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Liseli Kızın 
Hitıra Defteri 
Yakında ••. 

"YEN} ASIR,, da .•• _I 
YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

41manya yine Balkanlara mı döndü? 
ron Ribbentropun Belgrad-Atina ve f'G ....... l ... NAafııa· VFekili Bdercgambada ........... .. 

S f • t d ~ • •• ) • . ı ua e esoy o yayı zıyare e eceg~.soy enıyor ,mühim tetkikler yaptı .• , 
Dr. Klodyus Rumen hüküme

tine bazı iktısadi tavizler 
bir mektup • • 

ıstıyen 
• • 

vermıştır •. 
Ültimatom rivayet' eri bir tedh'ş havası ya
ratmayı 

ya 
istihdaf ediyordu. Fakat Roman
bu tehditlere ku!ak asmıyor 

Londra, 23 (Ö.R) - Royt.crin up edilmiştir. Alman ınnhfillerinde Demir 
Bükrcş muhabiri bildiriyor : Do!rtor l{lodyusun harbin ba- mulıafıibrlıı miinasebeti mnlüm 

Almnn hükümetinin buradn şındnn beri Bcrlinle Bük.re~ ara- olan Vnyda Voy,·o~un Alman 
bulunınnktn olan Alman ekonomi smda mekik <1okud~ğu ve bu zi- müddeiynbm. b?şvekil B. _:Iatares
cksıreri doktor Klodyus \'nsıtnsi- ~arctleriıı i'.tısndi imtiyazlarla kodan dalın ıyı knrşıladıgı beyan 
le Romanya hüküınetine ültima- alukndar olduğu mahimdur. edilmektedir. B~ııd~n .Almanla-

. · · · R b r k ı nn Romanyada sıyn .. ı hır buhran tom rnahı:retınde hır nota te\'dı omnnya u ana atı.::ır Alman· . k t" 1 k tl · ·ı · "b ı · w ı t ı ı · tahrık etme ::ıurc ıy e ma sa a-
il Ta ta rcsko ve hariciye nazırı C ; 'wo l'kdamile 

cttiği hakkındaki haberler sala ıı- yanuı mu a agn ı a ep erme mu-
yettar Rumen mahfillerincc tek- Jcavenıct cdebiJmistir. - SONU 4 iincü SAHİFEDE -

$imal Paktı 

-·-ŞEVKET BİLGİN 
ı~, 

tt~ tç. Ve Norveç hükümetleri, takip 
~~~rı dar görüşlii politika yil:zünden 
~ ketlerinin emniyetini tf'hlükeye 
tıııt~dii~erhıi nihay~t anlamışlardır. 
'ıııaı. l"ınlandiyn ile tedafüi bir ittifak 
~ ... h edesi yapmağa karar \'ermiş olma
~ ~! u endişenin mahsuliidiir. l\laalesef 
'il'tt~tı geçtikten ~onrn, kaybedilen em
~~ Yeniden kazanmak kolay olnuya· 
~llsı ·;..'rassn ajansı şimal memleketleri 
>~d~ Finlandiyayı da ihth a eden bir 
il'ıı laşnıa paktı 12 l\lnrt muahedesi
~~~una mugn.)"İr olacağını ilim et
lıııittldt l'ani sulh :muahedcsiniı& daha 

tıo . ~bi kunımadan Finland.iyanın 
~·~~ lıt~kasına müdahaleler başlamıştır. 
\, .. Sı.idetler meselesinde olduğu gi-

~ 

'Velles 
--*--

Dün Kont Di So-
Cebelüt-vaya ile 

tarıktan geçti 
• 

Dr. Şahtın ayni uapurda 
olmadığı anlaşılmıştır-
ccbeıüttarık, 23 (Ö.R) - Kont Di Sa

voyn İtalynn transatlantiği Cebelüttarı
ğn gelmiştir. Vapurda bulunan Amerika 
hariciye müı.;tcşarı Suınner Vels kara· 
ya çıkmaımştu·. Kont Di Savoya kont
ı olclen sonra Amerikaya hareket etmiş-
tir. .. 

Ccbelüttarık, 23 (0.R) - Alınanya
nm eski ekonomi nazırı Dr. Şahtın da 
Kont Di Savoya transatlantiğinde bu
lunduğu ve Sumner Velslc birlikte 
Amerikaya gibnekte olduğu bildirilmi.ş
tı. Bu hnbcr doğru değildir. Dr. Şaht 
İtalyan transatlantiğinde bulunmıyor. 

Berlin, 23 (Ö.R) - Salahiyetli mah
fillerden beyan edildiğine göre Dr. Şaht 

Su ... ncr V els bir görüşme esnasında 

halen Berlinde bulunmaktadır. durdurularak araştırılmıştır. İngiliz :za-
Nevyork, 23 (Ö.m - Amerikan ha- bitleri Amerikaya gibnek üzere vapur

riciye müsteşarım hfunil Kont Di Savo- da bulunduğu sanılan bir Alınan mali 
ya vapuru Amerikaya gelirken Cebelüt- eksperini neticesiz bir surette ararken 
tnrikta İngiliz harp gemileri tarafından B. Sumncr Vels kamarasında kalmıştır. 

: x*x : . . 
E Vekil yarın Çamlık istaı_yonuna giderek ~ . . 
i Azizi ye tünelini görecektir ~ 

General Ali Fuat Cebcsoy 

Şehrimi7.de buluıııın sayın Nafıa ve
kili general Ali Fuat Cebesoy dün Ba
kırçay ve Gediz havalisinde sabahtan 
akşama kadar su1aırıd tesislerini tetkik 
ve teftişle meşgul olmu tıır. Vekil bu
gün Salihliye gid<'cckUr. 

Sayın vekil dün sabah saat dokuzda, 
refakatlerinde Nafıa vek51eti su işleri 
umum müdürü B. Saliihetlin Büke bu
lunduğu hald~ İzmirden hareketle saat 
10.20 de Menemene gelmiş, orada tevak
kuf etmiyerek Kesik köy kanalı önün
den geçmiş, kanal ameliyesine bjr göz at
tıktan sonra doğru Bergamnya gilmistir. 
Nafıa vekili Bergama ve Dikili civa

rında Bakırçay ıslnh ameliye!':ini ince
den inceye tetkik etmiş ve vekalet su 
işleri umum müdürü ile alakadar mü· 
hendislerin verdıkJ~ri izahatı dinlemis· 
tir. Dikili köy,lüler:i \•ekile Bakırçay ıs
lah ameliyesinin yapıldığı sahada bazı 
maruzatta bulunmu~ar ve bir köprü 

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

Iflolotol Berliıi. i_ 
ziyaret e.dlyor 

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

Balkan hudutlarının A\manya - ltaly a 
ve Sovyctlcr tarafındc.n garantisi 
meselesi Berlinde 

Ankara 23 (Hususi) - Helsinki rad
yosu Sovyctler birliği hariciye komiseri 
Molotofun bu sabah yanında askeri ve 
diplomatik müşavirlerle birlikte Berline 
muvasalat ettiğini, Alman payitahtında 
iki gün kalacağım bildiriyor. Maamafih 
bu haber diğer kaynaklardan teyit 
edilme~tjjr, 

.. .. ·· ı '- . Q'orusu .-ce '< rrı · c;; • •• 

~li~OSlo\'akyanın Südet topraklarile 
~lirtıte ınüdafaa hatlarım Almanyaya 
--~ b etmiş olması müstakil dc,·let ola
~ SollYahna nasıl nihayet vermişse şim
~ta.lr:etler birliği de ayni mektebin 
~l'll~ .rındnn istifade ederek Finlan
~ltıtk •stiklnlindcn büsbütiin m'.lhrum 

Ncvyork 23 (ö.R) - lyi haber alan 
Alman mahfilleri Sovyet komiserler 
meclisi reisi ve hariciye komiseri B. 
Molotofun paskalya tatilinde Berline 
geleceği haberini tekzip etmişlerdir. Fa
kat paskalya tatilinden sonra Sovyet 
komLc;erinin Berline gelmesi imkfınsız 
değildir. 

------------------------------·-------------------------- Faris 23 (Ö.R) - Berlin siyasi mah-

Fra IJ sada kabl.nenı·n • l • filleri B. Moıotofun Berline geleceğini 

tıl\11' hu küçiik milletin kahraman· 
1( aıı hıncını- almak niyetindedir. 

~•~11~linin İS\·eç . Norveç \'e Pinlan· 
~tııı_~tasında bir yurdımlaşma paktına 
llıı~ tfctj ha ka suretle izah edilc-

ı.-; . 
l. Uıland· . 
"l,l\•j b il n murıtlıhaslanndın Passı-
(•Jttta1lı ~csele münnsebctilc şu şayanı 
~s sodtti söylemi tir: 

d;llıı~~ rtıiiaıkerclcri esnnsındn, Skan-
1~darJ.a de, letlerinin kendi aralarında 
~ lı.i 1 anlaşmalar yapmnları tncsclesi
~çUıı~u kınas edilmemiştir. :Muahedenin 
t!a.t k ll_1addcsi surihtir. Mevzuubahs 
lt~t lt 0alıs::on doğrudan doğruya Sov
lt, ec~·a \'cya Finlandiya aleyhine mü
~'ltı I> k 01ıın l.oalisyondur. Halbuki bi-

l)as:. ~ll~ız dün~·a~n knrşıdır.n 
~ll::/''1~1 bu sö7Jeriyle şimal menıle
lt~vU hırliğınin nereden gelirse gelsin 
~t .~.zihniyetine karşı bir ınukave
tir. "'

1 ahı olacağım anlatmak istemiş-

.ı\ılllaı ~i ar ılar ilk önce şimal ınemleket-
t~ltı["llsındn tedafüi ııaJda t:ı.raftar gö
tıı~tıs '~1crdir. Alman genel kurmayına 
~lılrıı~p .hüyiik riitbcli subaylar Stok-
'1~1 ,,. •• gıdcrek bu pakt münascbctiJe 

lh. ..or"' ;·:"tı.la uşıneJer hile yapmışlardır. Al-
~ır r ~ Paktın miittcfikJer aleyhinde 
~loltJı lt 

1 
taşıyacağını :zannediyorlardı. 

'lla11 ° llltın snlahirett.ar mahfcllcri Al-
ı>·· cnt 'ka . "~çlUk rı lannuı hedefini anlamakta 
''ilde d Çckı~cdiler. Bu teşebhiisler saye-
t1ıı finı aha ıyi öğrendiler ki takip edilen 
"O"l'et al nıcmleketl\!rini Almanya ve 
'l'ı is ~usyruun himayt>Si altına ~k
~-~tın hhdar ediyor. lsve~, mutasavver 
·~t:11hı ta~~ruza kar~ı şin al memleket
~ ltı~şterek emniyetlerini koru

IZnlinden rnülhcm ·olduğunu bil-

vazıye l artık tekzip etmemekle beraber ancak 
paskalyadan .sonra bu ziyaretin nıku 
bulacağını kaydediyorlar. ~~~----~~~~-~*~·----~~~----~~--

B. Daladiye Ayan meclisine girerken ;:~:;~:~~:\;E~~:;~~t!~: 
ya ve Italya tarafından müşterek ga-

h ı • Ik 1 •• k ı kt • d • rantisi projesinin milşkülatla karşılana-araret ı a iş ar Yu Se me e ı 1.. cağını kaydediyorlar. Evvelfı böyle bir 
garantinin alukadar devletlerce arzu 

B. Molotof 
kolay tahakkuk edemiyeceğl miita1an· 
sı mevcuttur. Almanya bilhassa Sovyet. 
leri cenubu şarki Avrupada daha ihti• 
yatlı harekete scvketmek arzusundadır. 
Fakat Balkan mahfilleri bu Alman te
şebbüsünü pek şevkle karşılamamışlar
dır. Esasen garp devletlerinin de kuv· 
vetli bir mukabelesi beklenmektedir. 

Frımsı:; mebusamnm mühim bir celsesi 
Paris 23 (Ö.R) - Fran:;ız kabin<>sinin biiti.in kuvvetiyle baki ~lduğu kavdedil

ilk harp komitesi Maliye ;ıezaretinde m0 ktedir. Müstemlekut nazırı Mandel
B. Pol Rnynonun riyas0 tinde bu snoah den baskn dahiliye nazırı Ruvanın da 
toplanmıştır. Içtimada başvekil muavi- Klemanso kabıncsinin eski azasından 
ni B. $otan. harbiye ve milli müdafmı olduğu kaydedilmektedir. 
nazırı D;ıladiye, bahriye nazırı KaP.e_n- Brliksel 23 (Ö.R) - Belga ajansı Pa-
ki ablQka nazırı Mun~ • . maliye nazı.:rı risten istihbar ediyor: 
L~murö. ıniistemlckat nazm Mandel, Parlamento mahfillerinde tahmin .edil
teslihat nazırı Dotri ve gC"Ot'ral Gamlen diğine göre Rcynö kabinesin" itımad 
hazır bulunmuşlardır. ıe:vi verilmesinde radikal sosyalistlerin 

HARPÇILIK RUliU müstenkif kalması yeni hükümet ekibi-
• muhalü bir tezahür olmakla 

l 

ı 
.. 

edilip edilmediği sorulmamıştır. Bel
grad siyasi mahlillcrinde, Yugoslavya
nın Sovyet Rusya ile diplom:ıtik müna
sebetleri olmadığı ve bu itibarla bu dev
let tarafından verilecek bir garantiyi 
kabul edip edemiyeceğinin tetkike muh
taç olduğu kaydedilmektedir. Umumi 
olarak iiç devlet tarafından Balkan hu
dutlarının müşterek garantisinin kolay 

Italyanın projeyi nasıl karşılıyacağı 

- SONU 3 0NCÜ SAHİFEDE -

·················································································~~·ı 

! Yeni vergi li yihaları ! 
B. Millet Meclisinde 

yakında görüşülecekti 
: x~x-----~--~~~~ 

: Ankara 23 (Hususi) - l\Iecli.~ encümenlerinde tetkik edilen yeDI vergi. 
:layihaları yakında umumi heyette görüşülecektir. Layihaya göre: Kazanç: 
: vergisinde yapılan zamlar hizmet erbabına teşmil edilmtyecekyalnız sı~,: 
:ucnri teşebbiislerden alınmakta olan vergi nisbetleri arttınlac~k ~e şlm~ıye: 
: 1tadar mükellefiyet haricinde kalan bazı müesseseler de vergı milkellefiye-: 
: tine ilhak edilecektir. : 
: Bu suretle 3 milyon 881 bin lira varidat temin edileceği hesap edilmektedir.: 
: Meclise verilen vE>rgi layihalarının sayısı dörttür. Nakliye ve bazı istihlak; 
E:naddelerinc zamlar yapılması derpiş edilmektedir. Dördüncü layiha mevzu-; 
: una giren maddeler şunlardır: : 
; Kibrit ve çakma\< vergisi. hava kuvvetlerine yardım vergisi, tütiln .rı:1~a-: 
: mele vcrgio;;i, damga resmi, !'ınai müesseselerden alınan muamele vergısı ıle: 
: ithalattan nlınan mucı.11ele vergio:,inin nisbetlerinde değişiklik yoktur. Yalnız.: 
: bankalarla sigortaln>-clan ::ılınan muamele vergisi arttırılacaktır. : . . 

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



:,J Beşinci Muradc~~• 
Ve Annesi 

Tefrika: 25 YAZAN: Şahin Akduman 
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Devlet 
çıkıp 

umuru 
arap 

büsbütün şirazeden 
saçına dönmüştü ... 

---------------------x*x-----------------------
Bir niye içinde dörde bükülü 

kağıdı açıp ba~tan a~ğıya kadar der
hal okumuştu ... 

Ve okumasını bitirir bitirmez 
Mahmut Nedime yaklaşıp kocaman 
cllerile sadrazamın arkasını sıvazla
mağa koyuldu ... 

Hünkar Sadrazamı şappadak öp
mek hevesine kapılmıştı amma, bu 
kadar hafifliği ve laübaliliği padişah
lık vekarına uygun bulmamı§h .. 
Duyduğu sevincin titrek bir hale 

getirdiği kalın sesiyle: 
- lote sadakat, hizmet dediğin .. 

Allah için bu kadar olur, dedi. 
Senin aleyhinde bulunan o bir 

alay müfsidler gelselerde görseler ... 
Bir vezir padişahına nice hizmette 
bulunur .. Senden ders alıp bunu iyi
ce belleseler ... 

Sultan Azizin ilk hamlede duydu
ğu bu sevinç bir kaç gün içinde sa· 
barsızhğa ve daha bir müddet sonra 
da büyük bir öfkeye ve hiç bitmeyen 
üzüntülere yol açmı§b ... 

Vükeladan bazıları, bilhassa mali
ye nazın Yusuf paşa hünkarla ve 
Sadrazamla aynı fikirde görünmü
yorlardı ... 

Bunların mütalaalarına göre güm
rük rüsumunun firenklere iltizama 
verilmesi devlete ap açık bir hiya
nette bulunmak demekti. Bu şimdi
ye kadar olmuş ve işitilmiş bir şey 
miydi~ ... 

Müstakil bir hükümette, devletin 
varlığı için can daman mesabesinde 
olan varidatının ecnebi ellerde yağ
maya uğramasına nasıl muvafakat 
edilebilirdi~ ... 

Bunu, Sultan Azizle Mahmut 
Nedimden başka, hiç kimsenin zih
ni almamıştı. Sadrazamla bu işe ta
lip ecnebi şirket arasında yapılan 
itilaf vükela meclisinde müzakere 
olduğu sırada maliye nazırı Yu-
uf paşa bar bar bağırmıştı: 

- Bu kadar seneden beri devlet 
hizmetinde bulunuyorum... Sakalı
mı bu uğurda ağarttım... Şimdi bir 
ayağım çukurda ... Bu ahır ömrümde 
hem dünyamı, hem ahiretimi berbad 
edemem... Bunu kabul etmek, asır
lardan beri devam eden bu devleti 
bile bile batırmak demektir .. Hem 
Allahdan, hem de milletin ahını 
ve intizarını almaktan korkarım ... 
Başka maliye nazm gelsin... O ne 
isterse yapsın... Ben gümrük rüsu· 
munu, göz göre göre ecnebilere peş· 
keş çekemem, diye dayattı ... 

Yusuf paşayı yola yatırmanın ka
hil olamıyacağına kanaat getiren 
Mahmut Nedim, onu azlettirerek 
maliye nezaretine Galip paşayı ge
tirmişti ... 

Sadrazam, nazır değiştirmekle bu 
i i yürütmeğe muvaffak olacağına 
zıihip olmuştur ... 

Öyle yaL. Yeni nazır, bu iş yü
zünden eskisinin başına gelen fela
keti görmü tü ... itiraz ettiği takdirde 
onun dn aynı akibcte uğraması mu
hakkak bulunuyordu ... 

Korku dağları bekler ... 
Bundan sonra hangi babayiğit 

çıkıp ta bu işe hayır olamaz diyebi
lecekti L. Fakat Mahmut Nedim 
böyle düşünmekle hata ettiğini pek 
çabuk anladı ... 

Galip pasa bu işe yanaşmamakta 
Yusuf paşadan daha inadçı, daha ti
tiz ve aksi olduğunu Sadrazamla ilk 
temasında hemen belli etmişti ... 

Sultan Aziz, ecnebilerden çekece
ği sarı sarı altınlan tahayyül ederek 
Mahmut Nedimin verdiği senedi 
6fürükçülerin tertip ettiği mu ka gi
bi koynunda taşıya dursun ... 

Beri taraftan devlet umuru karış
tıkça karışmıştı .. iç ve dış iıleri büs
bütün şirazeden çıkıp adeta arap sa
çma dönmüştü ... 

Bir de bunlara üstelik sohalar da 
ayaklanıp: 

- O mürtekip Sadrazamla yalan
cı Şeyhülisltımı istemeziz ... Biz Mit· 
hat ve Hüseyin Avni paşaları iste· 
riz, diye çığlığı koparınca Sultan 
Azizle Mahmut Nedim artık ne ya• 
pacaklarmı büsbütün şaşırmışlardı .. 

Hünkar allı morlu, renkden renge 
giren bir çehre ile o anda Pertevniyal 
kadının dairesine koştu : 

-Aman valide ... işler fena ... Dı· 
şarcla kıyamet kopuyor .. Medrese· 
lerdeki o asker kaçağı yobazlar, hep 
bir araya gelmişler ... Mahmut Nedi
mi, Şeyhülislam Hasan Fehmiyi is
temeyiz diye bar bar bağırıyorlar .... 
Aman, bir çare düşün... Bu fodla 
düşkünü azgınları nasıl yola yatıra
lım, dersinL. 

Pertevniyal - Elinin altında bu 
kadar müsellah kuvvet varL. Bu 
serkeş yobazlara iyi bir göz dağı ve
rilmelidir... ikide birde baş kaldırıp 
ortalığı böyle karmakarışık edeme
sinler ... 

Ne duruyorsun) .. Seraskere em
ret... Hemen bu azgınların hakkın
dan geliversin ... 

Sultan Aziz - bunun imkanı 
yo.k. 

KlSACA: 
•••••••• 

KAÇIRMAK 
-tr-

YAZAN: l:czacı K. K4mit Akt«f 

iki aydan fazladır, Izmir gazetelerin
de dikknt ediyorum, gün geçmez ki bir 
kız kaçırma hadisesi görülmemiş olsun ... 
Garibi şu ki böyle bir hndiseyi Istanbul 
gazetelerinde okuduğumu hatırlamıyo
rum. Acnba, Istanbullulıır kızı kaçır
mağa lüzum görmlyorlar dn bu sırf bu
raya has bir şey mi oluyor? Hiç zannet
mem. Ben şahsi fılemimde bu işi yakı
şıksız buluyorum. Kadını en şerefli 
ınevkie çıkarmağa muvaffak olan bir 
milletin evladıyız. Kadın ile erkek ara
sında hukuki, siyasi ve medent mUsa
vatı en hakiki manası ile temin eden 
bir milletiz. Bu asırda bir erkeğin bir 
kızı knçırmağa kalkması elbet anlaŞll
maz bir şeydir. Hem neden erkek ka
dını kaçırıyor da kadın erkeği kaçırmı
yor? 

Bence kanurü haklarını eline alını;, 
her genç uyuştuğu hayat arkadaşı ile 
evlenebilir. Bunda kaçmak ve kaçırmak 
manasını kaybetm~ şeyler olmaz mı? 
Evlenmek bir hesap işi, bir mantık işi
dir. Onun içine kaçmak, kaçırmak fiil
lerini knrıştınnak işe lüzumundan fnzla 
hızyftl ve h~yecan sokmak, evlenmek 
mefhumunu zedelemek olmaz mı? 
Gönlüm bazı mıntakalarda sırf dUğün 
masrafından kurtulmak için tatbik edi
len bu iptidai şekli artık tarihe karış
mış gönnek istiyor .. 

DEMiR MASKE 
. ...._._ 

Büyük tarih ve 
f ıKJNCJ 

macera romanı 1 
KISIM) 
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larına Mistufle ile Faribolun bulunduk
lan yeri kanbura haber vermemelerini 
kı sıkı~ a tenbih etmişti. 
Gniafonun annc~inin bu suretle hare· 

ket etme inin sebebi de malôındu. 
Gniafon bir muddet düşündüktC'n 

sonra, kar ı ında bir hürmet tavrı ile 
sol' liycccği sözü bckliyen hafiyeye: 

- Siz, dedi, yarından itibaren beyaz 
Tavşan otelinde bir oda tutarsınız. 

- S Dl' ör Gni fon.. Bu emrettiğiniz 
ı b n bu undC'n l' aptım. 
_v rkj.' ~ı 

ten ôteki iki serseriyi aramaktan vaz
geçersiniz. Yalnız Madam Ivonla meş
gul olursunuz. Onu bütün bir hafta ta
kip ve tarassut edersirüz. Girişlerine, 
çıkışlarına ve sokağa çıktığı zamanlar 
ekseriya hangi {arafa ve nereye gittiği
ne dikkat edersiniz. 

- Bugün Vetsan ormanına doğru git
mişti. 

- Yalnız mıydı? Beraberinde usağı 
falan var mı~ dı? 

- U ak yoktu aınm yalnız d de-

BERlERı 
Nafıa Vekili Bergamada 

------------------x*x------------------·-Dün akfam Ankara. 
dan fehrimize geldi 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
mühim tetkikler yaptı .• 

İzmir şehrinin havaya karşı pasif mU-
ciafaa plruuru bnzırlamağa memur edilen x*x-------
Fransız kontr amirdlı Moren refakatinde - BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA - ayrılacak ve saat 20.45 te İzınire döne
yarbay HUsamettiıı ve Kurmay yüzba- yapılmasını temenni etmişlerdir. cektir .. Vekilin Snlihli dönUştlnde yakın 
şısı Muzaffer olduğu halde dün akşam Nafıa vekili öğle }'emeğini Bergama- bir ihtimalle Manisa}a uğramalan ve 
saat 20.45 te Afyon treniyle Ankaradan da yemi§tir. General Cebesoy Bergama- akşam yemeğini Manisada yemeleri pek 
gelmiştir. dan avdette Menemen ve Emiralemdeki mümkilndür. Bu takdirde hususi bir ray 

Fransız amiralı istnsyonda vali, bele- Gediz sulama işlerini, regUlatör tesisle- otobüsle İzmire daha geç vakit döne
diye reisi, emniyet mUdUr vekili, Fran- ~i ve kanal hafriy~tı ve a~eliyelerinl ceklcrdir. 
sız konsolosu, İngiliz vis konsolosu tara- mceden inceye tetkık etrııiştir. Devlete Vekil :rarın ray otobüsle Çamlık is
fından karşılanmıştır. iki milyon liraya mal olan Bakırçay ve tasyonuna giderek Aziziyede Naha ve-

Kontr amiral Moren İzmir nlasa mi- Gedizin bu kısım sulama tesisleri vak- kfiletince inşa edilmekte olan büyük 
safir olmuştur. Şehrimizde bir hafta ka- tinde bitirilecektir. Bu işleri Üzerlerine tüneli görecek ve bu ve.sileden istifade 
lııcak ve pasif korunma tesisat ve teşki- ıJan mUtenhhitler tesislerin vaktinde ederek sağlık ovasındaki tesiSleri göz
Uıtını tetkik edecektir. yetişmesi için her tUrlü gayreti göste- den geçirecektir. Vekil ayni g~ tZ.mı-

Amiral bu tetkiklerden sonra İstan- receklerdir. Bu işler 941 yılı ilkbaharın- re avdet edecek ve gece yarısı Denizli-
bula gidecektir. da ikmal edilmiş olacaktır. Vekil akşam ye hareket edecektir. -*- üzeri İzmire avdet eylemiştir. Nafıa vekili Salı günü Denizlide lşık-

Su işleri 
DICER TETKİKLER Iar gölü ve Nazilli civanndald sulama 
Nafıa vekili bu :sabah saat 6.30 da re- tesislerini görerek akşamı İımire avdet 

(akatlcrindeki zevc.tla birlikte Afyon edecektir. 

Yapılacak su işleri 
i in bir banka bono 

treniyle İzmirden hareketle saat 10.30 Çarşamba günü, eğer fevkalAde bir 
da Salihliye ınuvru;alat edeceklerdir.. mfuü zuhur etmeı.se Küçük Mendres ıs
Vekili Manisa hududunda Manisa vfilisi lAh ameliyesinin açılma mcrnsimi Nafıa 
B. Faik karşılıyacak ve Salihli tetkikle- vekilinin uğurlu eliyle yapılacaktır. 

Veya tahvil Çıkaracak rinde kendisine refakat edecektir. Ve- Vekilin ayni gün Tireye uğraması da 
Memleketimizdeki su işlerini tanzim kil Salihli havalisindeki muazzam sula- muhtemeldir. Nafıa vekili ve refakatle

etmek, mnbsusldar ovalarımızda mun- ma tesisleriyle inşaatı gördükten sonra rindeki zevat perşembe gUnU İunirden 
tazam su dağıtma tesisleri vücuda ge- saat 16.55 te Afyon treniyle Salihliden ayrılarak Balıkesire gidecektir. 
tirmek için iki sene evvel Büyük Millet -----------------------.,.--------------
Meclisi bir kanun kabul etmiş ve bu iş 1 • ı 
için Nafıa vekaletimize 31 milyon lira şsız ere 
sarfına mezuniyet vermişti. Bugüne ka-
dar, bu paranın bir kısmı sarfolun~~ --Jl..-
ve daha bir kaç gün evvel Nafıa vekili
miz General Ali Fuat Cebesoy bu ka
nunun verdiği salahiyetle vücuda geti
rilmiş olan bilyük bir eserin kUşad res
minde hazır bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre hükümet, bu 
31 milyon liranın temin sureti hakkın
daki kanunun ikinci maddesini değistir
meğe karar vermiştir. Maddenin aldığı 
yeni şekil şöyledir: 

cMezkur 31 milyon liradan şimdiye 
kadar sariedilen kısma tekabUl edecek 
miktarda banka tarafından çıkanlacak 
bono veya tahvillerin itfasına ve faiz ve 
kuponlarının tediyesine kefalet etmeğe 
Maliye vekili mezundur. Ancak bankn
n ın bir sene içinde çıkaracağı bono ve
ya tahvil miktan 7 milyon lirayı geçe-
mez.• 

iş Bulunacak 
-lf:--------

tş kanununun bu 
hükümlerinin tatbiki 
için nizamname 
hazırlanıyor-
Iş kanununun i§sizlere iş bulunması

nı emreden hükümlerinin tatbikini te
min için bir nizamname hazırlanmağa 
başlanml§tır. 

Bu nizamname ile gerek şehrlmlzde 
ve diğer büyük şehirlerde dş bürosu> 
ve cMüstahdemln idarehaneleri• nanu 
altında ve ~iz.le.re iş temin maksadiyle 
faaliyette bulunduklarını iddia eden te-_x_ şekküller lağvedilecektir. Bunların mik-

İHGİLİZ LİRASI tarı ve adresleri tespit edilmektedir. 
s u ı de in-:ı:- lirası dü .. Hiz.metçl idarehaneleri de kapatılacak, 

.. on~ n cı: ~· şmuş- bu işi bclediyenin mUstahdeıriln şubesi 
tur. Cümhur!yet M~~z ~~nın, tanzim edecektir. Ayrıca mıntaka iktl
evvelce İngılU,-eye gonderilen ticari sat mUdürlilğUnde bir büro tCikil edlle
emteanın bedelini bugünkü kur ilzerin- cek bu bUro sadece işsizlere iş temin 
den ödiycceği v~ ~~~te olduğu hak- ile ~Cigul obcaktır. 
kında Ticaret ?1Udur.luğüne kadar du- Bakkallar cemiyetinin tezgahtar ve 
yurulan haberın vat'lt olmadığı anlaşıl- çıraklara ~ temlnl etrnfmdakl faaliyeti 
m.ışt.ır. tevsi edilerek, bütün esnaf cemiyetlerl-

u= ne teşmil olunduktan sonra, birl~k es-
İngUiz mlihendlslerlnln naf cemiyetlerinde kurulacak iş bürosu 
tetlıllılerl da faaliyetine devam edebilecektir. Bu 

suretle mmtaka iktisat mUdilrlilğil, be
lediye ve esnaf cemiyetleri olmak üze
re üç belli başlı teşekkül muhtelif bra* 
larda işsizlere f!l bulacaklardır. 

Meınleketimizde yapılmakta olan jüt 
ziraat ve endUstrislnl tetkik eylemek 
üzere yerü giren hafta içinde Londra si
tesinin maruf firmalarından H. A. Br~ 
sert mües.5eSCSinin mütehnssıslan İzmi
re geleceklerdir. Devlet Ziraat işletme
leri kurumu namına tetkikat yapacak 
olan İngiliz mühendislerine kolaylık 
gösterilmesi Ziraat vekaletinden vilaye
te bildirilmiştir. 

tıı/lılW·-
Çeşme hikimllii 

Çeşme kazası hakimi B. Eşref Ataye
rin hastalığına mebni bu vazifeyi Urla 
kazası müddeiumumisi B. Necdet Öze
rin görmesi muvafık görülmüştür. 

BUGÜN 

Maarifte --·--Ta 1 ebelerin kas-
ket m~selesi 

lllc, orta ve yüksek tedrisat müesse
selerinde talebenin kasket giyme mese
lesi Maarif vekilliği tarafından e h 
surette ele alınmış bulunmaktadır. Kas
ket giyen klınselere talebe oldukları için 
husust muamele yapıldığından bazı şa
hıslar kendilerine talebe süsü vererek 
sinema, tiyatro ve diğer müesseselerde 
tenzilattan istifade çarelerine tevessül et· 
mektedir. Bundan başka talebenin otur
ması ve bulunması yakışık almıyacak 
yerlerde ve hallerde de bulundukları ve 
bu yüzden bir çok yanlış fikirlerin doğ
duğu tesbit edilmi§tir. Lise ve orta okul 
direktörleri yaptıkları aylık toplantıda 
bu işi esaslı surette tekik ederek Maarü 
vekiline bir rapor vermişlerdir. Maarif 
vekili bu durumu tetkik etmek ve bir 
talimatnamede tesbit edilccclc maddeler 
dahilinde yanlış kasket giyenlerle mü
cadeleye başlanacaktır. 

YAMANLAR 
Suyu membaında 
Yamanlar dağında Çank dere mev-

klindeki heyelan yerinde belediyeye ait 
Yamanlar suyu membalanndan dördü
nün hasara uğradığını, bir tünelin de 
zararla karşılaştığını yazmıştık. Beledi
ye mühendisleri ve 100 amele mahallin
de üç gün çalışarak bu membalan tamir 
etmiŞlerdir. 

Selerihlsarda yangın 
Seferihisar kauısırun Cruniikebir ma

hallesinde Hallin Baltanın evinde yan
gın çıkmış ve sirayetine meydan veril
meden söndürülmüştür. 

EL HA M R A Sinemasında 
Eşi ve benzerini tertip imkanı olmıyan şaheser bir program takdim ediyoruz, İşte geçen haftaki muvaffakıyeti 

unutturacak güzellikte bir sinema hnrikası 

BEYAZ PER • 
1 

Baş rollerde: FRANSIZCA SÖZLÜ 

.JOAN CRAWFORD • JAMES STEWART • LEW AYRES 
Snyın Bayanlara müjde: Programa ilAve olarak: En zengin ve güzel 1.uvatetlcri teşhir eden TABit RENKLİ 

en son MODA FİLİMİ. 
METRO JURNALDA: En son HARP haberleri ve diğer en mühim Mdiseler V .S. 
SEANSLAR. Her gün: 1,30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar. Cumartesi ve Pazar günleri ll.30 da ve hafta 
arasında her eü.n 1.30 da ucuz HALK seansları. 

. . . 
' . . ; ~ · .. '· •' ._.. .... ·. l ' ' . ' 

yaşlarında kadar tahmin edilen bir de
likanlı vardı. 

- Bu dediğin delikanlı nasıl geyln
ınişti? 

- Şık ve temiz geyinmişü. Vakıa be
linde kılıneı yoktu amma yürüyüşün
den, tavrından bir asilzade olduğu mu
hakkaktı. 

- Onun hakkında da malUmat top
lamağa çalışın ve bir haf ta son~a yine 
bana gelerek raporunuzu verirsiniz. 

- Baş üstüne .. bana verilecek başka 
emriniz var mı? 

- Hayır.. Fakat şey.. Azizim Live
dis.. Yanınızda klifi miktarda paranız 
kaldı mı? 

Luvr sarayının geniş merdivenlerin
den in~..rlten şöyle söyleniyordu: 

- Ikl yüz lira .. şimdi de yüz .. üç yüz 
lira ... Eğer Madam dö Mentcnon daha 
bir müddet Faribol ve Mistufle hakkın
da kanbura malumat vermememi emre
derse heriften epey para çekeriz .. 

Bastil tarafına doğru giderken de 
şöyle düşünüyordu: 

- A)-nı suretle harekette devam ede
cek miyim? 

Diye sordu. Mndam dö Mentenon: 
- Evet, dedi. Onlar hakkında mösyö 

Gniaforuı ne zaman malılmat verilmek 
icap ettiğini size ben söylerim. Şimdmk 
ilk emirlerim dahilinde hareket edecek
siniz. 

- Baş üstüne Madam ..• 
Livedis yerlere kadar eğildikten son

ra geri geri çekildi. Çıkmak üzere idi 
ki Madam dö Mentenon: 

- Durunuz.. dedi. Otelde Ivonu ta-
rassut ederken bana başka cephede de 
faydalı olnbilirsiniz. 

- 1':Jnrediniz Madam .. 
- Beyaz Tavşan otelinin Sen Antvnn 

mahallesi hemen tamamen bir amele 

imal Paktı 
--*--Kr mllnln mulıaJefell 

Flnlandiyamn 
istfldôlfne indirııen 
illı darbedir 

---*ŞE°VKET utLGlıf ________ ,........,_ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYP'AD..4. .-

dirmek mecburiyetinde kal ca_ J\~ 
!ar yüzlerini elqittile.r. l'ııkU ııataP'.
knrşılıyrulların r lll dcrluıl değiJtL z;. 

Bu değişikliğe hayret edileın~L 1111 
ra Almanya ancak kendi imd e tot• 
eğen birlikler i~ter. Balkan paktını /J• 
ııillemek için elinden geleni yap!lllkpııl 
manyanın bir şimal devletleri pa JıJ. 
teşvik etnıesi ştbnaz birşey olıw 

Bedin kendi avuçlan içlnd blr~ı;!; 
dinavyamn ~!teren.in kalbine ~ 
bir silah olacağı müluhazasile aııı1' 
memleketlerini trunamen AlınaoS...e
birer vasali yapmak emelini terk~ 
miştir. araf P' 
Finlandiynnın teslimiyeti bir t ıııP 

Sovyet Rusyaya, diğer taraftan ~I ltO" 
ya bu memleketleri tazyik iç~ y~ııi, 
kllnlar bahşetmiştir. Bu kikati •-" 
Skandinavyada bllmiyen yoktur·!:;;
te ve Norveçte umumi efkAnn. ~.J.0,
derecesini bulan tazyiki altında~· 
laşma paktı m lesi ortaya a ~· 
Fakat bu m e büyük zorluJdarl-a;ı .. tı 
şılaşıyor. İsveç ve Norveç, u zor!_~ 
) enmek içiıı icap ~m cesareti ı~· 
cekler mi? ~ 

V eziyetin inkişafı bunu eybD' 
yacaktır. 

Bir Stokbo gazetesinin pek . .,,Jıb 
olarak yazdığı gibi: • usyanm F~ 
diyaya karşı kazandığı dip O!!Ultik ..A 

fer, diktatör! 'n zaferi linde '6vı~ 
panm \'BZİyetinin ne olaca ~ 
müsaittir. Flnlandiyanın feıakeÜ bit 1,.c· 
ha ispat etmiştir ki çük del""ı-
crin mukııdderah garp devfetl.;:.ı11 =e:,::. 0ynı::u U H•lb~ 
ne olabileceğinin ' ini vctlf'V 

dir.· sevırEr auol1' -··--
Bir kaza 

•• r{lt\dl 
Bayındır kazasının Çıplak kö~ fJf 

oturan kır bekçi.si Ali oğlu Sadı~ laf 
gun, köy civarında 7.eytinliklerl . 0 

1,. tıktan sonra istirahat için Kadiri~ 4' 

nında olurmuş ve konuşmnğa başl 
tar. tılf 

Sadık'ın elinde bulunan tüfenlc 'f.1' 
aralık ateş alınış ve çıkan kutşuD ~ 
dirin göğsüne isabet ederek ağır 5~6 
te yaralamıştır. Kır bekçisi şebep 0 ~ 
ğu bu facia önünde hemen yara1ıY1

10~ caklamışsa da zavallı Kadir beş dıı 
sonra hayata göilerini yummuşıurite" 

Adliye tahkikatında h~disenin ı11 ıJ' 
sif bir kazadan ibaret olduğu atı 
mıştır. 

-tı-

Okul 
müsamereleri 
Mayıs ayma bırakıl"' 
madan yapılmış 
olacak- il 
ilk ve orta tedrisat müe er ~ 

her yıl gerek okul namına, gcrekSC ~ 
ruf nnmma tertip edilen mUsaıne rtJ 
hakkında Maarif vekilliği yeni kat' 
almıştır. rsJt 

Bu kararlara göre talebenin de~ 
ne daha muntaı.am çalışmasını ı 
maksndiyle müsamereler okul d~ 
atlerinden hariç :zamanlarda haıı 
caktır. ~ 

Okul müsamereleri muhakka~ _,,~ 
te nisruı sonuna kadar yapılmış 'Dl"~ 
cak ve imtihan ayı olan Mayıs a'f tıf 
talebe ancak dersleriyle ve imtih~ıı.J' 
zırhğiyle m~gul olacağından JOU9' . 
reler bu aydn vcrilmiyecektir. U ~ 
Şimdiye kadar okullarda tem ~ 

mek üzere yazılan piyeslerden h.nll~ 
rinin temsil edileceğine yapılan lf t 
maada yeniden yazılan piyesler ~ Jif 
kik edilerek muvafık görülenler b 
teye ithal edilecektir. tO 

Müsame.relerde talebeden para ti' 
lanmıyacnk, yahut elbise gibi ağı~ 
rafları olan malzeme istenmiyecc -x- ~1tS 
HaJlıeuinde lıonf er~·t, 
Üniversite Fen Fılktiltesi cezacı ~o! 

si Döçenti bay Naşit Baylav tam~ 1 
2513/940 pnzartesi günü snnt 11.S~ 
Halkevi salonunda (Memleket il tıı' 
tıbbi ve nebati mahsulleri) mev1.1j ~ 
konferans vereceklerdir. Bu ~c 
konferan'>tan halkımızın istifnd 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. ~ 

··' ' ··································•• : 
lZMlR ESNAF VE EHAıJ ~ 

; 

BANKASINDAN: i 
.. • . • • 1-0'' ; Atatürk caddesınde Bınncı J.:İ ; 

don iş bankasının bitişiğind~ : 
yeni binasına taşınmıotır keyfi~e' ! 
lzmirin muhterem ehalisine arıe ı 
riz. ,: 

•' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Var amma .. bihnem bir hafta ye
ter mi.. Çünkü takip işinde sağa sola 
çok parn harcadım. Hele otelin on beş 
günluğünü de peşin verdim .. 

- Gniafon gibi çirkin, suratsız, iğ
renç bir adam acaba Ivon gibi genç, gü
zel, tatlı sözlU, tatlı yilzlil bir kadından 
ne istiyebilir? Ne kadar kafa patlatsam 
nafile.. Bu sırrın ip ucunu bulamam .. 
Tyisi mi bir fın evvel gidip yatmalı ve 
yarın sabah Madam dö Mentenona ra
porumu vermek tizere Versay sarayı
nın yolunu tutmalı ... 

Ertesi sabah, beynz Tav.şan otelinden 
Le; aramak bahanesiyle erkenden çıktı. 
doğru Vcrsayn gitti. Jerm<'n onu dcrhaJ 
hanımının huzuruna götürdü. 

muhitidir zannederim. 1 L A. N pı 
- Evet Madam.. ö ·· ·· d k" 25 M ..... dif 

- O halde al sana yüz lira da ... Bir 
hafta sonra geldiğinde ve iyi haber ge
tirdiğinde bir bu kadar dahn veririm. 

Livedis paraları cebine koyduktan 
sonra memnun bir halde kanburdan ay
rıldı. Paraların çoğunu harcadım der
k ~ l n ı,.,.ı --n· i Cünki" \V 1 1-

Livcdis, on gün zaafında Pariste yap
tığı ve gördüğU bütün işler hakkında 
Madam dö Mentenona izahat verdi. Bil
hassa Faı ibol \'e Mistufll'yi gördüğüne 
da"r Gn f l • ·· l 1'-. 

numuz e ı arta mu,... ''" 
- Ben. majeste kral hazretlerinin zartesi saat öğleden evvel 11 de '., { 

dün akşını imzaladıkları ve bugün öğ- milli bayramı münasebetiyle Yurıd~ 
leden sonra 115.n cclilccck yeni bir ka- neral konsoloslu~'\lna mahsus J.ı ı 
nun hakkında amele ınulıitinde neler bir &yini ruhani ,.e öğlede'n sonfll 
söylendiğini öğrenmek istiyorum. 6 da Yunan general konsoloslılı1' ~ 

- Bu malumatı elde etmek çok ko- lzmir Yunan c~maati için bir re 
1 y 1 khr Madam. Ci.inkU be 'll?: 

., 
''•,, 



• 
•nıal enizı e ma 
tahtelbahiri batırıldı ... 

De . -*~---------
la tıızaltıların bitaraf gemilere devam eden taarruz-

tı Danimarka, Norveç -ve Jsveçtc heyecan uyandı dı 
d" ta,,zz (ö -~--~--~---•-

~1 ~ti ın·· .R) - .Şimal denizin- Londra, 23 (ö.R) - Bitaraf limo.n· t i6 bin tonluk 40 gemi kaybetmiı:lcrdir, 
'»'\ tah~ô.h. ~i~ bal&ltçı gemisi bir larla Norveç &raııında sefer eden semi· Dünkü lman tebliği böylece batırılan 
~ ~'tııd~l~ı ağır eakatlııd&ğtnr lerin batmlmaP.mı O.!lo hükümeti Ber- ı bitaraf vapurlnrn cdü~maq tarafından 

tr ~ ( hıldinni§tir. linde tekrar protesto ctmi,tir. Diğer ta- ~ Litaraf vapurlo.ra«düsmar tıanfındnn kul 

Kanada da -·Amerika &efirinin 
müttefikler lehindeki 

nutkunun alıialeri 
Nevyork., 22 (Ö.R) _: Amerikanın 

Kanada sefirinin müttefikler lehhıde 
olıttak söyJediğ.i nutkun B. Kordel Hul 
tarafından takbih edilmesini taSvip et· 
mekle beraber •Nevyork Taynili11 ga
~etesi müttefiklerin giriştikleri mUcade
lcnin demokratik prensiplere dayandı!ı 
hnkkında sefir tarafından ileri sUıiilen 
rnülllhazalann do{:ru Ye Amerikan mil· 
!etinin umumt kanaatine mutabık oldu
i,unu yazmaktndır. 
Nevyoı-1t , 23 (A.A) - Daily Miron ya

ZıYQr : 

Söylendiğine göre Amerilainın Kana
cln sefi ri Jim Cromvell Torontoda ira
dettiği nutkun metnini bu nutku soyle
rneden iki gün evvel Ru7.Veltc gönder
miştir. 

i:s~ ·o_ .. -~ ·N· ... Fi ... _,~·, ... ·":~·:··a-· -·· ·, ---
·. ~.; . . ,. - ·A - ~--ER· 
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Bir Roma haberi 
ltalya Sovyetlcrden kat'i temi

nat istemektedir 
Roma 23 (Ö.R) - Kigi sarayı mahfillerind (Italyan hariciye nezareti) 

bol.cıevik Rusyaıun kendi ideolojisini Tuna havzasuıa ve Balkanlara yayml)'a
cağı b•klrında bt't temlaat vermesi halinde bir Sovyet - Italynn mı'n•ması 
imkAmu: değildir. <AiJ 

. Parl.t 23 (ö.R) - Eko dö Pari gazetesinin Roma muhabiri bildiriyor: Ber
lln ve Mosk.ova diplomasisinin büyilk gayrcllerine rağmen bilyUk .siyasi M
d.isckr arefesinde olduğumuz .mnnedilemez. B. Hitler ve Ribbcntrop bir 
Berlin - Moskova - Roma bloku kunnağa muvaffak olamıyncaklnrdır. 
~da umumi efkar .Berlinin ~onel ha.b~lerine hiç kıymet verme

mektedir. (övr) gazetc.sınde Bn. Genevıyev Tabuıs şunlan yazıyor: 
<Par.is ve Londra mahfillerinde diln akşam şu kanaat mevcuddu: Alman· 

ya büyük bir iş bekliyor. Balkanların nüfuz mıntaknlarına taksimi bUyük 
bir~ olacaiını uınnediyor. 

t~ti ~tarı dün lngilterenin Garp raftan 11on bir kaç gün zarfında Alfl\an- lnmlnb;l~cek gemiler> ismini takmı tır. 
. l,,fi!ea·atmda yiyecek taşıyan bir ların 6 Danimarka gemi&ini batmp 66 foveç hariciye ner.arctinin bir tebliğine 

\\ol., bir /\1 tnc Tefakat eden harp ge- gemicinin boğulmasına eebep olmaları nnznran8Martta fsveç sefiri Berlinde bu 
"'ll'e )'ar:rın bt.htelbahirinio daldığı Danimarka.da derin infial uyandırmıştır. Alman harp metodlarını protesto etmiş-

• -~~d &aat deniz dibi bomba· Bu abalı bir lngiüz harp gemi .. i şİin l tir.Bu protestoya ne cevap.Verildiği meç 
p .~i ~~r. Bombaların isabet edip denizinde batırılnn bir Danimarka vıı· huldür. Fakat bitaraf gemilere 4':düşman 
. • 23 ~ nıaIUın dcğildU. purunn ait sandallar bulmu tur. Sanda).. tarafından kullanılabilir ı;;emi> diye bir 

Crotnvell bu nutkunda milttcfikle
l'in dn\•asıw muvafık ve Amerikan 1nfi
ratcılığını şiddetle terikit etmiştir. -·-Küçükler 

. c.Italyan - Sovye! yakınlaşması Brenner mülakatının en mllhim görüşıne
sıdU'. Mesele siyası ve ekonomik: balumdan tetkik edilmı,,tir. Bir arllaşına 
hasıl olmamıştır. Fakat gorüşmelcr devam ediyor. 

Ankara umumi kütüpa-l ddctJ~~~·~) - Tahtelbahir har- lnrdan yalnız birinde Lir ceset mevcut hükümctten makul ve inııani bir cevap 
~'tı he l§tir Alman taarruz1ıırının olup diğerleri bo§tu. Buıulan bütün mü· beklenemez. Almaıılnr böylece bitaraf-
~ eç har P. bitanıflıırdrr. rettebatın boğulduğu anlaıılmııktııdır. , lnra karşı hnrp de\•am ederek gemilerini 

~loıılııe (S bın başından beri ( 1 10) Batırılan 6 Dnnimarkıı vnpurundan b~i- bntırrıııık ve &emicilerin kanına girmek 
1!14)06) b•O) Vapuru ( 350) gemici, nin ihtarsız batırılınıısı Danimıuknda , azminde olduf:'UnU meydana .... "Urmu !ar-
~ tc~n tonluk { 40) vapuru derin heyecanı mucip olmuştur. <lır. 
~tç ~ . kaybetıni,lerdir. Paris, 23 (ö.R) - Deniz harbi 48 • lne ilizlerin mctodile bunu knrşılavtır-
h~ rlin aefiri hü.kümetin cınıile saatten beri iddetlenmi~tir. Alınıınlarm f mak ınuva(ık olur: Danimarka sahili 

1~ Not\> 11\~ne tevdi ettiği bir no· bıı:zı yeni tahtelbahirleri denize çıkardık- açıklımnda bir lngiliz tahtclbahiri demir 
tç \'llpeçİ hıırnule getiren bitarnf ları tahmin ediliyor. Son 48 saatle 6 sı y üklü bir Alman vapurunu torpillemez

~ ,Utti ~:;ruun müaellah Almo.n Danimtırk& 1 ri Norveç olmak üzere j den evvel mürettebntn tahliye sandalla
~ ~I> et .. ı_ndan taarruza uirama• 10372 tonluk 7 bitaraf vnpur bntınl· nna geçerek ı:emiden uzakla,ması ic;in 

"ıı~~·i tiitnı; Almanya hiikümcti de m~hr. Bunlann hiç biri lngiliz ve Fmn· 'nkit bırakmışlar Ye 36 tayfadan bir te
~ ltl~ ~r i~t.irak ediyorsa bu su: harp gemilerinin hima.resi nllındaki kinin hile burnu lcanamamııtır. 
~ hijd· ~e~Jcrin açJrnuı icap et- l.:afilelerc dahil deK"ildi. Harp iptiJasın· ı Maamafih lıveç demirinin AlmntJl•a-

~ 
ba~lir Almanyanm ceYabı dan beri Norveç 350 gemici •ıe 1 ! O bin .>ll taşınmasına mümkün olduğu kadar 

'Yor. tonluk 50 gemi, lsveç de 299 gemici ve 1 muhalefet edilecektir. 

d' 
ırne ve Gümüs- 1939 h • • 
h,nc umumi · ı . mu arıp erı 

,~llt meclisleri 1 x•n ... • .. 

\~~~o 2~ (Huau~i muhabirimiz· Alman askerlerıle mut-
~~ il.inden beri çalıpnokta olan 

~'~ ~ı m~lm mesaieini ta· f • k 1 • k • 
·~tte" ~c)~:d:4!:.~;~·ferit. ıuo. te ı erın mu ayesesı ••. 
l,>aı ttıtUş 0 •)•ı ınecliı azalarına te· 
:11>İit \'e · Ve devletin bu eene bilhas-
l ,' , ll&1t':1ıır hareketlerine gösterdiği 
~~~dtlt· Yı ükranla yid etmi~ ve 

&..:"'!' i~~cno için yupılecak isler 
1 ~~, t vermi§tir. 
~ıı:ıı,, 0~ra halk.evinde bir vedn ça• 
~ !.>itile ~~ .... fette mıntalta müfe~ 
~ .,~ 'İ· ~ilayet, parti. belediye et'• 

~:!)'~ ".~arı bulunmuetur. Çay• 
~'\ole ~ıt ha bihallerde bulunmuı 
~~ eatii, tı Ça) malan hakkında •• 

\,.,. ~·· llleler d f'llı~l ile 2 ynp mı1hr. 
~ rııec'ı· . .3 (Hususi) - Vilayet 
,..·~ d.~n 111 '>O gün süren top· 
\ ~~nra bugün meanisini bitire--

1'\~ t b· VilAyet bütçcai 338634 
e ıt v~ kabul edilmi tir. B ~*.___ 

~Ş\lckcllettc 
t~ to e ko. misyona 
~.~Plandı 
~-~ l Ciluı;ust) - Bnşvc'kAlctte 
~e~ a; zehcle komisyonu bu-

\t.ı_-de t 0ktoı· Relik Saydamın 
·.-.;~::~rak çalışmı.ı ve bazı 

~. ~Ucl Ormanları 
~. ~ ~ ~USusi) - Vilayetimiz 

t ':~~ geçtikçe inkişaf etmek· 
~ h...~ lllC\•cut olan 80 bin hek-

l\ ~.ediı~.b!-11 metre mikap ke
~L.~ .. •u:ınedir. İçerisinde zen
i Cttt~~vi bulunan yedi çiftlik 
'1ıltAk ~l ve daha on bes çiftlik 

1 Cocktir, ----·-
~ sveç 
~ .. ~ faa vasıtalarını 
~n~lı:.~~d.iri~Ol' 
~' \1 (Ö.R) - Isveç hı.ikümc

~~ıtalarının inki.şafına fev-
h~I\ Yet. vermektedir. Bu hu-

1 C : tedbirler öylece hUIAsa 

\ ~ı... ·fi\: hi 
1 ~ ....._ '"'llll.'31 r ord,ı başkumandnnı Uı-

'~ 'ten~ ~· lSo ırtitaUın gönnenılş kurn ef-

• x*~ 
Pariıı, 23 ( ö.R) - cLüı)·en Hom}·e> l nnsyonalist değildir. F nkat lngilterenin 

Figaro • gazetesinde 19 39 muharipleri kendine ve dünyaya verdiği maddi me
baglığl altında şunları ) azıyor: dcniyeto dini kadar inanır. Yalan aöyfe-

Alman adteri rnııneviyatını maddiya- 1 yeni, ııö~nü tutmıyanı, verdiği emniye
ya dayandırır. Silah ve mühimmatının te ihanet edeni hiç bir valı:it unutmaı: ve 
teşİriıü tecrübe ettiği znman kendini kuv- :ı ffetınez. 
vetli bilir. Bu sebeple, Bu teaire inandı- Fransız askerleri hem Almanlar, hem 
ğı dakikada, mancviyaunm bozulması lngilizlerden farklıdır. Hıırpte §Shst ro
çolı:: çabuk zuhur eder. O zaman, azamet- lünün maneYt ehemmiyeti olduE:"UnU dü
le takdir ettiği kuvveti terk.ederek: tanı :ünür. Her teyden evnl köylüdür .Top
bir m1tdunluğa düçu olur. Alman asker- Tağını ve vatanını mukaddes bir muhab
leri lÇın u:un muharebe tehlike· betle sever. Fikrile idealist şekilde vata· 
lidir. Alman ahlakında bükülüp eğil- nı sembol haline le.oymak iater. Hiç bir 
me kabiliyeti yoktur. Muvaffakıyetindcn ~eyi, hiç bir vakayı, iyi veya fena olarak 
~üphc etti.leleri bir vazifeyi kolay kolay tetl;iktıiz b.bul etmez asırlardan beri 
takip edemezler. Avrupanın en eski harp aahaa olan 

(ngilizler büsbütUn başkndır. lngili7. Fnm94 askeri faaliyeti bir yük gibi ka· 
askerliği pek sevmez. Hürriyetini ı.•e rn.· bul eder. Metanet, kahramanlık ve fe· 
hatınl çok sever. inzibatı yalnız harbin dak&rlığı göze aldığı zaman bile kendi
maddt me3Clelerini hal için kabul eder. ni aldatmaz. Franıız askeri darbe altın· 
Kuvveti Ancak harp için kullanılan bir da çelik gibi gerilir. Fa.luıt tazyik geç· 
vamta olarak telakki eder. Fakat kuvve- tikten ve muzafferiyetten sonra da pek 
te hiç bir zaman tapınmnz. lngiliz aakeri çabuk· gevşer. 

Sylttaa zu da 
-----------------x*x•~----..._ _____ ~--

lngiliz e in n uvaff a ı-

yeti çok mühinı dir .. 
~~~-------x*x-----------

Londra, 23 (ö.R) - Britanya tay• A1ınan tayyarecileri galiba gocc muhıı· 
yare mütehasaısları lngiliz tayyarelerinin rebelerini pek sevmiyorlar. 
Syld ndaaı taarruzunda en manidar nok- Nevyork, 23 (Ö.R) - lngiliz. hava 
ta olarak Alman dafi bntnryalarının mu- nezareti Syld adası bombar<lımnnının 
vaffakıyetsizliğini kayded;yorlar. A~ır hasarlarını göstermek üzere tayyarelerin 
şekilde tnh~im edilm:~ küçük bir aduya nldJklan fotograflnrı QC§Tedcceğini vaad 
yüzlerce bomha atan 40 lngiliı tR)ya· etmiştir. Bu vaad henüz tuhJamnmı tır, 
resinin büyük bir hedef olmuı:ımn rağ· çünkü çolc yü~kten çekilmlı olan fo. 
men ııiddctli d&fi ateşi netice inde ancak tolnrla net olmadıi{ı KÖriilmüştür, Maa• 
bir tayyare düşmüş ve di~er biri ağır sa · mnf'ih hava nezareti Çartamba sabahı 
katlanmıştır. lngi(i.,. tan·nreleıi Alman lnuiliz lo.cşif Uıyyarelerinin ada üzerinde 
avcı tayyarelerinin ınukaLclcsine matuz uçtuktan sonra mühim haaarııt ynpddığı· 
kalmamıııtardır. Bir pilotun dı::diği gibi nı teyid ettiklerini hatulatmaktadır. ' ,ı.. 11 bılbn göıoerek yctisti· 

i re~Ye ctr istanb a asii 
.:..."l.!l' hı dından bir kaç .sını- j - ·stin yüksek 

~~it;... r hale getirilm"'"i oruıuna tecr . besi 
L. ...ci d . ,._.., " . 
"'it ., otan c.rece sevkillceyşi kıy- lstanbul, 23 (Telgn.J) - Nisaıı ayı 

• ti dan b ~ilerin tel örgülerle, içinde sehrim.izde habersiz bir hm·a ta-

l 
tı • nlarla tnhkim edil- nrruzu \ 'O pasif korunma tecrübesi ya-

pılacaktır. 
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Senenin en gUzel Uç bUylik filmi birden 1 
ı .. Bugün L A L E' de 

.... .f\Li BABA lfİNDİSTANDA 
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1 TA N Sinemasında 
- VfKTOn FRANCEN ANNİE DUKA UX'un ~·~u ntığ 

ÇILGIN BAKİRE 
2 - . LA VIERGE FOLLE 

lg\'JÜZLERCE GÜZEL KIZIN Y ARA1T1CiI 
9 ALTIN ARA l."AN mz'~&' 

TR J 

o xseıci riyede 
Lonclrn, 23 (Ö.R) - Filistindcki İn

giliz yüksek konıiseri on gün lmlmnk 
ü zere Suriyeye hal"('ket etmistir. 

-li!-

Sivas ormanları 
Sh•as, 23 (Husu~i) - Siv.ıs vilchet.i

ııin en büyük ormanlar.mı ihtiva ~en 
Koyunhisar kazasında devlet orman iş· 
letınesi tesisatına kurnr verilmesi hnlkı 
ınemnun etmiştir. - ·-
Fransız kabinesi

n· n ilk içtin1 ı 
P•ris, 23 (Ö.R) - Yeni l<'ı·an ız ka· 

bine i bugün ilk toplantısını yapmıştır. 
Topfontıya ba vekil muavini ıiyaset et-
ıniş ve general Gnmlenle beraber nazır· 
l&r da Lulunınu tur. Daladi)'c toplantı
ya gelmezden evvel r,cncral Gnmlcnlc 

Maka erlerinin Garp 
e o aSilerlne ba!h 

oldupnu anlamabdır 
Stokholm. 23 (ÖR) - İsveç gazete

lcı;i beynelmilel vatiyeti gözden geçiren 
.rnztlaı"lnda mUttefiklerin kendi ilWı et
tikleri prensiplerden ıtiha)•etc kadar ay
rtlmıynrak harpte devam edeceklerine 
ve zaferi elde ebueden silahları bırak
mıyacaklanna knnidirler. (Svetska Da
gcLladct) diyor ki . sFinlandiynnın uğ
radıj!ı fecl Ak.ibet küçllk devletlere mu
hıdderlerinin garp demokra.sllerine 
bağlı old~unu şcösterıniştiı·. ı -·-Sir Patrik velat etti 

Londra, 23 (A.A) - Grip mikrobu
nu keşfeden üç llimden biri olan Sir 
Patrik Laidlav bugün Londrada vefat 
etrnlştir. 

Molotof Berlini 
ziyaret ediyor 

BA!jl'A.RAFI 1 inci SAYFADA 

da mestruktur. Brenn.er milllkatından 
çıkacağı iddia edilmiş olan meraklı ne
ticeİerin hAl.l llin edilmemiş olması dik.
kate şayandır. 

Cenevrede çıkan cSiiliı> gazetesi {fun

lıı.rı yn~ıyor: 
cFqist Italya. Almanya ile bazı men

faatlerinin müşterek olduğunu iuklr et
miyor. Fakat Sovyet Rusya ile müşte
rek hi~ bir menfaati yoktur. Bu menüe
ketle diplomatik münasebetlerinin ıs
lAhını ve tiearl mlibade1e1erinin g niş
lemes.inl arzu edebilir. Daha ileri gide
mez. Aralannda siyasl mU.c;terek bir ha
re kete imkan yoktur. Hatta bu belki de 
tehllkelidir. Zira Sovyet Rusya, emper
ynlistliğlni ifşa etmekle beraber, ihtilfili 
~.'nJ>mağa da. daima huırdır. B. Hitler 
Brennerde bir Alman _ Italyan - Sov
\'Ct bloku likrinl ortaya atmış bile olsa 
Duçe bunu her hnlde reddetmiş olacak
tır. lki tarafın görüşmelerinden menfi 
netice çıktığı bu hususta sarih hiç bir 
tebliğ neşredilmemPsiyle de sabittir. -·-Fransada kabine-

• n1n vaziyet· 
- BAŞTARAFl 1 inci SAYFADA 
beraber kabine konseyi radikal sosya
list nnzırlarm mevkilerini muhııfaza 
edebileceklerine karar vermiştir. lslin
kM dnha ziyade radiknl sosyalist partisi 
relı:i B. Daladiyenin kabine riyasetini 
terke mecbur edilmesine 'karşı bir iğbi
rar tezahürü olmuştur. 

Gazeteler {iyan meclisinin hilkümetin 
bcyannnmcsini biraz ihtiyatla knrşıladı
~ını, bilakis B. Daladiyenin müzakere 
salo~una girmesinin hararetli alkışlıırı 
!3hrik ettiğini yazıyorlar. Bu sebeple 
ayruı meclisinin önümüzdeki Perşembe 
günü vereceill n•y:in neticesi şlAka ile 
bekleniyor. 

Bri.ikcıel 23 (Ö.R) - Belga ajansının 
isUhbarına göre Fransız kabine beyan
namesi Ingüi7. ınahfilterinde memnuni
yet uyandırmış ve sağ cenahın hnttı ha
l'ekcli nonnnl bir parlamento oyunu t.e
lnkki edilmiştir. Manınafih itimad r('yi
oiıı ncttcesi Londrada hayret uyandır
mıştır. 

erasimle açıldı • 
nesı 

Ankara 23. (Hususi) - Maarif vekilliğinin zemin kntmda senelerdenbcri 
ınuhaf&Zll edilen 55 bin cild kitnp l\faarif vekilliğince tanzimine çalışılan An
kara umumi kiltilpbanesi ittihaz edilen binaya nakledilmiş ve umuinl kiltUp
h:ıne bugün Maarif erld\ru ile matbuat mensuplarının ve kalabalık bir hAlk:: 
kütle.sinin huzarunda MaarlI vekili bay Hasan Ali Yilool tarafından açıl
mıştır. 

Ankarada mütevazı bir binanın altı.na sığın.an umumi kütüphane de 55 
bin cild ~taba ka\"U.Şmuştur. Bir çok kıymettar yazma eserler, garbın ve 
§&!'kın fikir, fen, edebiyat muhallcdatı bu kütüphaneyi doldurmaktadır. Kf.l
ıtüp!tane Ankııra Sanat mf'ktcbi civarmda Konfor apnrtnnruu civarındadır. 

Italya harba girse bile 
--~----------~*x:-~-~~~----

V ati kan müttefiki erle ayni ıekilde mü-
naaebetlerini mu haf aza edecektir 

Nevyork 23 (ö.R) - Vatikan sitesinden bildiriliyor; Salihiyetli mahfiller
de zannedildiğt.ne göre, harbın sebep olacağı hidiseler ne olursa olsun. Vati
kan Italyaya ~ı tanı bir bitarafllk siyaseti takibine karar vermişU.r. Hattl 
Italyanın Almanya ~·anında harbe ginncğc karar vcrınesi ihtimali bile bu 
bitarııfiığı boı;acak, fakaL Vatikan milttefiklerle de aynı şekilde münasebetler 
idamesini ar:zu edccc1.~. 

Çin nihai zaferi kaza-
nacağından emindir 

-----~-----~x*x:--~~~~----
V~ingtoıı 23 (ö.R) - Kuansı milli cephe kuvvetl~ri kumandanı harbın 

ikinci devresinde Çin!ilerin muvaffakıyet tMileri çok artlığuu, Japonyarun 
diploması ııaluıda her zamandan ziyade mütecerrld kaldığını, Çinin nilıa:t uı
!crine kat'ı bir itimadı olduğunu söyleo~c;tir. 

Çin ge.neralı şunları ililve etml§tir: 
cNihat zaferi temin edecek üç unsur vardır.> 
1 - Mü.stevlllcri kendi vnsıtalan ile Çin topraklanndan tardetınck 
2 - Japony:mın bitkin bir hale gelmesl ve malt bakımdan ifllsı, ' 
3 - Beynelrriilel bir hareket )'npılması. 
Aynı kumandana göre Japonyanın harekete geçirebileceği 7()..80 fırkalık 

kuvetten 50 si Çindcdir. Japonya o kadar çok zayiata uğnunıştır ki, ol.uz defa 
takviye kıtaat1 göndermiştir. Japonyaıun harp masrafları 20 mUyar yeni 
geçmi;ir. Bu sene nihayetine kadar Japonyanın dahili borçları 30 milyar yeni 
bulacaktır. J&ponya nihayet harbın ağırlığı altında çökecektir. 

Müttefikler bu sene Amcrikadan 
10 bin tayyare alacaklar 

Brüksel 23 (Ö.R) -: Ameıiknnın milttefikle1-e bu sene zııdıuda 10 bin tay
yare vermesi projesinin netlcelenıniş gibi olduğu haber alınıyor . 

8 il G V 1f 

Kültürpark Sinemasında 
2 FİLİM BİRDEN 

Mazurka filimi kahramanı Di.in)•nc.a meşhur nrtist 

Pola Nt!gri - lvan Petroviç 
Tltrnfından ınüslesn bir surette temsil edilen 

KARAR GECESi 
MUhterem ınildavimleriıniz üzerinde ihirkU hir tesiı· bırakacak... Zevkine, 
heyecanına doyum olınıyacak snatleı· yaşatacaktır. 

Ayrıca: Görünmiyen hay utlar 
?.1eshur Amerikan -artisti CESTER MORRIS tanıfmdao tem il c·dilm·s 

büyük .. kangster filimi 
İlave: Parnınunt Jurnalda en son hnrp havadisleri ... 

•Seanslar, Ka~r gecesi: 2,30 - 5,30 - 2 da.Görilnm..iyen haydutlar 4 ve 7,30 da 
Pazar günlen saat 12,30 da Görünmiycn haydutlarlaJiti1111~,..r;n!M••••••• 

Daiıııa en iyi ve seçme {ilimler göstımncği kendine prensip ittihaz eden 

T;~:~n: TAYYARE Sineması 
Bu hdftn da İZMİRLİLERİN perestiş edercesine cvdiklcrl dilber ve sihirkaa· 

DEANNE DUR 8 l N' in yarattığı 

Telefon: 
3646 

•• UÇ BÜYÜDÜ KIZLAR 
FRANSIZCA SÖZGÖ saheserlni takdim eder 

AYRICA 

LONDRAYA HAVA TAARRUZU 
İNGiı.Jz kam, Hava ve deniz kuvvetleri tarafındun y pılwı ınUdaf a \'e düşman tayyarckri tarafından atı· 
lan TAHRİP. BOOUCU GAZ ve YANGIN bombalarının yaptığı tahribat ... e PASİF korunma teskilatının 

büyük faaliyeti 
EKLER JURNAL'de son horp haberleri 

Oyun atlcrl : 12 - 2.30 - 4 45 - 7 ve 9, 15 de 



Almanya yine Balkanlara mı _döndü? 
------------:ıı:-

Deniz ticareti 
ili 

Türk gemilerinin 
yabancı Umanlara 
yapacağı seterler 
Münakalat vekiletinin gösterdi ği lü-

Salihlide at yarışları . 
Salihlide 3 1 / Mart/ Pazar günü belediye tarafından at yarıfları teıllP 

edilmiıtir. 

f'on Ribbentropun Belgrad - Atina ve Sof. KOŞULAR: .. t1>" 
A - Üç yqında yerli yarım kan ve aaf kan arap erkek 'l/C ditı 

yayı ziyaret edeceği söylcnıyor zum üzerine Türk bayrağını taşıyan 
150 gros tonilatodan yukarı makinalı 
deniz va'.'!ıtalarının sarnıçlı gemiler ha
riç olmak U2ere ecnebi limanlarına ya
pacakları seferlerin Münakalat vekale
tinin mi.i11aadesiy1e yapılma ı hakkında 
koordinasyon heyeti tarafından kal)ul 
olunan bir karar icra vekilleri heyetin
ce tasvip olunmuştur. Bu karara göre: 

lara mahsustur. ikramiyesi ( 1 J O) lira. ~ 
B - Oç ya,ında yerli yarım kan f ngiliz erkek ve dişi taylara .. ~------------·-

BAŞTARAi"J l inci SAYFADA 
nna varmak i tedikleri anlaşahyor. 

Yine Alman mahfillerinde Romanya
~un yabancı dövizle iş yapmak arzusun-
4Jan büyük bir ho~nutsuzhıkla bahsedil
.-ıekte olup Almanyanın bu vaziyete 
tiaha fazla mü amaha edcmiyeceği bil
diri h11ektedir. 

B ÜÜ KREŞ, 23 (Ö.R) - Ra
aor Ajansı bildiriyor : ROMANYA 
:resmi mahfilJeri Almanya elçiliğinin 
veya Bükreşte bulunan Alman iktısat 
heyetinin Rumen hiiküınetine ültima
tom mahiyetinde bir nota verdiğini tek
~P etmiştir. . 

Londra, 23 (Ö.R) - Gazetelerin Bük
re ten aldıkları haberlere göre Alınaıı
yanın Romanya hü.kümetine Dr. Klod
yus vasıtasiyle tebliğ ettiği talepler şu 
'bes madde içinde hülAsa edHmcktediı· : 

1 - &yşmarlan Rumen leyine nua
ran loyınetleodirilmesi suretiyle i tira 
•udretinln arttınbnası .. 

? - Romanyanm luw maideler üze
rine vazettiği yüzde 15 - 25 nisbetinde
~ ihracat resminin tenzili .. 

3 - Almanyaya satılan Rumen mal
lannın fiatlerinin indirilmesi.. 

4 - Romanyaya aynJan petrol kon
tenjanının bir milyon 300 bin tondan 
~ir milyon 800 bin tona ~ıkarılması .. 
v~ Tnnadaki Alman :romorkörleriyle 

-.,apnrlanna, Ahnanyaya ayrılan petrol 
Mikdarı haricinde mahrukat temini .. 

5 - Romanya - Almanya arasındaki 
kkring anJaşma~run Moravya ve Bo
hemyaya da teşmil.ini •. 

Dr. Klodyusun Rumen hilkümeti ile 
go~eJcri pak yortularmdan sonra da 
devam edecektir. 

Nevyork, 23 (Ö:R) - Bi.ikreşten bil
dirildiğine göre doktor .KJodyus Rumen 
hükUmeünc bazı itısadi tavizler istiyen 
bir mektup vermi§tir. Bu tavizler dört 
noktaya şamildir : 

1 - Almanya - Rumen ptl'USPla br
$1 müsait bir kambiyo Jrnrmndan isti(a
tle etmelidir. 

2 - 1ki memleket arao;ındaki ticaret 
mübadclelerinin hacmi artmalıdır. 

3 - Rumen istihsal nisbeti ve Alman
yarun bundan i~tifadesi genişlemelidir. 

4. - Nihayet Almanyaya nakil kolay
hklan temin olunmalıdır. 

Almanya zirai istihsalah arttırmak 
Jimmunu da gösiermiştir. Ban ecnebi 
mahfillerinde bu pıektubun bir ültima
e.m mahiyetinde oJdufu '\"e hatta kabul 
~in bir mühlet bile tayin etti~i iddia 
Nilmiş ise de Rumen iktısat nazırı Al
man delegesinin hic; bir Ultinıatom ver
meiiğini söylemiştir. 

Paris, 22 (Ö.R) - Alman lktısadl de
legesi Klodyu.sun BUkreşteki teşebbüs-

leri ve Rumen ist.ihsfilltından Almanya· 
nın istifadelerini arttırmak gayretleri 
hakkında Fransız mahafilinde şu müta
llalar yUrütUimektedir : 
Almanyanın bilhassa elde etmek is

tediği gaye, Roınaııyctdan petrol mü~
yaatını arttırmaktır. Fakat Romanya dı
ğcr memleketlere de satıyor. Ezcümle 
Türkiye, Bulgaristan ve Yugoslavya 
Romanyadan satın aldıkları petrol mik
darlanıu arttınnışlard1r. Keza şunu da 
göz önünde tutmak icap eder ki : İtal
yaya ayrılan kontenjan her ne kadar 
arttınlmış değilse de yine ehemmiyetli
dir .. 

Rumen hububatına gelince : Alınnn
lar aşa w ı Tuna hav·.aısında mühim stok
ları ellerine geçirniliJlerdir. Fakat nakil 
vasıtalannın yetme1Jiği sebebiyle bu 
stoklar blokeclir. 

Yağlı maddelere gelince, Almanlar 
Romanyada kendilerine aynlmı~ olan 
kontenjanın hemen hemen tamamını 
çekmişlerdir ve yeni teslimata nail ol
mak için sonbahar rekoltesini bekleme
leri icap edecektir. 

Hülasa Almanya hayvan ve kereste 
kontenjanlarından başka hiç bir tezayüt 
elde etmeği ümit edemez. Diğeı: taraftan 
oltı ay harpten sonra, İngiltere ve Fran
sanın da Romanyada fualiyet~z. durma
öıkları nnlasılabilmiştir. 

Doktor Klodyusun Bükreş gorüşme
lerinden basil olan ilk intibalar Alman
yanın geçen 21 sonkfuıunda Romanya 
ile a1!dettiği ticaret anlaşmasiyle elde 
ettiği neticelerden fazlasını kazanması
nın güç olduğunu gösteriyor. Her halde 
müttefiklerin bu memlekette tatbik et
tikleri müşterek mübayaa siyaseti Al
man mUddeiyatının tahakkukunu çok 
güçleştirecektir. •Petrol müttefiklerin 
en iyi dostudur• söz.ünde çok isabet 
vardır. 

Paris, 23 (Ö.R) - Havasın Bükreş 
muhabirine göre : Almanya son altı ay
da kendine ayrJlan petrol ve madeni 
yağlar kontenjanınm ancak ynrısını al
mıştır. Müttefikler ise, yalnız kendi his
selerini değil, Alınaııyanın da hissesin
den mütebaki kalnn kısmı almışlardır. 
Bükreş, 2:J (Ö.R) - Dün Romanya 

ayan meclisinin bir heyeti huzurunda 
ı:öz alan Kral Karol bunca azim ve ıre
batJa idare ettiği ınt:nlleketin siyasetini 
pek doğru olarak tarif etmiştir •. Demiş
tir ki : 

- Romanynnın bütün faaliyeti bu fuı
da ordunun ihtiyaçlarını karşJlaınağa 
mntuf olmalıdır. Milli müdafaamızın 7..a
rurctJcrJne bütün gayretler ve fe<lakfir
lıklar teksif edilmelidir. Romanyamn ta
bii hudutları dahi1inde yerleşmiş bUttin 
ahalisinin ferdi ve kollektif bUtün eme]-

Tokyonun kararı 
Japonya Bcrlin ve 
)arını s1klaştırmak 

Roma ile bağ
niyctinde dcğli 

~---~~-~--x*x~-~~~~~~-
Vaşing1on 23 (A.A) - Japonya hükümetinin Tokyoyu Berlin ve Roma ile 

birleştiren bağları sağlamlaştırmak niyetinde olmadığına dair Erita tarafm
dan yapılan beyanat diplomatik mahfillerde memnuniyetle karşılarunıştır. 
Aynı mahfillerde bu Uç hükümet merkezi arasındaki münasebetler üze

rinde bir tesir husule getireceği beyan edilmektedir. 
Diplomatik mahfillerde Tokyo ile Berlin arasında bir yakınlnşma husule 

gelmiş olsa idi, bunun yeni bir Japon - Amerikan muahedesinin akdinde te
~adüf edilen güçlükleri arttırmış olacağı ilave edilmektedir. 

Nevyork 23 (ö.R) - Japon hariciyesinin bir ınlimessili parlomentoda, J a
ponyaya ka~ı ticari Amerikan ambargosuna karnr verilmesinin vahim bir 
v.Wyet ihdas edeceğim söylemiştir. 

M~car 8Hşvekili Kont T eleki 
Mussolini ile neler görüşecek? 

~~--~-----x*x-----~~-~ 
Romn 23 (Ö.R) - Macar başvekili Kont Teleki buraya varmıştır. Musso-

lini ve Kont Ciano iJe görüşecektir. Bu mülakatlarda Almanya, Itnlya ve 
Sovyet Rusynnın B.Ukanlara ve merkezi Avrupaya karşı müşterek bir siya
set takip etmeleri ibtlmalinin ve şu takdirde Mncari.<rtanın vaziyetinin ne 
olncağ:ının görüşüleceği tahmin ediliyor. 

Roma 23 (Ö.R) - Macar ba~vckili Kont Tcleki kral ve papa tarafından 
luıbul edilecektir. 

Baltıkdaki Gotland adası lsvecliler • 
tar of ından tahkim edilmistir 

~ 

-~~----x*x•~~~-~~ 
Londra 23 (Ö.R) - Memleket müdafaasını takviye için hveç geniş mik

yasta hazırlıklııra başlamıştı:-. Isveçe ait Gotland adası şimdiye kadar bu ada
nın tarihinde görUlmemiş tarzda tahkim edilmiştir. Şimalde sevkulceyş ehem
miyetı çok büyiik olan Boden kalesini ziyaret eden lsveç askeri erkanı bu
rasının zaptı mümkün olmadığını beyan etmişlerdir. 

Finlandi:ya Cümhurrei-
s-nin yeni beyanatı 

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

Helsinki 23 (A.A) - Rcisicümhur B. Knllio yabancı matbuat m:.imessi11c
rlni knbul C'tmMir Reisicümhur Finlcmcliyanın geçirdiği imtihan esnasında 
~ nrdım rienl""C' tc> ekkürlerini bildirdikten sonra demiştir ki: 

- Hnkkıınızdn g0sterilen sempati bizl çok teşci etmiştir. Bu sempati bazı 
ahvalde a~ nı :ı!lc ~a.c:ını birleştiren muhnbbl't çerçevesini ele aşmıl?tır. Batı 
devi ılerı bize diğerlerinden claha faz.la yardımda bulunmıya !lmadc idiler. 
Fakat ahval v~ şerait buna m üsandc etmedi. Hürriye t ülküsünden mülhem 
olarak Finlandiya ile birlikte harp etmek üzere muhtelif memleketlerden ge
len rönüllU!C'r:;: teşekkilr etmek benim için bir vazücdir. 

Bilhao::<;a :ık olar:ık yardımımıza gelen Isveçli gönüllülere .teşekkür etmek 
isterim. 

B . KalliG hakikate tamamen uygun haberler göndermiş olan yabancı gaze
te muhabirlerinin faaliyetini sena ile kaydetmiş ve şunları ilave eylemiştir: 

IstikHilini müdafoa etmekte olan küçük bir millete taksim kabul etmez 
bir ordu gıbi hütün istikametlere dönerek ınUzaher<'t etmi'i olan diinya r!
kilrı umumiyesinc minnettarlığımızı arzederiz. 

leri Rumen vatanının tahkiminden iba
ret olmaJı ve şu bir tek parola mevcut 
olmalıdır : Romanya birliğinin ve tama
miyetinin muhafazası ... 

•Romanya her kesle ve hassaten kom
şuları ile İ:\'İ münasd>etlerde bulunmak 
arzusundadır. Ve bilinmesi lazımdır ki 
Romanyanm huduthtrı enerji ile mü
cmfan edilecektir. Bu müdafaa Roman
vnnın en mukaddes hakkıdır.• 
- Jfükünıdar nutkunda bilhassa Balkan 
antantı memleketlerinin tesanüdü üze
rinde ısrar etmiştir. 
JıiBB&'ITROP BELGRADI MI 
ZiYARET EDECEK? ... 
Paris 23 (Ö.R) - Havasın Belgrad 

muhabi~i bildiriyor : Alınan hariciye 
naurı Fon Ribbentropun yakında Bel
gradı ziyaret edeceği hakkında burada 
ısrarla deveran eden şayialar saıahiyet
t:ır mahfillerde teyit edilmiyor. Bu hu
susta resmi hiç bir mall'.imat yoktur. 

Maamafih Brenner mülikatında mü
him rol oynıyan Balkanlara ait düşün
celer hasebiyle siyasi mahfiller bu ziya
reti ihtimalden hariç addetmiyorlar. 

AJ .. l\fA'floı"LARJN SiY ASI 
FAALİYETLERi 
Belgrad, 23 (Ö.R) - Fon Ribbentro

pun Belgrad - Sofya ve Atinayı ziyaı:et 
edeceği hakkında deveran eden .şayıa
:ar kaydı ihtiyatla lcc.ı·şılanmaktadır. 
Yalnız Almanların cenubu şarki Av

rupada siyasi faaliyt"tlcrini arttırdıklan 
!mnaati mevcuttur. 

BLOK RİVAYETLERİ 
Belgrad, 23 (Ö.R) - Gazeteler Ber

lin - Moskova ve Roma arasında bir 
lılok teskil edileceği hakkındaki haber
leri bi.iyük tereddlit ve şüphe ile kar~ı
lıyorlnr. 

-+
)sveçten Alman-

yay a demir 
nakli vatı 

Roma, 23 (Ö.R) - Lont!radan haber 
veriliyor : Danimarka ve Isveç arasın
da Kategat boğaztndc\ 5000 tonluk He
denhaym Alınan vapurunun bir İngiliz 
lahtelbahiri tarafından torpil1enmesi İs
veçten Almnnyaya demir madeni nakli
nin güçleştirilmesinc matuftur. Evvelce 
Botni körfezinden yapılmakta olan bu 
nakliyat, Finlandiya harbi üz.erine şi
mendiferle Narvike nakledilerek ora
dan Kategat boğazı yolu ile nakledil
mekte idi. 

Ga~p cephesinde 
Fransız tayyareleri 
mühim laallyette 
bulunmuştur ••• 
Paris, 23 (Ö.R) - Fransız tayyareleri 

cephede kendilerine verilen vazifeyi 
muvaffakıyetle başaı·mışlardır. Alman 
svcı tayyareleri h.ıvalanmış ise de hiç 
bir müsademe olmamıştır. Alman tay
yareleri bilhnssa Al.,asta ve Fransanın 
şimalinde keşif uçuşları yapmışlardır .. 
Ingilizler şimal deniziIJde devriye uçuş
Jnnna devam etmişlerdir. İngiUz. sahil
leri açıklarında bazı Alman tayyareleri 
gijrülmüştür. 

--*-
Kızı zorla kaçırmış.. 
Ödemişin Uınurculı köyünde Hüseyin 

kızı Ayşe Etici zorla kaçıran ve çifte 
ile tehdit eden Ahmet tutularak adli
yeye verilmiştir. 

Türl: bayrağını tasıyan 150 gros tonila
todan yukarı makineli deniz vasıtaları
nın (Sarınçlı gemiler hariç) ecnebi li
manlarına sefer yapmacıı Münakalat ve
kaletinin miisaade~ine bağlı olacaktır. 

Bu hususta vaki olacak müracaatlan 
tetkik ve Münakalat vekaletine teklif 
etmek üzere Istanbul mıntaka liman re
isinin reisliği altında Münakalat vekale
tile, Istanbu1 ticaret odası, mıntaka ti
caret müdürlüği.i deniz nakliyatı aske
ri komiserliği ve devlet deniz yolları iş
letme umum müdürlüğiinden seçilecek 
birer mümessilden mürekkep olmak 
i.izere Istanbul mıntaka liman reisliğin
de bir h~yet teşkjl edilecektir. 

LUzumu halinde Münakalat vekaleti 
makineli ve makinesiz nle1umum gemi
lerin bu sef E'rlerini tanıaruen mene sa~
hiyetli olacaktır. 

Bu kararname meriyete girmeden ev
vel ecnebi limanlarına gitmek Uzere 
Tiirkiyeden ayrı1mıs ve yahut bu mak
satla yi.iklemi~ ve ecnebi memlC'k,.tlni 
için müruriycsini almış bu kabil deniz 
vasıtalnrı yüklerini mevrit limanlarına 
hosaltır bo5a.ltmaz., vüklU değifü•rse dl'r
hal. her h:ıngr bir Ti.irk limanına avdet 
P.lıniye mecbur olacaklardır. 

Bu gemiler mutat avdet ı:ıeyir hatları 
üzerindeki limanlar için yük alabilecek
lerdir. -*-Kazım Karahckir 

Bir teklil vereli 
Ankaradan bildirildiğin~ göre, mebus 

emekli general Kazım Karabekir aynı 
nileden olup ta, askerlik mükellefiyeti 
hi7.metine davet edilen bir kaç kişi yeri
ne bir kişinin askere alınması hakkında 
Meclise bir kanun teklifinde bulunmuş 
ve bu teklif ~.'lilli miidaf aa ve Dahiliye 
encümenlerine havale olunmuştur. -·--Bağlar için amele 
Bağlar uyanımığa başladığı için bağ 

mın~knlannda ve bilhassa Kemalpaşa
da bağ amelesi fıkdanı başlamışur. Ke
malpaşa b:ığcılarından bir heyet İzınire 
gelerek amele temini için alflkadar ma
kamlarla tema~m geçmiştir. Amele yev
miyeleri de 60 kuruştan yüz kuru~ cık
mıştu·. 

fZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Otobüs kanepe kılıflarının 

3 l/5/940 tarihine kadar yıkanma ve 
ütülenmesi işi yazı işleri müdürlüğün
deki şartname!:İ veçhile açık eksiltmeye 
konulmu,tur. 

Muhammen bedeli 2 16 lira olup iha· 
lesi 5/4/940 Cuma günü saat 16 d11dır. 
iştirak edecekler 1 7 liralık teminatı İ§ 
bankasına yatırarak makbuzu ile encÜ• 
mene gelirler. 

2 - Doktor Hulusi B. caddesi 1342 
sayılı sokaktan itibaren Gazi bulvarına 
kadar 60 metre boyda kanalizasyon 
yaptırılması fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve §artnamcai veçhile eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 450 
lira olup ihalesi 5/4/940 Cuma günü 
aaat l 6 dadır. lıtirak edecekler 34 li
ralık teminatı İ§ bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

3 - Alsancakta 98 nci adadaki 206 
metre murabbaından ibaret arsanın 
25 / 3 / 940 tarihinden itibaren bir sene 

sustur. lkramiyeei ( 120) lira. P ,t 
C - Dört ve daha yukan yafda yerli :farım kan ve eaf kan ar• 

ve kısraklara mahıuatur. ikramiyesi ( 110) lira. 40 
Meraklıların ve at sahiplerinin i~tirakleri ilan olunur. 18/'3/9 

-----------~----2_2_._2_4_._2_6, __ 2_s, ___ 3_o ___ ~--~ 

Jstanbul ~elediyesinden: ıc•~ 
Cf!rrahpaşa hastahane~de yaptırılacak polikilinik binası ıin~tı ruf ~ 

2arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşü bedeli .C9961 lira 7 kU. d~ 
ilk teminatı 3747 lira 12 kuruştur. Keşif §8rln.ame ve buna· müteferrı tJı'1' 
evrak 250 kuruş mukabilinde Fen işleri müdürlüğünden alınacaktır. 
5/ 4 1940 Cuma günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. l ft# 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihaleden 8 gün e""t ~ 
işlerine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticart! pt 
vesikaları ve imzalı keşif ~rtname ve projeleriyle 2490 No. lu kan~ ' 
hazırlıyacaklaıı teklif mektuplarını ihale günü :ııaat 14 te kadar 5')3) 
cümcne vermeleri. 21 25 29 2 920 ~ 

Ankara Polis Enstitüsü mödtirlütünd~:_wd 
Ankara Polis Kolleji Avan Proje müsa~ıııt 
l - Ankarada PoH:. enstitilsü yanın da inşa edilecek Polis kolleJı 1 

avan proje müsabakası açılını.~. . t ~ 
2 - Bu müsabakaya her Türk yüksek mimarı ile Türk yük..~k ııışaB _.k 

hendisJeri girebiHrlel'. bitııP' 
3 - Müsabaka müddeti 25 Mart 940 dan başlamak ve 25 Nisan 940 da 

üzere bir aydır. . l>t)lı fi' 
4 - Müsabaka talimatnamesi ve arsa vaziyet planı ile pı~am 1stan ı,,clt~ 

mir Nafıa müdürlüklerinden Ankaraoa yapı ve imar i leri reisliğinde) 
sfa olarak alınır. -22-23-24 969 <V 

izınil' Mıntalıa rıcaret Müdürlüğünden : 
Yapağı ihracatçılarının dikkat nazarına : resıııl 

lhraç edilecek yapağıları muhtevi balyaların üzerine vuru1acalc urıı 
marka ve işaretlerin ~ekil. renk ve eb'adı ile balyalarm milhürlenJJl~ tiJlct 
nizamnamenin 27 inci maddesi hükümlerine tevfikan, Ticaret vekA e 
tayin olunmuştur. .,eJ> 

AJ5kadarları:ı, l Ni~tm l 940 tarihinden itibaren ıneriyet mevkiine ~t jlı• 
olan yukarıdaki hususlar hakkında malumat edinmek üzere acele Iı. 
racat başkontrolörlüğiine müracaatleri. 102~ 

TİCAREr VEKALE!'İ İC TİCARET VMVflf 
MVDVRLiiGVNDEN : .. · · p~ıı-

30 Ikinciteşrin 1330 tarihli cEcnebi anonim ve sermayesi eshama ~.~ ~ 
sim şirketler kanunu» hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına ı~~rıd>°' 
rilmiş olan ecnebi şirketlerinden Doyçe Lcvente Linyc şirketinin 'fütit1 ıı· 
umumi vekili, bu defa miiracaatla haiz olduğu salahiyete binaen şirke ds\11 
mir acenteliğine şirket namına yapacağı işlerden doğacak davnlarda lt•;ı 
eden, edilen ve üçüncü §ahıs sıfatlarHc hazır bulunmak sn15hiyetini djaııı11 
olmak üzere Alman tr.basından Otto Fink1i tayin ettiğini bildirmiş ve 'f~ 
gelen vesaiki vermiştir. K~,fiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere ı.J -
görülmüş olmakla ilfin olunur. 1007 (540) ...---/ 

İZMİR DEF'J'ERDARLJ~JNDAN : dO,,. 
Ilya Pardonun B;.şturak şubesine olan emlak satış bedeli borcundan rıı~ 

yı tahsili emval ka>tunu hükümleri dairesinde haczedilen ikinci J{·~de~1 
tramvay caddesinde kain 374-5 eski 448 yeni sayılı ve 480 lira kıy.ıneU 111ii' 
dükkfuıı mezkur borclan dolayı idaı·c heyeti kararile 21 gün mUdde~~c .. ~ 
:zayedeye çıkarı1mı.5tır. Taliplerin 15 Nisan 940 Pazartesi günü sant 1 s-ı5l 
}ayet idare heyetine mi.ir:ıcaatları ilfın olunur. 24-2-9 992 ~ 

/' 
TURGUTLU 1CRA l\IBMURLU-

ôUNDAN: Dosya No. 1940-45 
Turgutlu icra dairesi zirde iki luta 

gayri menkul sat~ı açık artırması ilanı : 

. bili' fi!' 
lira kıymeti muhammeneli bil' 926 1' ~ 
ve )tİne tapunun tesrini evvel rs5~..ıı 
ve 38 cilt !l5 sahife ve 93 nUJ11~e~~ıl 
yukarıdaki eve muttasıl aynı et r 
tapuca hudutları sağı sahibi ~g pıJ~ -
ve cephe~i tarik ve nrkası 57 

41 
)!. r.'_ 

.ralı arsa ile mahdut tapuca 1 tc5ilı'jl 
santim tahtani iki oda ve bir aP 

11 
d 9 

ve önünde !halen 75 M.M ~ıvl~l' }>if ~r 
700 lira kı}"lneti muhammenelı 

1 
etıı;u 

tahtani ev: mezkur 844 nurnar~:rB ~~ 
f>y!am bankası kanununun ve 1 lı"1'.~ 
kanunu hi.ikünlleri dairesinde }<ı)ıı'tJ 
taksiti vermemesinden artık ij lı'~ 
muhammenelerinin yilzde yet~ ği!O • 
bulrnac;ını beklemeyE>rek zirdek~tı1111~ 
saatte turgutlu icra dairesinde r. ~ 
üzere açık arttırmnya konmuşt.ıı ve ~ 

[: 1 
müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri B O R S A müdürlüğündeki §artnamesi veçhile açık 

_ arttırmaya konulmu,tur. Muhammen ._ ______________ bedeli 200 lira olup ihalesi 5 / 4/940 

Alacaklı Izmir emlak ve eytam ban
kasına borçlu kemal paşa kazasının 
parsa karyesinde mukim eski belediye 
reisinin babası turgutlulu veysi oğlu 
lıımail hikmetiyc ait ipotf•kli zird~ki 
maa müştemilat biri bliyük diğeri kü
çük iki bap evleri mukaddema satılmak 
üzere açık arttınnaya konularak netice 
kıymeti muhamminelerinin yüzde yet
miş beşini bulmamasından 2280 sayılı 
kanuna tevfikan borç beş sene tecil 
edilerek borçluya tebligat icra edildiği 
halde birinci taksiti vermediğinden di
ğer taksitlerde kesbi muacceliyyet ede
rek tecil düştüğü cihetle umumi hüküm
ler dairesinde ve 844 sayılı emlak eytam 
bankası kanununa tevfikan ikinci art
tırmaya bırakılınaksıı.ın bir ay içinde 
satılması bu kerrc izmir icrasından bil
dirilmekle: bermucibi işar borçluya ait 
ipotekli elyevm ahmetli nahiyesi müdü
riinün kira ile tahtı i§gnlindeki inhisar
lar idaresi karşısında turgutlu tapusu
nun teı:ırinicvvel 928 tarih ve 43 cilt 130 
sahife, '194 numarasında mukayyet tur
gutlunun cami kebir mahallesi benemiş
benli sokağında tapuca hudutlıırı snğı 
5717 / 5718/ 5719 numaralı arsalar ve w
lu sahibi senet arkası 571, 5716 numaralı 
nrsalar ve cephesi tarik ile mahdut ev 
ile birlikte 181 metre murabbaı yukarı 
katta dört oda bir ufak salon ve bir 
ufak balkon ve bir kapu ve alt ka.tta 
tahtani iki bap kArgir mağaza ve önün
de 69 metre M kadar avlu ve avlu ya
nın& bir mutfak ve bir apteshane ve 
bir kömürlüğü şamil sağlam k§_rgir 3000 

Yukarıdaki işbu iki bap k~rgı~c'$Qı 
tani evler mezkur kanunlnr::ı ·uıU • 

0
1 

24 Nisan 1940 tarih çarşamba gı 08 \9 
15 de turgutlu ndliye binası nltı~etc ,;r 
dairesinde nrttım1ası yapılmak 11lltıt1 oy müddetle :ıçık arttırm:ıya 1<0 ., 

'ÜZÜM Cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede-
869 Esnaf Bank. sı 9 50 15 50 cekler 15 liralık teminatı iş bankasına 
174 j . Turaııto Ma. 11 lG yatırarak makbuzu ile encümene gelir-
151 S. Paterson 12 50 13 75 ler. 2 1, 25, 30, 4 959 ( 5 07) 

70 A. R. Üzümcü 9 25 9 25 
GO K. Taner 14 75 16 50 
26 ~evki Muslu 10 25 11 
20 Mehmet Muhtar 10 25 10 25 
17 P. Klnrk 15 17 50 
32 D. Arditi 11 50 11 50 
32 D. Arditi 11 50 11 50 

1419 YekUn 
537330 l Dünkü yekiln 
538749 t Umumt yek\ın 

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

ZAHİRE 
106 balya Pamuk 

5 ton P. Çekirdeği 
l 562 K. K. Badem 
260 çuval Susam 

45 

9 '15 
11 75 
13 25 
16 
18 

58 
3 75 

16 
]6 375 

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

Günı··k 

pazar 
Osnıan Bakkaloğlu 

Ticarethanesini gcnişletel'ck Pc~tc
nıalcıfarda l\linınr Kemalettin cad
ı.lesinde 72 No. ya nakletmiştir. 
Tanı ~ile keten ipliklerinin bütün 

numaralan."lı her eins sofra takım 
\'e örtüleri, havlu, bornoz çarşafiars 
•·e dokuma çeşitlerini hurad:ı ucuza 
'mlalıilirsiniz. 

19 - 21 - 24 1494\ ............................. \ ... , ...... . 

- Şehitler caddesinde turistik yollar 
idaresince yapılmakta olan yol döşemesi 
altındaki lağıma yeniden muayene ba
calariyle menfez kollarının yapılması işi 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve §art
nameai mucibince açık eksiltmeye ko
nulmuttur. Keşif bede1i 1500 lira olup 
ihalesi 5 I 4/940 Cuma günü saat J 6 da
dır. iştirak edecekler 112 lira 5 O ku
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

2 '· 25, 30 4 958 (508) 

Rahat iskarpin 

ıcın • Hilil Eczanesine uğramak 
lazım 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 

( Nasırol Kemal 
Nasır ilacı cidden saheserdir ,. 

ALTIN RÜYA 
Kemal Al!ta.ş lıolıuJarının içinde insana 

sal'qın l'üyalal' gösteren f euJıaJtide bir şey 
bilmem bu lıolıayu ben pelı seudlrn.. 

t .~ 
ur. ri.51. ,ıif· 
Satış peşin para iledir mUşte tilcw;.. 

teber olursa bir hafta mehil .;c r01< -~ 
Bu arttırma n eticesind" satış ~1~ bılçıl /ı 
tırnna yaJ'ıJaçnktır. Yüzde ~ki f1ıı5r'., 
kuruş iirreti dcllfiliye ve tec;lı~ bll ~ 
ve tapu hıırCJ müşteriyf' aittir. ~ bi' ıl 
ri menkuller üzerinde her }Uıngı ~r' 
kilde hnk talebinde buluna~ı~r dC ~ 
vcsaiklerile birlikte 20 gün ıciJl /ı~ 
dairesine müracaatları lazırndt~-~~ 
haltlc tapu sicilline müstenit 0 ııl~ı" 
payl~tırmadan hariç bırakılır· 1' Ol"'ıır, 
hırihinden itibaren ~artname açı~e ~~ 
ğundan talip olanların dellalB e~ 
gutlu icra dairesine müracaa~t) 
ilin olunur. 1018 ( 



__ Je MART P 
-%:iii • 

~ 2 NCt iCRA MEMUR-
, __ UNDAN: . 

1 ."t'Utekli bir ala~m temini istifası 
~ ~ arttırma suretile paraya çev
l . esine karar verilen' Ali reis mahal
esltıin 974 numaralı sokağında 15 taj 
b'1lllaralı ve 1559 ada ve 9 parsel sayılı 
f~du pilanda yazıh ~adı Ilyas v.ak
ll.ı n mukataalı 83, 75 terbiinde tama
t.s. 1200 lira. kıymeti muhaffi!Ileneli ev 
tl" 940 tarihine rastlayan Perşembe gü
~ saat 11 de Izmir ikinci icra dairesin
~ ıt§ağıda yazılı .şerait dahilinde peşin 

ra He satılacaktır. 
~~ - Satış 2280 numaralı kanunla al~-

ar olnıadığından icra k.Jınan arttır
~ satış bedeli satış isteyenin alaca
la rUclıanı olan diğer alacaklılann bu 
ı.,. !Yıi tn~kul ile temin . edilµı.iş alacak-

ı rnecrnuunaan fazhiya ve muham
~ kıymetin yüzde 75 şi tecavüz et
~ Şartile en ço'k arttırana ihale yapı
~ ktır. Bu arttırmada ·böyle bir bedel 
bq e edilem~ en çok al"ttıranın taa~-

dU baki kalmak üzere arttırma 15 
~ tenıdit edilerek 17-5-940 tarihine 
~Yan Cuma günü aynı saatte yine 
Ço\ anlı alacakları geçmek suretile en 

? arttırana ihale edilecektir. 
rıı - Arttırmaya çıkarılan işbu gayri 
ta e:n~ulün arttırma şartnamesi 19-4-940 
it "!ıinden itibaren icra dairesinde her 
ıa:n görebilmesi için acı"k bulundu"nı
~1 lttır. 'Ilanda yazılı oianlardan fazla 
1\ Grnat almak isteyenler 11266 dosya 
...,llnıarasile memuıivetimize müracaat 
"ı..tehilirler, • 
r 3 

- A:rttırmaya iştirak icin yukarıda 
~lı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde 
tn..'- 'Veya mint bir bankanın teminat 

ıtlubu verilecektir. . . 
lli.4._,.._ lpotek sahibi alacaklılarla diğer 
• Gtdaı lann ve irtifak hakkı sahiole

::tn gayri menkul üzerindeki haklan
~aı:susUc faiz ve masrafa dair olan id
at .:ını l5bu ilan tarihinden itibaren 
likt gun içinde evrakı müsbite1erile bir-

e memuriyetimize bildirmeleri icap 
~· Aksi halde hnklan t.apu sicillile 
lh~-t olmadıkça satıs bedelinin payla'l
~ndını hariç kalırlar. 

S - Gösterilen günde arttırmaya icıti
:: edenler arlbrma şartnamesini g<:r
la ş ve lüzumlu malumat almış "~ bun
oLrı taınamen kabul etmiş ad ve itibar 
•u.nur 
~~ .....:. Gayri menkul kendisine ihale 

nan kimse derhal ihale bedelini ver
~ ihale karart f~$h olunarak icra 
~ Ülas kanununun 133 neli maddesine 
~U) e. muamele yapılacağı ve gayri men
~ ı~bu ilan ve gösterilen arttırma şart.
~ dairesinde satılacağı i'lan olunur. 

IZMtR AHKAMI SAHStYE 
~~ HUKUK MAl-l~~NtÇ,~tN-
'° ~İrin Oruç teis mahallesinin çirkin 
sjıtgında40aa) ılı evde mukim iken ölen 
~ lltnon kızı Udi Rahelin türk medeni 
~ tltınunun S 34 ncü maddesiM> teovfikan 
"- dan İb"baren üç ayda varisleri sıfah 
'1l l'llıniyderini T~mt vesı a ile mah:ke
t fye bildirmediltleri takdirde metruU
.. "lrıırı. f\aüneye de•İr edileceğinin ve bir .. ,. .. 
it •Çınde ıtlac•klannı ve borçlarını mah-
~~eye kayt ettirmeyenlerin hakları nah itibara alınmıyacağı ilan olunur. 

Pari.s lalıiiltainJen 

~eSIPmôÔIÜÔiaf 
llastaiannı her gün saat dokuz

dan ihôarcn ikinci Beyler, Numan 
~de sokak numara 36 da kabul 

er. (Telefon 4133) .. 
lt.J iZMtR 1. iNCi iCRA MEMUR-
.~~NDAN: 

bo lrnitdc tüccardan Osman Nuriye 
~rçJu Mehmet kw Hava Cenanın ta
~ 11Un 1 1 5 pafta 6 3 7 ada 4 3 parselde 
llQ}'ıtlı .SaJhane ttamvay caddesinde 5 32 
tıı 'ıl>lıtılı sahilde tan ve fevkani 7 oda, 
~ ak_ heli. banyo, elektrik ve su te
~hııı .havi maa müştemilat 5000 lira 

..ı ·• lllctı muhammendi bir bap hanesi 
'"41r~ ... :-d '-•UL. c açık arttırma suretiyle satıl-

I na ltarar verilmiştir. 
~ - Bu gayri menkulün birinci arttır
be ~25 / 4 /940 tarihine tesadüf Pef1Cm
~nij saat 1 1 de yapılacaktır. Bu art
\>crild~~ muhammen kıymetin % 75 şi 
'- Jguıdc ihale yapılaca1c aksi halde 
1 O~s 0 n bq gün daha temdit edilerek 
'<lat /940 tarihine müsadif Cuma günü 
tel • 14 de en çok arttırana ihale edile-

ıttır. 

İtibı - Şartname 1/ 4 /940 tarihinden 
tır. 3-tcn herkesin görebilmesi için açık· 

hll: :- Bu gayri m~kul üzerinde her
rrıa!1 bri hak iddia edenlerle faiz ve 
bite! a~a mütedair iddiaların evrakı müs-
20 ~e birlikte tuihi ilandan itibaren 
ltıC3~1.J~ İçinde~a'iremiz.e müracaat edil
Ci1Jc1 .~a~ıındır. Aksi halde haklan tapu si 
h.~ı b sabit olmadıkça payla!!madan 

4 •nıltılacakrardır. 
J>el' - Taliplerden % 7,S ni.hetinde 
11ıi"-akçası veya milli bit bankanın te
.,~ .t tncktubu aranır. Gayri menkulün 
lij: "e riisurnu borçluya % 2,S del
t~n. e "c ferağ ve teslim ha.rçlan müş-. .,.e •. 
l'rıat aıtür. Taliplerile daha fazla malu-
939 /.)~lrnak isteyenlerin dairemizin 
iJ4rı l 45 No.lu do!l'}'asına müracaatları 

0
unur. 1016 (543) 

EC.ZACIBAŞI 

ı. Parfümeri 
Kolon ya ve Esansları 

Tabii cicek kokuları • • 
Yağsız Kremi .. Acı ·bademli gece kremi 

gördüğü emsal&iz rağliet kıymetine 
en kuvvttli delildir 

Podraları~ 
•••••••••••••••••••••••• 
Emsalıne her cihetce faiktir. Dört renk - . uzerıne 

Sac su vu ve Bri vantin: • 

Sac hıf zısııhh ısı icin Y ır.:ıtılm ! atır · . . ~ 

DEPO: 

Şifa 
Eczanesi 

2422 

Fabrika: 
Beyler Sokağı 

3232 

Satıf Ticarethaneleri 
AKHİSAR: 
Eczacı Hayri Çelikoğlu 
ANKARA: 

Kemal Kutan - Çankaya Eczanesi 
Şark Merkez Ecut deposu 
Hıfzı Çadırcı - Çadırcılar Bonmarşesi 
Talip Arif - Ege Eczanesi 
Ziya Akse! Ticarethanesi - Saman 

1 • 

Lütfü •Halk Eşya Pazan 
ANTALYA: 
Rasim Gürel - Birlik ~erakki şirketi 
BALIKF.sİR : 
B~haettin Serpen Tuhafiye ~az.ası 

. BAYINDIR: 
ZekeriyE\ Arslan Ticarethanesi 
Setir Soysal - Ucuzluk pazarı 
BANDIRMA: 
İbrahim Can ıticarethanesi 
BURSA: . 

İsmail İpek Parfümeri evi 
DİNAR: 
Eczacı Yakup Alatağım 
ESKİŞEHİR: 
A. Başören - Köprü Başı 
Sadri Şaylan - Sıhhat.. ecz.anesi 
FEmh~: 
Hüseyin Türkmen tuhafiye mağazac;ı 
Hasan Rasit oğullan ticarethanesi 
İSTANBUL: 
Hüsc;in Hüsnü - Karaköy ec:r.anesi 
Ahmet Remzi T.uncay ~ Liman ~zan 
Liman Kooperatif şi.rketi 
Ali Tecimener - Beşiktaş 
İ. K. Can - Bahç~knpı 
Yeril Matıar pazarı - Beyoğlu 
Eczacı Cevat - İstiklal caddesi 
KASTAMONU: 
Hamit Aksan - Mektepliler pazarı 
KONYA: 
Cansu Kardeşler - Sebat ticaret evi 
MALATYA: 
Avni Losyon evi - Postane caddesi 
MANİSA: 
Ziya Özcan - Okullar pazarı 
MERSİN: 
Hüseyin Hüsnil - Konya pazarı 
Tevfik Göktuna - Halle eczanesi 
NAZİLLİ: 
Eczacı Hamit Boyl!r 
Zeki Dikmen tuhafiyeci 
İsmail Ülgen - Ülgen ticarethanesi 
ÖDEMİŞ: 
Hüseyin Avni - Tuhafiyeci 
SANDIKLI: 
Hüseyin Kazım &-zanesi 
TURGUTLU: 
Kemal Üstüner - Sağlık eczanesi 

.·. : · .~-~ : ···~ .. . ......... ..,,.~ •• f · ' · -· • 

&~7"'/7~ 
Biriod Sınıf Mütahassıs 

Ur. Oem;r Ali 
KAMÇIOGLV 

Cilt ,.e Tenasül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedarileri 

ESAS NO: 

55/7-1 

56/11-56/ 12 
136 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
lzınir - Elhamra Sineması arkasında 194 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 272 
111r11w•ı·u..,..-~x/'"Al7Arl!'~ 

tZMIR ASLiYE MAHKEMESi 287 
2 NCt HUKUK IUKtMUGt: 

ve Eytan1 · Bankasından: 

YERt 

İzmir Saman iskeleai 
mimar Kemalettin 
caddesi. 

NO.SU 

5 

,. » > s 
Manisa şehitler ma- S 7/ 52-51 I 11 
hallesindc 
Turgutlu Manisa 4 

cad. Gönül sokak. 
İzmir Güzelyurt ·5 

mah. Azizler sokak. 

NEV'l 

Oda nısfı 

Beş oda 
ev. 

ev. 

ev. 

İzmir Dolaplıkuyu ev. 

DE.POZiTOSU 
IÇlRASl T. L 

f50.-

435.-
90.-

66.-

251.-

100.-

22 '50 

65 
13 

9 

37 

1 5 

25 
50 

90 

65 

00 

lzmirde Eşre.fpaşa Hatay caddesinde 
35 sayılı evde 7..cliha Maide ÖZgirgin 
tarafından lzmirdc Alsancakta Mesudi
ye caddesinde 7 7 sayılı B. Hasanın aile 
evinde 20 sayılı odada Abdullah Gani 
Özgirgin aleyhine açılan boşanma da· 
vasına mütedair dava arzuhali suretile 
davetiye varakası müddeaaleyhin ta· 
hakkuk eden ikametgahının meçhuliye· 

mah. Kayabaşı sokak 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 30/ 3/ 940 Cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak 

tine mebni lzmirde çıkan Yeni Asır ga
zetesinin 1 7 /3/940 tarihli ve beşinci 
sahifede ilanen tebliğ ve 22/3/940 ta
rihinde Cuma günü saat 1 O da mahke· 
meye gelmediğinden müddeaaleyh Ab
dullah Gani Özgirgin hakkında muıı
melei gıyahiye icrasına ve muhakeme
nin 5/4/940 Cuma günü aaat 1 O a ta
likine karat verilmiş ve wıulen tanzim 
kılınan gıyap kararnamesinin bit sureti 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan müddeiaaleyh AbduJliih 
Ganinin tayin olunan gün ve saatte 
mahkemede hazıt bulunması veya bir 
vekil göndermesi abi takdirde bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu· 
nu~ · (536) 

l L l t1•=-

00KT0R 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Hastahklan Mötahassısı 
BEKLİN n KÖLN ÜNİVElt

SiTESf SABIK ASiSTANI 
Hasta1anru İkinci Beyler Numan 

zade sokak 5 N o. da her gün saat 
birden sonra kabu1 eder. 

~ TEI~EFON: 
EVİ: 

~·--·· • 
3453 
3'59 

1 -

üzere arttırmaya konulmuştur. 
1 - istekli olanlann hizalarında 
2 - Müzayede sırasında verilen 

nisbet dairesinde tezyid eylemeleri 

yazılı depozito akçalarını veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 
bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depoz.itolarmı 
ve mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri . 

SIHHAT VEKALETtNIN RESMi RUHSA TiNi HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, oış aerı
larmı, ROMATİZMAsan· 
cılarmı SİN$, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCVK 
algınlı~ karp mtles· 
sir iliçtır. 

tc:abmda aiincfe 1 - 3 kate 
.ı.n... Her Eaaaede balwmr. 

İzmir Vakıllar müdürlüğünden: 

Evkafı ınülhakndan kara Osman oğlu Hanının ve ınüştcmilaunın tamiratı 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 

İhale 8/ /4/940 Pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idaresindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1729 liradır . 
lc:tiyenler yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı ihaleden evvel nakden '\'e

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

979 (544) 

w. F. Henry Van der Zee 
VeşürekAsı 

AMERİCAN EXPORT UN~ tNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER \rapuru 24 martta bekle
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlannda 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 mnrlta bekleni
yor .. 

D. T. R. T. - BUDAPE.ŞT 
RUDAPF.ŞTE tçlN 

KASSA nıoförü %3 martta bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CAVARNA Mot. 5 Nisanda bekleni-

yor. • · 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

İÇİN 
A TID Vap. 28 Marta doğru bekleni

yor. 
Vapurların kim ve tarilılerl hakkmh 

hiç bir taahhüt ahnmn. 
Vapurlann hareket tarthlmyte na._ 

lunlardakf de~ikliklerden a~nta me
ruliyet kabul etmeL 

Daha faila tafalüt i~ ATATORK 
caddesi 148 No.da W. l'. Her.uy Van Der 
Zee n Ş.ı. Vapur acentalıtına mllnca
at edHmHI rica olunur. 

ftl.U'ON : Z807/2MI 

SPERCO VAPUR 
ACENl'ASI - .. -# 

ADRIATIKA SOSYETA ANONlllA 
Dt NA vtGAZYOSE 

FEbERICO vapuru 25:26 Mart tari· 
hinde Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir. 

ADIGE vapuru 25-26 Mart tarihinde 
beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
iımnnlnrına hnreket edecektir. 

CITTA Dl BARI motörü 26-3-40 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli 
ve Cenova, Marsilya limanlanna hare-
ket edecektir. . 

ZARA vapuru 3-4-40 tarihinde gele
rek ertesi günil saat 5 şe doğru Pire, 
Brindizi, Zara, Fiyurue, Triyeste ve Ve
nedik limanlanna hareket edecektir . 

CITI'A Dl BARI motöril 9-4-40 ta
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya ~t edecektir. . 
CİLİCİA vapuru 20/ 31940 tarihinde 

gelerek doğru Cenov~ya hareket ' ede
cektir. 
DİANA vapuru 2613/94-0 tarihinde 

gelerek doğru Venedik, Triyesteye ha
reket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada $im.alt ve cenubf Ame-

. rika limanlanna hareket Men İtalia 
Anonim seyriseiain .şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket edea LLOYD 
TRİYESTIN O anonim seyrisefain ~r
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALB 
KU!\tPAN\'ASl 

MARS vapuru 23--3-40 tarihinde bek
lm:ımektc ı0lup Anvers ve Hollanda li
ınanlal"ına hareket edecektir. 
· ACHILLES vapuru 10-4-40 tarihinde 

beklerunckte olup .Ar\•ers ve Hollanda 
limanlanna hareket edecektir. 

MEROP vapunı 30/ 3/ 940 tarihinde 
beklenmel.."te olup Anvers ve Amster
darn limanlarına hare.ket edecektir. 

ROMANYA SEYRİ SEFAİN 
KUMPANY~I 

SERVICE MARlTIME ROMANIA 
SUCEAVA vaouru 6-4-40 tarihindt 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenı>va Ji. 
ınanlnnna hareket edecektir. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayısiyJe navlun ve 
hareket tarihlerinin kat't olmadıbru ve 
bunların hi~ bir ihbara lilzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu tıu.rustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri ri<'a olunur. 

Daha fazla taf~llftt icin Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mllracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
............................................ 

.. 

OLİVIER VE 
$UREKASI l.'l'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees ~n~ 

TELEFON: 2443 

: Lonclra ve Uverpol hatlan için 
: piyasanın ihtiyacına gö~ npurla
: rımız sefer yapacaklardır. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UMDAL 
UMUMİ OENtz ACENTALllU LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
'e .rük kabul edecektir. 

LOVCEN vapW'U 19 lı.fartta' Kösten
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triycste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLASı 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevrork hnttı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul ebnekte
dir. 

Gerek vapurlArın muvasaltt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve oavlunlan bak
kın<La acenta blr teahhUt altına ıiremeı:. 
Daha fazla tafsHlt almak için Birinci. 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi <lenlz Actntalığı Ltd. müracaı t 

edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4072 MUdilrlyet 
Telefon : !171 Al"enta 

DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMIR MEMLEK~'J' 

RASrANESI DAHfı..trB 
MVrABASSISI 

Muayenehane: İktnci Beyler v.Jbll 
No. 25 TELEFON: 3956 

Z AY t 
8 / 11 / 939 tarihinde Ber2'ama zira.C 

bankasından aldığıız'.ıız hesabı cari cüz
danını kaybettik yenisini alacağımızdal( 
eski!!İnin kıymeti yoktur. 

Dikili çocuk esirgeme kurumu 
Ba§kanlığı 

1005 (539) _., .. 
... ' • .4 ............ ; ... , lı / . • ... . • 11 -.. .. .. • • ·· - • • 

fOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL, Knnııı en hayati kısmı olan kırmızı yu\'arlacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri tanlandH'nrnk nsabi buhranları, uylcnsuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, 

barsak tcnıbelliğinde, Tifo, Grip, Zatürricye, Sıtma 11cknhatlcrindc, Bel ge,·şekliği \'e ademi iktidarda \'C kilo almakta 
sn,·anı havret faidcler temin eder. 

FOSFARSOL'iin: Diğer bütün kun·et ~unıplnrından iistiinUiğli DEVAl\ILI BİR SURETLE KAN. KUVVET. İŞTİRA 
TEMİN ETl\IF..Sİ Ye ilk kullnnanlarda hile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhlıat Veldıletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ecr.anede bulunur. 
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Diplomati Vaziyete Göz Gezdirelim 
Almanyanın yıldırım tesiri yapacağını iddia ettiği şu dünyayı hayretten 

hayrete düşürecek olan hadiselerden hiç biri baş göstermemiştir 
Faris, 22 (Ö.R) - Diplomatik vazi

yet Paristc şöyle tdfiltki edilmektedir : 
Bir çok fedakarlıklar babasına Al

manyayı, Finlandiya harbinin nihayet 
bulması gibi memnuniyetli bir netice
ye kavuşturan Moskova muahedesinin 
ferdasında, Hitler dipkmasisi artık yu
muşamış telakki edilen Skandinav 
memleketlerinden dönerek A vrupanın 
c:enubunn doğru istikamet almı~. 

GÖZALICI BİR MÜLAKAT 
İlkönce Brenner millakatı oldu.. Te

menni edilebileceği kadar gözalıcı bir 
mülfıkat, sonra Berlin sansasyonel (Son 
derece meraklı) hadiselerin pek yakın 
olduğunu bildirdi. Yıldırım tesiri yapa
cak hadiseler .. Almanya, bunlardan ha
\;crdar olunca. dünyanın ne kadar hay
:rt!te düşeceğini tarif için artık söz bula-
mıyordu. . 
HİÇ BİR SÜRPRİZ BEKLENMiYOR 
Doğrusunu söylemek lazımsa İtalyan 

ı:azetcleri daha ihtiyatlı davrandı. Ger
~i bunlar da llitler - Mussolini görüşme
sinin tarihi ehemmiyetinden bahsettiler. 
fo'aknt hiç bir sürprU, hiç bir ııTiyatro 
,1arbesi" heklenemiyeceği hususunda 
mükerreren ısrar ettiler. Bu gazeteler 
bize esasen bildiğimiz bazı noktalan tck
ınr etmekle iktüa etmi }erdir : 

İtnlvnnın mihvere sadıklı'<ı, Diiçenin 
Jlitle;Jc dostluğuna sadakati ve İtalyan 
Jıükümetinin muhariplik harici siyaseti. 

Bazı habercilere inanmak lfızırnsa, Al
man diplomasisinin dünya~n 'ndettiği 
hu heyecanlı hadise : Bir kaç günden 
beri bahis mevzuu olan meşhur Berlin 
Romn - Moskova müselle i anlaşmasının 
~kdi olacakmış.. Bu ani manın hedefi 
c:cnuhu şarki Avrupadn arazi statüko
sunun muhafaza ı obcnk \oC anlaşma 
hl'r tiirlü askeri ittifak fikrinden uzak 
kalacakmış ..• 

ALl\IANY ANIN İŞLERİ 
Bu ihtiyatlı sözlere rı:ıgmen, i.şlerin 

inandırmak istenildiği derecede iyi yU
riimediği zannedilmektedir. Almanya
mn, gıda maddeleri ve ham mndde te
dariki hususunda en hayır]ı neticeler 
beklediği böyle bir anlaşmanın tahak
kukunu istediği ~üpheli değildir. Fakat 
1talyanın - Bilhassa huzur politikası ta
kip etmek niyetinde olduğu bu Avrupa 
mıntakası hakkında - Sovyetlerin imza
sı yanına kendi inuasını kaymağa ikna 
edilmesi daha az muhakkaktır. Nihayet, 
Finlandiya ilhakı ile iştihası artan Sov
yet Rusyanın, yalnıı: Almanyanın men
faatlerine hizmet için kendi ellerini bağ
Jamağa razı olması ve Besarabyaya göz 

~!*'!'r~~~~~!XM.~r.-?1f.'?t.t!.?1.?f.f.~'!.?t-?!.v:t.?t.~W..??.~'!m.~~.~ffif!t.*1'.:.'.~.-.:a::s."t •••••••••••• .z .. .s ... •.ft •• t •••• i ••••••• 1r, 
Berlin -Roma -Moskova Müsellesi 1 
H1tlerin itina ile hazırladığı bu eser bir fiyaskodur. Hazırlanan 

. 
• 

anlaşmanın hedefi c~nubu Şarki Avrupada giiya arazi statü
kosunun muhafazası olacakmış.. Fakat ltalyan gazeteleri hala 

Moskovaya karşı en ağır bir lisan kullanmakta devam ediyorlar 
uAVEHİRE» gazetesi dix or lıi: Eğer Sovyet Rusya rıınayı tecavüz etmelı ve nüfuzunu Alı· : 
denize yaymalı niyetini gösterecelı olursa lıerpiç ayalılı Bolşevllı ejderi FAŞISr irALYA : 

············~·1···~'!.!.~:1~·1_~·······················~~~.~~~ .. ~~~,~ •• ~~.~~~~.~~~~~~.~~~:::~~······················~········~·,·~·····~~~~·········~ ~Y;l";o• "-/1'~..Ati-ll'lfQ'..XV~./,/.LL/,JZ/.//V /~/i/.././L//// (/~'/://// / //.,/ /.; ~/i.NJ"'.• . ;oS b t ı T T meeı•D'~~./.V-'.'.l'J..:.<.A'/...J"'~~-9~ 

dikmiş olan emperynlist hırslarını ter
ketmesi hiç te eld~ bir sayılamaz. 
llİÇ KiMSE ALDANMIYOR 
Ve en nihayet, en ziyade alakadar 

olan memleketlerin, yani böyle bir an
lnşma ile sözde hudutları garanti edile
Iecek memleketlerin Almanyanın vait
lerine ve bunun ifade ettiği manaya ku
lak asacakları henüz ispat edilmemiştir. 

-
Garp cephesındc lngiliz ba1mye nazırı ve ba§ktımaıı.danı askerleri teftişte 

ALMAN RADYOSUNUN İTİRAFI mek ve nüfuzunu Akdenize yaymak ni
İtalya hakkında, iyi biliyoruz ki, B. l'etini gösterecek olursa, Kerpiç ayaklı 

Mussolini Hitlerin muhakemeleriyle Bolşevik ejderi, İspanyol haçlı seferi
Sovyet Rusya aleyhindeki itimatsızlığı- r.in galipleriyle bir daha karşılaşmakta 
nı azaltmamıştır. Alman radyosu da bu- gecikmiyecektir .. • 
nu itiraf etmiştir. Bolonyadn çıkan Ave- 1 Sovyet Rusyanın vaziyetine gelince: 
ııire gazetesi şu satırları yazmıştır : Bu memleketin şimalde Skandinavya 

Anti - Komintenı anlaşması, evet! ... memleketleri arasında tedafüi bir pakt 
Eğer Sovyet Rusya Tunaya tecavüz et- akdine muhalefeti ayan beyan gösteri-

yor ki Sovyel Rusya İzvestiya gazetesi
nin •Sulh siyasetin diye tarif ettiği bu 
hattı hareketi bırakıp ta hakiki bir ya
tıştırma yoluna girmeğe hiç mütemayil 
değildir. 

MOLOTOF BERLiNDE Mi? 
Hatta B. Molotof un Berline geleceği 

teeyyüt etse bile bu ancak müzakerele
rin başladığını ispat edecektir. 

Fraosada 

Gazeteler çok heyecanlı neşriyat yaptılar. B:r gazete 
urıutmayınız ki harp içindeyiz .•. , diyor ki: "Baylar, 

Faris, 23 (Ö.R) -· Nazırlar meclisi
ııin sr'\t 20 deıı 21.30 a kadar de\·am 
t'den toplantısında knhinenin mebusan· 
<lakı mutlak ekseriyetle ittifak ederek 
vazifosınde devam edeceği bildirilmiş
tir .• Kabine fızalanndnn ve müsteşarlar
dan bazılarının istifalarını verdikleri 
tınkkındaki şayialar ac;ılsızdır. 

Bu münasebetle m.·~edilen beyanna
mede deniliyor ki : 

Londra, 23 (ö.R) - Fransada kül
liyetli mikdarda imal edilen yeni tip bir 
avcı tayyaresi hakkında Londraya şu taf
silat gelmi~tir: Hava muharebelerinden 
şimdiye kadar Meserşmit Alman avcı 
tayyarelerine faikıyetini isbııt eden Fran
sız avcı tayyarelerinin en mükemmel ti
pidir. Bu tayyare hem süratli, hem sağ
lam olup her türlü havaya dayanıklı ve 
en ağır silahlarla mücehhtzdir tayyare
ler imal edilir edilmez fııbrikaya bitişik 
hava meydanında tecrübeleri yapılmakta 
ve derhal cepheye sevk olunmaktadır. 

EN BAŞTA TÜRKİYE VAR 
Şimdi &ıakadar memleketleri göıd~ 

geçirelim : En başta Türkiye var ... 
Türkiye ki, hattı hareketi Balkan ; 
tantının battı haNketini idare eder. 
ra en esaslı bir sevkülceyş mevkilnİ\': 
gal etmektedir. Onun üzerinde, 
Papen tarafından teşt:bbüsler yapılınak· 
tadır. Fakat Finlandiyaya karşı Sı:i 
dinav memleketlerinin hattı barek~ 
en büyük bir şiddetle muhakeme ~-....; 
olan Türk dostlarımız takip e~· 
hattı harekette sabittirler. Alman sef~ 
nin iddialanna kl'r,ılmıyacaklan m~. 
kaktır. Ankaranın müzaheretiyle Şat d 
ta yerleşmiş olan Veygand ordus~a. 
bazı propagandacılar Türkiyenin eı:DP" 
yetine karşı bir tehdit gibi göste~i~ 
Halbuki tehdit değil, teminattır. Tür 
ye bunları çok iyi biliyor .• Kudretli ff 
her ihtimale hazırdır. _ ... 11. 
BİR PANİK HAVASI YARATIWV. 
İÇİN... ., 
Şu ayni propag<mda dünkü gün \ 

uydurma haberleri öıiaya çıkardı : İta 
ya Yugoslavyayı ıa~yik etmiş. Atrnaıt• 
ya Romanyaya bir ültimatom gönder' 
miş .• Bu rivayetler hic şüphesiz bir :;ı 
nik havası değilse de bir endişe ha & 

yaratmağa matuftur ve haddi zatı.ııd 
böyle bir atmosferin müzakereye rnusa· 
it olacağı ümit edilmektedir. ışıı 

Zira, bu mesele üzerinde koparı re 
bütün yaygaralara rağmen, müzake 

11 
ile takip edilen biricik heöef şudur : 'it 
öyle, ya böyle, yani ister vaitlerle, i.Ste" 
tehditlerle cenubu şarki Avrupa rneJ1'1 
leketlerini Almanyaya mal vermeğe dıt• 
ha mütemayil kılmak .. 

Bunun bir delili de doktor KlodiY.~: 
&un BUkreşteki iktısadi taarruzudur. i e 
tiyatlı, dalgalı bir taı.ırruz ki sebat '

11 
ısrar meziyetini haizdir. Çünkü da14c 
markm leye göre kıymetini arttırma ' 

.J{ı.J• Bohemya ve Moravyayı Alman - ,
11 

men kleringine ithal etınek,.AlmanY~\ 
gönderilen Rumen mallarının esas fıa 
!erini indirmek Alman taleplerinin şiı~: 
diki halde esasını teşkil etmektedir. ~ ·e 
tün bu Alman müddeiyatının ta,·51~ 
şeklinde ortaya atılması manidardı~.. J· 

İşte, Berlin - Roma - Moskova museti 
lesinin teşkiliyle Bcrlinin bu hareket 
takviye etmek istediği bedihidir. Falc11

• 

şu hakikat te ortada kalıyor: Alman~ 
nın maksadı bazı memleketleri ken 
hayat sahasına sokmnktır ve bu rneı1l~ 
leketler bunun ne demek olduğunu çO 
iyi bildikleri cihetle böyle bir mane":1'a· 
ya müsaade etmiyecekleri şüphesizdir· 

.Nazırlar heyeti meclis tarafından 
verilen reyden mütevellit vaziyeti tet
kik etmiştir .. Bu şerait dahilinde hükü
met reisi hali hazırda meclisin mutlak 
ekseriyetinden rey alan hükümetin va-
7jfosi mesaide devam olduğu neticesine 

Nevyork, 23 ö .R) - Ouglos tayya
re fabrikası 70 tonluk muazzam bir 
bombardıman tayyaresinin inşasını bitir
miş gibidir. Bu tayyare Atlas Okyanusu· 
nu bir tek uçuııta geçip geri dönme ve 
30ton bomba taşımağn muktedirdir. Şim 
diye kadar yapılan bombardıman tay
yarelerinin en ileri giden. Tecriibc uçuş
ları bir iki ay sürecektir. f Iareket sahası 
resmen 1 O bin kilometreden fazladır. 
Amerikanın meşhur «uçar istihkam> tay
yaresinden 4 tel daha büvüktür. Kanat-
larının geni.,Jiği 65 metredir. Bir milyon Hır lngı .. - ı'ayyaresi 
dolara mal olacaktır. Fakat seri halin· ı in bilir. ı leri bitirilince 

· pıı•İl 
mühim mikdarda '' 

varmı.ştır .. • 
Faris, 22 (Ö.R) - Akşam gazetelel'.i

nin tefsirleri haH'ı Pol Reyno kabinesinin 

de yapılırsa imal masrafı 300 bin dolam ~ lüttefikler bu tayyarelerin tecrübe- yapacaklardır. ~ 
_...;._ ________ ·~-----~-~-------------

ıeşc-kkmu ve mcbusan meclisinde pek Roman ya .. lngilterte 
wıf bir itimat reyi kazanmasına rağ-
men, ıktidar mevkimde kalması ctra- Ticaret anlaşması 
r d d M 1• E d Gali FRANSIZ KABtNESt ERKıiNI ın a ır : ese a • ntran• a us Loııdra, 23 (A.A) - Bükreşten Daily 
şunları yazıyor : lili B. Reynonun istifası haberini Alman YUksek meclis gizli komitenin 9 nisan- Telgraf gazetesine bildiriliyor : 

Pol Reyno iş başında kalmağa karar radyosunun pek acele ederek ve pek oa içtimnını temin etmiştir. Siyasi ıne· Rumen hiikümeti Romanya ile İngı'l-

Fransız milleti zafer yo
lu oda azimle doludur 

\ CJ·mı·rlır· ı· ... 1• tı · t• ş· d' 1 yap- fazla sevinçle bildirmiş olmasıdır. sele hi,. şüphesiz bu komitede dış vazi-°'' · .3 e nıs ır.. ım 1 ne er ... tere arasında yeni bir tediyat itilafı ak-
mnğn muktedir olduğunu ispat etm~1 Hülasa : Ecnebi memleketlerde ta- yet ve hükümctirı ilk icraatı bakımın- ---------..x*x de 
kalıyor. Harp komitesi bugün ilk defa kundan ziyade şefin şahsına dikkat edil- dan nihai surette halledilecektir. detmek üzere yakında Londraya gide- Londra 23 (ö.R) - cDeyli Telgraf> gazetesi Fransız mebusan meclisin 
olnra toplaruyor... Metodlnn değiştirip miştir. Pariste ise takım, şefin şahsıru Ordrc gazetesindt? Bure Faul Reyno cek olan Rumen ticaret heyetinin aza- yeni kabinenin beyannamesi dolayısiylo yapılan mUnakaşaları tefsir cderkefl 
dcğıc;tırmediğini göreceğiz .. Zira herkes görmeğe mani oluyordu.. knbincsinin parlamentoda iyi bir rey smı tayin etmiştir. diyor ki: . de 
m<'.;elenin bwıdan ve yalnız bundan Paris, 23 (A.A) - Kabinenin mccli- nlmadığını mü~ahede ederek diyor ki: cFransı7Jar son derece vatanperver olup kendilerine usuller dairesın 1" 
ibar t olduğunu be)an etmekte mi.itte- sin önüne çıktığı celseleri takip eden Fransada bir adam aranır, fakat bu- nı istiyen bütün Fransızların ekseriye· hareket eder]er. Bnz.an aralarında parti ihtilMları olsa bile bu hal FraJlS t1 
:fiktir. günlerde olduğu gibi bugiliı de Paris lununca da cesaretini kırmak için çalı- tidir. Cümhuriyetinin selameti için bir tesanild yaratır. Fransadn şimdi ehemrniYel~ 

oParıs _ SU\·ar• şunları ynuyor : matbuatı meclis müzakereleri ile neş- şılır. Milli birlik henüz ayaktadır.. Ve Eko Dö Pari diyor ki: •Bay Reynonun haiz olan yegane şev harpta· ve Fransız milleti zafer yolunda mania çıkarı 
Harp, kabineyi is başında kalrmığa gul olmakta ise de tefsirlcr•JPn daha P. Reynonun vazifosi ağır olacaktır. An- bir sözü bir progrdmdır: Başvekil : masına mii.c;aade etıniyecektir.> 

mecbur kılan sebebin ta kcndisiclıı·. Şim- :z.iyade her gazetenin kendi dahili siıra- cnk Klemanso da 1917 de iktidarı eline ·Fransa topyekun bir harbe girmiş- Belçı·kadan ltalyaya ko·· mu·· r nakliy• 
diki vnzıyetin vehamfti knbine için ik- ııet temnyülü sızmaktadır. aldığı zaman vazifcsı bundan daha ha- tir• dedi.. En büyük hakikat budur. 
tidar mevkiinde durmağı bir vazife ha- Bu kabine buhranı harpten beri ilk {if değildi ve o zaman Almanya kendi- Fransa devamlı ve ahlaki bir sulhun • d 
lınP <;Okmustu. Başvddl üzerinde miıes- buhrandır ve bazı f(azl'telcr bazı mc- sini harbi kazanmış zannedebilirdi. Fa- hakiki garantilerini elde edinceye kadar tı memnun 1 yet uyan 1 r m ıştır 
"lr olduğu çok muhtemel olan di~er sa- busları bu işe kafi d.•reccde ehemmiyet kat kaybetti. harpte de\•am etmek a1.mindedir.• 
ık t ecnebi matbuntıdır. Bütün bu rn· \'c>rmemiş olmakla itham etmektedirler. Fivaro gazetesinde Onnesson diyor ki: (Pöti Jurnal) dünkü mebusanda x*x . fli! 
zct lf'rin Pol Re~nu .ıdı üzerinde ittifak İştl' bunupn icindiı· ki Petit Journalde Hükümet iktidar .nevkiincle kalmıştır. harpten e\'velki feci sahneleri hatırla- Briiksel n (A.A) - Confiden:r.ia vapurunun 9000 ton Belçika kömUriı ctt 
<.ttiklerını itıraf dm~k lfızımdır. Bilhru,- Coriolan dün bir kabine buhranı günü, JVIevzuubahis olan sey kafi hir ekseri- tan saatler geçirilmiş olma:;ma teessüf Anve.rste'.1 Ilal~~Y.~ ha~eket ettiği.ne dair .verile~ ~aber Belçikanın ıkııs;,. 
sa küçük bitaraf devletler, ve hilhnssa f .. kat ayni zamanda bir harp günü idi .. yet mevcut olup olınndığı d<:ğil, harbe ediyor. mahfıllcrınde buyıık bır nıemnunıyet tcvhd etınıştır. Bu hôdisenln BelÇ~t 
bu• farın en zivade tehdide maruz olan- Dedikten sonra baylar unutınayınız ki girilm iş olduğu veyahut sadece Fran- Piiti Pariziyen diyor ki : u Yapılacak dan Italyaya bundan sonra muntazaman 1'ömiir gönderileceğine bir iş 
hırı... harp içerisindeyiz dl!mcktedir. ~anın hayatı mevzuubahis olduğu za- i .. büyüktür .. Düşmana karşı harbi ka- olduğu söylenmektedir. 

1 
l k kl ~ 

Bcrlin bile Pol R~ynonun harbe yeni Mntin gazet<>si b:ımıaknlesinde diyor man parlamento oyunlarına alet olunup anmak için evvelii kendi nefsimize kar· Kömiir sevkiyatı, Almanyadan Italyaya deniz yo u i e ljmUr na e 
bir hamle \·erebilecek iktidarlı bir şef ki · olunmıyacağını bilmek meselesidir. Ye- ı mücadele i kat'i etle kazanmak 18- m<>si üzünde Am· 
~~~~~~::..~ ............................. ıiiiiiiiılıiiiiiliılİlıİıİİİİİliıiiıiiiiiiiiiiiiiiillİİlmiiiiiiiiiiliıiıiiillıiiiiiiiiiiim .. . 


