden hiir milletler sıfatiyle 
miimkiin olduğu kadar az kan dökülme· 
sini tt>nıİn edecek biiliin vasıtalara kul· 
lantnaları tabiidir. Elimizde me\'cut 
olan silalılnrı bu maksatla kullanacağız. 
Miiznkt>rt>lcriıniz t•ıı ıniisbet neticeler 
nrıni~tir. 

Bulgar casusları yeni
den muhakeme edilecek 

--.bilrn .1~1 ve devamlı ve kuvvetli 
'bet~ 1

• ıçin behemehal iktısadi mii
'litii) e.rın de bu dostluğa ınü\·azi yü· 
. lla~esmc kat'i bir jhtiyaç vaıdır. 

'-liııt) p llnıulmıyan ve bcklenıniyen bir 
1tıtıı1~ l•atlndıgw ı idn ilk giinlerin "aS· 
ı. gı h . ':f .. 

~ at ~· hlcvzuda ehemmiyetli adım· 
iltat)llıaga mani oldu. Artık hugiin ha-

" er g·· · · ı "ttiııe ı~ru meğe ba. lamı~ \"C icapları 
tı11ıuy getırnıek yoluna girilmiş bulu· I ~ or. 
1 · ~gilterc 1~ . " •tur k 'c • ran.,a kendı aralarmda· 
~tato ~ 1

w ebedil~tinttek, iki biiyiik im
~ ın~:ıgu bir de, Jel haline getirmek 
~as ıslara pl.1n1ar hazırlatırlar· 

'lerüıe dost olan memleketler-

Alm:ınlann idcli:ılım hilafına olarak, 
1atbikinc knrar vcrdl~imiz tedbirler, ia
alıhiitlerini sadakatle ifa eden bitaraf
lara karşı hiç bir tuzyik mahiyetini ih· 
fü•a etmiyecektir. Hattı hareketimizle 
ıayri muhariplere linwn.- tahdidat 

Parİa, 6 ( ö.R) - Sovyet radyosu, Japon
yaya tiddetli bücwnlarma devam ediyor. Pravda 
gazetesi, Çinin Japon esaretine düpniyeceğini 
söylÜyor. 

Dömei Ajammm Tokyodan bildirdiğine 
göre, bir Sovyet miifrezeti 3 Nisanda Mançuko 
huduchmu aeçmiftjr. _J 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

b.ekle.niyor 
lngiltere ve F ranSa . 

dün lsveç ile Norveçe 
birer nota verdiler 

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

lsveç, harp· tehlikesi görüyor 
ve sür'atle hazırlanıyor 

Londra, 6 (ö.R) -
resmi mahhllere gö
re, lngiliz hariciye 
nazn l..ord Halifak:! 
bugün laveç ve Nor
veç elçilerini kabul 
ederek bükümetleri
ne hitaben kendileri. 
ne birer mesaj ver
m~tir. Bu mesajın, ilim~ 
muhteviyatı hakkın
d:ı muhafaza t>dilen 
kütiımiyete rağmt;n 
müttefiklerle lskan~i
navya hükümetlerini 
alakadar eden bütün 
meselelerine temas et
tiği ve bilhassa abJo
ka meselesinde müt
tefiklerce tatbikine 
karar verilen tedbir· 
ler etrafında lnıiliz 
ve Fransa: bükümet 
lerinin vaziyf?tlerin · 
tavzih eylemeyi. isti.h
daf eylediği tahmin 
edilmektedir. Ani he· 
Sonu 3 üncü Sahifede 

\'aziyetleri gittikçe nezaket kesbeden şimal 
memleketlerini gösterir harita 

Altınordu, Galatasarayı 
yendi. Altay mağliip 

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

Dünkü mcıcların talsilatı 
~ 

Düniin galiplerinden Fe11erbahçe takımı 

Ablokı kararı 
ve Japonya •. 

--·--
Japonlar hem inplte· 
reye, hem de Alllanya- , 
ya kızıyorlar-
Tokyo, 6 (Ö.R) - Şimbun gazetesine 

göre, Japon hükümeti, bitaraflarm tica
retini himaye için Büyük Britanya ile 
görüşmelere başlamak tizere Londra se
fuine talimat vermiştir. Bu talimat aşa
ğıdaki kayıtları ihtiva etmektedir : 

l - İngiltere, kalfak kontrolünü çok 
ileri götürerek muhariplik hukukunu 
5uiistimal etmiştir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE ---·--
Se 1 felaketi 

devam ediyor -·-Gümü,hanede bir köy 
dereye kaydı, Sivasta 
da seylap var .. 
Amasya 6 (Hususi) - .Nehir güzer

gahındaki bir çok binalar daha tahliye 
edilmiştir. Çarşamba kazasına tabi Ka
:ra Mustafa köyünde suların tehdidin
den kurtulmak için yüks:?kçe bir tepeye 
sığınan 75 kişi kurtarılmıştır. Samsun 
valisi, Çarşambada bulunuyor. Aınasya
da kurtarma işlerinde kullanmak için 
istenen vesait ve sand:ıllar Samsundan 
gönderilmiştir. 
Gümüşhane, 6 (Hususi) - Edre kö

yünde 6 hanenin bulunduğu arazi par-

- Y AZJSI 6 iNCi SAHD'EDE -

:············ ·· ························ ·· 
Rusya harbe 

girecek olursa •. 
--.--

Pin harbinde gördütüE 
müşkülAtı ve 
Japonyayı hesaba 
katınahdır ... 
Londra 6 (A.A) - imparatorluk 
erkanı harbiye reisi gımeral Iron~i
de, gazetecilere beyanatta bulunur
ken, Fin harbinden sonra Sovyet 
Rusyada tahaddüs eden vaziyeti tel
- SONU 3 fiNCO SAHiFEDE -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abloka ve 
Balkanlar 

-*--
Almanların Ballıanlar· 
dalıi bütV.n çalıtmaları 
alıim lıaldı .•• 
Oslo 6 (Ö.R) - Svenska Dagebladct, 

Ingiliz kabınesinde yapılan değişikliğin 
Büyük Britanyaya büyük bir faaliyet 
serbestisi bahşedecek mnhiyette olduğu
nu yazmaktadır. Aynı gazeteye göre, 
müttefik ablokasını cenubu şarki Avru
pada sıkla tırmak meselesi de km'Vet 
bulmaktadır. Ingilterenin Ankara, Bük
res, Sofya, Belgrad, Atina ve Budapeş
te elçilerinin Londrada Lord Halifoksla 
yapacakları görüşmeler, büyük bir si
yasi ehemmiyeti haiz bulunacaktır. Müt-



SARIP•2 YENi ASIR KISAN AZAR 
::sa 

ŞEHiR HABERLERİ 
Çokmühinı 
Bir karar 

'J ~frika : 38 YAZAN: Şahin Akduman 

Kaybolan 
do.syalar .................. ................................................... 

&hey •aygıaız adam ! .. Demin sana deme- ııtr 

dim mi? Mühim bir meaele konufulurken 
içeriye girme! Yine ne yapmağa geldin? 

Yangın, zelzele, seylap 
gibi Aletlerde yokolan 
adliye dosyalan için 

Serasker paşa hazretleriyle kaf:•~ha karşı dairelerinden alınıp Babı kanan hazutaınyor 
d 1 Adliye vekaleti, yangın, yer sarsıntı-

ka faya verip hal' planında bazı ta- Seraskeriye getirilecekleri kPn i eri- sı, su baskını gibi sebeplerle mahkeme 
dilat yapılmasına da biraz evvel ka- ne haber verilsin. Acaba Ziya hey ve adliye dairelerinde zıyaa uğrıyan 
rar vermit idik... Bu suretle planm efendi oğlumuz bu kadarcık bir dosyaların yeniden hazırlanmasını te
bazı cihetlerini değiştinnek şimdiki zahmetimize katlanacaklar mt? .. min için bir kanun projesi h.azırlamır 
vaziyetimizde bize gayet mühim ve Gerek Ziya, ierekse Namık Ke- tır. Son Anadolu ~elzelesinde bir çok 
lüzumlu görünmektedir... mal beyler; Rüştü ve Mithat pasa- adliye dosyasının z.ıy~ uğradığı ma-

PI ela ha . ) d d b .. lumdur. 
Mithat pap - an ngı ar ~r~n a CC;"ey~n .~ en .. u .~~~- Vatandaşların, bu dosyalann tetkikine 

noktaların değiştirilmesi lüzumlu ler uzerıne vazıyetın oyle busbutun bağlı olan haklannın siyaneti için ha-
.. ·· ·· ---L" ümitsizlig· e düşecek derecede bir zırlanmış olan li'·iha kanwıiyet kesbet-gorunur ~r... "' 
Sadrıazam - Sultan Aziz yarın- tehlike taşımadığına kanaat g~tire- tikten sonra derhal bu dosyalann tan

ki gün tahbndan indirilecek değil rek biraz kendilerine gelebilmiş1er zlmi cihetine gidilecektir. 
mi idi?... işte plandaki bu noktayı idi Knnun Hiyihası 47 maddeden ınürek-

·R·· •· .. · k 1 LJ kep ve dört fasıl halindedir. Fasıllar 
değiştirdik. Vaziyetin müstaceliye· uştu paşanın rıca 1 lll 1 yaptı- hukuk ve ticaret icra ve iflfıs ceza da-
tine mebni, hal" işini yarın sabah, ğı bu teklif üzerine Ziya bey he- valarına ait dos;aların, tanzi~ surctle
gayet erken yapmağa karar verdik... men toparlandı: riyle bunların arasındaki müşterek hil-

Bilmem, zatı devletiniz bu hu- - Aman efendim, dedi .. Zahmet kümlcri ihtiva etmektedir. 
susta ne buyurursunuz~... ne dernek .. Siz emir buyurun bunu Layiha, mütalaaları alınmak üzere 

Mithat pa"a -- Çok muvafık... hemen yerine getirmek beni~ için a}akalı vekaletlere dağıtı~ıştı~·· Müta-
~ • • A • h Iaalar toplandıktan sonra uzerınde son 

Buna karar veJ'.mekle cidden isabet zahmet degıl, adeta hır ra met bir tetkik daha yapılacak ve Büyük 
buyurmuı oldunuz .•. Evet ... Bir teh~ olur... Millet Meclisine takdim edilmek üzere 
likc taııdığı sezilen böyle bir za- Hem Veliaht hazretleri de kendi- Başvekalete scvkedileceklerdir. 
manda hemen harekete geçmek la- lerinin asker marifetiyle dairelerin- -·--

zım... den almmala:ını ister d~r~rla~~ı... ikinci liseliterin 
Şu halde yeni cülus, yarın sabah, Murat efendı hazretlerının böyle 

T opkapı sarayında yapılacak demek arzu buyurmalarındaki sebep, am- havra mı 1 ' calan aleyhindeki tertibata kendile-o uyor,. .. ~ 

Sadnazam -- Bu halde, cüliisun rinin vakıf olmadığı ve askerin şeh~ 5 mayısa hazırlık 
T opkapı sarayında yapılmasında zadeyi zorla saraydan alıp tahta ic- ba$1adı... 
da bazı mahzurlar sezdik.. las ettikleri hakkında halkın zihnin- Yıllardır Izmir spor tarihinde şerefli 

Bunun için cülus T opkapı sara- de bir kanaat uyandırmak maksa- hatıralar yaşatan ve Izmirimizin en ka
yında olmayıp Serasker kapısında dından ibaret olsa gerek ... Hemen labalık gençliğini .sinesinde toplıyan 

la k vanp emri fahimanelerini doktor ikinci Lisenin günü 5 Mayıs günüdür. 
yapı ca tır... K J f O gu .. n ikinci Lise atletleri müsaba-

Mithat pa~ - Bu da münasip!.. apo yon e endiye tebliğ edeyim. 
r" B zI l z be kalar yapacaklar, Izmirlilere ilk defo 

Serasker kapısı Hu··scyı·n Avnı· pa~ u •Ö eri söy iyen _iya Y ye- 1 k h d b l kl ~ p 1 1 N k K o ara en o maçı seyrettirecj · er, 
hazretlerinin himmetiyle muhafaza rinden kalktı. aşa ar a amı e- bir insan vücudunun yapabileccgi en 
albnda bulundurulacağı için Veli- mal beyi selamladı •.. Odadan çıktı .. güç ve zor hareketleri gösterecekler. vü
ahd hazretleıinin oraya tepifleri Ziya beyin ayrılmasını müteakip cut hareketlerini ~lir haline sokafaklar-
maslahata daha muvafık olur. iyi Mithat pa~ Sadrıazama dedi ki: dır. 

f h l 
Gençleri lıer gün stad'da çalıştıran 

amma, Murat efendi hazretlerine, - Şeyhülislam e endi azret eri- hocaları M. öz ve Yah~·a Suyu, lzmir 
bu yeni vaziyet hakkında bir rnalu- ne de vaziyet haber verildi miL atletizm rekorlarından bir çoğunun bu 
mat verildi mi?... • Hayrullah efendi hazretleri acaba sene, çok müslnit olan talebe tnrafın-

Sadnazam - Biz bunu nasd ya- haf fetvasını ihzar buyunnuşlar dan kırılabileceğini ve çok iyi netice-
w d. - k ile d ? ler alınabüeceğini söylemiştir. Gençlere pacagımızı Üfunme te ı en, şüp- mı ır ... 

Sadr . bu mesailerinde muvaffakıyet dileriz. 
hesiz her şeye vakıf olan hazreti ıazamın ceva.e vermesıne --·--
Mevli, bize kolaylık olsun diye za- meydan kalmadan, o sırada oda ka- CEŞMEDE 
tı alinizle beyefendileri ra yanımıza pısma hafifçe üç defa vurulmuştu ... 
kadar gönderdi •.• Bu da bu işin ko- Rü§tü paşa kalın sesiyle: Bir rüşvet vak'ası 
ı Çeşme kazasında iki şahıs arasında 
ay bir surette neticeleneceğine sa- -BiTMEDi- c;ıkan bir ihtilafa müdahale eden jan-

rih bir alamet te§kil etmektedir. Bu --·-- darma karakol komutanı Ekııem onba-
manevi bir beşaret, bir falıhayır te- .......... a _ şıya rilşvet teklif ettikleri Te jandarma 
lilli edilmelidir... & & &aan erl Kemalettin Şahi:ıin cebine beş lira 

Ziya bey oğlumuzdan şunu rica Dünkü nüshaııuzda, Kont Teleki ile rüşvet koydukları iddiasiyle Mehmet 
d • · . L••tf D--!'1-t-ı:.•ta Mister Butlerin re:s--imleri yanlı~ıkla Kara ile Ali Kara hakkında me.,,.c;hut suç 

e ecegım. u en ;L.K;f••...,.. ecza- L•-'b" . . . konulm ..n.. Ozür. •• k el k f -.:ı•1 
h · O · .-:..ı· d k K uu- ınnın yerme U:t·-· 'Zaptı yapılmış. i isi e tev i ~.w miş-
aneı smanıye Kıuıp o tor a- dileriz. f 

polyon efendiyi but.unlar ... Ve Mu- _______________ ı..r_. ___________ _ 

rat efendi hazretlerinin bu gece sa-

Kl.IACA: 
•••••••• ......... 

---tr-
Y' AZAN: ~c.ıacı .PC. .PC•mil Akıcı 

Sallwn, bir çiçek adı olduğu kadar, 
bir şekil ve bir forma adıdır da .. Mev
ı;im icabı nior salkımlar şurada burada 
tamurcuklanmış, güzel çiçeklerini du
''arlardan sarkıtmağa başlam.ışt.ır. Ben, 
salkım çiçeğini, şeklindeki salkımı ile, 
rengiyle, kokmuyla üç bakımdan seve
ı im.. Burada mevzu edindiğim salkı
mm çiçeği değil, şeklidir. Tabiatte sayıl
nuyacak kadar şekil vardır. Jeometri, 
nihayet mahdut formalar etrafında he
saplarını yapmış, tabiatin sonsuz tekil
lerini içine alamamıştır. Eski tabirleri
le mürabba, miklp, rnurabbai - menşur, 
ehram, müselles, daire ve kilrre, musta
tiJ, ve bunun etrafındaki düşünüp bu
labilecc~ şekillerden daha pek çok
ları tabiatta vardır. Ben, sal.kuru §ekil 
oiye dilşıünUrüın, blr salkım üzüm de
nllcil&i vakit buradaki salkım ne veziıı
dir, ne de hacim, doğrudan doğruya bir 
şekildir. s.Dwna yakın fekillc:rden kan
gal ile c;elenk ~ d~ hatırnna geliyor. 
Salkımda birbiri Ustüne diz.ilmiş, umu
mi heyetiyle mevzun, gittikçe küçülen 
,.e sivrilen eivama. ım.bnıta beıpiyen 
delik deşık bir kılık ve bu kılıkta saklı 
bir ahenk vardır. Kangal öyle değil, 
kangalda, kelimenin (K w G) Mri ile 
ağır ve otuYaklı - eski tabiriyle - cüzü
tamlann birbirine el<lenımş umumi he
yetinde ağırlık ve kabalık saklanmakta
dır. Çelenk, büsbütün başkadır. Kan
galdan ziyade salkıma yakındır, dikkat 
edin, çelenkte, birbirine dikilmiş veya 
birbiri iistüne sıralanmış zevklerin tek 
bir kadro içinde her hangi bir hatırayı 
veya bir zevk veya hissi ifade edişi gö
rülür, denk ise ekseriya köhne, veyahut 
hantal bir şekı1dir. llendescnin hesaplı 
ve mevzun formalarına yanynn bakan 
salkım ile kangal. c.?lenk ve denk, ni
hayet günün birinde kendi hacim ve 
şekillerinin hesabını ilimden istiyecek, 
kendi1erini bir nızanıa bir düstur ile 
bir kanuna bağ1amakta geç kalmıyacak-. . 

Küçük Dahiliye memur
larının maaşı artacak 

hüküm et 
daha 

Halkın, 

ıflerinı 
takıp etmesi 

dairelerindeki 
kolaylıkla 

temin edilecek 
-----------------x*x.----------------Dahiliye vekaletinin vilıiyetlC'I"deki 

teşkilat ve vazifeleri hakkında hazırlan
mış olan kanun layihası, Dahiliye encü
meninde tetkik ve kabul edildikten son
ra bütçe enciimenine tevdi olunmUf ve 
burada da müstaceliyetle tetkikatına 
ba§lanmıştır. 

1929 yılında meriyet mevkiine geçen 
maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan 
kanuna tevfikan her viUlyet kıındi teş
killtlarına ait kanunlarını yaptığı halde 
o zamandanberi geçen on sene müddet 
içinde meriyete giren kanunlar1a me
murlanna yeni vazifeler tahmil edilmiş 
bulunan Dahiliye vekaleti, senelerdm
beri devam edegelen kendi bünyesinde
ki teşkilat zaafını bu defa izale l!tmek 
maksadiyle, hazırladığı bu kanunda: 

1 - Bugünkü ihtiyaca tekabül ede
cek vaziyette olmıyan mevcut kadrola
rın ihtiyacı karşılıyacak: hale getirilme
si, 

2 - Maaş haddinin asgari maişet se
viyesine mümkün oldugu kadar teka
bül edecek vaziyete irca olunması, 

3 - Memur ma8flarının tesbitinde 
diğer Vekiletler tefkilat kadrolarının 
göz önünde bulundurulması gibi üç mü
him esası ele alarak bir taraftan da 
3656 sayılı teadiil kanununun derpiş 
ettiği esaslardan ayrılmamak "e diğer 
Vekaletlerin teşkilat kanunlarında ma
a~lı memuriyetler için kabul edilen ma
aş ö1çi.isilnü tecavüz etmemek suretiyle 
kazalarda bu ün Tahrirat katibi ünva-
nını haiz olan Yazı i !eri memur ve kf.
tipleriyle niifuc; memurlannın mikta
rını artırdığı gibi her kazada birer ııe
f~rb~rlık memurlugu da ihdas .etmiş \ e 

Bunun gibi vilAyetlerin ~ işle.ri, 
hukuk işleri ve idari kaza meclislerinin 
kanunun kabul ettiği \·üaat göz önün
de 1utulmak suretiyle takviyesi lazım 
geldiğinden, valinin devlet amme hiz
metleri çolald•kça onun muhaberatını 
idare eden yazı ifleri bürosu bu ıen~
leme netittsine göre takviye ve yl!'D.i
den birkaç umuru hu'kulriye müdüri
yeti ihda9 olunmu' ve vilayet 1datt!i 
kanununun 58 inci maddesi mucibince 
verilen salMıiyete binaen bazı vilAyet-
Ierdc teşkil edilmiş bulunan mansup 
idare heyetlerinin mesleki ve hukukt 
bilgileri dolayısiyle kendilerine mevdu 
isleri mevzuata daha uygun ve daha sü
r~tle intaç ettiği görüldüğünden, bu teş
kilat bu defa diler ehemmiyetli ~iliyet
lere de teşmil edilmiş ve yine viltyet 
idaresi kanununun 3 üncü maddesi ile 
\•iliyetlerde merkl'7. ka1.ası teşkilatı ve 
kaymakamı bulundurulmasına salibi
yet verildiği ve diğer Vekaletlerin mer
kez kazalarına ait teşkilatları bulunduju 
halde §imdiy~ kadar kaymakamları da 
mütenevvi ve ağır vazifeler ile mahmil 
bulunan valileri vilayet merkezlerinde 
sabit kalmaktan kurtarmak ma'ksadiyle 
bu kem~ ihdas edilmt,tir. 

Hülasa, dahiliye rne !eğindeki kü. 
çük memurların diğer Vekiletler tasra 
memurlarına nazaran maaşlannın azlığı 
dolayısiyle bugünkü maişet darlığından 
kurtartlması ve muhtelif esbap ve 8.va
mil ile mütemadiyen artmlJ olan halk 
ve hükümet işlerinin b. r in evvel bap
nlması baknnmdan bu kanundan ha. 
yırlı neticeler beklenild~ gıôi tatbika
tında hailwı hükümet dairelerind .. bt1-

Küçük çocuklara sarkın
tılık eden iki şalııs 

Müf ettisler ve 
' 

cıdlıye tarafından 

baflan&ldı tahkikata 
~------~~x*x--~~~~ 

Vilayet makamının tensibi üzerine, üzerinde fena tesir yapacak şahıs, bit-
milfctt~ler, ehemmiyetli blr meseleyi tabi kanuni yollarla tecziye edilecektir. 
tahkika başlamışlardır. Bir şahsın, 10-13 Biz kendi hesabımıza, bu ihbarın tahak
yaş arasındaki bazı kız. çocuklarının hu- kuk etmiyeceğine inanmak istiyoruz. 
susiyetlerine girmiye ve kendileriyle . . 

t bb.. t+;~· ·· h .1 Aynca bır başka mliessesede çalışan 
oynamıya eşe us e ·""6'• rnusama a ı e . . 
karşılanamıyacak bir takan tavırlar ta- bır hademenın de, çocuklara sarkıntı-
kındığı ihbar edilmiştir. lık suçundan adliyeye verildiği haber 

Saf ve tertemiz çocukların ahlakları alınmIJtır. 

Su şirketi 
satın alınıyor 

-+-
Hüküm et $irketl alınca 
tesisatı genişletecek 
Su ıı:irketi tesislerinin hükümetçe sa

tın alınması için yapılan teşebbüsler ar
tık kuvveden fiile girmiştir. Yakında 
Ankarada müzakerelere b~lanacaktır. 
Hükümetin satın alma kararından şir
ket haberdar edilmiştir. 

Bütün su tesisatını tetkik eylemek 
üzere bir heyet Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve hemen işe başlamıştır. Heye
te, Nafıa vekaleti Su işleri umum mü
dürlüğü mütehassıslarından Viyanalı B. 
Valter ile mühendis B. Uzel dahildir. 

Bir okul mute
medi ka.yboldu! 

--*--
Zinun etine iki bin lira 
geçirdiği iddia ediliyor 
Buca orta okul pansiyon mutemedi 

B. Seyfi ortadan kaybolmuştur. Diğer 
taraftan, B. Seyfinin, resmi paradan bir 
kısmını zim~etine geçirdiği ve banka 
makbuzlarını tahrif ettiği hakkında ya
pılan qir ihbar üzerine de adliyece tah
kikata başlanmıştır. 

Iddlnya göre B. Seyfi, okul direktö
rünün imzasını taklid etmiş ve 2000 li-
ra kadar bir parayı zimmetine geçirmiş
tir. 

--·--
hagiltere,vaktiyle 
işlecUll bazı ıuttadaıt 
şillldl taınil' yoluna 
glrmektedlr--e-

HAKKI OCAJloatAJ 

- BAŞTAltAFI 1 Ncl SAıörED~ 
sadi salıada da elMKli bir q birtill ~ 
Dlak inıkinlarmı aramağa ve ltu :$. 
gıiı iltilllale ,..wm ..ı.ek kj ,_it 
leri harekete getirmeğe karar ve~ 
~yorlar. Bir taraftan mevcu:-~ 
luldan ebedileştirecek olan bu ... ~ 
diler taraftan da Almanyaya kary_a _ _... 
itik Nilen Ye şicWetıe.l.i.rilmmi ~-"». 
laıftmla aWolm ~mberİllİ cı.aıuı-· 
yardım eyliyecektir. ~ 

Yfiz milyon İngiliz liralık se ~ 
Büyük Britanya hazinesinden t._, 
oluna11 bu şirket, b8'(a Türki,e o at• 
tizere Witiia ••• .ılevledert ilf ~· 
tefikler arasındaki iktısadi münase ~ 
leri inkişaf ettirecek bu memleke ; 
ihraç madtleleıioin t _ _. _.... ol' 
cak ve pazarlann ımthtaç wıand tı-t' 
matldeleleri imparatorluk budu ere' 
içilMlen ve d&şuwlan temin ederek v 
cektir. /J-

Bu kadar cezri \"C knt'i bir karar.iti' 
manyamn Balkaııla.rdaki iktısadi ,,,..
mnu derhal ),kmağa kaü gelebilif. 

Çünkü Balkanlar ile Almanya a~ 
daki ikhsadi ınünasebctlcr esasen .. ..A 
mal şartlara istinat cylc.miyordu. "D"

retin dnğurdu!u bir nctkc idi" _ .. Jİ# 
Almanya gerçi beynelmilel f~i,,j 

~tüne çıkar~ istihsal ~~ 
nıübayna eyliyor. fakat ınukabıliade 
\İz ödcm.iyordu. fit' 

Tetkikler bir kaç gün devam edecek, 
heyet Ankaraya dönüşünde raporunu 
Vekalete verecektir. 

Aldığı ınnddclerin mukabilini 'Pi' 
beynelmilel fiatlıerin çok üstüncle _ıal 
metlerle sanayi maddeleri ile. kar~ 

Ikinci sorgu hakimliği tahkikata el __ ...1 

k n~~ ~ 

Haber aldığımıza göre Su şirketinin 
mevcut tesisatı müstamel ve gayri ka
fidir. Hükümct, şirkete ait tesisatı satm 
alınc;ı., şehrimizin su ihtiyacı daha bü
yük bir kolaylıkla temin edilecektir. --·--
Aydından gön-
derilen tarihi 

• 
ıınct eşyası 

Aydmın Kemer ınevkiindeki tarlalar 
knı.ılırken çıkan eski mezarlardan aşırı
lan altın 1.inet cş'ya::.ındiin bir kısmının 
bır müddet evvel bulunduğunu yazmış
tık. Bunlardan bir kısmı daha Aydın 
vilayetinden İzmir müze müdürlüğüne 
gönderilmi§tir. 

Mersin dalından çelenklerle yılan 
başlı bilezikler, çıplak Erosu (Aşk ili
hını) havi küpeler ve Kolye parçaların
dan ibaret olan bu eserlerin milattan 
evvel dördüncil asır sonuna ait yerli 
mamulitı ve 24 kırat som altından oldu
ğu anlaşılmıştır. İzmir müzesi müdür
lüğü, kazı yapılan mahalde daha birçok 
zinet eşyası bulunacağına kanidir. --·--
J h raca t birlikleri-

• 
nın vaziyeti 

lzmirde teşkil edilen. ve faaliyet gös
teren ihracat birliklerinin umumt heyet 
toplantıları, nizamname mucibince, on 
be§ giln sonra yapılacaktır. Bu toplanh
ları müteakip bütiln birlikler, kanuni 
formalitelcrlni tamamlamış olacaklar
dır. 

Badem, ceviz, çam fıstığı ihracatiyle 
iştigal edenlerin de kuru meyve ihra
cat birliğine kaydedilmelm muvafık 
görülmüştür. --·--Çok Çoculd• 8J111e1er 

SLhhat vekaletinin gönderdiği ikrami
ye ve madalyelerl henüz alnuyan çok 
(fOCuklu annelere, bunları almaları için 
tebligat yapdmaktadır. --·--ENKAZ 
Şamandırası koptu 
Liritan ınethalindek:i yeşil ziyalı enkaz 

prnandvut koparak kaybolmut, müte
yakkız buhmmaJ..-ı için keyfiyet ka~ 
tanlan.~. 

oymuştur. Alanda \'e satımda (iatleri tayin etı~ --·--
Milli piyango bugün 
Ankarada çekiliyor 

A lmauya idi. 1"'. 
Bununla beraber <:aresizlik için~ 

hman Balkanlar, uihayet IHı ta ~ 
miinasebetleri de hoş knrşılanla'k: sır
buriyctin~e idiler. • 

4
,_,. 

Faknt Ingilterc \'e Fransa gıöı . ·..:tıl 
Milli piyangonun 150 bin liralık üçün- yanın en büyiik pazarları kcncliu:'J. 

cü kcşidesi bugün saat onda Ankara d luk ı · t · le·~ 
Halkevi salonunda yapılncaktır. Milli ~empati gösteren, ost ııs crıy b~: 

lı bulunan mcmlc.ketlerle hir ~ ~ 
Piyango, ikinci \•e üçüncü keşidclcrde viicuda getirmek isterlerse şüP- .... it' 
fiat Iarkiyle bilet satışının ve spckülls- Balkanlar bUDtJ mt-mnuniyetlc 1'~ 
;yonunun önünü almak için esaslı ted- yacaldar4ır. Çinlii llcr şe)·•ea ~ 
birler aldığından son keşidenin bı1etleri pazarlarına normal çalışma si~e ııle' 
de iizerlerindeki !iatiyle satılmıştır. hakim kılacaklar, kendilerini hı~ dı....

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

Kısa hiz-
metlilere 

Kısa hizmete tAbi 
okal mezunları 
çağırılıyor ... 
İZMİR YERLİ VE YABANCI AS-
KERLİK ŞUBESİ BAŞKANU-
GINDAN: 
Aşağıdaki madd:?lerde ~·azılı kısa 

hizmete tabi olanlar 1 Mayıs 940 ta 
mektepte bulunacaklarından, her 
gün öğleden evvel saat 9 dan 12 ye 
kadar, Askerlik durumlarmın tesbit • 
ve zamanında sevkedilmeleri için en E 
son 15 nisan 94-0 gününe kadar şu-• 
bemize müracaat etmeleri lazundir. 
1 - Sevkedı1et.-ek :kısa hizmetliler 

şunlardır : 
A) Yedek subay okulwıa gidecek-

ler._ 
B) Gülhane okuluna gidecekler .. 
C) Veteriner okuluna gidecekler. 
2 - Askerliğine karar verilip te 

.fimdiye kadar her hangi bir sebep
•ten .tevkedillnemis yüksek askeri 

ehliyetnameliler. 
3 -·Geçen sene vaktinde se.kedil

miyerek okuldan geri çevrilen yük
sek okul mezunları .. 
4 - Yedek ı.ubay okul devresinin 

üçte birinden fa.dasına devam ctıne
diklerinden ter:bi6 ı:di}enler .. 
5 - Askerliklerini tam hizmetli ola 
rak yaptıktan sonra taa&illerini Lise 
veya daha yukarı dereceye çıkar
dıklannı resmi vesaik ile tevsik ede- : · 

.rek yedek subay olmak istiyenler. : 
: 1 - Bu müddet zarfmda gelmiyen- : 
Eıtt hakk.uıda kanuni muamele ya-: 
: 'DILli-akiır.. • ............................................. , 

tin iktısadi niif uzu .Jb11da ~ 
kurtamlli •caklımlır. Bitaraf . it"' 
ketler demokrasilerin mağl~biy~tı _,, 
linde başlarına gelecek fclake~n ..,
metini müdrik bulwıuyorlar. Ei~-"' 
gün buna rağmen Alman)'a ite ~· 
bctleriM bsnniywlana, lies ıet 
kanlanma Rhip olsnz+klar•.ıdarli'-..... 
l\fiittefikler bu imlüıw ba:llrl~· ~ 

\'C istikbale ait teminah ,·erelulh' ~ 
bir cok ıncınlcketfcrin İngilte"!. ,,a
Fraas'a ile siyasi TC i.lthsadi iş birli&•,; 
cuda ~irmdde ~ fereddiit g~t~. 
yeuilöerini ınuhakkak saymak l~lı' 

&fiit6efi.klerin vaktiyle iŞIHiklefl ......! 
talan şimdi tamire girişmeleri bil l/1 
wlı istilıısalc kafi gele~ilir. B~ _:.Jil
alUI~ haberler tle çek imit T~J 
Alsn-zş karadann s.araile taaWk ~~ 
na intikal ettirilmesi ve ıruınkP!~ 
tetllııir olmaktan tuak bulund~ 
bu JDe\'7.uda ıni.İ5bet neticelerin • tJlal' 
lini te5hil cyliyecekt.İl". Bituallar» ~ 
tefilderin münasebetlerine biiy~ 
inkişaf ,·erecek.lir. Bu iııkişafıa ;J' 
haldan koruma iivasında büyiik 
olacağı da .. ubak.kaktır. _ _ # d 

IUJ[KJ OCA KOfil""' --·-Kızıl çullu 
Eğitmen kurs~ 
Kızılçulf u köy muallim ınekt~ 

Eğitmen kursu pek yakında a~Y,
tedrisata başlıyacağı için hazırlıktaı' 
pılmaktadır. ~ 

Kazalardan ve civar vilaye ·_,Mil
kursa ayrılanlara, 18 nisanda l(ıPI" 
!uda bulunmaları bildirilmiştir. 

~ülı Baı.eteler : .....•....•..•• ~ 

Tekirdağ valiliğine tayin ol~ I' 
Gündoğandan açık kalan ma~ #' 
nel müdürlüğü vazifedni nkAle~~ 
biliye müst~ı B. Narif Ergi• ,.-
h:dir. 

ELHAMRA Sinemasında 
811!fÜ 11 ... •lePlle• ld••'Cll 

Biti11 hnüri aoasaz Nete ve bhkahı& ta&ruııle hef;tmtr, SENENlN EM' IJÜl1İK KOMBDI ŞAHZSmd.. 
İfte DtiftyMMn ett şihfttli Kenııilderi .. 

LORAL - HARDI 
T--...... ea 50ll olarak y....ulao ve IMagüae kadw giriiıl~ ctıeıecetle giildiirüri. sahllelerle 4elu .... 

emsdıiz hir Ketnedi Harikası 

Zafer Dönüşü 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

AYUCA : IÔLIJ SD1M1zbı Değu Anadolu sehayafleri. VE SEMALARA HÜKMEDEN 
llE'l'llO JUDALDA: ~en Son HARP HABERLERİ... 
SEANSIAS : ile Oi11 : l,31- J.30 - S.30 - 7.30 - 9.30 DA •AŞLAR .•. 



Alman mühendisleri 
Sovyct sınai merkezlerinden memleketlerine 

dönmek istediklerini bildirdiler 
------------.... •--~~~~~--~-

So vy etler Almanya ya iptidai madde-
ler göndermekte istical etmeyormuş 

n. -~-----------
~et Uıtre~ 6 (A.A} _ Ccrnauti'den bildirildiğine göre, Sov- kadnr ecnebi ınütehas.s~ girmiştir. Buuların <lürü~t mua-

t sınai merkezlerinde bulurum Alman milhendisleri ve mclderi, So\•yetleri dilgir etmiştir. Müşahitlerin anlattıkla
tı.e iJ. ~rı, Almanyanın Moskova elçisine, memleketleri- rma ~öre, Alman harp siparişlerine nezaret etmek üze.re sou 
er donmek istediklerini bildirmişlerdir. Sovyct mühendis- zanumlarda Sovyel Rusyaya giden naı.i mühendisleri.ne kar
er1 ~·e işçileri, bunların her teşebbüsüne itiraz etmektedir- şı Moskova hüküınetinin gösterdiği hüsnüııiyete ı·ağmen bu 
ıııı· senedenberi Sovyet fabrikalarında kasten tahribat ya- milht'ndislerin vazilele.ı-ini matlup şekilde başnracakları 
hır tııakta \'e iyi maaş alan ecnebi teknikçilerine karşı daima şüphelidir. Alman siparişleri hakkında müşahitler, naziler 
lıası.1.htısumet gi\~tıı~ınekteclirler. Iyi haber al:ın mahfillerde Ru~yaya günde 4-5 teknik m~ueme treni ~ön.de~ıne-kte isc-
etlerol~ kanaate göre, 1928 den 1932 senesıne kadar Sov- Jer de Rusların buna mukabil Almanlara lptidnı ~naddeler 
~rliği.ne, bı.iyilk bir kısmı Alman o'lınak üzere 40.000 göndermekte istical <.'lmediklerini beyan etmektedu·ler. 

Ticaret Vekili 
lstanbulda -·-~~~lanbuı G (TelefonlaJ - 'l'ıearet ve-

ıııİid bu sabah şehrimize geldi. Kısa bir , 
~ det burada kalacak. bilhas.sa ihti
ıh.ra, a. karı.ıı ittUıaı: edilen tedbirler ile 
tıi C&t ve itha!Jt birliklerinin :faaliyeti
tde "e piyasamızın ihtiyaçlarını tetkik 

Cektir. --·--
Se I fetakcti 

; ~ASTAaAFI 1 Nci SAHll'EDE-llir. llel·l!'liın devam ediyor. 
ta~fnclsya G (Hususi) - Se1•llp mm
ll'rhkl!tndmı gelen haberlere göre, Yeşil 
e~ln ve ayaklarının tuğ)•anı devam 
d:or. Su sevi1•esinin )'&run metre ka
\'ilti a.lçaldığı tahmin olunmakla beraber 
l\tı{;.et ciddiyetini muhafaza etmektedir. 
btf'I '. ve Yeşil ırmağın boğnzkeseınde 

"t tikleri no ctadn bu iki nehir kilo
~.o~ reler~ ultyan ovalan deniz haline 
ı~ılrnuşlardır. Alın.an tedbirlerle su is
lere 1na uğrıyan köyleı· halkı civar köy
tıı. Y rleştirilmi~. in !eri temin olun
~ul!Jttır. Insan ve hayvan zayiatı yoktur. 
l, altında olan evlerden kayıklarla eş
hUt·~·e erzak çıkarılmış. mümkün olnn 
~ardımlar köylülere yapılmıştu'. 

bildı a 6 (Hususi) - Aftı yadnn 
11'\ii.t tildif(ine göre. memur ve ameleden 
bug·~kkep 18 kişılik bir tahlisiye srubu 
~Uttun Samsundan Anuısyaya gelmiş ve 
l~ra •rı:uı ameliyesine bıışlan11!ilır. Ağaç.
~tır sıgman seylapzcdelerclen MI ldc:i 

tarıı rn lŞ'tı r 
ıru!:tas:ranın ·~u altıııda kalan 2j kö-

b n hlı; hayır lrutmadığı bildiriliyor. 
lfor !f:er tarnftan Siva tan bildirildiğine 
hır e, suların hücumuna maruz 'kalan 
h .. l köyde 10 ev vıkılmıs. tarlalar ve .. rı ] • • 

r sular altında kalmıştır. -•--.-
Abloka ve 
Balkanlar 

~ llf\.~'J'AltAl<'I 1 NCİ SAHiFEDE
~i P~dn hazan a keri ve ekseriya ik:tısa

:n~yik şeklinde kendisini gösteren 
ııt1ç,tıJlarına kat'i olarak nihayet ver

aınündedirler. 

~lldra 6 (Ö.R) - Balkan hi.iküınet 
ııı.~~ez.I~rincleki lngiliz :sefirleri önU
v ~kı Pazartesi günü Londraya mu
l:ta~ t etmi bulunacaklardır. Lord Hn
lf'k shsefirlerlc görüsmelerine önümii1.-

l 
ı afta baslıyacaktır. 
.oı 1 •• • 

~'illi 1< ra, G (O.R) - lngiltcrc ite Bal· 
ı.,~ ~r ara ındn th: ri münasebetleri 
l'd .'ııı .h:ıddt• l'ıkarmak için teşekkül 
ı,~1 _lııgli h Comıncrdal Cooperation 
tııı cıı. ıs ni ando tcessii etmi~ buln
rn,~k!ı~. Sirket, nmh:ılli temaslnra ~~· 
~- ıçın miitdıasuslannı derlaal Bal
b-.~la.ra gönderecek evvela Belıratta ite 
.. _ 'Yacaktır. Mütehassıslar buna ben
~r d'~ 
tııeı •ger ı:irkctlerin l~ckkiillı muhil'-

olfüı••ıınu si:i\'Jiı. orlar 
" .... • 1 ' • 

l!\t'\NLARIN F AALtYETJ 
~~M KALDI 

f!a;,_;ı·ı. 6 (Ö.R) - Berlingste Tidende 
tıll~es.u:ün Berlın muhabirine göre, ce
lıar şarki Avrup.acla gCıra sulhu mu
"-1 aıa ınaksadiyle yapılan diplomatik 

Stalin, Besarabyayı 
bu sene alacakmış •• 

----------------;x*x--------------
Londra - Deyli Herald gazetesine göre Stnlin Bcsarabyanın Sovyel Rus-

yaya iade11ini temin için diplomatik büyüle: bir tecavüze hazlflanınak.tadır. 7..an
nedildijine göre Stalin, bu maksadmı 1940 senesi içinde tahakkuk ettirmcğc 
çalı.şacaktır. Stalinin planı, ihtilal esnasında Rusya.dan ayman toprakları zaaf 
günlerinde çalınmq parçalar telakki etmektedir. Şimdi kendisini kuvvetli his
ıettiii bir zamanda bunları istirdat etmcği ümit etmek.tedir. Bu siyaset Bol
şcYizm ile asli. alakadar olmıyan bir ko)'U milliyetçi emperyalist tıİyıuetidir. 

Bulgar casusları yeni
den muhakeme edilecek 
Bulgar ca u teşkilfılına mensup bir 

abltin talimatı altında me.mleketimi7.de 
Bulgaristan hesabına cnsusluk yaptıkla
rı tahakkuk ettiği ıçin ~ehrimiz ağır ce-
za mahkemesince mahkum edilen döı·t 
şahıs hakkındaki karar, bu defo da tem
yiz mahkemesi umumi heyeti tarnfın-

dan nakzedilnıiştir. 
Edimcde Metropolitlıane pap ı Mar

tiri, Metropolith.ane katibi Lrunbo, Edit
nede otelci ve ltalyan tebaasından Sin. 
koviç ile aınele Kiriden ibaret olan uç
tular, bu ikinci naha tebann yakında 
te1 :ır muhakeme edileceklerdir. 

"Almanyaya en ağır 
dai-be indirilecektir,, 

-------~~---:~~x-------~--------
- HAŞTARA1"I ı i. ·et SAB.inmE - maııyn, nonnat zamanda tercya öı ihti-
Alman militarixmini yıkmaktı.r.• yaClnw. yüzd allnuşım dahilden teda-

Lonclra, 6 {A.A) - Ablokamn ~icl- rik etmektedir. Fakn~ Almanya hayvan· 
dellenidirilmesi meselesini tetkik eden !arının iaşesi için t:lwın olıın hayvan 
Daily Telegraf gazetc><:inin siyasi mu- yemlerini ithal cdemcz!'e 191 7 de oldu· 
harrirı, Alınanraya ~iclccek malları, ih- ğu gibi mevcut hay\• ... natın mühim bir 
raç maddeleri ismi nltında ı ransil su- kismını kcsıneğc ınecbur kalacak '\'e yaj 
rt:ti,}le memleketleı inden geçinneleri istihs:ılfıtı miihim mikyasta nuılacaktır. 
muhtemel olım bitaraf devletlerin ithal l'l~LEl\IENK AU1~~YAYA 
ettikleri matların kontenjana tabi tutul- iııRACATlNI AZ~TIYO& 
ması icap edeceğinin İngiltere hükümc- Londra. il (Ö.R) - HOllnnd.ııda neş· 
ünce naz n itihare alındı~tını yazm:ık- redilcn iki emirname, AlmanyayA ihra-
tadır. (":lb tahdide Ulbi tutmaktadır. 

Londra. fi (Ö.R) - Gazı•tclcr büyük KÜÇÜK MİLLETI..ER 
erkanıharbiye ı·cisl General Ai.ronsay- MÜTrEFlKLEBLE BERABU l 
dm beyanatı münasebetiyle, lngilterede Paı·is, 6 (Ö.R) - Yunanistanın eski 
büyük bir ordu yarntmak için yapılan Paris elçisi Niko1o Politis, bitarafların 
muazzam gayretten sitayişle bahsede- hissiyntı hakkında \"llkubulaıı bcyana
rek diyorlar ki : fında. küçük milletlerin lstisoaStz bütOn 

Alman milleti. :ır:flcrinın seri zafer limitlerini mtittcfiklerin zaferine bnğla
vaitlerine rağmen bugün deıin bir sU- dıklaTlnı söylemiştir. 
~ut içinde muhafaza edilen hareketsiz.. Lonclra, G (Ö.m - Deyli Meylin Bcl
lığin bütün aksüJanwlini hissetmekte- grad muhabiri, Yugosla,•yada Alman 
dir. Alman,rnd:ı, hareket teşebbü!';ünün propagandasının genişliyen f. aliyetine 
~tık müttefikler eline geçmiş bulunma- rağmen efkıl_rı umuınlyenin sarsılmaz 
sınclan korkuluyor. Bu endişeleri da- bir sckilde Ingiliz ve Fransız muhibbi 
ğıtmnk için Almanların Garp cephe.sin- olrluJtunu bildirmektedir. 
de büyük bir taarruz niyetinde olduk- ---Jf.-
lürı General Brovçicin bir kaç giindcn B k"' ) d • 
beri bu maksatla .-:cpheyi tefti~ ettiği c ar ar an vcrgı 
söyleni,vor. 

PARlS, 6 (Ö.R) - Bitaraf müşahitl'" - BAŞTA.Ilı f'I 1 Cİ SAllİ1''EDE-
lerc göre, Alınan ınillcliııin maoeviya- Bu varicl<lt, çok çocuklu ailelere dn-
tıncla büyük bir ı:;arsmtınıo alfımetleri ğıtılacaklır. 
mevcuttur. Hareketsizlik gwenmiyen İSTANBUL, G (Hususi) - Bekiı·lar· 
hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Alman ge-- dan vergi ahnması bahsi üzerlne burn· 
nerallerinden Fon Meç ne§tcttiği ma- da bir ga?.etenin açtığı anket& verilen 
kalede, skeı i harekatta müşahede edi· cevaplardan anlaşıldığına göre, yahm: 
len sükünetin bir te ebbW fıkdanından l,eklrlnr d il, evlilerin bir kısmı da 
ileri gelmediğini anlatmağl\ ç laşmakta- böyle bir vergi ihdaııına aleyhtar gö-
dır. rllnmektedil'. · 

L S k J 1 SA 

IZMİRDE: 

Dün bütün 
çocuklar yazıldı 

--*-
VUCiy etimbde olıuına 
çağında lıaç ~ocalı 
bıdundağu yakında 
anlıqdacalı-. 
Iı.ınir vi.lıiyeti içinde \'e şehr.iınizde

Kültür seferberliğine esas olarak yapı
lan çocuk yazımı, dUn sabah erkenden 
ba~lamış ve ukşamn kadar devam .t"{l~ 
Tek nnksaıısn: bitirilmiştir. 
Yazımda vazife alan memurlar dün 

~abah erken bi.itün evlere ugnyaı-ak, 
7-16 yas arnsındaki bütün çocukları 
kaydetmişlerdir. Bazı evlerde. okuyup 
yazma bilen mevcut <ılmadığından. ya
zım i~i akşama kadar u2amı hr. 

Çocukların yazımı işi en evvel Gü
zelyalı - Göztepe mıntalmsında bitmiş
tir. Saat on beşte sehrin en biiyiik kıs. 
nunda da ikmal edilmiş. anc.ak Kemer 
civarındaki l>azı dagınık mahallerd~ 
aksama kadar devam etmiştir. 

Fişlerin tasnifine hemen başlanacak, 
mülhakaltan gelecek neticelere göre. 
Izınir ·vilayeti içinde bulunan tahsil ça
ğındaki çoc•ukların adedi anla~ılacaktır. --·-Erbaa civarını da 
su bastı.-
Erbna. G (A.A) - l\lw.i gürülmeoı~ 

aerccede yük.selen ve tuğyan eden, Kcl
ki ı ve y~il ırmak nehirleri Kwlcubuk 
köylt!rlni istila e~fu. Kasabanın şi
mali garbisinde boğaz ke:.er. mcvkiiudc 
birleşen bu iki nehir 1-ilometrelcrce iın
tidadmdaki ovaları deniz haline getir
miştir. 2800 kadar mezru ve 4500 dekar 
gay:ri me1.ru araziye de sular istila et
rni~lir. 
Alınan tedbu:ie.rle iıo-U istiliısıoa uğrı

yan köyler halkı C'ivnr köylel'e ve ça
dırlara yerleştirilmiştir. Kızılay tarafın
dan kendilerine ekmek, ~r, pz, pek
s.i.met te\7.l edilmiştir. İn.san Vl' hayvan 
uylaLı olınam.ıştir. ----·--1 n gi ltere tehlike 

atlattı 
- BAŞTA&A.1',1 1 NCİ SAHİFEDE
t"üLbesinio. fevkinde bir rütb ile çalti· 
ıuış kimse yoktur. lng.iliz ve Frnnsız 
ordusunun generalleri arru>ın.da ise ge. 
çen harpte kumanda m evkiinde bulun· 
muş bir çolc generaller vardır. Alman 
generallerini kWni.len truuyorum. Umu· 
mi bir taaıTuz başlarsa pşkınlıkları bU
yük. olacaktır.> 
tNGtLtz ORDUSU ÇOCALIYOR 

Londrtl 6 (ö .R) -- Geçen sene~ ya
şına glrenlcı·in bugiln askerlik hizmeti. 
ne kayıt muameleleri başlamıştır. Bun· 
larm yekılnu 300 bin Jclıldlr. Ayın o
nuna doğru 26 yaşına gJ..renlerin de ka
yıt muamele.si yapılacaktır. B u suretle 
talim ve terbiye görmek üıeı·e askere 
çağmlanların yek11nu iki milyon ola
caktır. 

Abloka kararı 
- BAŞTARA1"1 l İNCi SAHİFEDE -

2 - Japonya, Vladlvosto limanının 
Alınanlar için bir deniz üssU olarak kul
l:ırulmasına şiddetle ınuhılltfot edecek
tir. 

3 - İugilteı·enin &hlokayı bütün dün
) aya le;imil etmek ~meli, j apon ticare
tinin temelini teŞkil eden münasebetler 
için oldukça tehlikelidir. 

Bu Japon taleplerine mukabil, İngil
terenin mUhariplik hukukundan fera
gat edemiyeceğini ihsas eylediği de bil
diriliyor. 

Pnris, 6 (Ö.R) - Tokyonun ~alahi
yeıtar mahfilleri, yeni Nankin hükümc
ti hakkında Almanyanın aldığı \'aziyetl 
ho nutsuzlukla karşılamıştır. 

Rusya harbe 
gircek olursa .. 

- BA TARAFI 1 :set SAHi••t:oE -
rnih ederek şöyle demiştir: 
c- Rusya, uz.un münakalat yolları 

yüzünden havli zahmet cekmi tir. 
Bir çok defal~ı· Ruslar bitkin bir ha
le gelriüşlcrdir. Çünkü kıtaatı ve 
malzemeyi memnuniyete şayan bir 
şekilde nakledemiyorlardı. 
Eğer Rusya yeni bir heı·be giriş

mek teşebbüsüne kalkışacak olur , 
bazı milletlerin ve mesela Japonya
nın hattı hareketini nazarı itibara 
almak mecburiyetindedir. Ve müna
kalat mesel , Rusya için her za
man bfütın Jddetiyle mevzuubahis 
olnca1.-tır.> 

~İ11 Ia Uycü sona ermiştir. 
;ı~•~an hariciye nezaretinin fikirlerini 
.-\ılll ltıren bu gaz.etenin verdiği haber, 

ı" anlar taı·af ından sarfedil<!n gayret
ın <ı.kiın kaldığını güstennektcdir. 

ALl\lAl'YADA 1'mlEYAl• .A:L. 
Londra, 6 (Ö.R) - İyi malumat alan 

mahfillerin tahminl~inc göre, Alman· 

,~ ........................................ , 
yada adam başına verilı ekte olan tere 
yağı ayda bir kiloya indirilmiştir. 

0

Al-"'l"''tn .... __ _ 
~ ........................................ . 

Her ~iin her haft her zaman c;.cncniı\ en gii~l filinılcrini gi;stcrcn 

LALE ve TAN Sınemalarının 
İSTE BU HAFTAKİ CELii{ P.ROGRA 1 

l - lstanbulun. meşhw komikleri IlUMBULLU iSMAİL 
ŞAKRAKIN çev:ircliklcı·i neşe laıhkaha tufanı 

ME MiŞ 
TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Gizli rf eşkilat 
BÜYÜK HEYECAN •iuui 

PARAMUNr HARP JURNALi 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON 

• 

BUGVN 

FR.EDASl'ER 

GİNGER ROGERS 

Gihi iki hüyiik san11tkarm 
eşine 'c emsaline ender t 

BiR ŞAHESER 

yarattığı 

iif edilen 

Büyük dans 
Ask - İhlirn • Sefolıat • Sevmek \'e ~e,·ilmck ihü.rım <>c\·ilcn bir erkeiin 

büyfik r~d.ıkirlığı 

AYm CA : EKLER JURNJ\1, Nu. fi S ON Of NY A HADİSATI 
-- :t - 5 -- 7 'e 9.15 TC .. 

'soN~· HABER 
- .- . ..... . ,,.. .~ 

lsviçre ve Danimarkayı 
Almanyaya ait 

gibi gösteren harita! 
-~--~-------~~·~~------------

Pariı. 6 (A.A) - Fransız ve ecneb i matbuat mümeseillen, ltalyada nahot 
bir elcilde tefsir edilen va bau Amerikan mahfillerinde Reynaud ile Sumncr 
Velsin harp gayeleri haklc.ında görüıtükleri kanaatini huıule getiren A\'Tllpa 
harita.mı görmiye davet edilmi~lerdir. Bir mecmua tarafmdarr neıredilmit 
olan bu haritn, Sumner V elıı ile görü~mekte olan Reynaudun bürosunda çe
Jı:ilm~ bir fotografında görülmektedir. 

Matbuat mümeuilJeri, bunun Anschl~!ldan evvelki zamana ait eski bir 
Avrupa haritası olduğunu ve Almanya ile Sovyetlerin yeni hudutlarının mü· 
rettipler tarafından hatalı bir şekilde çizilmi~ olduğunu görüımiiflerdir. 

Haritada, lsviçrenin ve Danimarkanın hudutları gö terilm~ olduğundan. 
bu iki memleketin arazisi Alman) nya nitmi gibi görülmclctedir. Bu haritada 
&llt'tnlar bile gösterilmemi tir. 

Berlin, Roma, Belgrad ve Peşte, 
zirai anlaşma yapamadılar 

Budapeştc, 6 (A.A) - ltnlya ziraat nazırı Tasinavi, ziraat sergisini gezmek 
üzere dün aqam Budap~teye gelroiitir. 

Nuır istatyonda Tel eki, Macaristan ziraat nazırı ve Sofind Talamo tarafın
dan kartılanmıştır. Diğer <"İbetten Yugoslavya ziraat nazın Konstantinov~ 
dün alqam Budapcştcden Belgrada hareket etmiştir. AIAk dar mahfillerde 
söylendiğine göre: 

Alman lta1yan ı:e Yugoslav nazırlarının sergi)i hemen aynı zamanda ziya
ıel etmeleri; Berlin, Budape~te, Belgrad ve Roma arasında bir zirai anlaıma 
hasıl olacağı ümidini doğurmu tur. Sa.de bu ümit tahakkuk etmemiştir. 

Aynı mahfillerde haaıl olan kanaate göre ; Teleki ve Kubriloviviç Darre 
arasında vulcu bulan iÖrÜşmeler r.snasında Budap~tede ne kadar kalacağı 
malum olmıyan Darrenin lta1yan ziraat nazırı ile görü meıi derp~ edilmiştir. 

Ders zamanında so -
kak/arda gezen talebe 

---~-----~~---x•x~-----~~--~-

Sı kt bir surette takip edilecek 
Ankara, 6 (Hususi) - Deu ve müzakere saatleri içind e ok ullardan h.ariç 

yerlerd e ıezen ve bu suretle okullara devamazlılı:ta bulunan talebe, ölret .. 
menler vas1taaiyle çok aıkı b ir ~kilde takip edileceklerdir. Okul idarelerinin 
hu gibi talebe velileriyle daha aıkı temas yapmalım bilhaııu kararlqtrnlmrıJtır. 

Fin - Rus münasebetleri 
------~-~x*x-~-----

Stoltholm. 6 ( A.A) -- Moıkov11dan Stokholm Tidningen gazeteaine bil· 
diriliyor. 

Finlandiya ile Sovyetlcr birliii arasındaki münasebetler bu ay içinde ye
niden tee..öa edecektir. Sovyetlcr birliğinin Riga sdiri Zato\·. büyülı: bir ib· 
timalle H clainkiye tayin edilecelttir. 

lngiltere ve Fransa lsveç ile Norveçe 
dün birer nota verdiler 

------~----:x*x-------~-
- BAŞTABAFI 1 Nci SAHİFEDE- etmİft.İr. Bu tayyareler ;uuında. .aatte 

600 kilometre aürata malik b ir ço1r. a .-
cı tayyareleri mcvcuttut. Siparif yapan 
heyetin başında veliahtın oğlu Prena 
Bertil bulunuyor. Diğer taraftan. lsve
çin silah ve mühimmat f abrlkalım gcee 
gündüz çalışmalı: emirlerini a1nuşlardu. 
Sulh zamanında altın ban ki iden iba
ret olan orduya yakında daha yÜ% bin 
ki i ilave edilecektir. lsvcç. lıer dakika 
!leferbcr edilebilecek büyük bir orduya 
sahip olmak azmindedir. lsveç müda
faasının en mühim noktalarından b iri, 
Baltık denizindeki Cotland adasıdır. 
Finlandiya harbi bqladığı g\ine kadar 
bu ada tahkim edilmemi ti. Taarruzdaıı 
5<>nra binlerce kifi çal11tmlmak .auretiy
lc Cotland, Ba1tık deniz.inin en kuvvetli 
askeri üslerinden biri haline konmuıtur. 
Bütün sahil boyunca batar}alar yerleri
ni alm~lardır. 

def. Almanyanın bitarafları hicap avcr 
bir auretto istismarına nihayet VPrmektir. 

Lord Ha lif akı elçileri kabul ederken 
Fransız başvekili ve hariciye nuırı Pol 
Reno da Kedorseyde lavcç Norveç .se
firlerini kabul ederek aynı mahiyette 
beyanatta bulunmuştur. 

Stokholm, 6 ( Ö. R) -- ls\.'eç matbu
atı. lngiliz ve Fransız hükümetlerince 
ineç \'e Norveçe te\'di edilen notayı 
büyük. alaka ile kar~ılamı !ardır. Mat· 
buat ihtiyatkar bir lisan kullnmıJda be· 
rabcr burada hile.im olan kanaate gÖ· 
ra, müttefikler ablokayı alakadar ~den 
mesdelerde çok kaı"i harclet etınek ni
yetindedirler. 

lSVEÇ KUVVETLERiNi 
ARTflRIYOR 

Londra - Deyli Hcraldın Sıokholm 
muhabiri bildiriyor: 

Yüz sene süren bir ııulh ve 5\ikun 
devresinden sonra her an kendisini Lir 
harp tehlikesine maruz görmekte olan 
lsvcç, ihtiyati mahıyette fevkalade bir 
çolc tedbirlere ba3 Yurmaktndır. 1 fava 
filo unu iki miııline çıkarmak için Aınc· 
rikaya Ultramodern üç yüz elli tayya· 
re ve dört yüz tayyare motörü sipnriıı 

Adada nvcı tayy releri jçin büyük
meydanlnr, hanRarlar teaia edilmi,tir. 

Oslo, 6 (ö.R) -- Norveç harieiy• 
nazırı parlamentoda beyanatında, Al· 
mnnyayı in fsızca taarruzlanndan do· 
lnyı takbih eylcmiıı ve g yri insani 
taarruzlar yüzünden 52 gemisini kay
heden Norvcçin 342 ki ilik in ah zayiatı 
verdiğini söylemiştir. 

... _. ........ .-..... ~ .......... .... llm! .... ;. 

BUGÜN 

Kültürpark Sinemasında 
izmirde ilk dcfn iki fılint birden 

GUN BATARKEN .... 
VİCl'OR FRAHCEN 

Gcnt;lcre lıiiyiik hir der:. teşkil cde<'ek tforecedc mühim hir me\'7.UU can
landtrun me,· imm ~·n gilzel bir fılnıi 

ŞANZELIZE 
BARO ' J•'İLS - CIJASA GİTTRY tnrıümdan temsil edilmiş ı~ran:.ı1 in

kılabını canlaııdmm hırihi büyiik filim 
Al':RlCA : PAHA.lt1U1'~ J URNAJ,,DA IIARP HAVADİSLtmt.. 
SEANSl..AR : GÜN OOGARKEN: :1 - 7 ŞANZl'..'1.İZE : 4.50 _. 9 DA .. 

xm ew --•••••~~~:ı 

• 
lzmir Bayanlarına 
Mühim Bir Fırsat 

llolfü ocluıı )Jax nu:tor l1laJ"k4ll& maJ<;\ aj \'C ın:ıınulabnıo .sureti İsfİmalinİ 
İzmir bn~nuılarınn takdim ederiz. Bu ınuımıliit usuğıdaki giin1crde \'e nd· 
resleri y~ı:ıh malin~lardo atışa konacaktır . 

ı.t-11 ... ~isan tarihle.rinde ~ıt li-13 'e 15-19 da Ara tnda 382 nuınuruda 
Nermin mağazru;ında .• 
J2-ts N~n tarihlerinde at ıo-ıa ve 15-19 da Kcmc.rnltııuhı 22 numara

da Çatalk:ıya nl.lğa:oıasmdu. 
JG-IS Nis:ın t~rihlwııdt• ant 10-13 'c l:i-19 da m:ın i~kcle inde S ııuııı 

ada . 1 Sirc) m j':aza mda. 1--3 
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Türklerin nüfuz 
gösteren 
Aşk romanı 

Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini 

ve Tarihi 
biiyük 
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Tefrika: 24 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
Zavallı kız bu suretle bir çok dü.jün

relere dalmış iken bir ayak sesinin yak
Jnşmakta olduğunu işitti. Gelen (Hayız
ran) idi. Her halde mühim bir şey söy
lemek için geliyordu. (Cihan) ın yüre-

j ('arpmağa ba ladı . (Hnyızran) hanı
mına seffim verdikten sonra dedi k i: 

- Bey baban seni çağırıyor ... Yanına 
girdiğin zaman metin ol... Zfuıf göster
me. Seni metin bir hanım bilirim. 

(Cihan) bu son kelimelerden babası
nın "ıhhatinde Jini bir tebeddül hasıl 
nlduğunu anlıyordu. Hemen babasının 
tıdasına ko§tU. Orada (Mubiz) ile (Al-
in) i göreceğini düşündükçe kederi, 

telası artıyordu . Hiç bir tarafa bakmak
r;ızın doğruca babasının yatağına vardı . 
MPr.r.ban arka üstü uzanmı§ idi. Hali 
ya dolu olan ve ağlamaktan kirpikleri 
kırık duran gözleri kapıya doğru dikil
miş idi. Kızının geldiğini görünce tebes
.. üm etmek istedi. Fakat tebessümünde 
~seri hayat kalmamıştı. Gözlerinde şef
kat ve muhabbet eseri olan zaif bir par
lnklık mevcut olmasa idi gözlerinin bir 
ölü gözleri olduğuna hükmolunabilir
di. 

(Men.ban) kızının, yanına yaklaşma-
ı üzerine onu kucaklamak için kolla

rını kaldırdı. Söz söylemek için ağzını 
açtı . Fakat söylemeğe muktedir olama
dı. Yalnız dudakları kımıldanıyordu. 

(Cihan) babasına sarıldı. O ~nda o 
kadar müteessir olmuş idi ki f evka1Ade 
~hır ve metaneti olmasa idi hemn ba
y ılıverecekti. Zavallı kız çok geçmeden 
yetim ve bikes kalacağını iyice anlamış
tı . Müsterhamane bir tavırla babasının 
kollarından tuttu. Sanki: 

«- Baba! beni nasıl yetim bırakıp 
gidiyorsun?> 

Demek irl.lyordu. 
Göı.lerlnden yaş fJ§kmyordu. Hıçkı

rık sesini çıkarmamak için cebri nefis 
~diyor, göz yaşlarını gl.istermemek için 
gözlerini aşağı dikmel!e çah§ıyordu. 

Hasta, kızının hal ve vaziyetini takdir 
ediyor, ne düşündüğünü anlıyor idi. Ci
hanın gönlUnü okşamak istedi. Nutuk 
ona itnat etmedi. Gözlerini Afşin ve Mu
bizc doğru tevcih etti. Eliyle Afşini gös
terdi. (Cihan) yüzUnü ~evirip baktı. 
(Afşin) elinde bir tomar kağıt tuttuğu 

MahlıemelePde : 

-------·--··· Uç BERAET KARARI 
Kuyumcu Nadirin dükkanmdan bir 

'bilezik çaldıkları iddia.siyle adliyeye 
verilmiş olan Osmllll kw Nigh ve Emin 
kızı Eda, bu sirkatle alılkaları bulunma
dığı tahakkuk eylediğinden, beraet et
'hlişlerdir. 

halde oturuyordu. (Cihan) ın kendisi
ne baktığını görünce ona elindeki ka
ğıtlan göstererek taziyet manaslyle te
bessüm etti. (Mubiz) ise Sanemin ya
nında duruyor, dua ile meşgul oluyor
du. O da esef ve hüzün ile Cihana bak
mağa başladı. (Cihan) gizli içtimada 
olan, geçenin neticesini anlıyordu. Bü
tün korktuklan başına gelmiş demekti. 
Fakat zavallı kız babasının o ihtizar 
halinin karşısında babasından başka bir 
şey düşilnmiyordu. Tekrar babasına 
baktı : 

- Babacığım! na.~:ılsın? .. Daha iyisin, 
değil mi? .. dedi. 

(Merzban) cevap vermek, kızının te
Uişını, keder ve elemini teskin etmek is
tedi. Fakat ölüm hırıltısı onu söz söy
lemekten menediyordu. (Cihan) babası
nın üzerine eğilip kalmasının ona sı
kıntı vereceğini hissederek üzerinden 
kalktı. Yanına oturdu. Elini avucunun 
içiııe aldı. Hastanın eli soğuk bir ter 
döküyor idi. (Cihan) bunu görür gör-
mez hemen bağıracak, bir vaveyla ko
paracak idi. Çünkü babasının artık son 
dem hayatında olduğunu anlıyordu. 
Kendini toplıımağa, metanet gösterme
ğe gayret etti. Fakat gözlerini zaptet
mek kabil değildi. Gözleri yağmur gibi 
yaşlar fışkırıyordu. Bu hazin ve elim 
mevkie karşı hissiyatına mukavemet 
için sarfettiği ceht ve gayret yanak]arı
nın rengini bir kat daha penbeleştirmi~, 
gözlerindeki fer ve tabı artırmış idi. 

Hasta ise kendisine Arız olan sürati 
teneffüs, göğüs hırıltısı ve tekarrUbü 
ecele rağmen aklından. hissiyatından 
bir şey kaybetmemi§ idi. Sevgili kızını 
düşünüp duruyordu. Dilinde kuvvet 
kalmış olsa idi (Cihan) ın elem ve ke
derini teskin edebilecek bir çok şeyler 
söyliyecekü. Bu aczini görünce 'kızına 
oradan çıkması için işaret etti. Kendh;i 
uyumak istiyor gibi görünüyordu. (Ci
hnn) ütriyerek, dizleri takatsiz bir hal
de ayağa kalktı. Babasına itaat ederek 
oradan çıkllUlk mı Uizımdır, yoksa nra
da durup babasının son dakiknJarında 
bulunmak mı? Ne yapacağını ~aşırmı~
tı. 

-BiTMEDi-

[BORSA] 
'ÜZÜl\I 

433 Üzüm Tanın 
85 A. R. Üzümcii 
78 M. Beşikçi 
57 S. Gomel 
37 Öztü.rk şirketi 
31 j. Kohen 

721 Yektl.n 

10 75 
11 
12 
16 50 

9 75 
9 25 

15 25 
11 
12 50 
18 
10 50 
9 25 

Ankara Radyosu 
---·-9-·---

BVGUN 
--*--

DALGA VZUNJ..VCU 
1'39 m. 183 Kca./1%0 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
T. A. P. 3L'10 m. H65 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Progrrun ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Müzik 
ÇALANLAR : Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan, Vecihe, Reşat Erer. 
OKUYAN : MUZAFFER İLK.AR 
l - Şehnaz Buselik peşrevi 2 - Dede 
Şehnaz Buselik Beste (Bir vuslat için 
yare) 3 - Dcnizoğlu - Şehnaz Buselik 
Şarkı (Yolwı bulamam) 4 - Mustafa 
Çavu~ - Şelmaz Bus<'lik şarkı (Bil dil
berdir beni yakan) 5 - Ahmet efendi 
Tahir Buselik ~arkı (Nazlım ne kadar 
güzel yüzün var) 6 - Tahir türkü (Ben 
sana mecbur olmuşum) 
OKUYAN : MÜZEYYEN SEN AR 
1 - Lemi - Nihavent şarkı (Bin gül 
çıkarırdım) 2 - Sadettin Kaynak-Ne
veser şarkı (HicrarJa harap) 3 - Rah
mi bey - Nihavent şarkı (Süzilp süzüp 
te ey melek) 4 - Sadettin Kaynak 
Muhayyer Tilrkü (Sürmeyi göz öldü
rür) 5 - SalMlettin Pınar - Muhayyer 
türkü (Gökler perisi gibi) 13.30 - 14.30 
Müzik : KUçUk Orkestta (Şef : Necip 
Aşkın) 
1 - Niemann ; Çarlston (Modern dans
lar suitinden) 2 - Hanns Löhr : Büyük 
Vals 3 - Leopold ; Çigan bayramı 
4 - İtalo Azoni : Melodia 
5 - Rio Gebhardt : Romans (Viyolon
sel ve orkestra için) 18.00 Program ve 
memleket :o;aat ayan 18.05 Müz.ik : Rad
yo caz orkestrası 18 30 Çocuk saati 18.55 
Serbest ~aat 19.10 Memleket saat ayarı 
Ajans ve meteoroloji haberleri 19.30 
Mii ıik 
ÇALANLAR : Reşat Erer, Ruşen Kam 
Vecihe, Cevdet Koztn 
OKUYAN : MÜZEYYEN SENAR 
1 - Kanun taksimi 2 - Yesari Asım 
Kürdili H. şarkı (Sen gitgide bir afeti 
devran olacaksın) 3 - S. Pınar - Kür
dili H. Şarkı (Ne gelen var ne haber .. ) 
4 - S. Pınar - Kürdili H. Şarkı (Nere
den sevdim o uılim kadını) 5 - Lemi 
Karciğar şarkı (Çeşmanı o mehveşin .. ) 
6 - Tatyos - Karciğar şarkı (Ne yap
.mm ne etsem) 
OKUYAN : MUZAFFER İLKAR 
1 - Lemi - Hicaz ~arkı (Neşem emelim 
2 - Refik Fersan - Hicaz .şarkı (Ey be
nim konca gülüm) 3 - Hacı Arif bey 
Hicaz şarkı (Aman dnğ1ar) 4 - Halk 
türküsü (Aksadcler giyer ama11.) 5 -
Hüseyni saz semaisi 20.15 Konuşma 

(Tarihten sahifelel') 20.30 Müzik : Fa
Ml heyeti 21.15 Müzik : Macar Viyolo
ııisti (Aleksander V<?ch'in resitali 
22.05 Müzik : Melodiler (pl.) 22.15 
Memleket saat ayarı Ajans haberleri, 
ziraat, esham, talıviHit, kambiyo, nukut 
l.ıo:rsası (Fiat) 22.30 Ajans spor servisi 
22.40 Müz.ik : Cazband (pl.) 23.25-23.30 
Yarınki program ve kapanış 

** FPansızRadyosunun 
'J'üpfıçe lfeJPiyatı 
Fransız radyoswmn Türkçe neşriyatı 

bir zamandan beri günde iki defa yapıl· 
maktadır. Bunların saat ve dalga uzun· 

No. 

6698/ 6699 
4830/ 4832 
1925/ 1931 

ZA.Yi 
Liralık 

50 
10 

1 

Adet 
2 
3 
7 

HJaae 
T.L. 
100 
30 

7 
137 

Türkiye palamutçuları anonim şirke., 
tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Halit Ali Fehmi namına 
H.G. Şerbetçi 

GIYAP KARARI 
KUŞADASI SULH HUKUK MAH

KEMEStNDEN: 
Kuşadasının Caınikebir n1aha1lesin

den keresteci Şaban Alkısın Selçuk na
hiyesinde Sadrettin kanc;ı Azime ve 
anası Sütine aralarında mütehaddis iza
lei şuyu davasının muhakemesinde his
sedarlardan Siltine kızı Behiyenin ika
metgahı meçhul bulunduğundan ilk teb... 
ligat usule göre ilan yapılmış olduğu 
halde muhakeme günü olan 18-3-940 
tarihinde mahkem~e gelmemiş bulun
duğundan hakkında gıyap kararı veril
miş olduğundan llAn tarihinden itibaren 
beş gün zarfında müracaat ederek itiraz 
etmediği takdirde muhakemenin gıya
bında yUrüyec~i ve bu hwıustak1 mu
hakemenin lS-4-940 ka muallak bulun
duğu teblif yerine kaim olmak üzere 
i1An olunur, 1205 (657) 

FOÇA AS. HUKUK ,\fAHKE~IE
SINDEN: 

GIYAP KARARI 
Maraş vllAyetinin .Andırı kazasının 

Baruva köyUnden Hasan kızı Hatice na
mı diğeri Senibaya; 
Foçanın yeni köyünde mukim Deniz

Jili İsmail oğlu İbrahim GUlsevenin 
aleyhinize açtığı boşanma d~vasının 2/ 
4/ 940 tarihinde y;ıpılan duruşınruJına 
yapılan il5.nen tebligat ilıerine gelme
miş olduğunuzdan hakkınızda gıyap ka
rarı verilmiş ve muhakeme 25/ 4/1940 
tarih perşembe gUnU saat 10 a talik kı
lınmış olduğundan tarihi tebliğden iti
baren beş gün zarfında itiraz ebnediği
niz takdirde mahkemeye kabul olunını
yacağınız tebliğ olunur. 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
l - Otobüs işletme idaresi için 6 

adet küçük ve 2 adet büyük akimü)ltör 
!!atın alınması, yazı işleri miidür)üğünde
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 880 lira 
olup ihalesi 8. 4. 940 pazartesi günü sa-
at 16 dadır. iştirak edecekler 66 lira 
teminatı iş bankaı.ına yatırarak mak
buziyle encümene gelirler. 

2 - Otobüs işletme idaresi için ıart
namesinde cinsleri yazılı 18 kalem muh
telif yedek parça satın alınması, yazı iş· 
]eri müdürlüğündeki §artnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 2381 lira olup ihalesi 8. 4. 
940 pazartesi günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 1 79 liralık teminatı iş banka
sına yatırarak makbuz.ile encümene ıe· 
lirler. 

23, 28, 2, 7 1001 (533) 

e Kültürpadun 9 ey lU.l kaJ>lSl.Ilda 
\ulJanıbnış biletleri tekrar sattığı iddi
asiyle tutularak mahkemeye verilen B. 
Mehmet Keçecinin böyle bir şey yaptı-
ı sabit görUlmemiş ve beraetine karar 

verilmL~r. 

M6992 i Umumi yekun 
546922 i Umumi yelct)n 

No. 7 9 25 luklarını aşa~da bildiriyoruz : 
ıı 25 1 - Türkiye saatıyle 19.35 te : NİS 
13 P . T. T. 253 M. Radio - Mediterane 

1 - 730 sayılı sokaktan müfrez ve 
204,2 r 2 numaralı evlerin arasından ge
çen sokakta yeniden kanalizasyon ile 
bu kanalizaayonu tutacak duv;r yaptı• 
rılmaaı ve im]& iDleri, fen iıleri müdür
lüğündeki keşif ve tartnamesi veçhiJe 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Muham· 
men bedeli 942 lira 28 kurut olup iha
lesi 8/4/940 Pazartesi günü aaat 16 
<fadır. İştirak edecekler 71 liralık temi
natı iş bank.uma yatırarak malcbuzile 
encümene ıelirler. 

No. 8 --·--FUAR VE 15 75 227 M. . 
18 2 - Türkiye ~atıyle 20.35 te : Kısn 

No. 9 
No. 10 

İMARİ,LERİ 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün be

lediyede mUhendWerin de iştirak etti
~.; bir toplantıda, fuar hazırlıkları ve 
§ehriınlzin imar işleri etrafında aJfıka
darlara yeni direktifler vermiştir. Mev
'im dolayısiyle hem fuar işleri, hem de 
~ehrln diğer imar işleri tesri edilecektir. --·--İNGİLTEREDEN 
Deınir getirtilecek... 
Karabük demir ve çelik fabrikaları

nın ima] eylemediği demir nevilerinin 
İngiltereden memleketimlze ithali mü
nasip görülmüştür. 

Bu demir nevilt!ri tesbit edilmekte-
dir. --·--POLİS'J'E: 
••••••••• 

Bir kız kaÇll'llllf 
Çorakknpıda Çolak sokağında Musta

fa oğlu Adil Serder, 16 yaşında İsmet 
Mavi yuvnyı kaçırdılt'ı lddiasiyle tutul
muştur. 

Yaneın başlangıcı 

No. 11 

ZAHiRE 
100 çuval Buğday 

15 Ton Susam 
100 çuval Fasulya 

6 125 
15 75 
18 

270 Balya Pamuk 43 50 60 
23 Ton P. Çekirdeği 

PAZARTESiGONü 
KONFERANS VAR 

3 75 

Diin Döçent Dr. bay Ali Riıa 1a.ı-a
fmdan Halkc,•inde verileceği bildirilen 
konferans, paı.artesi günü saat 18 e te
hir edilmiştir.. (Kimya ve kimyanın 
günlük hayabnıızdaki rolü) mevzulu 
olan bu konferansa hn1kııruz davet edil
mektedir. 

ZAYİ 
No. Hisse 

Liralık Adet T.L. 
6707/6708 50 2 100 
7129 100 1 100 
4794/4796 10 3 30 
3397/3400 10 .. -40 
1904/1910 l 7 7 

365/ 371 l 7 7 
284 . Bucanın Uçkuyular caddesinde Bay 

lzctc ait evin bacasındaki kurumlar:ın Türkiye palamutçuları anonim şirke
tutuşmaınndan yangın çıknuş, derhal tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
siindürülmüştür. bulunduğum hisse senedini kaybettim. 
--------------- Ycnilerini alacağımdan eskiJerinin htik

Yeni nesPiyat 
-······-~---
1ı,K ÖliRlffll\I - Maarif vekil1iği 

t:ırnfından neşredilen bu haftalık mec
mnnın 44 ünci.i sayısı çıkmıştır. 

ZAYİ 
7-9-10 1220 (663) 

No. Hicıse 

Liralık Adet T .L . 
670!l/ fl710 50 2 100 
4~24 14R2fi 10 3 30 
1911 11917 l 7 7 

137 

mü olmadığını ilan ederim. 
Bayan Adile Ali Fehmi namına 

H.G. Şerbetçi 
7-9-10 1222 (665) 

ZAYİ 
No. Hisse 

Liralık Adet T.L. 
7127 100 1 100 
7914 100 1 100 
3389/ 3392 10 4 40 
5313/ 5315 10 3 :lO 
351/ 357 l 7 7 

2551/ 2557 1 7 7 
284 

Türkivc palamutçuları anonim şirke- Türkiye palamutçuları anonim şirke
tinin yukarıda numaralan yazılı sahibi tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisse senedini kaybettim. bulunduğum hisse senedini kaybettim. 
Yenisini alacağımdan e.skisinin hükmü Yenisini alacağımdan es\isinln hükmü 
n mı:ıdığını ilnn ederim. olmadığını il~n ederim. 

Mehmet Ali Fehmi namm,a~-·----~Z~eY.ne Ali Fehmi namına 

dalga 41.44 M. 

** İngiliz RadyolaPında 
İngiliz radyo şirketinin (Britich Bro

adcasting Corporatio'l'un ecnebi diller
de haber neşriyatı programı : 

TUrkçe 
İngilizce 

Fransızcn 

Almanca 

Tüı·kiye 
.saatiyle 

18.55 
8.15 

1100 
13.30 
15.15 
1800 
20.00 
23.45 
14.15 
23.00 
14.30 
22.00 
23.15 

Dalga 
uzunluğu 

31.32 19.60 
31.55 25.53 
31.55 25.53 
19.84 16.84 
19.84 16.84 
19.82 16.84 
25.53 19.66 
31.32 25.53 
16.84 
31.32 25.53 
16.34 
31.32 25.53 
31.32 25.53 

2 - Belediye fen ~leri deposuna tes· 
lim 1450 torba (Pordant) çimento aa• 
tın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamCIİ veçhile açık ekıiltıneye ko· 
nulmu~tur. Muhammen bedeli 15 3 7 li
ra olup ihalesi 8/4/940 Pazartesi günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler r 16 li
ralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene aelirler. 

22, 27, 2, 7 984 (523) 
1335 inci sokakta 956 sayılı adanın 

245,25 metre murabbaındaki 20 .sayılı 
arsanın satL~ı yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhlle açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1962 
lira olup ihalesi 22-4-940 Pazartesi gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 148 
liralık teminatı İ§ bankasına yatll'arak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

7-12-17-21 1217 (655) 

Satılık 
Kemenlb ve Kestelli caddelerinde beton anneden yeni yapılmq 

mükemmel ve mWltazam sekiz dükkin toptan veya ayn ayn aa
tıhktır. (Bahçeliler hanında 15 numarada Bay Emine milracaat) 

TURGUTLU BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Turıutluda Cumhuriyet meydanında anıd kaidesi üzeıine ikinci bir kaide 

ile mermerden bir Atatürk büstünün yapılması ve yerine konmatı 2/4/940 
salı gününden itibaren 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur bede1i keşif 
95 1.8 7 liradır. Teminat akçası 71.39 liradır. Kaidenin dört tarafı meımer 
kaplama ve içi demirli betondur. Buna ait keşif ve 11artnamcsi belediyede 
göıülebilir. 

Gerek ikinci kaidenin ve gerekse büstün bedeli keşfi olan 951 lira 87 
kuru' 940 mali senesi bütçesinden tasviye edileceğinden bu ~ekil ve şerait 
tahtında ta1ip olanların ihale günü olan 16/4/940 tarihine mÜ!!adif Salı 
günü aaat 3 de Turgutlu belediyesine müracaatlan ilin olunur. 

7, 9, 11, 14 1209 (661) 

İzmir Muhasebei Hususiye müdtirltiittnden : 
Muhammen satış bedeJi 

Lira Cinai Nosu Mevkii 

800 ev 3 7 Karşıyaka Bahariye mahallesi Bahariye ıo. 
ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda mevkii cina ve kapu no.su yazılı bir 

bap hanenin satış bedeli def aten ve peşinen ödenglek suretiyle mülkiyeti 
satılmak üzere 3/4/ 940 gününden itibaren on beıı gün müddetle açık art
tırmağa çıkarılmıştır. Satış şartlarını öğrenmek isteyenlerin her ıün muha
ııebeyi hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerinde 
ihale tarihi olan 18 4 940 C1. 

?NiSAN 
acı D 

PAZAI! 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HAıZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ alfl" 
laruu, ROMATtZMAsat'" 
Cllarmı SİNİR, rahatsd" 
bldarmı derhal ı~ 
GRİP, NEZLE ve soGu .. 
algınlılına karşı lfttaer 
sir iliçtır. 

lc:a.hmda ~ 1 - 3 Pi' 
almw. Her Ecsaaede ha)w. 

Bütün Bağcılara .. 
bmir incir ve üzüm tarım satış kooperatifleri bir)i§i bağcı müstahsilin bu' 

tün potas ve göztaıı ihtiyaçların1 temin etmiştir. ) 
ihtiyacı olan müstahsillerin mıntakalarındaki aahş kooperatifleri depo ~, 

nna müracaatları Hin olunur. Kükiirt tevziatını T. C. Ziraat bankaaı teınırı 
edecektir. 7, 10, 1226 (666) 

-------~~----....----~ 
DEVLE'J' LİMA.NLARJ İŞLE'J'ME V. M. tzflfJJI 

ŞUBESİ MVDURLUOVNDEN : 
1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıa ayının ':k 

ıününe kadar prtnamede istisna edilenlerden maada l:ımir limanına. gel; • 
mazot veya kömürle işliyen vapurların yükleme, boıaltma ve aktarma ıılen • 
palı zarf uauliyle eksi1tmeye konulmuıtur. 1' 

2 - Iı tekilleri ıartnamedir. Bu ıekillere göre muhammen bedel yUz }ur 
bin lira, muvakkat teminat sekiz bin ik.i yüz elli liradır. ~ 

3 - Şartnameler devlet limanları iıletme U. M. lzmir şubesi müdürlüjurı· 
den üç yüz elli kuruş mukabilinde alınır. . I . 

4 - Eksiltme 16 Niaan Salı günü saat 1 1 de devlet limanları iılctmesı ı 
mir ıubeıinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ıneı• 
k6r ıün ıaat 1 O da verilmiş bulunacaktır. . d 

5 - lıteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle biılikte eksiltme ıaatırı • 
hazır bulunmaları lazımdır. ., 

6 - Poata ile aönderilen tek.liflerin nihayet eksiltme günü ıaat 1 O da gelrn~ 
ve zarfların kanunt tekilde kapatılmıt olması lazımdır. Postada vaki olabile;Ô) 
~ikmelerden dolayı idare meııuliyet kabul etmez. 3 1, -4, 7, 10 1063 ( 6 

lzmir Defterdarlığından: 
Bergama emvaline kazanç vergisinden borçlu Yusuf Rizaya ait haczedild° 

bir adet A. GAFOL markalı piyano 10/ 4/ 940 çar,amba günü saat 10 r• 
Basmahane maliye şubesi binasında aleni müzayede ile satılacağından ta5f 
olanların mezk6r ıube tahsil şefliğine müracaatları ilan olunur. 12 1 1 ( 6 

DEVLE'J' LİMA.NLARI İŞLE'J'ME U. M. jzMlll 
ŞUBESİ MVDVRLVOUNDEN : " 

1 - 1940 yılı Haziran ayının birinci gününden 1941 yılı Mayıs ayının so 1' 
gUnüne kadar tartnamede istisna edilenlerden maada lzmir limanına gelcce 
devlet denizyolları )şlctmeıine ait vapurlardaki hamuleyi ,aıtnamedeki esıW 
)ar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konu]muttur. 000) 

2 - it şekilleri tartnamededir, Bu şekillere göre muhammen bedel(20. 
yirmi bin lira, muvakkat teminat ( 1500) bin beı yüz liradır. .. 

3 - Şartnameler devlet limanları iıletme U. M. f:ımir ıubeai müdür)üğurı· 
den bila bedel alınır. . lı· 

4 - Eksiltme 16 Nisan Salı günü saat 15 de devlet limanları işletmesı 
mir ıubesinde yapılacaktır. Tek.lif mektuplarını havi zarllar kapalı olarak ıneı· 
k6r gün aaat 14 de verilmiş bulunacaktır. . d• 

5 - lateklilrin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme saatın 
hazır bulunmaları lizımdır. ı-

6 - Posta ile aönderilen tekliflerin nihayet ekııiltme günü aaat 14 de ı1e k• o ... 
miı ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ]i.zımdır. Postada va 1 

bilecek ıecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 
31, 4, 7 t o '062 ( 601 ) 

--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~----------
lzmir Defterdarlığından: ı 
Basmane ıubeaine 9 39 yılı kazanç vergisinden borçlu radyocu Mu•~ ; 

Sarıya ait haczedilen beı lambalı Ohuranoz 526 modeli bir adet.!• 'e· 
10/4/940 çarıamba günü aaat 10 da mezkür ıube binasından aleni nıuz~iarı 
de ile aatılacaiından talip olanların şube tahsil ıefliğine müracaatları ı 
olunur. 1212(659) 

İNHİSARLAR UMVM MUDVRLUOUNDBll "~ 
A-Tu:ılalardaki açık memuriyetler için lstanbulda umum müdürlük met J•

.zinde, Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinde bir mü~abaka imtihanı yaP 
caktır. 

B - imtihan tarihi ayrıca gazetelerle ilan edilecektir. I f1 

C - imtihana airmek isteyenlerin aşağıdaki vasıf ve şartlan haiz olJ118 
• 

lazımdır. 
1 - Sanat veya usta mektebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak veya müeccel bulunmak. 
3 - 2 1 yaşından aşağı ve 30 yaıından yukarı olmamalr.. 
4 - Sihhatli bulunmak ve bedeni arizası bulunmamak. 
.5 - iyi ahlak sahibi olmak. fi• 
D - imtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müabite ve ÜÇ fotoiJ~ d• 

birlikte Jstanbulda umum müdürlük memurin ıubeaine ve Ankara ve }%ınır 
bulunanlar ora başmüdürlüklerine müracaatla kayıtlarını yaptırmaltdırl•1• 

E - imtihan mevzuu ıunJardır . 
1 - Hesap ve hendese. 
2 -Resim. 
3 - Umumi malumat ccoarafyu. 
NOT: 

1 - imtihan neticeıinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında yab•J!C:• 
liaana valuf olanlar tercih edilir. b•'" 

2 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vaziyetlerine lg~İ e1' 
remdeki dereceler üzerinden ücretleri teıbit edilerek tayinleri te.bit edı eC 

muvaffakıyet dereceleri aırasiyle yapılır. ıif' 
3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 15 alin zarfında kabul etmeyenl• 

bütün hakları iptal edilir. in• 
4 - Ecnebi lisanına vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçeler 

yazmalıdırlar. . 
.5 - Müracaatları 15/ 4/ 940 günü akpmına kadar kabul edilecekt:__...-. 

ödemiş Tütün Koruma Ce"' 
miyetinden: . eti-
35 12 sayılı cemiyetler kanununa uyamayan ödemiş tütüncüler cerntode 

nin taafiyesi için heyeti umumiyeainin 12/4/940 Cuma günü akşamı ııaa~60) Halkevinde toplanmaları rica olunur. 1213~ 

İZMJR DEF'J'ERDARLJCINDAlf : 1.,,, 
Mehmetçenin yeni maliye ıubeaine emlak aatıı bede1i borcundan d;rı.cıS 

tahsili emval kanunu hülr.ümlerine tevfikan tahsilat komisyonu kararile 
5 

,., 
edilen Alsancak Şehitler mahaJlesinin piyade sokağında kain 2 f. 2 3 •. 2 _.ı ;J• 
yılı 4 dönüm bahçe iki kuyu ve arsayı müştemil muattal buz fabrikrı.a1 bıl94 Jj
içerisinde mevcut hurda halindeki demirden mamul ilat ve edavatı . 15 atJd• 
ra kıymet üzerinden vilayet idare heyeti kararile 2 1 sün müddetle miızaY 



• 
_Güneş Gözlükleri 

-HER RENKTE-
-HER FORMADA-

-HER KESE .YE · VYGUN-

( Ş i f a) Eczanesinde 

Emlak ve Bankasından: Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
SPERC:O Y APUlt 

ACEHTASI 
A. NolarJ 

l'.aaa No. YERİ Eski Yeni Taj Nevi 
- Karaıat 9 EylOl ;einl - ma So. 138 110 BY 

lUst KarpyaD Dı>n•nrnw:ıı M. Dill- 12 Ev 
'Yer yeni 1730 IDCI SobJr: 

1219 lıılemduhiye M. Dervif H~ybı 29 
yeni 786 IDCl sokak 102 M2. 29 
ada 367 parsel 8 

l2M Tuzcu Soluk çeşme yeni 777 ci 10 
sokak 59 M2 Ada 429, panel 5. 

1211 Tuzcu il. Ebe yeni 759 mcı so- 6 
kak 41 M2. Ada 466, parsel 1'1. 

1292 Toraman M. Toraman yeni 773 62 
inci sokak 63 M2. 
Ada 422, parsel 25 · · 

1293 Dolaplıkuyu M. yeni '.145 ,lncl 1/52 
sokak 58.50 M2 Ada 474parsel1 

1294 Dolaplıkuyu m:adi - Yeni 748 in- 5 
ci sokak 56.50 M2. 
Ada 477 parsel 3 

129$ Dolaplıkuyu M. İsmail Ef. yeni 3 
750 inci sOk. 24. M2. 
Ada 4 72 parsel 9 

1296 ÜçUncU Sult.ıniye Hüseyin ap 9 
yeni 619 uncu sok. 179.50 M2. 
Ada 61, parsel 9 . 

1297 Üçüncü Sultaniye A§ureci -yeni 12 
607 inci sok. 105 M2. 
Ada 62, parsel 19 

1291 Üçüncü Sultaniye Hüseyin ağa 3/1 
yeni 619 uncu sokak 85 M2. 
Ada 61, paı'&el 8 

l299 Dördüncü Sultaniye Kaptan ye- 3 
nl 590 mcı ı:i0k&k 

l3oo İkinci Sultaniye YUzbaşı Hasan 93, 2 
:reni 495 inci sok. 56 M2. 94, 101 
Ada 150, pc.rsel 35 

Uoı Dolaplıkuyu İsmail ef. yeni 750 4 
inci sokak 50 M2. 
Ada 470, parsel 49 

1302 Orhaniye M Kantarcı yeni 657 30 
inci sokak 35 M2. 32 

32 Arsa 

10 Ev 

6/ 1 Arsa 

66Arsa 

7 Arsa 

5' 1 Ars .. 

16 Arsa 

34 Ars.. 

14 ArSJ. 

3 Ev 

3 Ev 

11/ 1 Arsa 

30 Ev 

Kıymeti Depozito 
6500.-1300.-
2200.- 440.-

10.-

30.-

8.-

19.-

1~.--

17.-

6.-

27.-

?6·-

13.-

50.-

200.-

13.-

60.-

2.-

6.-

1.60 

3.80 

2.40 

3.40 

1.20 

5.40 

5.20 

2.60 

10.-

40.-

2.60 

12.-

-.-.ı.\'a--

ADIÜATIKA SOSYETA ANONbılA 
Dl NA vtGAZYON& 

LANGANO vapuru 7-i Nisan 1940 
tarihinde ~te olup Cenova ve 
Riviera limanlarma hareket edecektir. 

E. MORAND1 vapuru 9 Nisan 1940 
tarihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Riviera limıuılarına hafeket tcfecelrtir. 

ZARA MOTÖRtl 10/ 41940 tarihinde 
gelerek ertesi gtlnil saat 17 de Pire, 
Brindisf, Zııra, Flume. Triyeste ve Ve
uedik liman1aruıa hue}cet edecektir. 

DIANA vapuru 11..4-940 tal'lhinde 
beklerunekte olup Trieste limanına ha-
1 ekct edecektir. 
BRİNDİSİ motöril 17/4/940 tarihinde 

tıelerek ertClsi gUnil ~at 17 de doğru 
Pire, Brlndiii, Zar.ı, 1"1ume, Trlyeste ve 
Vcnedik limanlarına hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dİ BARİ maıörü 23/ 4 940 ta

rihinde gelerek İs~nbul, Pire, Napoll, 
Ccm>Vaya hareket edecektir. 

NOT - BütUn bu vapurlar TriyGtit• 
veya Cenovada Şimal! ve cenub! Ame
rik• limanlaıına ho.rekeı edtn ltsliı 
Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
\"C Hindi.itana h1U·ekeı edeo LLOYD 
TRİYE.5TİNO anonim aeyrisefain şir
keti vapurların1 tesadüf ederler. 

NEERLANDAlSE ltOY ALE 
K \Jl\lPAN'Y ASI 

ACHİLUS vppuru :20/4 940 tarihinde . 
beklenmekte olµp Aıwert1 ve Hollanda 
lımanlar~ hareket edectkür. 

SERVJCE MAAmME ROMANIA 
SUCEAVA vapuru 7-8/4~ tarihiıuk 
aelerek Malta, Marsilya ve Cfllova li
manlarına hanıht odwcektır. 

NOT ı 
Ahvali hnıra dolayıslyle navlun " 

hareket tarihlerinin kat't almadıtJnı w 
bunların hl~ bir ihbara IUıum alm.U... Ada 91, parsel 28 

1303 Orhaniye M. Yokuşbaşı yeni 657 17 
inci sokak 60 M2. 

19 Ev 40.- 8.- ----------:---------------------....-------------- - - nn değişebillr o\dutunu ve bu busu.tm 
•tı••••••••••••I dolayı acenteye bir meımllyet t.-.ttlp 

Ada 95, par~ 4 
1304 Birinci Karii~ tramvay İnönU 

caddesi.. . 
232 
23, 

ıııo 

taıı 

Ada 598. panel 15 231 
238/l 

.. 1 • 1 1 2 
3 

Salhane Se!Amet - yeni 27S 
sokak 95 M2. 

inci 5 

Ada 1719, ~el U 
GUzelyalı tramvay - yeni lnönu 
caddesi 366 M2. . 
Ada 895, parsel 1 
Gllzelyalı tramvay - yeni İnön\l 
caddesi 366 M2. , 
Ada 895, ~l 2 . 
GUzelyalı .Tramvay - yeni İnönü 
caddesi 366 M~. 
Ada 895, paıwl 3 
Birinci Karantina yıldıztepe ye- 18, 29 
ni 119 uncu aöbk 639 M2. 43 - 43 
Ada 722, panel 9 . 

229 
753 

Gilzely:alı Malı . .Akgöz sokak 
Yeni 108 inci sOk8k 6980 M2. 
Ada 92Z, parsel 7 
Karşıyaka İsmetpa$a - yeni 1743 7 
UncU sokak 911 MZ. 
Ada 192, parsel !1 
Kmlçullu Şimendifer yolunda 
2771.80 lıU. 

70 

250 Altı dükkln 
252 ve depon.~ 
25' 284/840 2662,-
256 hissesi · 
258 ' 1 

28(t 
-A~ .10.-

532.40 

!.-

1087/ 1 Arsa 549.- 109.80 

1087/ 2 Ar.sa 549.- 109.80 

1089 Arsa 549.·- 109.80 

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

~ Devlet Demir Y ollarındon i 
...................................................................................... 

Kiralık Büfe 
D. D. Y. & inci' ışLETME KOMiSYONUNDAN c • • 
ha ~OD bü~ .amk Mtttrma -Uiulü ile bir aene mildd.ıle kiraya veri

lecektir. !haleti J9/"4/9f0 Cuma g{inii ... t t5 de Ala:anc;akta itletme bina
eında ko~o-.umuzca yapt1acakttr. 

Muhammen kiraS1 ( 1 SO) lira olup isteklilerin l l .2S liralık· muvakkat te
minat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmderi lmmdır. Şart•' 
namesi itletme kal.Oinde görülebilir. 

3, 7, H>, 13 1150 (6f7) 

ÖDEMİŞ BEl-EDiYE&tWDER: . 
et Kalem matbu evrak ve defatir açık duıiltmeye konmuştur. Muhamm~n 

bedel 600 ahı yilz lira olup' ihale 12. 4. 940 tarihine ra&tlıyan cuma iÜnti allat 
1 S de yapdacaktır. ı 

Taliplerin prtname ve listeyi kalemden almaları ilan olunur. 
- Arsa 192.-ı.. 38.40 :··········· ........................................................................ . 

• . • • • - Tarla ve 100.- 20.00 : . 
zeytinlik : 

• • 
5/1 Arsa 1822.- 364.40 : 

- tarlı& ve yı- 86.
kılmq kule 

• • • • • 
16.ot : 

Saym hayanlar 

WACTOR HOLLYWOOD 
Gülıell• Siii.a,._. müstehuraıh Bütiin çeşitleri ' ğ~111llştir .. 

SATIŞ 'YERı 

NERlfi• l'llllAFIYE MAOAZASI 
TELEFON : 3491 

BlriDd $IJI# .Mütıbaf•11 etmiyeeellof muhteNm ,okleytellerin 

O O 
ı Al' kayıt ve lŞ8!"'et etınelm !4ea e1unm. 

ı. enur ı =~~~= 
KAll~fl. 

Cilt ve TeıauOl bMtabklan 
VE • 

Elektrik tiü'filed . . . 
mriMi Beyler Soblt·Ne. Si .• 

lzmir • Elhamra s111eQ.ası ukasmü 
Sabahtua akpına kadar laastalaruu 
küul eder.. TELEFON : U1t 

: ................................... ~~····-ı 
i Of.IYtZB YB · i 
: 1 ! ffUKUI L!'D. i 
: VAPUR ACEQASI 
• • : ATA'l'OltK CADDESİ Rees binası • : TELEFON:2«3 • • 5 Londra ve Uverpol hatları lc;Jn 
: pfyuapın ihijyecma ıöre npur!a-

------------- ! rımJZ sefer yepaaaldardır. DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

: .............................•............ : 

w. i'. Be1117 Van der Zee 
Ye11lell6a -·-AMEJUCAN EXPORT UN~ lNC . 

N E V Y O R K 
NEVYORK İÇİN 
EX1L<>NA vapııru 19 nlAlıcla bekle

niyor. 

Bayraklı Muradiye - yeni ı• T il 
uncu sokak 143.66 112. 

21 DUkklan 151.-
• • • 

30.0t : ................................................................................... . 
1330 Güzelyalı Müstecabi zade yeni 2 - hsa 105.- 21.00 

Ç.Cuk n.......... ...... 1 

BEKLİN ve KÖLN tiNİVEB
~t SADIK ASlsTANI 
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zade sokak 5 No. da her ıün saat 
birden sonra kabul eder. 
'RID'ON: 

ATİD NAVİGATİON COMPANY 
H..\İFA 

BSYRUT, BAYJ'Ao TSL AVİV 
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Ada 874, parsel 11 

1 

• 
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· içtN 
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1333 GlizelYalı MüstecılM zade yenl Z - Ar.sa '28.- 5.M 
Doktor Baldl'l7olöl 
Hilmza Orhon 

DMDLIYSUJll 
llastalddara Jtalgar· 
DeniJ!li ve civ~ ciplerilie 

hava verdlrea ı.utalara 
PUneınotorakis taıbik eder .. 
ADBES : ~i Bt:lecliye e1eltrlk 
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'IUM 49 meı BOkak 331 M2. 
21 l!v 211.- 40,ot Ada 877, penet 12 

17 Arsa 

11 Ev 

66 Baraka 
-Ana 
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.. 
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l!lOkak 1331 'M2. 
Ada ae,~ .1 
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1 
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Ma 888, ı-nei 3 

13U Güzelyah .İolıeii eaııidesi 
1'.25 MZ. Ada 18L panel 13 

l.S.- 3.00 12'3 ~ Cerrah Mehmıtt Fi. 
42.- 8.40 ')'eni .35 inci :SU&ak -441 !d2. 

Ada S92. pand i 

41.- 820 
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.34 
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Daha fam tat.dit l_.. A.TA'l'URK 
cad~ 148 Mo.~ W. P. Hemy Van Der 
ıee ~ .. ş.. •NMU'. ~-.ııJma .P.0rac:a. 
e1 edf1mlıla dm .ahuaur. 

DLıll'ON ı 1111/1111 

---·-Ulltmd mm ACENTALICI L11>. 
ZEISU PLOTIDaA A. D. KOTM 

LOVCEN vapuru 30 nü;anda Kösten
tzMlll ASUYE MAHKDIESt 2 mel ce we Varna için h~ket edecektir. 

8'.- 11.lt HUKUK HAKtMLtOtNDEN: Yolcu ve yük. kabul edecektir. 
Imürde -yeni tuhafiyeoeilerde 1343 nu. LOVCEN vapuru 8 mayı&ta Kösten-

maNlı soltakta Fatma l~ı: vekili aYUkat <.eden gelip 9 Mayısta saat 12 de Hayflf 
334:- e6.8t Akif Çayclam tarafından memleket bas- Pire, Dur:W:o v~ Triyeste için bar.. 

tanesinde eczacı kalfası Niyazi 19ÖI ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ede-
aleyhine ikafl\e edilen boşanma dava11. cektir. 

111.- 23.60 na ait arzuhalli davetiye müddeialeyh GOULANDais BROTHERS (Uelaa) 
N'l)'azinin 1kametg!hının mE:Çhullyetine LTD. PIRAEUS 
bhıaen btlA tebliğ iade edilerek zabıta. •NEA HELLAS• 

189.- 38.Gt ca yaptırılan tah1dkatta neticeı1iz ksl- Lllkş tranAtlantik vapuru Pire .. 
mıştır. Nevyork hattı: Pireden hareket tarihb 

fJ.M.- ~.80 H!kimlikçe bu baptaki arzuhalll da- 11 MAYIS 1940 
vetiye suretinin ilanen tebliğine ve mu. Yolcu ve yük kabul etmektedir. 
hakemenin 12-4-940 Cuma günli saat Gerek npurlann muVM&llt tartWert. 

40.- 1.00 10 na talikine karar verilerek bu bap. pnk apur bimJari ft navlunları hak· 
ta1d arzuhal suretli davetiye varakası L.-..:ı- " •- u... te-LL.u...ı. al'--- .ırLı-
usulen lnuha'keme 'koridonına talik kı· ~ acen .. ı:Jrı- 1UUJ1H w _..w 

-Arsa 

1344 Güzıejyah C«Tah Mehmet Ef. 
•yeni .35 inci. _._ 133~ Jıt2. 
Ada 892, parsel 10 

İzahatı yukarıda r~ılı oyrl m.en1cullerin pqill bede.De .satışlen li/4/li40 
22.- 4.40 pazstıeııi dftıii. ONDA~ yapılmak there arttırmaya konulmuştur. 

lınmış olduiundan ·müddeialeyh Niya. Daha fazla tmtJlt almak 'tin Blıtad 
ı:bıln yukarıda ~yln olunan gün ve sa. Kordonda 152 nuınarada • UMDAL• 
atta mahkemede hazır bulunması veya umum! deniz Actntalıiı Ltd. mllraC:ut 
bir vekil eöftdermesi a~i ~kdir<le hak· eclilmeal rica olwaur. 

l - İ*kli ~ hiralanaıia pzılı depozito akçelerini vemnüze yatıra

-Ana ıtı.- 2 
rak artmmap siıaeleri. 

2 - ·- dı fi•., ...... , ... ., · ~·--- • blM mu•wtei pyabiye lıC!'8 Jabmea. 
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Harp, nerede ve nasıl bitecek? 
Bir Bulgar gazetesine göre Amerikada müdafaa tedbirleri 

mükemmelleştirili yor daha 
Müttefikleri zafere sür' at le kavuş
turmak bugün yalnız Türkiye ile 
Romanyanın elinde bulunuyor 

B. Ruzvelt, ordunun gösterdiği 
memnuniyetini bildirdi. Yeni 

akdetmek salahiyetini 

parlak eserden 
ticari itilaflar 

de aldı 

Müttefikler, 
(Slovo) gazetesinde YAZAN: Prof. 

Petko Staynoff. 
Bugünkü harbin nerede biteceği hak

kı~dn bir haylı kehanetlerde bulunul
maktadır. Netekim geçen umumi harp
te de nyrıı surette kehanetler •avrulu
yordu. O zaman da Garp, Şark ve Ce
nup (Şarki cenubi) cepheleri vardı ve 
tark cephesi, harbin daha neticesi alın
madan, Almanyanın lehine olarak ber
taraf edilmişti. Şark cephesinin tasfiye
sinden sonra harbin nerede ve garp veya 
cenup cephelerinde yapılacak olan kat'i 
hareketlerle mi biteceği hakkında tah
minler yÜrÜtülmeğe başlamıştı. Fransa
nın en sqlahiyetli ricali cenup (cenup 
şark) cephesinin aleyhindeydi. Buna 
mukabil Clemenceau şarkta kat'i hare
ketlere geçilmesi kanaatinde oduğundan 
Selanik cephesini takviye etti. Netekim 
umumi harp kat'i neticeyi burada ikti
sap etmişti. 

Romanvayı sık1ştıraca k1a'rm ış 

Bir Bulgar gazctcsının ı•aziyetini nazikgösterdiği Romanyamn kralı ile VelUıhdı 

Vaıington1 6 (AA) - Amerikanın 
harbe girmesinin yıldönümü münase
betiyle B. Ruzvelt Amerika ordusunun 
bütün zabitan ve ehadına hitap eden 
bir mesaj göndermiştir. Bunda bilhas
sa şöyle denilmektedir: 

Geçen Eylul ayında ordu ve zabitan 
ve efradından milli müdafaayı sulh za
man\ için derpiş edilmiş olan hudutlar 
dahilinde takviye etmelerini istemiş 
idim. Ordu bu davete parlak bir cecap 
verdi. 

Adalarımızdaki garnizonlanmız da 
aynı enerjiyi göstermekte ve memleke
timize uzak mıntakalardaki müdafaa 
tertibatını mükemmelleştirmek sure
tiyle aynı gayreti ihraz etmektedir. 

YENi TICARET iTiLAFLARI 
Nevyork, 6 (AA) - Ayan mecli

sinin, B. Ruzveltin ticari itilaflar ak
deylemek salahiyetinin üç sene müd
detle temdit edilmesini kabul etmesini 
Nevyork Times gazetesi hararetle tas
vip etmekte ve şöyle demektedir: 

Eğer bu salahiyetler kaldırılmış olsa 
idi iyi komşuluk siyaseti adetfı bir is
tihuı halini alırdı. Ayan meclisinin ek
seriyeti totaliterlerin siyasetinden da
ha İyi bir siyaset mevcut olduğunu gö2-
termiştir. 

Harp, Avrupa devletleriyle akdedil
miş olan mütekabiliyet esnsına müste
nit rnuahedclerden bazılarının kıyme
tini muvnkkaten azaltmıştır. Fakat ce
nubi Amerika devletleri ile akdedilmiş 
misaklar her gÜn daha iyi neticeler 
vermekte devam etmektedir. Harp hi
tama erdiği zaman gümrük maniaları
nın eksilmesine veya iktısadi intihara 

Amaika rcisicümhurıı B. Ruzvelt 

karar ve bunlardan birini intihap et
mek ınecburiyetinde kalacaktır. 

Ayan meclisinin kararı, harpten 
sonra daha iyi bir alem vucüde getir-

miye yardım etmenin bütün milletler• 
tereddüp eden bir mesuliyet olduğurıfl 
düşünenleri teşci edecek mahiyette• 
dir. 

Bugünkü harbe gelince: Bütün şark 
ccphetıi Sovyetler tarafından Almanya 
lehine olarak tasfiye edilmiş bulunuyor. 
lngiltere bugün bu snhada yeni bazı tec
rübelere girişmek üzeredir. Bununla be
raber bu mıntakada yeni bir cephe ih
das etmek değil: çünkü: böyle bir cep
he açılmasına artık imkiin yoktur ls
kandinav devletlerinin Almanyaya yap
tıkları demir ihracatına mani olmak ni
yetindedir. Halbuki demir ihracatına 
mani olmak hususunda alınacak tedbir
ler, harbin kat'i neticesi üzerine müessir 
olamıyacaktır. Demirden daha mühim 
olan bir harp maddesi vardır. ki o da 
petroldür. Petrol demek denizaltı, tay
yare ve tank demektir ve bu ise, Petrol 
bulundukça harp var, demektir. 

Bugün lngilterede otoriter mahfillerin 
Almanyanın petrol teminine ne •uretle 
olursa olsun mani olması hususundaki 
111rarları aşikar bir surette his olunmak
tadır. istikbalde vaziyetin nasıl inkişaf 
edeceği meçhuldür. Bununla beraber 
Almanyayı gıda maddeleriyle bakır 
madeninden mahrum bırakmak suretile 
açlığa mahkum etmek ihtimal haricinde
dir: fakat petrolsüz bırakmak meselesi
ne gelince, vaziyet büsbütün başka bir 
manzara arzeder. 

yan netice, ancak Karadenizde yapıla
cak bir abloka He meydana gelecektir. 
Bu neticeye ulaşmak keyfiyeti İse bugün 
yalnız Türkiye ile Romanyanın reyleri
ne bağlıdır. Evet, harbin neticelenmesini 
ancak bu iki memleket temin edebilir. 

Romanya bu memleket bir yandan 
Almanyaya mütemayil görünürken di
ier yandan müttefikleri teskin etmekte
dir. Filhakika bu memleketin hattı ha
reketi gerek lnc;ilizler ve gefek Fransız
larca düıüst telakki edilememektedir. 
Çünkü müttefiklerin garantisine istinad 
eden bu memleket bu garantiden istifa
de eyleyerek Almanya ile ticaret halin
dedir ve Almanyaya yalnız kendi kay
naklarından petrol temin etmekle kal
mıyarak Sovyet petrollerinin de transit 
ıuretile geçmelerine müsaade etmekte
dir. Halbuki müttefikler Romanyanın 
arazi bütünlüğünü garanti etmişler ve 
bu teahhütlerini ifa edebilmek için ya
lun şarkta ykeri tahşidatta bulunmuş
lardır. Demek oluyor ki Romanya, tah-

şit edilen bu ordunun himayesine sığına
rak Almanya ile ticaret yapmaktadır. 
Anlaşılıyor ki garp devletlerinde siyasi 

bazı mahfiller bu halin daha fazla de
vam edip gitmesine müsamaha edemi
yeceklerdir ve Romanya, bugünkü va
ziyetten çıkarak ıu veya bu tarafı ter
cih etmeğe davet olunacaktır. Zira; müt
tefiklerin himayesine sığınarak onların 
düşmanı olan bir memlekete yardım et
mek artık tahammül edilmez bir hal 
almıştır. lngiliz parlamentosunda yapı
lan bazı İstizahların mana ve mahiyeti 
de bundan ibarettir. 

Altınordu takımı, Galatasarayı 
yendi. Altay takımı mağlilp 

Almanya bugün petrol ihtiyacını Ro
manya ile Sovyetlerden temin ettiğine 
göre Karadenizde tatbik e0lilecek bir 
abloka, derhal harbin müttefikler tara
fından kazanılmasını neticelendirir. Şi
maldenizinde ve hatta mümkün olduğu 
takdirde Baltıkdenizinde abloka vası
lasile dde edilmesine imkan bulunamı-

Binaenaleyh Romanyanın alacağı ve
ya almağa mecbur edileceği yeni hattı 
hareketten sonra siyasi ve sair faaliyet 
ve hareketlere İntizar etmek lazımdır. 
Fin cephesinin tasfiyesinden ve lngiltere 
ile F ransada, Almanyanın yalnız sahil
leri abloka edilmekle bitmesine imkan 
göriilmediği hakkında ha!!ıl olan kanaat
lerden sonra mantık, ancak bunu amir 
dir-

Askerler karşı karşıya 
------------:ıı--------------

arasında bir kilometre 
var - Alman tahtelbahir

lki taraf 
mesafe 
leri artık 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
bir kilometre mesafede bulunuyorlar. 
Majino ve Sigfrit arasındaki mmtaka 
böyle mevzilerle doludur. Bu mevziler 
başlı başına birer müdafaa mevkiidir. 
Almanlar gece karanlığında yollarını 
bulmak için köpeklerden istifade edi
yor. Alman askeri bir bölgede altı hafta 
kalınca toprağı iyice öğreniyor. Arızalı 
yerlerde, fundalıklarda yollarını çabuk 
buluyor. Fakat Alman askerleri henüz 
Fransızların kuvvetini yapan ferdi te
şebbüsten mahrumdurlar. 
ALMAN 1ŞÇ1 KOLLARI DAôITlLDI 

Faris 6 (ö.R) - Fransız topçuları, 
Sar havzasının merkezi olan Sarbru
ken' in cenubunda faaliyete geçerek yeni 
müdafaa hatları tesisine çalışan Alman 
ışçı kollarını dağıtmışlardır. Vojların 
garbında devriyelerin keşif faaliyeti ol
mustur. l(ücük mevzilerimize yaklaş
mak i tiyen bir Alınan keşif kolu püs
kiirtülmüs, bu kola kumanda eden Al
man zabiti esir edilmi'ilir. 6 Nisan günü 
Cl'Dh"d"' k;>yde değr bir sy olmamıştır. 

1 Nisanda düşürült'n bir Alman tay
yare.-inin enkazı arasında mu bir Alman 
pilotunun yanında iki yaralı Alman hu
Junmuc;tur. Pı>k bitkin bir halde bulu
nan yaralı Alman ta\·yarecileri hasta
nnyl' kaldırılmı'itır. 

HAVA FAALİYETİ AZ 

bir şey yapamıyorlar 
zamandanbe.ri hiç bir lnglliz gemisi Al
man deıiiz.altıları.nın hücumuna uğrama
mıştır. Bunun sebebi, denizaltıların fa
aliyetlerinde fazlalaşan büyilk güçlük
lerdir. Ingilizler tarafından esir edilen 
Alman denizaltıları mürettebatının yaş
lanna bakılı rsa, Almanlar denizaltı mü
rettebatı bulmakta büyük güçülilkler 
çekmektedirler. 
ALMAN DEN1Z OSS'ONE 
YAPILAN TAARRUZ 

Londra 6 (Ö.R) - lngiliz tayyarele
rinin Elbe ağzında Vilhelmshafen Al
man deniz üs.cıüne taarruzlarında, Al
man harp gemilerine bombalar attıkları 
Alınan tebliğinde itiraf edilmiştir. Yal
nız tebliğ, atılan bombaların denize düş
tüğünü iddia etmiştir. Ingillz hava akın
cılarının, kuvvetli müdafaa bataryaları
nı geçerek muvaffakıyetli hücumların
da bu Alman deniz üssünde mühim ba
zı tahribat ynptıklan tahmin edilmekte
dir. 
BtR NORVEÇ VAPURUNUN 
MACERASI 

Londra 6 (ÖR) - Norveç bandıralı 
Mira vapuru Ber~en limanına vardığın
da yolcular, b ir Ingiliz muhribinin Al
man hnva taarruzundan kendilerini na-
5ı1 koruduklarını anlatmıc::Jardır. Vamır, 
72 yolcu ve 3.'i mürettebativle Neokas
t el'den harekC't rtmisti. Hareketinchm 
beş saat sonra bir. Alman tayyaresi va
pura hücum etmis ise d.- bombalarını 
isabet ettirememlc;tir. Salı günü Mira, 

taarruzları tardetm~. bu taarruza işti
rak eden Alman bombardıman tayyare
lerinden birini ağır hasara uğratmıştır. 
Aynı günde Norveç toprağına inmeğe 
mecbur olan Alman tayyare.-;inin Mira
ya taarruz ederken sakatlanan tayyare 
olduğu tnhmin ediliyor. 

Norveç gazeteleri bu münasebetle 
yazdıkları makalelerde, Norveç toprağı
na inen tayyarenin Mira'ya taarruz eden 
tayyare olduğu tahakkuk ederse bu tay
yare mürettebatının cinayete teşebbüs
le mahkemeye verilmesini istemektedir
ler. 
BtR ALMAN GEM1St ZAPTEDtLDI 

Londra 6 (ö.R ) - Ingiliz donanması 
tarafından zaptedilen 7!i00 tonluk bir 
Alman gemisi bugün Taymise getiril
miş ve hamulesinin boşalt.ılma:.ına baş
lanmıştır. 
2 AY EVVEL TORPILLENEN VAPUR 

Lizbon 6 (A.A) - Iki ay evvel tor
pillenmiş olan ismi meçhul 8000 tonluk 
bir Fransız sarnıçlı vapurunun provası, 
Atlas okyanosunda Corvo isminde bir 
Portekiz şilebi tarafından görülmüş
tiir. Şilehin mürettebatı, vapurun en
kazı üzerinde bir araştırma yapmış ise 
de kimseyi bulamamıştır. 

Şilep, vapuru y~değine almış ve Ka
narya adalnrındn bulunan bir Fransız 
romorkörüni.i, vapuru teslim alarak bir 
Fransız limanına götürmesi için keyfi
yetten haberdar etmiştir. --·--

Milli küme karşılaşmalarından Alt:ıy 
Fenerbnhçe ve Altınordu - Galatasaray 
takımları arasındaki rr.alçar, dün Alsan
cak stndyomunda yapıldı. 

Mnçların neticeleri şunlardır 
Fenerbahçe : 2, Altay : O 
Altıno~u : 1, Gabtasaray O 
Hnvanın bulutlu olmasına ve sert bi~ 

ı üzgar esmesine rağmen, stadyomda üç 
bine yakın bir kalabalık toplanmıştı. 

F!'nerbnhçe ve Galatasarny takım!a
rının ayni günde İzmirin en sevilen iki 
takımiyle karşılaşması. bu alakanın baş~ 
lıca sebeplerinden biridir. 

İlk karşılaşmayı yapacak olan Fener
bahçe ve Altaylılar hep birlikte sahaya 
çıkarak halkı selamladılar ve şiddetle 
alkışlandılar. 

Hnkem Altınordudan Mustafa, başla
ma düdüğünü çaldığı zaman tak.unlar şu 
~ekilde dizilmişlerdi.. 

FENERBAHÇE : 
Cihat, Orhan, Ali Riza, Re:şat, E'iat, 

Orhan, Fikret, Basri, Melih, Naci, Kü
çük Fikret .. 

ALTAY : 
İbrahim, Mehmet, Ali, Muzaffer, 

Ömer , Tevfik, Hakkı, Salahetti, Moris, 
İlyas, Saim .. 

Topa ilk vuruşu, saat 14.40 ta Altay
lılar yaptı .. 

Fenerbahçe bu devrede rüzgar altına 
düşmüş olmasına rab'Illen daha müessit 
akın yapıyor, Altay forvetleri ise kale 
önünde elde ettikleri fırsatları, topu Ci
hadın kucağına atmak suretiyle kaçırı
yorlardı .. 

15 inci dakikada Fener lehine bir kor
ner oldu .. Korner vuruşundan kale önü
ne düşen topu Esat s~kı bir şutla kale
ye gönderdi. Top dirc:ğin üstünden dı-
ı;arıya gitti.. · 

Yirminci dakikada Altay kalesi bit 
tehlike daha atlattı. Fikr etten gelen to
pu sıkı bir vole ile k.ıleye havale eden 
Basrinin şutu kale direğine çarparak 
kurtuldu .. 

Fenerbahçe yavaş yavaş oyunu ken· 
di lehine çevirmeğe rl'uvaffak olarak Al
tay kalesini tazyike başladı. Yinni be
şinci dakikada bir komer daha savuŞ:
tura • Altaylılar, otuzuncu dakikada 
kaleye yakın bir sahada favul yaptılar. 
Esadın çektiği bu ceı.a vuru~undan top 
Altaylı müdafilere çarparnk Basriye 
geldi, Basri de güzel bir vole vuruşla 
sarı lfıcivcrdin ilk golünü kaydetti. 

Fenerbnhçcnin hakimiyeti devam et
mekle beraber ıniiessir değildi. 35 inci 
dakikada glizel bir iniş yapan Altaylı· 
lar. Fener kalesi önlerine kadar sokul
dulnr. Sa.imin kale önüne düşen çok 
müsait bir pasına Moris vuru yapama
dığından muhakkak bir sayı kaçırdı. 

Devre, Fencrbahçl'nin 1 - O lehine 
bitti .. 
iKİNCt DEVRE 

Paı b G (Ö.R) - Havaların fenalığı 
hac;<>bi,ı. le her iki tarafta hava faaliyeti 
nisbeten az olmuştur. Fransız tayyare
ll'ri, Alman halları üzerinde iki kC'şif 
uçusu yqpmıslardır. Alman tayvardt'ri 
de simali Fran.,ada dohışmıslardır. 

TAHTEL'BAHtRLER ARTIK 
BtR ŞEY YAPAMIYORLAR 

Alman tayyarelerinin ikinci bir hücu
muna uğrr:mıştır. Bir lngiliz muhribi 
yetişerek Mütecaviz tayyareleri kaçırt

içl~rinden bir tanesini düsiir-
Çarşamba günü Almanlar 

Şarki Karahisarda 
Zelzele.-
ş. Karahisar, 6 (A.A) - Dün 

19.40 ta cenuptan şimale doğru 

Oyun başlar başlamaz Altay kalesine 
tehlikesiz bir iniş yapan Fenerbahçcli · 

saat ler, Altaylı kaleciyle mUdafilerın anla· 
orta .şamaması ~ünden. M.elihiiı ayağındaıı 

Lon~r~ 6 (ö.R) - Press AsosyePıı'i,n k 

~*""'..,,,.. __________ __ 

ıncleriııe ve rüzgara karşı oynamalanna iııi.ş daha yaptı. İki müsait pas alan S-: 
rağmen enerjik bir oyun tatbik edere\: it, yanındaki oyuncu ile nnla:şam~ 
Fener hntlannı geçıneğe çalı~-ıyorlarsa lık yüzünden fırsatlardan istüade eue" 
ela bir türlü muvaffak olamıyorlardı. me<li.. bit 
Bilhassa Esadın yerinde müdahaleleri, 25 inci dakikada Galatasaray da 
akınların müessir bir hal almasınd mey- fırı'at elde etti. Cemilin sağ taraftan ~r
dan vermiyordu. Fakat buna rağmen taladığı topu Bodori durdurmadan ,...-
Altayın hakim oynadığı görülüyordu. leye gönderdi ise de top avuta gittl· • 

Her iki taraf ta seri oynıyor, Fener Oyunun birinci devıesi, gittikçe ltd• 
('n 7Jyadc :;oldan, Fikret - Basri kombi- ı aran hava ve hıı.laşan yağmur altı~ 1 
nc•zonu ile akın yapıyor, Altay da orta- cfovam ederek 1 - O Altınordu Je}ıiıl 
C:an biı· şeyler yapmak istiyordu. bitti. 

Altaym eline geçen bir, iki fırsnt, be- İKİNCİ DEVRE }J• 
ccriksizlik yiizünden kaçırıldı.. Oyun başlar başlamaz Galata.sara)' 

23 üncü dakikada Fenerin soldan lar Altınordu kalesi önüne yerleŞtil~ 
yaptığı bir hücumda Altnylılar penaltı Top bir türlü Altmordu kalesinden ~ 
yaptılar. Fakat Melih fona bir vuruşla nlmıyordu. Sıkı bir müdafaa tat 
hu fırsatı öldürdü. eden Altınordulular. Galatasaraylılar' 

Oyun, iki tarafın birbirini zorlyıan ınüasit bir fırsat vermiyorlardı. yit". 
ve fakat bir netice vermiyen gayretleri 25 inci dakikada Galatasaraylılar, ıJlt' 
arasında nihayet bulduğundan Fener- mi dokuzuncu dakikada Altınord~l ci-' 
bahçeliler 2 - O galip olarak sahadan karşılıklı birer fırsat kaçırdılar. Bi.l'iı> ~ 
ayrıldılar. sinde Salahettinin çok sıkı bir şut':JdıJo 

ALTINORDU - GALATASARAY ~e direğinin üstünden giderek kurt Si" 
Sıra, günün en ıııühlm karşılaşması- !kincisinde Salimin güzel bir pasını 0_. 

na, Altınordu - Galatasaray maçına gel- it kullanamadı.. 33 üncü dakikada~ 
mişti. Fakat bu ı:.1~ada da hava büsbü- latasaraylılar soldan tehlikeli bir ,,_11fı 
tün kararmağa ve yağmur damlaları da yaptılarsa da Altınurdu bu tehl~ 
c..!üşmeğe başladı. topu kornere atarak uzaklaştırdı .• -•dl 

Hakem, Altaydan Hru;an Yanıkın da- Maç son dakikalara yaklaştığı ~"" 
\eti üzer.ine alkışl.lr arasında sahaya çı- Galatasry bir türlü gol çıkaranu~0~ı;,jl 
kan takım1ar şu ŞE::kilde sıralandılar : MaamaCih oyun, Galatasarayın ~ 

ALTINORDU : altında cereyan ediyordu. -o 
Necati, Ziya, Halim, .AJi, Nurullah, 40 mcı dakikada ani bir hücuın yaı:;_ 

Fehmi, Namık, Hamdi. Sait. Adil, Salim. Altınordulular, Galatasaraya gol ya~ 
GALATASARAY: rnk vaziyet ihdas ettiler. Topla berad•" 
Osmnn, Adnan, Faruk, Salim, Enver, ilerliyen Saide Faruk tekme attığın 

Celal,' Bülend, Bvdori, Cemil, Gündüz, hakem penaltı verdi . attı' 
Salahetlin.. Penaltıyı Adil, Osmanın ellerın\ bl1 

Oyuna 16.25 te başlandı.. ğından Altınordulular muhaikka 
Maç başlar baıılaınaz halkın İzmir ~ol kaçırmış oldular. ''°' 

~aınpiyonundan bir r.etice beklediği, la- Son dakikalarda Altınordu oyun~ dl' 
civert - kırmızıyı teşviklerinden anlaşı- mağa muvaffak olduğundan vazı:; ıııı" 
hyordu.. ğişmedi ve maç ta 1 - O Altıno ti 

Galatasaray takımı, ağır ve durgun lehine neticelendi .. <; 

oynıyordu. · ** 
Fakat ınaç, mütevazin bir şekilde ce- Anlıarada Befllıto.f ıJI 

ı eyan ediyordu. Adili dördüncü haf va-
ziyetinde oynatan Altınordulular, Ga- Vefa yenlldUer ~ 
latasaraya fırsat venniyorlardı. Soldan Ankarn, 6 (Hususi) - 19 maY15 gUcit 
Namıkla seri bir iki iniş yapan Altınor- funda yapılan Beşiktaş ve Muhafıı~, 
dulular, cidden gfücl oynıyan Adnan maçı binlerce kişi tarafından ?~~,f· 
Faruk müdafaasını aşamadılar. feyredilmiştir. Muhafızgücü bır~Cl1t<il" 

17 inci dakiknda oyun miitevazin bir tnyımı 3 - O galibiyetle bitirmiştil'· ~ 
şekilde de\·am ederken top Adilin aya- ci ha{tayımda İstanbul :şaınpiyonıı giici.l 
ğına geldi. Bir iki paslaşma ile Galata· şiktaş üç gol yapmıştır. Muhafız ctlitC 
saray kalesine kadar ~okulan Adil, Ad- dahn bir gol çıkararak üçe kaı-şı 
ı•anı otlatarak kö~eden bir vuruşla oyu- rayı ile oyunu kazanmıştır. . vef9 
nun ilk ve son golünü attı. "" İkinci maç, Gençler birliği ı~~Uği ı·ti 

Bu gol de Galatasar.ıy oyunu üzerin- ~rasındu yapılmıştır Gençler bıı 
de müessir olınamı~tı. Altınordu, bir iki galip gelmiştir. 111•'' 
00M0i0İi'i'' 'if ü';;;·~··~~Ösa hak a 1 a ~~···p~·~~···~~·ı~·;ıi 

isını 
Muhafız gücü 
Altınordu 
Fenerhahçe 
Gençler birliği 

Galatnsaray 
Beşiktaş 
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