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17 MAYIS ÇARŞAMBA 1939 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE 
I mir fuarına hazırhk: _ 

lngiltere Bulgaristana Soo 
bin liralık kredi veriyor. 

Hariciye Veki- .!k. fuarda bir de iz-
i . p . G b Bu sene ı ı artı ru u- . vyonu bulunacak. 
nda beyanatta mır pa -- - b' b 

bulundu. Sar i fom.leiffapılan h,zıılıklaı. etrafında ır 8· 
D ,aonıme oesıettı. 

İngiltere Sovyet R~;y;ya cevabını verdi. 
Ankara, 16 (AA) - C. 

H. P Mecllı Gurubu bu ınn 

toplaomıı ve Hariciye Vekf· 
11 ŞGkrü Sareço~lu ıeçr.n 

haftaki be1anatlan sonra 
ıf yaeethntzln takip ettfjt ıey 
rl l•~h etmlt ve bın:ı batıp· 

ierln ıuallerloe cevaplar ver 
mtıtır. Bu beyanat umuaıi 

heyetçe tHvfp edllm•ıtır 

Müzakereler ileri atılmış bir adım olarak 
telakki ediliyor. 

Londra, 16 (A.A ) - Load bı tedkık etmektedirler. · 
rada çıkan 1- ıoaoclal Newel loıllız hük!imetl Moıko-
ı•setHI Bulıarlatana, lnııl v nıo cevabını milzakereler 
tere tarafından 500.000 de ileri doiru ahlm•t bir 
ıterllnı kredi açıldılıoı yaz· adım ad eyl~mektedır . 

IDaktadsr. Londra, 15 (AA) - in 
Londra, 16 ( Radyo ) - ıılız Tirk aalaımuıoın ak 

lnaıltere tarafından vertleeek dındea ıonra timdi ıazdeler 
500,000 ıterltoı krediyi ıon lnglllz tekl•ffne Moıko
Bulgarlıtan 101 IDfHh ile vAaın verecej l cevabı endlte 
makine tılerlne ıarfed ecek- ile bekllJorlar. Gazeteler 
tir . Raıyanıa pek yakında cevop 

Loodra, 16 (A.A ) - Pa- verecejıot ilmll etmekle be 
zar gazeteler& loıt l f% - raber aıkerl pakt 1apılm•· 
Türk anlaım .. ıodan dolayı ıında tarar edip etmlyeceil · 
miittelaıcleo memaunl1et •t araıtırı1orlar. 

ıöıtermekto ve Türklyenhı SuadaJ Taymtı diyor ki: 
taarruza lıarıı ••kavemet- Bır aıkerl lttıfak mevzuu 
tekt iaayaU elle•mlyetl•l bahıolmamak ı•rllyle So•
.. lllaa11a kaydetmektedir . yetlerln blt6a tekhflerl Loza· 
Ob11rver ıazeteelacle Gar · drada iyi knrıılanacaktır. 
VID dı1or ki: ' Aıkerl fltlf ak Polonyayı ve 

«Emniyet meıeleılııde Porteklzl bl~ de aıemauo 
•nıtlak mQtellabdhk Haıı etaıt1ecektlr. 
IHrlae Sovyet teırlkl me· Obaener de ıöyla yazıyor: 
ıalılal temflı etmemelır deli- Sot"yctlerln cevabı Moı · 
Uk ohu. kovaoın eeaı meaei.ede mu· 

Loıadra , 16 (A.A.) - Sov· tavutat bJr bt.I tarzını ka. 
Jetler, laııUz tekltf lerl11• bulden hutlfia edip et•adl 
cevap •er•ltlerdlr. itnl ıöıterHektlr. Moıkova 

Rumi mehafaller bu ceva- m6ıahl bir ceYap verine 
--_,.,--=.,.,_=--------------=--,.;,... 

İsveçin lnüdaf aası için 
yeniden tedbirler alınıyor. 

Urda h~ıo!ırı ırttırılıy~ ıht yıllar 30 günlük bir 
tıllm dınaıiıı tl~i tuıulacıtlır. 

Stoldaolm, 16 (AA. ) _ 
1 

Parllmeato bu liD laGla 6-
.. •tl• •ıalıtlakı teldıflerıle 
alUıadar milli •ildaf aa 
.. •••lelerini mizaker etmfr 
Ur. 

l - B&brtyede f11t blzme · 
tıa 200 

._ liloden 340 ıüne 
~··•rıa. ...... 

2 - Pı 
l•dad Jade alaylarında 

3 - ~~f rezeleri teılrıh . 
ltlk bt 1•tlarıa 30 ınn-

r taltaa 
tabı hıhal11ı cievreatne 

•ıı. 
4 - H ava •Gel 

la buıu.ı mGf afaaıı fç· 
5 rezeler teıkılt. 

- Ordu Is d 
•rttırılroa1ı. a rolarının 

.. .,~•ba fl1Ddlden taltm aör · 

f 
Gzere l9JS 11nıf ını sı -

Dı iDi ıillh l b.. ıa tına ç•lara11 
ukamet ı•l•cek s••• 1936 

•toıfıaı da çalarmak tua•-
•uruodadır 

Ordu eacGmeaı h8k6me 
-•ti• projelerini t .. vıp et· 
llllf ye 19)4 llDlf IDID da 
lll&h altına da yet ecUlmeıl · 
•• karar yermtıı• de ıla
tı,atlardan 1edi 11aıf ın ıt 
llb altın• ahnma11 ve ••· 
'ı:erı ht&met mlddettnln t 75 
tlhıden 2 .. 0 ıGa• çıkanl · 
"••ına dalr muhafıza~lr 
ı,, terafından ·nrllec tak· 
•ltt ••ıi etmtıttr. 

Parllmente heyeti umuml
J••l•de bJr nutuk 161l•J•D 
mOdaf aa nazarı «Nıl11on• lı
veçe kartı •üoferld bir teca
vG& vuku lıt•lacaiını sannet· 
m•alilnl f alrat umumi bir 
llatilif zuhurunda ortaya çı
kacak tehllkelerl11 na:1arı uı · 
bara al.0111111 Jizım aeldt· 
ilal be1an el mfıtlr. Bunun· 

la beraber umumi b!r lh· 
Ullf hal!nde leveçln blta· 
raflıfmı mu haf aza etmeie 
muvaffak olacalı Omld ed· 
ilmek tedlr. 

Hiilnlmet tevdi etttil pro· 
jelerle lneçha bitaraflıiını 
ıhlll tçfn yapılacak teıeb

büılere maDI olacak ve 
mOdafaa stllblaraaı çofal· 
tacak tedbirler alııı:ıma11nı 
latıhdaf etmektedir. la•eçln 
bu HDe sıliblaamak Jçfa 
J'aptılı maaraflar 350 mil
yon kuroaa balll olmak
tadır. Ge~ea aene fayeçln 
ılllhlanma maarafları 228 
milyon raddeıınde idi. 

Stokbom, 16 (A.A.) 
Ordu mevcud•nuo arttırlma · 

11 bıkkıadakt kanun ıe 

oatoda 37 re)'• karıı 89 
reyle ve mebuılar tuaf ın· 
dan da 39 reye &:artı 138 
reyle kabul edllmlıtlr. 

Türk • logllls anlaıaıaeının 
leferruatı da teebll edıllrır• 
tlerlde ıulh paktına Bu1ıa · 

tk 
lzmtrdtn bir görünüş 

Torino nu u "1 ruer ,ım•z, cumhuriyet hnlıame 
lzmlr enter111

"'
00 I k tinin ve b6yOlrlerlmlztn yGk 

(Sonu dördüoc6 ıayfada) 

M u ssoli n i garanti 1 er ~:~:~··::.::~ı'·:,~~~:,~~~ ::~.~~:ı:·,:.:~·~·.:~~:·'~: 
11tçeo ıooe •- kt d • • h •• tt• Yeot fuarıo • 1 bir refaha aa•utm• a ır. 

sıstemıne ucum e 1. eı•ö:reodl~·eı·. 7~~~e~~;fldkı btr Bıtt• vatın ıevıtıt .. 
"' ..... T ka yıuıu c-lmak Gzerf!, bOtOn 

Huluk Ç!m~eıliynla O Jladiyenin nutuklarına llllya ve 1 
f .. ~~::.:.:~·:~~·~::,,:·bir ~;:~.~::~:~:ı~~;~~ b~:1ık1,' •• 

Al k 
L J k l"kl.I d'I' prolr•• hasırlao••ıtır~lr de ıe•k ve rayret tle ılllerdı · 

manyamı müştere CBYIUI o ara te a 1 e ! ıyor' fuardı bu ıe"e l "imi& ba11Hfyet ve faaliyet 
lı •dl e · • 

( İzmir) p••JODU teı Jaı~ ıftphe yok ki, .. emleke. 
. it 1 IJuDUD J 

cektlr. f•ar koa> eı tlmfzto her tarefı ııbı, ı-
blr beJ&D 1- G lltf 

tçtn allkalılıra lıtı1lrlD 121lrl d• daha çoa 1 ze • 
name oeıret•lıtlr llkalllDdı· •• terakkiye lııl edecektir. 

Torlno, 16 (Lhdyo) 
T orlnoda J•pılao yeni nafıa 
teıiıatıaınıo açıht t6real mil 
naaebet11le 150 ltıa kiti 
6n0ode bir nutuk ıöyltyen 
B. MuHoltal fU ı6zlerl ı6y

lemtıtır: 

Eteyl yakındı• 1 d . B• azimle çahıırkeu, bla-
• e ıu ur. L 

ra• bu beyıooım dıD 1 .,velld outllerlD yaptı•· 

«Sulha doiru anı 1ldt10 
ruz, yokıa harbe doiruaıu? 
Bu ıual berkeı lçlD fakat 
bilha11a karar •ermek me· 
ıultyeU•l btr aralık 1ükleD· 
mit elaalar ltlD vahimdir. 
Bu lıttfhama ben vaziyetin 
objektif Ye ıejulıkaahhkla 

tetldklad•• ıoara balılaazu. M. Musıollni 

ela Avrupa.la, b• kıtada baı.

1 
rl•· Avrupa ıt1aıeUndekl dO· 

layıp bOti'ia düayayA yayıl· jOmler ltolkf de kılaaç kul · 
muı zaruri olan i>ir harbt lanmai• hrcet kalmadan 
•uhitk ıöıterecek bir •ÜHt · lıeıllebll lr . liunua\a beraber 
te ve ehemmiyette ••tele bu dQfümledn kati eurette 
ler mevcut ol•adılı ttktlde ç5zülmHI lisımdır. Çüokfi 
btr eenpla mukabele ede basen acı bir haklkat uzuo 

1 

bir karar11zhia tercih edilir . 
Almanyada nü- Yahuz lt&lyanın deitl, Al-

• , maa1aoıD da vı bıaaenale1b 
f U3 fa h r lTI ya• mtbverln de kanaaU bu-

l k 
dur.. «Halk bu ıözlerl ıO• 

p l a CO • rekle alkıtlamıı ve Hltler 
Berlıa, 16 (Rad10) - Be · tımfol muttarlden tekrarla

hemya ve MoreYJft da ciabtl mııtar . 
olmak Ozore Alman1anıo Mıhver uzun ıeoe1er iki 
har tarafında oüfuı tahriri rej mlo lhtillUnlD mQvazl 
yap1lecakhr. bir h reketladen ibaret tu.L 

Bu nüfuı tahriri netice· 
ılnde Almanya da 191 O ıe· 
neılndekl tahrir• nazaran 
LehlllMID adedi çok azalmıı 
olarak çıkacaiı btldlrtlmek · 
tedır. 

•• <•=....,.. 

Yugoslav Na
ibi Belgrada 

döndiJ.. 
Belırad, 16 (AA.) - Y•· 

1roala•Y• Naibi •• refllıatt 
ltalyadan d~amOılerdtr. 

dıktaa ıonra cM ıllo» paktı 
vs bu ay Berllode imza 
edilecek olaa ukert tttıf ak· 
la ıkt devlett ve iki milleti 
bir birinden ayaramı1acak 
ıekılde blrleıtııecelıtır . «A.I. 
luılar Ye Duçe eeılertıt . Hor 
aabah elleriade bir durbJnle 
belki de_ muhtemel l.Jr ça
tlak arayaalar ıtmdl mah 
cup olacaklar •• kilçük dD· 
ıece\ıslerdıı. 

1 ... 
A:atz yurddıt arı_. .D e•nl laraaı 6frenmek •• bl:slm 

1 ılerlu•• d bt d D akılap ııo 1 edtlmlt 1aptaklarımızı a c •• ıo • 
uzun mGddet tb•• t t · (Sonu G~OocO ıayfıda) 
ltlr vaziyette bulu,!!D zm 

Alman Sefiri Von Pa-
pen Berline çağınldı. 

Al te-------:-:--lar'ı llmanriJıçınbeı içina almak isti· 
man gazı · J ••• • .1.1 d' 1 
yen bloka TOıkiyeni:.~_ı o.~0v~~~~::~~ r~p!0~~r~•k 
Parl• 16 (Radyo) - 6 6zere Httlor tarafındın Ber

lındcD haber .erlld ıjlue 'ft. ltoe davet edllmtıtlr · 
Aokırs ııe Al 

re; AlmanvanıD ===- -- Parla, 16 (Nadyo) - • 
, T m m•D matbuatı, TOrk laııllı 

Matbuat vmıı ltlllfıadaa bahisle UIUD ••• 

Miid
.J: rf{jg., {jne kaleler yazmakta ve TOrkl-
U yeJe ıtddıtle bGcum etmek· 

Salı'm Giindo• tedır. Gazeteler, Türklyenlo 

k 
de Almanyayı çeaber lçlae 

ğan getirilece • almak lotiyen bir bloka alr· 
A k 

16 (Huıud) - dlflal ve fakat Almaoyaoıo 
D ara• Ca bl k dl 1 vali muevıol · hlç blr zaman a o a e · 

zm•r vali . l Ü n. 1 vlt Oover Gaıtantep lemlJecejlol 1 eri ı ru1or ar . 

lıjiae, Aydıa ••1111 Sa- Roma, 16 ( A. A. ) -
Um o~demlr Maraf&ı Ar· St1all ltalJ&D mebafıllntD 
d M af valtıl Sabri ta 1 
ıoa IU k a D a a t I D e 1 a r O a · 

ylo edılmlttlr . B l oıltz • Türk anlı,UJHI her 
N ,, maoıo o u va- • acl aıcı d 8 evYel ftalfaJı ııtıh · 

ltllfln• toylot ile ıçılaa dıeyf e J mektedır. 8~ an. 
U MlciilrlO · a ••·• 

M~tbuat mum · la ıllı . ltalyaa aa· 
i

... Bolu yalltl Salfm ll'!tma 1 1 _ 
uDe J ba1Jıca etal arı• 
Güodofaaıa tıyfnf kun·et. ı aımaeıaıa 

idi d • biri olan Akdeniz ıta 
le mubteme r. • l . • tOkoıullUD muhafasuty • 

Poro~yamn Berlin ıef ıfl telif edılemes. Dıter taraf· 

Var
'Of8JI nıldı'. tan losılız - TClrk anlaım•· 
'I 1f saaın Balk•• Antanta pre• · 

VarıoYa. 16 (Redyo) - sıplerl ile de telif edllmlJ• · 
Beril• sefiri ce"I lntlbaıDın Yuıoılavyada 

Polooyanın 11 

bir laaftalık ••ybublyetten hasıl olmuı bulunmuı 

1onra t.ur•Y• d6nmlttOr memaunlJ.,tl• kaydediliyor. 

Ha., .. ejaatınm bıldtrdlfl · 
a• 16re, iyi malQmat alan 
mehıfdler Natbfa halya ... 
yahatında her ne maht1et
te oluraa olıun 1eat hlf bir 
aolaıma akdetmedlilnt ve 
hu huıuıta bası yabaacı ı• 
zelo!erde çıkan komblaazon· 
ların tamamen ha1all olda· 
ıuau kaytledl1orlar. 

Kımee billya baklyelerl1· 
ı. seçlncı•t• k• lkmaııa, 
ktmee f aydurz Gmltler beı· 
lemHta, çQokQ f •ı tzmtn 11 . 

rtb bir doktrlat benim de 
ıaraılmaz bir ''•dem vai'
dar.. Bataa milletlerin de . 
rfo arzueu olan adalet dal · 
reılade bir ıulh fıtellmlz:ln 
daha ly• anlaıılabllmeal için 
eıldıl ıtbl ve eeklslndea da· 
ha iyi bir ıaktlde Almanya 
ti• beraber 1Grlmel• .le-

-;am edece fıs. Büyük de- Ve •ler loıtltere TGrktye 
mokraallerln polemtkçllarlot ile aDlaı•ak ıuretl1le Yu· 
bu noktal nazar hakkında roıla•ya Ozerlnde bir teılr 
mChıııkOaıe ldılaae btr ha yaptıfını za•nedtyona bu· 
kOm urmefe davet edlyo· nun tama.mlyle akılol elde 

(Sonu d6rdiiDcil ıayfada) ettili beyan olunuyor. 

• 
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Antikomintern paktın 
askeri ittifakı • SEHİR HABERLERi 

• : .. J.; •• · ..... -·+· ·, . f, 

\ 
1 .. 

«Httlerin 28nt ıanda dGn· 
yaya 161lemeyi unuttuğu 

ıeyler aruında, eo ehemmi 
yetlılerlnd~n biri aatlkomla· 
tera paktın bir ıukerl itti 

faka teımili keyfiyeti idi 
Halbuki demokratik de•let · 
lerla «nı•hna» •a yretlerlnc 
karıı bu «müıbet» kartılık 
belıl-ıyordu. 

Çilınk6 Tokyodan gelen 
malumattaa, İtalyan . Al-
man dıplomaalı ! n l n J11pon 
yanm Roma - Berlto Tok 
yo miıell•ıl oıtak lariie da 
ha 11lu blr aakert ltblrltte 
iltıhaluaı teerı etmek tçtn 
b6ylk ıayretler ıarf etttil 
•• lalç elmazaa tl•cidtk Ja. 
poa hlk6metaala çelıtnıen 

danandıiı aalat1lmaktadır. 

EıaMD Jıponyanıa ıu •eya 
'-• ba ,elrtlde Ro•a •e Be· 
rllal yakın bir zamanda 
tadmla etmlye kendi· 
Dl ma .. • ••el.ur htı 
.. tmeıt tmla,n11z deilldlr. 
Fakat Hltlerla demokrulle· 
re karıı bir cephe kurmak 
.. ueue•adakl müıtacel da 
•etler••• Tok1onaa •uka
••m•t etmlt olmau •• H 
Wttlerln b6tDn arauıuea r•I· 
mea «dlaya aulbuDa yeni 
bir yardım> ı illa ede•e 
•it e1-aıı ke1f&1etl 16zle · 
rtmlztle blyük btr kıymet 

alıyor. Bu bldiıe, peylderJn l 
Fohrere ıttaataızlıiı•>P tik 
•e elle tutulur tieltllat teıkll 
etmektedir. 

Fakat btzı bilbuaa allka · 
dar etlea nokta, T okyo1>un 
eattl&omtnterD paktı ı~n•ıle· 
ten bir maabede,.ı imzala
••,,. yalMflP yaD&flbıyaca 

tından ziyade Tok1oauD ye 
Dl bir A•rupe harbı•da ta · 
lu•acalı •azlyettlr 

Bir dlnya ••J• Avrupa 
Jterhının T okyon•n menf aa 
Un• uyıun olup olm .. hiını 
•• ltllU..a llmanyaDın •• 
ltal1aaın yanı•da me•kt Al 
man1a lıendlıl için •ula bir 
it elup olmıyaeafıDı araıh · 

ralı•. 

Jl.OIJIRll mnf ııti: 
Sarf ukerl bakımdan, be 

yaslara Çtaden atmak -.e 
enların Uzak Şarktaki tktl
eadl •• a1kerl me•ktlerlnl 

lmlaa ederek meDf aatlerlnl 
ele 1•çlr111ek Japoaya için 
pek kolay olacaktır Fakat 
ayni bakımdan muvaffakı

yet bu ıün ele hemen ayni 
derecede kolaydır, fakat to 
tahter de-.letlerla kati za 
feri hail mlıteına, Japon· 
yanıa ruu•akkaten elde 
edecefl mu•affaldyeUn za· 
111aala kendtılne pek paha · 
laya mal olacafıaı Tokyo 
pek iyi takdir etmektedir. 

K11a bir tahlıl tik balıııta 

bize 16ıterlr lıt tlemokrul 
lere kartı laarbe ıırmek Ja
pea ekonomlıl için ıerl -.e 
ta• IHr felllıet olur. Her 
tlrlü dli•r mlllhazalar bir 
yana al.araluhna , uzua bir 
laarlaln mubarJpler lçtn art· 
taracaiı ham madde lhtlya· 
cı bu ekonomiyi •ahim bir 
me-.kle keyar . 

filhakika , Japonyanın elin 
de az çok emin olabtleceil · 
aacak üç mahdut menbaı 

Yardır: Ma•çuko, K-.aatunı 
eyaleti ve ıtmalt Çini• bir 

k11mı. Halbuki Japonyanın 

bu mıntakalardan ldballhnın 
yekunu ıbuyaçluının ancak 
yüzde 25 ial teıktl eder. 

Mutlak ıurette lüzumlu 
bir ılcaç madde huıuaunda 
Japonyan1n 1936 clakl tdha. 
lata ı~yle olmuıtur: 

K.ömür - 50.887.237 yenle 
yalnız 39 231 237 ycohk 
mllııttarı kendl kontrolü altın
daki araztdeo ıelmtıtır. 

Dökme - 4 ; ,064.-000 yen 
kı .,alnız ı 4 658.00(J yenlık 

(Soou dördüncü ıa1fada) 

R.A.DYO 

-- AllARl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 •· 183 ICca. 120 Kn. 
T .A.Q.19.74m. 15195Kc:a. 20 Kn. 
T.A.P.31,70... 9-46SKca. 20 Kvv. 

11. 5 . 939 Çarşar;ba 
12.30 Protram, 12.35 

Türk miaill, 1 - Udi Et
refJn bünam P•ırevı, 2 -· 
Alamet lnoyua llüzzam tar· 
lu: lHataraada kalııD) 3 -

Ralnm•• hlzzam ıarlu: (Aı· 
kın MDa bir ıtall ••••). 4 
Falı Kapaacıaıa prlıu: tSe
at ıöra6 o pfak •açlara.) 

5- Ş6kr• ŞeDozaaın ma. 

llur ı•• kı: (lu ae•da ne tat· 

lı) 6 - Htcu. türl&ti16: (Şu 
dalları delmth aialü •ile 
meli). ı3·30 Memleket ea

at a7arı •j•n• •e aıetıore

lojl laaberlerl, 13.15· l 4 Mll
alk lRt7aeetl Cumlnar baD· 
doıu - Şef: ll111D k6açer), 
1 - J. Bouchel-Marı 2 -
J Lav evlet - Tuna dalıa 
l•rı, 3 - Roninl - Guılla
ume TeU Uvertilr6 4 - E. 
GTıeı- Peer GiiDt l. et ıul· 
Uılnden No. 1, 2, 3, 4 18. 
30 Projramı, 18.35 Mlzık 
(Vhtüozler- Pı,). 19.GO ko 
•uıma, 19. ! S T~bk mlzlft 
(Faaıl he1et1), 20.CO Mem 
lelıet ıaat ayarı, ıjanı •e 
meteorolejt haberleri. 20 15 
Tlrk m(lztif, 1 - U11ak 
pııre•I, 2- Arıf "eyin uı
ıak ıarkı : (Meybaa~mı bu 
bnml) 3 - Rakımın Uffak 
ıarlu: (Baaa htç yakıımıyor 
b6yle) 4 - Rakımın - UffAlı 

ıarkı: (Sll•e• bir ı6n ha 

,altmden) 5 - Ce•det Çal 
la: Keman taktimi, 6-- Udi 
Zekinin uııak ıarlu: (Btr 
eüo aelecekıln diye) 7 
Halk Uirkibü: (Karan) 8 -
Mahur ıarlrn (Hila kana 
yan kaUtlml ıık ateıı) 9 -
Ralnmın blcazklr ıarlrı: 
(Bekledim ta fecre ka.lar) 
21.00 Konuım• (Haftalık 

poıta kutuıa) 21 15 !aham, 
tahvilat, kambiyo -- nUkut 
•e zıraat bonaıı (flat), 2 l. 
25 Netell plaklar-R 21 30 
MOztk (Küçük orkestra -
Necip Aıkıo) , 1 - He!oz 
Retnfeld - E•e ıel ya•rum 
2 - MalDzer DOiün tôre· 
nl 3 - Kltzlader - Haydı ba· 
na bir ha•a daha çal 4 -
J . Strau11 Polka 5 - J . 
Strau11 3fzde Valı 8 -
Bareuer-ltal yan ıarlu11 7 -
Leopold - Çııao oyunlara, 
22.00 MGzlk (Melodtler -
Pl) 23.(0 Mnztk (Cazband 
- Pi.). 23. 15 · 24 Soa ajanı 
haberleri •e yarıakl proj 

ra•· 

- . . ~ . 

Şehir içme suyu ve Belediye istimlak kanu 
Nafıa Vekaleti. nu üzerinde tedkik.ler 

Naf11 Ye~ileti bu işlı yakmdın alakadar oluyor. 
Gönende ~u yll orta o~ul kurulacak. 

Hükumet ihtiyacı karıılıyacak 
bir kanun projesi hazırlıyacak. 

H6kumet, 2497 ıayılı be 
ledlyeler lıtlmllk kaaunu · 
nun hazı hikilmlerl&ıln bu 
ıünkü lhtlyaCft tekabül et· 
medlltnt dikkate alarak ye· 
nl bir kanun projeal hazır. 

lamak üzere tetkikler J•p
maktadır. Bıihaua büyilk 
ıeblrlertmlzde meydanlar 
açılırkea huıuıt pbulara 
alt bina •• dtfer ıayrl 

menkullerin lıttmllk mua · 
melelerlnln çok wzun zama• 
aa ıbttya, 161termHI, ıebtr 

Bu yıl orta okula kavuşacak olan Gönendtn bir gôıünıiı pllnlaraaıa •aktlade tatbikini 
Ankaradaa haber aldıiı· neahler bir kaç tene •••el ıı,ıeıtlrmektedlr. Beledlye-

mıza ılre Nafıa VelrlleU teıebb6ıe geçmlılerdl. Maa ler tıtlmllk kanununda ne 
ıehrlmlze ıelacek içme ıuyu rlf Velıllett, G6aene bu yıl ıtbl tacllller yapılmaaı llzım 
ıle yalnadan allkadar ol- btr orta okul açılmaaıaı ka· ıeldlil baldunda m6taleala . 
••ktadar. Vekllet .. lalre bul etmlıtlr Orta ok•I bu rı ıorulan 'blyük ıeblrler 
ıelecek ıudaa lıta17oaaada den 71lıadan ittbaran faa· belediyeleri bu lıuıuıta mi· 
iıtlfadeılal kararlaıtırmıı, llyete ı•çacektlr. talealarını •eya hazırladık-
buoun ıçın de öntm6zdekı Go"nea köprülırı· .. lara projeleri Dahiliye Vekl· 
malt yıl bGdcHlnden bu ite 

Blyük G6nen köprilerl letlD• takdim etmektadlrler. tkı yüz bin liraya yaluD bir 
tahılaat ayırmaJı ., .. tuba· aln Nafıa Veklletlnce yeol · Bu arada lıtanbul lteledlye 

rlle kabul etmlıtlr. dea laıa edılmeal lıl de keza ıl tırafıadaa hazırlanan pro· 

,. 6ÖHH Dltl okul IÇIİHlk: nazarı mbara ahnmııtır. 1 je de Dahiliye Veklleune 
K6pr6ler yakında ıbale ~dl ıelmııur. lıtanbel beledlye· G6nea n6fuı keaafetl ltt • 

barlle kazalarımız arat1ada lecek •• laıaata baılanacalr: al hazırladıjı projeyi mucip 
en inde ıeleal olduiu •a . hr Hu ıuretle çok mü · Hbepler llylba11nda 1611• 
lamclur. hım bır ıeçhıl yerinde hulu - izah etmektedir: 

Bır orta okula olan thtı nan bu lr~pr61er ete ıh bir « AıırJardanberl biç bir 
yacı nazara lttbara alan Gö ıektlde yapılmıı olacaktır . pllna fıelnat etmekılzln ge 

19 Mayıs gece- Ayvalıkta 
Halkevinde giydirilen • •• 

bir operet ve-
rilecek. 

çocuklar. 
Ay.,ahlr. (Huıuli) Sakar · 

ya tik okulurıunt d~ierll hl· 
J9 Mayıı ıtnfllk bayra· ma,e heyeti '.l3 Ntsab Ço 

mı mtlnaaeiıttıle Halkavi culı Ba)'taaıı aıOnuebetıle 
temıtl kolu tTutıllat» lımtn
del&i 6ç perdelik opereti 
haaıılaaıal& tad ı r. 

Bundan bııka 1919 dan 
939 yılına ka4ar ıeç•D da• 
rey• aıd bir .le tablo ılıterC· 
lecekttr. 

Hılkıvindı çiçe~ sergisi 
ıçılıcık. 

Hallce-.t kuralar ıubea l ta · 
rafından Mtthatpıı.ıa ilk oku· 
lunda. alh ay ew-.el açtlmıı 
olaa dıkıı - nakıı ve çiçekçi 
hk kunlarının tedrl ıat müd 

dett ıon• ermtı olduiumlan 
kunta yapılan ıılerle Halk · 
tıkları lıler l halka göeter
lacaktar. 

22 May11ta açılacak bu 
ı crgl d&rt ıün devam ede · 
cek ye 26 may11ta ka
panacaktn. 

~ahş~an bir bahçevan. 
Şehrimiz babçevanlarsndan 

Abdullah, ilk oluak vl · 
layet dahlltnde me•ıhntn 
dolmalık kabaiını yetlt · 
tfreı ek dün plyaaf!lya çıkn r 
mııtır Çalıtkan bahçevanı 

taktilr etlerlz 

60 fakır çcınğu aöJüıl~k. 

ayet.kabı ve çorap •ermela 
ıuretlyle ıevindfrmlıtır 

T ıhrirat ~iUplıri araıında 
nı~il vı tıyinlar. 

Ormcınköy nahtyeel tabrı . 
rat kltl bt Tevfik Band ır 

ananın Sıiucı nahlyeı l tab
rfr&t kAt lpltilue, Satırc ı tah 

rtrat lritlbt Adil Canbolat 
vilayet evrak kalemi ki.tip· 

llil•• •• enak kalemi ki
llplertodea Kerim A ltua da 
Oımankôy naht yeıl tahrirat 
kltlplljlne naklen tayin edıl
mltlerdlr. 

--·----
Mantarcılık suretilı 2 O 

lira do1ındnmıılar. 
E••eltıı:I ıün Yakup k6· 

riiaden lımail hayva n pa . 
zarında maotarcıhk ıu -
retıle 20 lira parHınıo a9ml 
dıiını iddia etUflodeıı, yapı

laD takf p netıcealode f at ile · 
rıo Eıkltehf rll Sadık Dolan 
ve Sinoplu Mehmet Nuri 
oldukları anla ıılmıı, ber 
ikt ıuçlu da yakalaDarak ad 
U1•1• lHlı• edtlmltler.i&r. 

lııt ıilzel btıyümüı •e yapıl 
mı ı olan ıehı rlerlmlzln aı 

rın lbtlyaçlaı ına göre taazl 
mi •e bu maktatla yapılan 

Jmar pli.n1arının btr prel
ram tahtında tadblkl btoler-

ce emllkt thll•a eden ıe· 
atı aahala11n lıllmllklne mG 

te•akJuf lau1unma•tadır. im
ar &ılerlnde har taraftan va

tandaı haklunıa ztyaa utra
mamHının •• ayaı zamanda 

lıUmllklerla çabuk ve ko· 
!aylıkla baıarılalaılmulnln te· 
miat elzem 16rülmektedlr. 

lıtanbulda 1ımdı1e kadar 
yapılan bir çok lıtimllkler· 

de ve bahuıuı ıon zaman · 
larda ıurup halinde yapılan 

Em1nöoü lıtlm llkine 2497 
numarala ka nunun t l\ tbtklo · 
de pek çok m0tk6Uer1e kar · 
ıılaıı l mıı -.e çabuk açılma11 
tcap eden yol •e meydanlara 
atcl lıtlmllklerln oetıcelendl 
rllmeıtntn aylara Ye bazao 
ıenelere mütevakkıf olacaiı 

anla11lmıı olduiundan dün 
yanın her tarafında11 oldulu 
aıbt Türktyede de ııumlik 
lthılo k11atılarak daha fay
dalı bir yoida yürDoebllme 
ılnto temini maluaclıyle el
deki kanunun bazı madde · 
lerlola deilıtlrllmetlae ve 
yeniden bazı bGkClmler ko · 
nulmaaına mecburiyet ba11l 
elmuıtur Bu tadllitta: 

1 - lıtlmlik haritaları · 
nın miitekabilen vatandeı 

U! belediye haklarını zlyaa 
uğratmı1acak ıekllde ça-. 
bukcak yapılnbı lmelertnln 

temini. 
2 - Tebl6iat tılerlnio 

l111a ~lr •maada ••tl~J--

dlrllmeıt 

3 - lıttmllk bedelleri
nin ameli bir tarzda fakat 
kati olarak teıbltl .. bl baı -
lıca üç UH ı6z lnüade 
tutularak pıeje baaırlaa

mııtır. » 
lıtlmllk kaDUDUnua blrl

act maddeılnde ltelediyelere 
1alaız medeni Ye ııhbt ıb

tlyaçlarıaıa teı•IJetl •• tela
llkedea korunmaaı lçla teıt
ıa t 1apmak Gaere latlmllk 
ıallhtyeU ••rlll7ordu lıtaD
bul beledl1eıt, medeni •• 
ııbbt ihtiyaçlar kadar lldl· 
ıadl •e aaaal ml••MHlerla 
de belediyelere lOzumu ol· 
dulunu ıöz 6alne almıı •• 
birinci madde1e tktlıacli •• 
11aal kellmelerlnl de tll•• 
etmtıur. 

letanbul beledlyeal, ••••· 
taları mahd11t bulunan be-

lediyelerin mlheadlelerl •• 
fen memurları tarafıaclan 

yapılan harltalaran uzun aa· 
mana baih •e taaarraf u I•· 

bat edebilecek vaaıfları haiz 
olmadılıaı dOıGaerek bele· 
cllJelerla ılk 6ace yapacak
ları imar hareketlerinde il· 
zum ıördülderl lradaıtro 
harita latanın kadaıtro letkl · 
lltı tarafından tercihan J•
pılmaaı lilzumla 16rm61 " 
maddeyt buna ıöre dellı· 

ttrmJıttr . 8• ıuretle yapıla· 

eak haritalar hem müte
ba1111 bir heyet •aııtaalyle 

ça bak •Gcude plmtı ela· 
cak, hem .le elde edilecek 
haritalar taaarrufu daha 
dofru btr ıelıllde teaplt et· 
mtı olacakhr. 

Kıymet takdiri: 
lıumllk edilecek mOlkle

rln deler bahalaraDID tayl · 
nlnde belediye çok ıGzel bir 
formGl bulmuf Hı bu ıtbt 
mülklere me••u ıayrl ıafi 

lratlarla anaların ••rılye 
matrah lttlb"z edilen kıymet
ler ini de§er babuına eıu 

ttttbaz etmı ıtır Beledıye, 

aayrl aaii ıradle.rtn tahııl 

edilmekte olan bina •erılıl · 
ne matrak ittihaz edilen 
ga yrl eafi Irat olduiuau da 
projede taarıh etmlıtlr. 

Kıı111en btlmllke t'bl tu · 
tulan bir binanın kullen ln•-
11111un htç blr masraf t!ıtlya • 
rıoa IGıum kalmaluızın kel · 
lanılabllmeai vatandaı hak
kının vlkayeıl noktaaınd~n 

ehemmiyetli görülmüt ve 
aayri tafl lraddan a7ralarak 
takip edıl~cek lıtimlik be
deltne gayri menkuliin kul
lanılebllır btr ıekll alma•• 
için ihtiyari icap eclea m••· 
rafın da illHıl projeye ili
•• edllmfttlr. 

MQlklerln bazan elltdeD 
fazla hı11edan olmaıı tıtllll" 

lakin ılratle yapılmaaını ÖD · 

lemf!' ktedlr. Ru cepheden be · 
lediye, iıUm!lk tılnin dab• 
ı&ratle yapalaltllmeıl için b•-
(Sonu dlrcl .. e6 ,.,ı.•t 
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Çelik ciğerli adam Anıeri-
• 

kada ıılng·ilteı·eye gidiyor 
---- - -

IAYPA ı 1 

lzmir fuarına hazırhk 
.iaaa çıkma11 buıuıunda asız 
•ataDdaılarımızıa lsmlr• 
olan ae•ı•lerlne ıl•eDIJO-

ru•· 
lzmirln hususlyetlarl: 

V ataodaılantnızdan rica-
mız ıudur: ElınHe lzmfr 
ıebrıne ald aıalıda yaz•lı 
nıık• H malQmat Lulu· 
naolar bunları lCitfeo lı:mtr 
1.eledı,eıl•• munkkate• 
n va bedeli mukabilinde •er-

ıtaler: 
1 - Mtllddan ••Hl •• 

mtlicldan ıonra lzmlr ıeb. 
rtoln kurulduia yerled •• 
ıekıllerl 16ıtertr yas•h ma· 
ıQmat . krokiler, haritalar, 
mahkd\ı.it, meıkOkll , reatm• 

ler, fotoiraflar •e .. ıre. 
2 - lzmtrde tcrat bOk4· 

met edenlere •• lsmtrtn eıkl 
ıakıalerlD• atd ber 1\11'1 

yeıı kala r · 
3 _ Muhtelif de•lrler.le· 

ki lz•lrdekl mimari tal'sı•ı 

16ıt.,ır b~r ne•I •etlkalar. 
4 _ lsmlr• ald tarıial 

luy••tl hatz el 11aa11ı •• 
haı•• kitaplar, rlNleler, 

muhtaralar. 

5 _ Uaak •• 7akı• eıkl 

lımlr aıd e• •IY•"• alynet 
eı,aıı, elblHler YHalr •t· 
ya yeya bualarıa f ototraf· 

lan· 
6 - lzmtre ata ıtır •• 

aeılr, dettae, halk tlrk6lert 
ıOf telerl ye beatelerl. 

7 - Bunlar •e bunlara 
mOmuıl lnymetlt nııkalara• 
nuelerde ye kt•lerd• _, ... 

lundutuoun btldlrılmetl. 
Munklıaten te1lım edılea 

• L·buz .,9ka hdtad• .,, . ., . 
l k -· 1Q39 la•lr ··-• ınaca "' 

ternuyonal fuaranda haıu• 
al pa•yonda lttb•r edıldıkt•• 

.. lbl•• 1ade edll•
ıonr• •• 
cektl Et•• ye yeatkalar fu· 
ar a~ıldıkta• ıoara a6ntl•· 
rtlebıltr . Ancak bunlara• 
yakttnde taıaıf edtle'9tlmeıl 
tç 0 mOmkOn ••rtabe tem· 
muzun 15 ine kadar 16ad•· 
rtlmealnl .,,.ca rica eder, 
bQtOn aziz yatandaılarımıaı 

lzmbl ı kardeılerl namı•• 

bu veaılr tle 1939laaatr ... -
teraaıyonal fuarıoa tla•••, 
eder •• ... ,ı •• ••Jııları•
la ıellmlarım. 

Dr. Bthrıt U: 
ı :mir Beledlyı Rtlıi 
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. 
lngiltere Bulgaristan 500 in 
Liralık redi Veriyor. 

( Baıtarafı birinci aa yf ada) 
rlıtsnıo , Flnlindly.anın lı· 
kandlna•ya •e Baltık de• · 
letlerlnln de ıltıhak etmeıl 
beklenebilir. 

Parla, 16 (Radyo) - Ruı 

matbuatı logıhere tle Tür· 
iye ara11nda akd o1unan 

ttllifnameyl biiyük bir 
memnuniyetle karıılamııtır. 

Loodra, 16 (Radyo) 
Avam kamaraıının dün· 
kG toplantıaıoda Ruı - ln
glllz müzakerelerin ne rad

dede bulundufu hakkında 
81tıvekll Çemberllyndao 
ıorulmuıtur. Baı•ektl m6·, 
zıakerelerln devam ettıflnl 

ve açıkca bir l"Y ı6yltye 
mlyeccfınl bıldjrdıkteo ıon· 

ra, çarıamba gününe kadar 
iyi Deliceler alınecılından 

Gmidv r buluDduğunu tllve 
eylemlıUr. 

Bu adan ıonra f ıpanyada 
kı ltalyan ıtaatının ae za 
men ıerl çe!ıclleceit büldi 
metten ıorulmuı •e bu ıu· 
ate, hariciye nezareti müı 
teıarlarınd n Butlt-r cenp 

vererek ıunları ıöylemlı-
ttr· 

« - Burıoıtakl teftrlmlze 
zafer beyramıaa reımeD ıı· 

ttrok etmesi ıçtn talimat 
verdik. ltalya, zftfer bayra
auııı mQteaklb lıpanyadekt -kıta bnı derhal ıerl çeke· 
ceaıuı tekrar bildirdi» . 
Moıkon: 16 (R dyo) -

H rtclye komlıerl Molotof, 

bu1ıOn lnııBz ıeflrlai kabul 
etmlt ve R u • y a o ı o mu· 

ka btl ıartlarını blldlrmtı 
tir. lnıtlız .efJrf, bu tartları 
bayi noktayı derhal Lond 
raya ıöndermtıtlr. 

Londra, 16 (Rodyo) • -
hükumet, 6nGmü:ıdeld cuma 
eünü liberaller tarafından 
Avam kamarasında umumi 

•azlyet hakkında btr mOna
kaıa celıut addedılmeıl ta 

lehini kabul etmlıUr MOna· 

kaıayı liberallerden Sır A,,. 
1al Sıokler açacaktır. Mu 
maileyh, cuma 16oü ••det 
etmek Ozere dün Parlıe 

gıtmtıtır. 

ussoli ıi ga tiler 
sis emine hücum e • 

1 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

rum. Biz ıuibu herkeıce 

mal6m olftn dahll1 vaztye· 
tlmlzln kötülüöilnd n dolayı 

lıtemıyorus .. «Halk bu mOı · 
tehzlyane cnmleyl hande 
lerle karıılamııtır » On ye
di ı neden beri düımanla-

rımız boı yere batımıza bir 
fe(lket 1elme1f Di b kfemft · 
lerdlr . . Daha çok bekltye 
eeklerdlr. CHaretllzltk yO. 

zünden de harpten korkmu· 
yor uz.. . Eıaıen korku hl11I 
bize t mam•1le yabaDcadır .. 

Yakın bir hududun 6bür 
taraf ındao baıu fuzuli HY -

Olcen mCUehH111ları ova
da blr rezlntl yapmanın ko 

1 y olduiuna dair bazı saç 
m ı6zler ı6yl0yorlar. Fakat 
birinci «françafll ile ikinci 
«Charlen devirleri .reçmtı 

tir . Artık bu ıektlde bir 

harp yapmak imkanı yok 
tur. Alplerlo arlra11nda bu 
g6okü ıtbl 45 milyonluk 
mühim bir kitle meYcut 
olma~ıiı zamanlarda bile 

ecnebi müıtevller Talamo
oedan Foroovoya kadar 
ltalyeda uzun bir muvaff a 

ki yet kazanamamıılardır. 

Pıemonteler ıerefle dolu aı· 

kert tarıhtmlzde İtalyan top · 

raklarında btr gezinti yap· 
manın pek 11hhi bir ıey 
olm dıf ını göateren u•u 
tulmaz 1ahf lar •ardır. 

Fakat totaliter devletlerin 
1ıthterdlii ıamlmt ıulh ar 
zuıuna büyük demokraıller 
de aynt 1amtmi ıulb arzuıu 
ile mukaoPle ediyorlar.» 
« Hıılk ha yır diye bafırmııtar. 
Şu ıualın ce•abını ılz ••r· 
diniz, ben 1ade hallba:1ır· 

d ki ıeratt içinde bu arzu 
dan ıüphe etmenin meırd 

olmadıiını ıöylemekle lktıf a 
edeceaım . 

Soıı zamanlarda dlloyaaıa 
üÇ kıtuının harftaıı deflt 
mittir. Bununla beraber Ja· 
pooya, Almanya •e ltalya 
büyiik demokrullerden ne 
bir tek metre murabbaı ara-

si, ne de bir tek ada111 al · 
mıılardır O balde demok
raıtlerJo bıddetfnl ••~ıl lnb 
edohm? Bu btddetta abllki 
eadlıelerden neıet eltlllne 
mi hl•I laaotfırm k lıtlyOf' · 

lar? Onların lmparatorluk
larıaı nHıl kurduklarını Ye 
hanıl metodlarla 'dame d · 

tiklerini bilmedlilmll:I mt 
ınnnedı1orlar? Fakat me•· 
zuubalu olan ıuazl meseleıl 
defll, büıb6tla baıka bir 
ıeydlr. 

V eraa1da hfr ılatem Al . 
manyafa •e balyaya kartı 
tabancaları çe•lrmek ılıtemı 
ıhd ı edılmııtt Şlmtlı ba 
ılıtem tamir •dllemlncek 
ıurette 1ıkılmıı olduiu lçla 
onun yerine az çok tek ta
raflı garantiler lkameıloe 

ulr•ıılmakt dır . Demoln .. ı 
lerla 1amtmlyetle ıu1b da•a· 
ıına bailı bulunmadıldarı 
itiraz ıöUirmez btr Yaka ile 
lıbat edılmlıtir . Demokrael 
ler beyaz harp lıml Yeri le -
bilecek olan bir harbe daha 
ı•mdtden baılamıılardır 

Bu harp, lktlı1tdl Hh&da 
yapılmaktadır. Oolar bizi 
•atfletmek bülyuıoa lu:pıl

mıı'ardır. Fakat harpler yal· 
nız altınla kazanılmaz Azim 
altından daha mühim •e 
ce1aret elzemdir Süratle ço
ialan ve Baltık dentztodcD 
Hınt Okyanuıana kadar uza 
Dan 150 milyonluk mülhit 
bir fnıan kütJeaı ezilemez . 
Yapılacak en kah har bü 
cum eo kati bir kararla 
reddedılecekttr. Tabancalar 

ılıtemlndea ıonra ıaranttler 

ılıteml de yıkılacaktar . Ar 
kadaılar bunu ılzo ıöylcmek 
vazlf emdi.. ÇGnkü etrafa 
fazla Omttler ve aldatıcı 

hGlyalar saçmak Faılzın ıt · 

arı defıldır .. ltalyan mille . 
ti ılbl kuYvetlt bir millet 
hakikat •• ıenlyetl .ever . 
Sulhu muhafaza etmek ve 
bizi tehdit ed~cek olaa her 
türlO teca vOzQ her ao tardet· 
mek için ıtliblarımızın kuv· 
vetlnl arttırı7oruz. 

ro 
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e 
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(Baıtarafı ikinci nyfad ) 
ıtnct maddeyi ıu ıel!llde de· 
ftıtırmfıUr: 

«lıttmlak olunl!lcak mülk
lerin haritaları, d ğer hah 
lan ve tapudAn alıaan kıı 

yıt ı; uretlt.?ri m6oderccatına 

göre aah1plerlotn adi rı ıo• · 
terllmlt olduğu halde eml&

kln tibl oldukları belediye 
daireleriyle pollı karakolla -
rana a11larak •ıektz ıüu m6d· 
detle durur •e keyfiyet ıa· 
zete bulunan yerlerde aaze · 
lelerle tlln olunur •• latlm
llk' edilecek mQlkiin mün · 
ılp bir mabrılliae dPfer lev· 
huı tle llllmlik edileceğine 1 
dair •araka yapııhrahr. Dl
varlarla muhat olmıyan ar 

ıalara bu varakalarıa yap•f 
tırılmaaı mecbuıl dt-ftldtr. 
Beledıye daireleriyle emil· 
kln tlbl bulundukları pollı 
karakollarınaove m6lkün 
kapıl rıoa b r'la Ye tliola-

l ylnl, kıamen lıtlmlik edı. 
lecek ıayrl menkul parçala· 
rının, mülkOn t ayyOn eden 
değer bahuından tef rtkan 
ve llliotıfE;D l:ıymetlo tı:ıyiol, 

kati olarak taayyGn eden 
deler babalarında maadı 

bir hata buluamadığma 

d11lr tedkık tUraz komlıyon· 
larınca verilen kararın mu
•afık olup olmadıiıaıa teı. 

piti c ıhetlertyle m~11ul ol. 
ma11 icap edf'cejlDI tebarüz 
ettirmek mak1adlyle ıekl· 

atacı maddede baıı tadtll~r 

yapılmııtır 

lataobul beledlye.l, imar 
itinin rerl kalmall!ftll ve lı 

tımlakın çabuk yapılma11 

fçln bedeli bankaya yatırıl 
mak ıuretile lıllmllk kıymet 
lerl katıleıen ntOlklerln bir 
haftalık mühlet verilmek ıu· 
retıyle t•hltyHl cıbettne ıl . 
dllmeal hakkında projeye 
hükümler ko muıtur. 

rıo asılma iti uıu16 dıılre· A k 
ııadP hır zıı bat ııe tenık çılaca yolların genlşlatllmasl: 
edilir )) Bir yol veya meydanın 

lsUmlak edılecek ıayrl çılmaaı •e genl1leme1I için 
menkullerin ıaba ve ctnıle - , yapılan lıtlmla lerde tasar· 
rinde takdir kıyuaet komla· ' ruf thtlllfı Ye mftoazaalarlle 
yonlarmca takdir edılen be· b8ZI lıtlmliklerln geçtlme.I · 
dellerınde, ht11e •e kıymet nl 6nlemek için beledlyeler 
lercle bir yanlıılık ve hata lıtimllk kanununun OD be · 
nın takdir ve tahmine ılrl tinci maddeılne ıu ıekll ve 
tllmekılzln m6teha1111 bir rılmııttr: 
heyet vaııta1lyle tetkik el «Ta1arruf •e mGnasaala 
tlrtlmeıl ve Yerilecek ce•a . ve lbtlllflı veya kayıtlara 
bın da noter •aııt&1tyle ra karrıık 'Hya illa ıuretlyle 
pılmHt hakkında projoye yapılan tebltilere ralm•D 
btr ıllve yap•lmııtır ıablplerJ b ledlyeye mGra · 

Belediye kıymetleri tab caat etmlyeHlı hiç bir iti · 

mln f.ıomıı1onlarınca tayin rozda buhıomıvan •• 1ıpı -
edılen emlak hedellerlnln lan z bıta tahktkatlyle ad 
tetkik •e lltlnaf ıureu,ıe re.lerl ve Derede buluaduk-

Silahlanma 
büdceleTi. 
(Baıtarafı Oçlncn ıayfada) 

. 40 milyara yaklaıacaktar. 
Buna ıon kararnamelerle 
karıılaoan tbtlyeç!ar da ek
lenlne. hükCimet masrafları 

150 mllyan ı•çecektır. Bu 
rakamda alelade büdcenın 

hl11eal yüzde 44 ü ıeçmez. 
Hazinenin varldotı nede 

ibarettir? Y d iin ltıbuı1le 

bu Yarldat 90 llyarı bu-
lor. 

Varidatın karıılıyamadıjı 

ln11m istikraz yoltyle kapa 
tılacalıtır: M60 tlyar feık. 

lıt ıluaz edıleo - mıkt r aaıl 
bndcentn yel&\inuna muadil · 
dtr. Fr•nıız de•let lotn kre· 
dtıl ıerm ye plyaa ııoa mü 
racaatı dab kolaylsıtıracak 

vaziyette olsaydı bu yek6n 
daha yüluek olurdu. Şımdl· 
ye kader M. Paul R ymood 
ancak kısa Vödell lıtıkrazl r 
akdetmlttlr. Gelecek 15 
martta yeoi bir hazine çı 

karaca tır . 40 Senede amor · 
ti •dılecek olıın bu lıtıkr a 
100 franic ttıbarf kıymeti 

hatz olacak, 98 franıa aa· 
tılac"ak Ye yOzde 5 f al:ı:lt 
olacaktır. Bu emlıyonla dal· 
1ıalı borçİıırdan bir k11mı 

konıoltde edilmekle birlikte 
nakden 6 milyar frank elde 
edllecefl umuluyor. 

Bunlar ne buh~ao badce 
lerf, n• de harp b6dcelerıd•r. 
Fakat artık ıulh büdcelerl 
olmaktan da çıkmıılardır ,; 
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• lars btlıaemtyen ı•rrl men · 
kullerl• fıttmllkl111de bele 
diye mahkemeye mClracaat 
la bu kanuna ı&re taJID 
edilen eleler bahayı aahlbt· 
DID tayininde eadlıln• Ye 
rllmek üzere baalray yatır· 
mak ve alırıaeak makbuzu 
doıyaılyle birlikte mahke· 
meye .•ermek ıurett,le o 
yerin beledi ye Damına te1 
ctlloe Yeya k•ydınıa terki· 
nine hOkGm verflmHlal lı · 

ter. 
latlml6k edıl~cek aayrl 

mPnkulGn defer baltuı 3 
üncü maddeo•n (C) fılua1ı, 
le 4 ncQ maddeye r6re ta
yin edllmlt • m6nazaa1ı Ye 
lhttllf lı bl11edarlardan biri
nin veya bir kaçının ve1alkl 
taıarruflye ıöıtermek ıure

tlyle lıanunl ltlra:1larlyle kar · 
ıılaıılmıı ile bu gayri men
kule vaziyet etmek 8 ftcl 
madde "bokürnl riae ı&re 
hakem m zbatuıoıa tesclll
ne ve bu m zbataya röre 
teayyGn eden kıymetin ban · 
kaya Y tnılm11 olmaııoa va
beıledlr. Bu yerlere heme• 
••zlyet olun &11 zaruri l1e 

14 Oncü maddeye söre mua· 
mele yapılır . 

Tapuda imıe namına 

mukayyet olmı1aa YeJa ka
yıtları bulunm17an yerler 
lıtlmlik 1aha11na mGıadıf 

olduf u takdirde blll bedel 
belediyeye lDtlkal eder. Ve 
ldlmllk mevı:uun11 teıldl 

eden lmme hizmeti•• tah· 
ılı olunur. Mutaıarrıflar 

araımdolıl abtıllfa beledı1e 

hHılD olamaz.» 
Beledı1eler namına tapu 

lf MAYIS iNi 

A iko inter pa 
askeri it , ifakı 

ın 

(Baıtarafı ıksnel HJfatla) 

mlktarı aynı menbad•n el 
de edtlmlttlr. 

Madeni yallar· 42 . 704,558 
yen ki harp halinde accak 
yüzde 10 tll 14 ncü bula· 
btlecekllr. 

Yün - 200 898 000 yen 
ki, 186 €CO OUO yenlik mlk· 
tarı loıthz lmparatorlufun
daD 1atıa alıDmııtır 

Sülfat damonJak - 32 
mllJOD 929.000 ki, 15000,0ÜÜ 
Jenlık mlldara yabıDcı me
mleketlerden tdhal edıltr . 

Pamuk-850.451 O. O yen 
ki, hemen tamamı yabancı 

memleketlerden ıellr. 

Birleşik Devletlerin vazlysti: 
Meae)l pamuk husuıuoda, 

B1rleıtk DeYletler, Japonya· 
ya ihtiyaçlarının beıte iki 
ılnl •erir. Japonyanın ibra· 
cabada Amerikan plfa1a11 
ebeml1etll bir rol 
oynar. Fakat ıon 

hldlıeler Japonya açıkca 

Almanyanao tarafına ı•çtıfl 
takdirde Amerika ile bOtOn 
ticaretinin durmak tehlike 
ılae maruz olduluDu röıter· 
mittir. Bu takdirde itlhalltı 
ve ihracata yüzde 75 alabe
tlnde azalacaktır. clbraç et-

ek veya 6lmek» ı6züaü 

16 Jl•m•k berkeıtea zt1ade 
JaponyanıD hakkıdır. 

Amerlkanın durumu Tok
yo için hiç de m01alt delil· 
dır . Şımdtye kadar Japonya 
btrleıtk devletlerin, AYrupa 
da voya uaak ıarl&:ta faal 
bir ıly ı t takip edet.llece· 
ilne ihtimal •ermiyordu. 
Ştm<lt hakikati• b6•le olmı
yacalıaı hl11otmektedlrler. 

Bu Jtlbarla Japonya hal· 
ya Ye Almanyanın yanında 
muhtemel bir harlae ılrmek 
istemez. 

Rusyada işı karışırsa: 
Ruıya da loslhere ... Fr 

aDeanıa yaaında bir AYrupa 
harblae karııhfı takcltrde, 
bir çok Japoalarıa irsi te· 
llkl&I ettılderl dOımanıa ha
kkıntiao ıelmek arzuıu pek 
kuYYetli olmıyacak mıdır? 

Her halde bu imkan ya
ba•• atılamaz Japon ordu· 

ıunua So•yet Ruıyaya kar
tı laeıledlll kla Ye bu ord•· 
aun memleketin ılyatetlncle 
oynadaiı rol o kadar 
büy6kt0r ki, bu ıln • 
künden baıka bir zamanda 
ıarkl Sıberyaya karıı bir 
taarruz ihtimali çok kuv
vetli olurdu. Fakat b• ıü• 

Çın harbinin ıGçlüklerl ye· 
Ddmtı olmaktan çok a&ak· 
tır. BAiakiı, Çtnlılerln ıon 

muvaffaklyellt taarru:1ları 

Şanı- Kay· Şek ordularını• 
henilz bir çok ıey !ere kadir 
oldufun11 16ıtermtıtır. Dıter 
taraftan, Tokyo bılmes tle
aıldlr kı, Uzalc Şarktaki 

SoYyet orduıu, dabtlın 1ar · 
elamı olma1a btlo b6J6k bir 
kuYret teıkıl eder Ye taya
relerl J ııpon ıehlrlerlatn bir 
çoklarını mabYedecek ka· 
bılıyettedlr. Ooua lçladlr ki 
Tok yonun mutedtl elemaa • 
lara, ıOrülUf 6 taıkın vataD
perverlere hllslm olmakta
dırlar. Ôrlekl biç olmazıa 
harbin baılaoııcıDda Japon-
1anıa Sovyet Ruıyaya kar
tı tamir edilmez laıç bir ba· 
rekette laulunmama11 tbtlma· 
h ıalıpttr. Onua bltaraflılı 
da Qçtlacii Rayhıa ıtratejle . 

rl için kıymetli Itır 1ardım 

olacaktır. 

Japoayaaı• bltaraflılıaı 

demokra1tler nezdinde pa
ra ya tahYll etm•le çahıma· 
ıı, tehdıtklr taYırlar almaıı, 

yakın zamaacla antlkomla · 
tera pakta Hlıerl bir ıu•fal 

Yerıulye lttlrak etmeıl •6· 
mldia.i~r . Aıkerl kuYYetle· 
rlndea mlbYer devletleri ta
raf ıadaa dlplo•atik 101.laa 
istifade edtl•eıln• mOıaade 
etme1I de lmkla11• detıldır. 
fakat zaferden emin olma· 
dıkça ıtlihlı Itır harbe ılr
mHI ılatlmall pek aadar. Biz 
Japonyaya bu ltakı•claa kl
fl ıarantller nrdıjtmtz Ye • 
bazı tad111la edici teklifler 
yaktılımıs takcitrde ona ml
.. Yere bajlıyaa rabıtaları• 
ıe•ıeldıttaien laayrete clil
tül6rcl0 

Beraard V alery 
Le'Europe Nou•elle 

Bılyı sol~ hutuk 
~akjmliaindın: 

defreılace teıelll yapılan 
ıayrl menlcullerSn tabltyele
rlne ald oa beı 16Dl6k müb· 
let proj eıde 8 ıüne tndlrll• 
mtıUr. Açılacak yolların se · 8al1a bazlnel maliyeye 
nlılettlmeel baklundakt on izafetle mal müd6r6 Fadıl 
yedinci madde ııe latanbul Ak111eının BaiyaaıD Eaver 
belediyesince ıu ıektlde tek- Paıa mahallHTnde B6rekçl 
lıf edilmektedir: Hafız Mehmet aleyhine aç· 

«Bir yolu ••J• bir meJ · tılı meal mildabale tla•aıı · 
danın ıentılet1lme1ln• v•ya nıa yapılmakta olaa mulaa. 
yeaıden açılmallna karar kemeıtnde: Bu kere namını · 
verıldıkte Jolun ••Y• ••J. za çıkarılaa davetiyede bu· 
daaın seoltllflnden fazla lunamadıiıa1:1daa · ·dolayı 
olarak tarafların da imar bllA teblli iade edlltllll 
pllnıaa ıihe yapılmaıı icap mubaıtr tarafıadan •eri -
beden blna derlnlilderlne len meırubattan anlaııl· 
kadar biaalı •e blnHız fer- mıt oldutuau mGddelato ta· 
lerl belediyeler lıtlmllk leblle lllaen teblliat 1apıl· 
edebilecekleri ııbı bir aun· ma11na mahkemece karar 
takanın imar plinıaa ıöre •erllmlt yeYmG mubake111• 
y~nlden veya kimden tan · olan 8 6 939 perıembe ıO· 
zlml takarrür ettlfl takdir· al taat l <t de talik edtlmff 
de de belediyeler; bu mın- tir. Yö•ml mezk6rde iıbat 
takadakl btaalı ve blnaıız y(icut etmedlilnl• veya bir 
bltüa adaları lıtlmlike ve Yekli .talal ıöndermedtilDIS 
her -ki h ide de lltlmllk takdirde muhakemeye 111• • 
edilen yerleri belde menfa. bınıada deYam ecllle&eft teb· 
atlerlnln icaplarına g6re ta· ili maka•ı•a kaim olo>ak 
Hrrufa aalihlyetltdır.» üzere tlin olunur. ____ ....,,,,,,,,,~ 
8aııldıjı yer: V ıli1et Matbaa11 - Balıkeılr 


