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• Mısırdaki manevralar 
1 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

Kahire, 29 (A.A) - Çöltiın tUlr:ında bat
hyan .lngilla • Mmr mane......ı.n dört ıün devam 
edecektir. H.relit.a ~Hint'" Mıur kıtaJa
n iftirak etmektedir. Diğer cihetten motörlü Mı-
111' lotalan 1alonda çölün ıarbmda manenalara 
baflıyacaldardd'. Harekat aJtı gii:n sürecektir. 

Dtv AM MU'DDE'I1 Türkiye için Hariç için 
.Seftelik •.• _.. 1400 • !900 
Altı aylık -···- 750 1650 
Günu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 ·-------' Jıan nıünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Müttefikler Harp ~ 

urası Topla·nd·ı 
............................ Şuranın 

-----------------------
Kararları ••••••••••••••••••••••••••• 

1 ki Millet, harbe olduğu 
gibi sulha da 

karar verebilecek 
.Abloka daralarak Almanyanın dün
i ya ile bütün af ikası kesilecektir 

Artık ''Bitaraf,, adı 
tanınmaması karar 

-...* 
altında hiç bir 
altına alınmış 

memleketin 
bulunuyor 

• 

St1Ta'nın toplancltğı Londranın göriiuiışiı YAZISI 6 NCI SAHiFEDE 
·····································~········••!!!_9···························································· ...•.•.•.•.••••.. 

istihsal 
8el erberliği 

• 
\'11pd miidafacuının 
~lı nıe,.flalesf ve 
.::!_ah yollarının 
-.ctlangıcldır-- •-HAKIU OCAKOÔıLU 

l!n..:: 
1111 k;"ll Avnıpa harbinin dışındayız.. 
ı:~irtıı nlı badireyi sulh ve siikUn içinde 
"h ek İınkiinlanna da sahip olmağa 
lip ~•Yoruz. Fakat yarın tehlikenin gc
kiıns:duUarunıza çatnnyacağuu hiç bir 
l' . teınin edemez. 

litj~P eylemekte bulwıduğumuz po
).:rtı.ıt.'. g~yct nçık \'e gayet samimidir. 
llhb·.1lctıınizi ihlal edici veya bizleri ta
ha~Cl'İınizi üaya mecbur eyleyici bir 
hi~ b' o~adıkça barı a bağlı kalmak, 
lcıııe il' kiınseye karşı teca\r\iz emeli bes· 
~tı\r\ı lhek Yolunda karar ve azmimiz çok 
e~ıeı:tlidir. Bunu her fırsatta tekrar 
lJUt~kten ze,·k duyuyoruz. 

~ec ın irademiz haricinde cereyan 
lal'ıfı:ek hadiseleri de soğukkanlılıkla ,.e 
btıılltı Olduğu şiddetle karşılnmağa hazır 
~Yorux.. Bu \•uziyetin düpe düz 
biitii!l harbe hazır bulunmak, sulha 
~tı Varlığımızla bağlı kalmağa çalış· 
~le :- ~iinkü harpten korkmak çekin
\~1- thlıkeleri önlemek için kifi bir 
~ttle sa~~l~az. Bilakis tehlikelere ce
~t foğüs vermeğe hazır bulunmak 
!•~en ko.":111.manın en km·~·etli \·asıta
•çıtıd~ hırını teşkil eder. işte bunun 
~Ver d biz büyük bir açıklıkla barış 
bı de t evlet olduğmnuzu söylerken har
~l!den cre~dlitsiiz kabul cdel'cğimizi ifa-

lıtı asta çekinmiyoruz. 
t.ııllısu~·nziyct hiç bir zaman bizleri Jü. 
~Cab endişelere düsünnemclidir. 

8(-ftrbe ~-harbe girecek miyiz? Acaba 
Stııı.ııt ı~ ne zaman Hun edilecek? 

. l'l.ttd crı hizi ıne gul cylcmcmelidir. 
ttht, bi u.n emniyeti tehlikeye girdiği 
llıak i } 1 çok iyi tanıyan znferc ulnş
~cııİıt Çın hehemchnl döviişcceğiz. Tchli-
cr ıu:ı~klaştığını hisseylcdiğimiz giin 

~·~. llu u .a~kcri tedbiı lerc baş vuracn
t~~'11tıı' :.•zı?1 bugiindcn nlnkndnr oln-
lıylik b· ır ış değildir. Hükümetimiz 

;ııilleu •r dikkat ve. teyakkuz içinde 
ctrı.eltter arası müna ebctlcrini takip ey
ıı.ı~t:dznınaıunda gereken tedbirlerini 

lı~· ır. 

Yctıe ~n\bugiinden dikkat ve ehemmi
~~. Şar~'ı lcneceğimi;. , nzifeler. tabii ha
l~ Ilı arını muhafazaya itina gö.ster
~tk .u:kavcınet kudretini takviye cy
llıı~as~ın de hızlı bir ~alı maya geniş 
t' llarp Yer \•ennektir. 
b~i ıu~r:1u~akkaktır ki istihsal kudrc
~~iik nf) ugratır. A vrupndn harbeden 
t trı dı 1 letler, bir çok ihtiynçlannı 
l'l.'IİatikeŞında bulunan memleketlerden 
t 11Sıtların ıne~burdurlar. Bu vaziyet pi
dctrı.in eyJ •nusait bir snhnda inkişafını 
da (llduğ er. Henüz harbin başlnngıcm
d ~~tiltıi·u~uz hnlde bütün istihsal mad-

1"Ça, nız ıymetlcnmiştir. Harp uza
;ellcnın C\•cut stoklar eridikçe, hu kıy-
t~~lttir,e hareketi rlııimn tc7.n:riit e:rli-

"c>L~•enale ... ·h d'kkat ]' v• • 
~._, isti~ • ı ey ıyeccgıınız 
ı:..~ ~ .. _!atı arttırmak, milli sene· 

~ misline ·~ıkarmaktır. Mil-

Garp cephesinde harp 
•••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:Mareşal Çakmağın Ankarada gedikli hazırlama yuvasını ziyaretinden bir intiba: 
: (Diğer fotograflar son aahifedediT) ; 
: ....................................................................................... . 

Karada ve havada dün büyük bir 
faaliyet nazarı dikkati celbetti 

Komedi Fransez 
-----------x*x--------------

Artistleri Istanbulda ga
yet sıcak karşılandılar 

Garp cephesindeki faaliyetten iki göriinüş 
Paris 29 (Ö.R) - Dün havanın an

sızın soğuması ve kar fırtınası yilzün
den karada ve havada faaliyet az olmuş
tur. 
Vujların şarkında topçu ateşi bir gün 

evveline nisbetle daha hafifti. Hiç bir 
devriye faaliyeti olmadı. 

Ren üzerinde piyadelerimizin şiddetli 
ateşi, Almanların kartlar ve band
rollarla yapmakta oldukları propagan
dalara mani oldu. 

HAVALARDA 
Fransız tayyareleri Alman hatları 

Uzerinde beş istikşaf uçuşu yapmışlar
dır. Almanlar da Fransanın şimalinde 
ve şarkında derince Uç istikşafta bulun
muşlardır. 
Iskoçyanın şark sahillerinde bir Al

man tayyaresi düşürilldüğü gibi, Fran
sız hatları üzerinde de bir Alman tay
yaresi alevler içinde düşmüştür. Her iki 
tayyarenin mUrettebatı kurtarılamamış
tır. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Polonyada 
Açlık var 

--*--
Amerika 15 milyon 

dolar yardımı 
kabul etti -·-Vaşington, 29 (Ö.R) - Amerika me-

busnm, merkezi Polonya halkına yar
dun için 15 milyon dolarlık tahsisnt 
proje.sini kabul etmiştir. 
Merkezi Polonyada, önUmüı.deki mah-

-------~-x*x------.---
Yugoslav halkı Belgrad da verilen temsil gecesi 

yüksek sesle Marseyyezi söylediler ••• 
Istanbul 29 (Hususi) - Komedi Fran- Bir çok buketlere gark olan Mari Bel 

seı. artistleri bugün ekspresle şehrimize ga1.etecilere demiştir ki: 
gelerek şehir ruımına belediye turizm - cTekrar Tiirlciyeye gelmekten mü
şubesi müdürü, şehir tiyatrosu artist- tevellit sevincim büyüktür. Türkiyeye 
lerl, Fransız konsolosu, sefaret crkfim, ait duygularımı en kuvvetli olarak bir 
gazetecl1er ve halk kendilerini karşı!a- kelime ile ifade edebilirim: 
mıştır. Artistler sekizi kadın olmak üze- - Sevgi... . . . 
re 18 kişiden ibarettir. Artistler arasın- Bn. Delbos ta demıştır kı; 
da sanat hayatına atılan, eski Fransız. - «Zevcimin diplomat ol~ası, beni 
hariciye nazırı Ivon Delbosun refika.;ı sanat hayatından uzaklaştırmıya bir se
Bn. Yermenle meşhur yıldız Mari Bel bep değildir. Netekim sahne hayatınaan 
nazarı dikkati celbcdiyordu. - SO~U 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

sul mevsimine kadar yedi milyon kişi- I e l t 
nin açlığa mahkum olduğu tahmin edil- n gı ere 
nıektedir. :•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••: 

Londra, 29 (Ö.R) - Polonya ordusu- : : 
nun ilk tayyare filosu cepheye hareket : : 

etmiştir. General Sigorski Leh tayyare- ·==.Ba ikan la rda kı· elcı·ıe rı·n ,·= ciler.ine bir hitabede bulunarak şunları 
söylemiştir : • 

- •Sizler Po1onyada kahramanca 
mUcadele edenlerin sonuncusu idiniz.. L d d A v t t t • 
Şimdi de vatanın kurtulması için Fran- 0 n r a ya a e e l 
sacla yaptığımız mücade1cnin birincisi 
olacaksınız .. ı 

ltalya ve Sovyetlcr 
tes·rlerini hakim 
ça ışıyorlar 

Alnıanya, 

Balkanlarda 
kılınıya 

Balkanlar , ancak sağ am ~ir meri~ez etra· 
itında, yan· Ankaraıun etraiında hali a ol·: 

makla istiladan k Ii."Ca:!a~ktır : 
Finlandiyanın hürriyeti için harp sahalannda temayiiz eden kumandanlaT 

Londra, 29 ( ö.R) - Büyük Britan
ya 'hükümetinin Ankara, Bükreş, Sof
ya, Belgrad ve Atinn büyi,;lc elçileri 
Londraya davet edilm~lerdir. Sovyetler zorluk çıkardı 

-*-
Finlerin terkettikleri Hangö mınta
kası işi henüz halledilmiş değildir 

l lclsinki, 29 (A.A) -- iyi haber alan 
mahfellere gelen malumata göre, hali
hazırda Moskovada cereyan etmekte 
olan Sovyet - Fin müzakerele~i müşlrul 
bir safhaya girmiştir. Görüş.mClerin ya.:. 
kında inkiiaa uğraması "1,ümkiindiir. 
Müşkülat, Sovyetlerin Finlaiı'diyada bir 
ticari miimessillik ihdııs etmelerinden 
doğmuştur. Fin mürahhaaları Sovyetlc
rin bu husustaki taleplerinni ağır bul-

-·-kında müşkülata tesadüf edilmektedir. 
Henüz teeyyüd etmiycn bir habere gore, 
hududun tahdidi meselesinde de iki ta-
raf uy~nmamaktadır. • 

Stokholm, 29-,. (A.A) - Mareşal 
Mannefhnym, Finlandiyad~i lsve~ gö
nüllüleri kıtaatını feshetmege karar ver
miştir. Fakat bir çok gönüllüler mem
leketin imarı i~ine iştirak etmek için Fin
landiyada kalmak arzusunda olduldarını 

Gustav Adolf, miıhim mikdara baliğ 
olan ayl•1c teahhüdünden maada Finlan
diya için toplanan ianeye bugün 25000 
Kronla iştirak etmiştir. 

Helsinki, 29 (A.A) - Sabık harici
ye nazırı halen iaşe nnzırt Tanner ile sa
bık sıhhiye nazırı Fagerholın Stokholm. 
da toplan!cak olnn d ört şimal memle
keti sosyal ilemokrnt partileri konfcran
ıına, Finlandiya sosyal demokrat par-

Gelecek hafta bütün elçiler Londra. 
da Lord Halifaksla temasa geçecekler
dir. 
İngilterenin Roma sefiri ir Pres Lo

•-nde Londraya çağrılmlfbr. 
Büyük Britanyarun Balkanlardaki v • 

ziyeti doğrudan doğruya anlamak ist ... 
mesi tabii görülmektedir. Bilhassa A!
mnnyanın Romanya üzerinde yapbı,'1 
tazyiklerden sonra Bnlkanlı:ınn siyasi 
ehemmiyeti bir kat daha artmıştır. 

Paris, 29 ( ö.R) - Popoler gazetesı 
Balkanlar vaziyeti hakkında şunlnn ya
zıyor: 

«Balkanlann, hedefi Balkan antantı-
ııı tahrip olan çok sert bir miicadcl<" ~ a· 
pılıyor. Hedef bilhassa Balkanları, Tür· 
kiyenin nüfuzundan uzaklaştırmaktır. 

Oç büyük devlet, Almanya, ltalya ve 
Sovyetler Balkanlar üzerinde nüfuz ve 
tesirlerini hikim kılmağa çalqıyorlar. 
Balkanlann mukavemeti, ancak sağlam 



·- ---- -------- - --.. . . . ... .Al. 
SAHIFS a. s 

·nBeşinci Murad 
~ Ve Annesi -
Tefrika: 30 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sultan Azizi tahtından devirmek işi artık 
bir emrivaki feklini almış bulunu yordu .. 

~-~--~---~*x:~~-~-~---
Gemi beylik gemilerimizden am- hem de yersiz idi... 

ma, tqıdığı bu kadar adam acaba Yersiz idi: Çünkü Ara~istanda~ 
ne ç~t insanlardır ... Yolcu desem, celbedilen bu asker padışahı hal 
beylik gemi yolcu ta ımaz. Sakın etmek işinde kullanılmak üzere İstan 
bunlar asker olmasın valide~.. bula getirilmi§ değildi ... Rumeli ah-

- Bilmem amma, bana da öyle valinin kan,ık bir şekil alması üze
gelmiyor değil. sanki ... Gözüm iyi- rine lstanbulda ve sair baza mühim 
ce farketmiyor ... Ne de olsa. sen mevkilerdeki askerlerin hepsi de 
benden gençsin ... istenen arslanım, Bosna-Herseğe, Sırbiatana ve Bul-
dürbünü al da ıuna tekrar bir iyice garistana gönderilmişti... Vapurla 
bek... itte ben de merak etmeğe getirilen askerlerin bir kısmı bu yer-
bafladım.... )erdeki boşluğu dolduracak, diğer 

Sultan Aziz anasından dürbünü kısmı da lstanbulcla alakonulacak-
alıp tekrar bakmağa başladı.. tı ... Hüseyin Avni paşa Heybetnü-

0 sırada vapur da Kız kulesini madaki askeri bu malc.sadla lstan
geçmif, Do1mabahçe sarayı kıyıla- bula getirtmişti ... 
nna doğru ilerlemeğe koyulmuştu.. Hünkarı ansızın istila eden kor-

Biraz sonra gemi sarayın önüne kunun yerinde addedilmesini İcap 
o derecede aokulmuı idi ki, güvcr- ettiren sebebe gelince: 
re.inde kaynaşan adamları artık Sultan Azizi tahtından devirmek 
dürbünle değil, sade gözle dahi seç- işi artık bir emri vaki şeklini almış 
mele mümkün bulunuyordu.. bulunuyordu ... 

Hünkar elindeki dürbünü kane· O gün rumi bin ilciyüz doksan 
penin üstüne doğru fırlatıp attı .. ve iki senesi Mayıs ayının on birinci 
telif içinde Pertevniyal kadına de· günü idi ... Ertesi günü ise, uzun se
di ki: nelerden beri devam eden Sultan 

- Vapurun adını bile okudum.. Aiizin saltanatına nihayet verilmiş 
Şu bir kaç sene evvel, lngilterede olacaktı .... 
yapbrdığım c Heybctnüma :. ... için- Artık Abdülaziz devrinin son 
deki de hep asker ... Ne dersin. va- saati gelüp çatmak üzere bulunu
lide ~ •. Hüseyin Avni bu kadar çok yordu ... Sirkeciden arabasına binip 
askerle geleceğini bana hiç bildir- Serasker kapısına gitmek üzere yo
medi ... Bu asker bana haber veril- la revan olan Hüseyin Avni, o da
meden acaba buraya ne diye geti.- kik.ada zihnen çok meşgul, gayet 
riliyor >.. dalgın bir vaziyette idi ... 

Yoksa o VükeIA olacak heriflerin Demek, senelerden beri zihnini 
bize karşı kötü bir niyetleri mi var İşgal eden düşünceleri, yirmi dört 
dersin? .. , Vaktiyle ta haremi hü- saat sonra artık bir hakikat şekline 
mayunumuza kadar göz atmak ter- girmiş bulunacaktı!. .• 
biycsizliğini gösteren Hüseyin Av- -BITMEDl-
ni gibi bir heriften böyle bir hareket -.*--, 
te pek umulmaz değil yaL. Tramoay a tına 

Yeğenim Mur~dı .~urbağal~ de- atılan adam 
reden buraya getırttıgım çok ısabet A 

olmu~ ... - Onu elimden alıp öyle ko- HAdlse basit blr,~.!8 
lay k.olay tahta geçiremezler... eseri midir?... 1 .ı 

Sen hemen Mahmut Nedimle Karantinada tramvay cadd~inde ga-

D · h be ·· d 8 yet tuhaf bir hadise olmuştur. -60 yaşla-
ervışe a r gon er... uraya ge- d tah . d'l b' t •-mva . _ .. •. k b. rın a mın e ı en ır za ıQ. ""' -

lıp benı gorsunler ... Artık gere u- yın karşı taraftan geldiğini gördliğü 
nağı, gerekse bu Avni şımarığım halde hareket halinde bulunan tranwa-
bnşımdan defedeceğim ... Hem şim- yın üzerine doğru koştuğu ve tramva-
di Avni buraya gelsin ... Istanbula yın nltı~a atıldığ~ ?örillmiiştür. Vatman 

. k. · be derhal, ıdare ettığı on btr saytlı tram-
bu kadar asker getirmekte ı se • vayı çevik bir hareketle durdurmuş ve 
bin ne olduğunu bana anlatsın ba- buzabn hayatını kurtarmıştır. 
kalını... Hey. kim var orada?.. Zabıta, lındisenin kasten m~ yoksa 

Sultan Aziz bu suretle söylendi- kaza eseri mi olduğunu tahkik ehnekte-
~ · d d l k dir. gı sıra a vapur a saray a arşı 

karşıya bir mevkie kadar gelmiş ve 
birdenbire orada durup büyük bir 
gürültü ile zencir bırakma~a koyul
muştu ... 

Hünkarın bağırması üzerine ka
pıda nöbet bekliyen harem ağası 
hemen ko~up gelmişti. Sultan Aziz 
telaşlı bir ifade ile: 

- Koş... Baş mabeyinciye varıp 
bu irademizi hemen tebliğ et, dedi .• 

Hafız Mehmet saniye geçirme
den, şimdi Serasker kapısına gitsin. 
S~rasker Hüseyin Avniyi bulsun 
ve onu alıp hemen buraya getir-
sın ... 

Hele bak, daha durursun? ... He
rif, anlatamadık mı? ... Davul mu 
çalalım?... işte Hafız Mehmedin 
Seraskeri nerede İse bulup tiz elden 
sarayı hümayuna getirmesini emre
diyoruz ... Şimdi anladın mı L . Ha
di kos bakalım!.. . 

. -4-
Sultan Aziz, Heybetnüma vapu

riyle lstanbula asker getirildiğini 
görüp ve birden bire büyük bir he
yecana, korkuya tutulmuştu ... 

Hünkarın bu telaşı hem yerinde, 

-·-KARŞIYAKA 
KIZll.AYI BİR 
BALO VERİYOR 
Karşıyaka halkevi sosyal yardım ko

mitesi vali B. Ethem Aykutun himaye
sinde KUltUrpark gazinosunda senenin 
en güzel balosunu tertip etmektedirler. 

Balo 20 Nisan 940 Cumartesi ~Unil 
saat 21 de olacaktır. lzmirin bir çok gil
zide bayan ve bayları bu balo hazırlık
lariyle meşgul olmaktadırlar. 

,,,,,,_ıl:_ 

Adliyede terli 
eden hikiınlerimiz 
!kinci sorgu hakimi B. Hasan Gi.iııalın 

maaşı 50 liradan 60 liraya, asliye ceza 
hakimi B. Ali Rizanın maaşı 50 liradan 
60 liraya, lnilddeiumumi muavini B. 
Hasanın maaşı 40 liradan 50 liraya çı
karılmış ve terfi etmişlerdir. --·--AMİRAL MUREN 

Bir müddettcnberi şehrimizde bulu
nan Fransız Kontr - Amirali Muren dün 
sabah Bandırma ekspresiyle lstanbula 
~itmiş ve teşyi olunmuştur. 

Altmorclu - Altay Maçı 
Yarın milli küme ınnçlar,ı baslıyacak 

ve ilk karşılaşmayı hıniria birincisi 
ve ikincisi olan Altınordu ve Altay ta
kınılan yapacaklardır. 

. ",. - - .. 
rENJ AS'IR 

2 
}0 MART CUMARTESi 

e ' 

ŞEHiR HASERlERI istihsal 
sel'erberligi 

Altınordu 
--+

Levhası bugün törenle 
talik edilecek... 
lztnir şampiyonluğunu cOçok> ismi 

altında kazanan laciverd - kırmızılılar, 
senelerce şerefle ilerlettikleri kulüple
rinin eski ismi olan cAltınordU> unva
nını yeniden almaları milna.!ebetiyle bu 
akşam cAltmordu• levhasını kulUp bi
nasına mera.simle talik edeceklerdir. 
Yapılacak olan merasime bütün Al

tınordulular aavetlidir. Bu münasebet
le Altay - Altınordu basketbol takımları 
arasında bir de müsal)aka yapılacaktır. -·-

ALMANLAR 
Piyasalarimızdan müba

yeatta bulunuyorlar 

-·-Yard müdafaatnJll 
Ulı mePhaleal ue 
•efalı yolla•ının 
IJGflangıcıdıP ... ---HAKKI OCAKOGLl1 

- BAŞTARAFI l lnd SAYFAP".; 
li servetin artması memleketin dlll 
refnh seviyesinin yilk.o;elnıesi d~t 

-------,x*x Yurdun imarı, yurdun müdafa&SI all"" 
Almanlarla yapılan beş milyonluk kilosu ise 7,5 kuruş olarak hesap edil- bunlarla kaimdir. ..JI 

muvakkat anla~a hükümlerine uygun miştir. Bunlar Izmir teslimi fiatleı·dir. İçinde yaşadığımız prtJ.ar ~ 
olarak şimdiye kadar iki milyon ve 600 Alınanların satın aldıklan üzUm ve in- nöbet beld.iyen Melunetpk ile ~ 
bin liralık tütün Almanyaya sevkedil- cirler 800,000 liraya baliğ olmaktadır. sapanını süren Mehmet ansmcla 
miştir. Bu tlitUnlerin en milhlm kısmını Bundan başka yine A1rnanlar 100,000 Cark gözetmeğe milsait ~· ~ 
Almanlar Istanbuldan nlm.ışlardır. · liralık susam, 300 bin liralık keten to- tıdndsl de birincisini ~ Bir yangın Almanlar bir milyon kilo da iç fındık humu satın almışlardır. kuvvettir. 
almışlardır. Fındıklar Karadeniz sahil- Şehrimizdeki al!kadarlara akseden Harbeden ~tlere dikkat ak~ 

Kestane pazarında Sefahat .sokağında lcrinde tesellüm şartiyle 42,50 kurt.ıf- blr habere göre Almanlar 22 milyon li- Cephelere milyonlarca sünıft ~~ 
24-26 numaralı B. Ibrahime ait araba tan satılmıştır. k _.._ · • ..ıı kl --L-----J """"" 

ratık yeni bir anlaşma akdi için hlikil- en cet""' ıensm~e m~-~.......,. 
imalathanesinde sabahtı karşı bir yan- Bu malları tesellüm için gelen Dr. metimlzle temasa g..,....ı .. terdir. Bu malt- talannı cephe hassaSiyetl ile takf'IJ""' 
gın çıka!"llk itfaiyece söndürülmü,tür. Nortman pek yakında §ehrimlze gelecek çy~ :ı:... lar 

1 Alman 'k d ti k•- Upapyor • _-Yangının kaza eseri olarak elektrik te- ve incir ve üzüm tescllUm edecektir. sata ı tısa nezare er wıın- Battl daha ileri giderdt zaferi 111"" 

sisabnın kontak yapmasından çıktığı Verilen malumata göre Almanlar 9 nu- dan Dr. Lebriht halen Ankarada bulun- kavemet kudretinin kazanaeain.ı ,,,,. 
zannedilmektedir. Tahkikata başlanmış- mnra ilzlimleri 19 kuruştan satın almış- ınaktadtr. Almanlar satın aldılclan em- ça ifadeden çekinmiyodar. . ..tJld 
tır. Bina ve eşyaları 12000 liraya sigor- lnrdır. En yüksek kaliteler ise 22 kuruş- tearun tamamını Tuna yoliyle sevket- Biz ise benli% sulh içinde ve ~ 
talı idi. tan muamele görmüştür. Hurda incirin mek niyetindedirler. balwnmdan difer milletlere ııazar911...,. 

-•- dukça uzakta bulunan bir miJleds. (#' 

Bı·r kadın Yeni bir hadise daha ;;.:: ~~~:..;.e;_; 
Kaza kurşuniyle hayata 
Gözlerini yamda .. 

Tire kazasının Çiniyerl köyünden lb
rahim Cirid, aynı köyden Hasan karısı 
Fatma Ekiciyi, sarhos olduğu sırada ta
bancasından çıkan bir kurşunla alnın
dan ağır surette yaralamıştır. 

Zavallı kadın hadiseden sonra hemen 
ölın~tür. HAdiseye adliye el koymuş ve 
zavallı kadının bir kasd eseri olmıyarak 
kııza kurşuniyle öldUğil an1aşılmıştır. 
lbrahim adliyece tevkif edilmi.ştir. -x-
Ha va seferleri bu 

hafta başlıyor 
Pa7.artesi günü devlet hava yolları 

idaresinin ilk tayyareleri sabahleyin 
Ankaradan ve Istanbuldan şehrimize 
gelmeğe başlıyacak ve aynı gün Izmir
dcn bagaj ve paket nakliyatı devam ede
cektir. 

Yolcu nakliyatına gelince, ayın on 
be~inde b!lŞlaması mukarrerdir. Istan
buldan Izmirc gelecek olan tayyareler 
Pazardan maada her sabah saat 8,15 te 
Yeşilköy istasyonundan hareket ede
cektir. Bu sene hava seferlerin.in daha 
bilyUk bir rağbete mazhar olacağı ümit 
ediliyor. -·-Zelzele 

Evvelki gün Bergamada hafif bir zel
zele kaydedilmiştir. Dün sabah Izmirde 
de bir Jrelzele olmuştur. -x-
PASİF KORUNMA 
Levazımı ihtiyaçları 
K17.1lay cemiyeti inhisarında bulunan 

pasif korunma ve gnz talim terbiye ve 
tedris malzemesinin ,mühim bir kısmı
nın Ahnanya ile ticnret anla~masının 
hitamı dolayısiyle celbine lmkAn kal
mam~tı. Bu sebepten bu ma17.emeyi, 
şimdiye kadar aldığımız cihazlar evsa
fında ve daha iyilerini tedarik arzusiy
le bir çok memleketlere milracaat ettik 
ve bunlardan pek çoğunu, gaz maske 
fabrikamız müteha.~ısları yerli yapma
ğa muvaffak oldular. 

Kızılay cemiyeti, pasif korunma ih
tiyaçları hakkında yapılaenk müracaat
leri derhal yerine getireceğini vilAyete 
bildirmiştir. -·-

-------x*x hibiz. Bu bahtiyarlılı:tan istifade 

Bornovada da müessif 
bir sarkıntılık vak' ası 

mek çok hazin olur. ~ 
Şimdi ç.alqmak için kanaatkir ,,_. 

p lüzum yoktur. Çalıpnamm ~.':
cesin•e yükseltmek memleket 
8SllUI müvazt bir vatan borcadur~,......, 

Nitekim hüldimeümiı: de ~· 
fa iın1dn verecek vuıtalan ~· 

X
*x ta azami bassaSiyet gösteriyor. Bir 'iıJ' 

-------. - tan mevcut istihsalitonm defet.·~ 
Evvelki gtin Kançeşme mevkilnde kalanmıı ve adının Ziya olduğu anla- dl§ lara satmak imkfınlumı !~ 

vukuunu haber verdiğimiz tecavüz hl- şılmıştır. ..:4iğer taraftan aa :Jeni ~ 
disesinden sonra Bornova civarında da ** d • ii • çiftçilerinlize kola,...... 
bunun benzeri ikinci blr hA<&e zabıta- Son günlerde Izmir clva.rın.da, Bomo- h= oi 
ya aksettirilmiştir. Hadise şudur: va, Kızılçullu ve Balçova köyU. civann- Dü Y T' ca t Vekilimizin ra~ 

Bornovada Ova yolunda mutadları da bu gibi teca.vUz ~~diseleri ~ıklaşmış- mü~slll~:~ptığı hitabe ciddeJt ~ 
veçhile gezinti yapmağa çıkan Ingiliz tır. Bahann güzelliğınden istifade et- kıymetlidir Biı: de öteaeıa beri .--"' 
tebaasından Patersonun kızı 19 yaşla- mek ıstiyenler, bu tecavliz ve sarkı~tı- miiesscselerl iftçiye hakkiyle el ıPP--

. lık vakalan yUzUnden huzurla gezan- · ç · formalit.eled9. il"' 
rmda Bn. Vıyolet, yanında .hem~iresi mek imldnını kaybetmlşlerdir. HattA mamış~~· Ge~ • . fll'I'. 
Bn. Madel olduğu halde çirkin bir te- b dan irml . .,;;,. 1 Bal k"" .. kanç duşuncelerın tesiderı aJtındak ~ 
cavüze uğramışlardır. Bu çirkin teca- ~n day . ı.-ketvvela.., çl~vba. okyu tahsiller daima emeklerine göz 011.ı 

cıvarın gezınme e o n ev ı ır a- .. hah cılar w rtl rmlll ~ 
vüzil yapan şahıs iki he~ireye sarkın- dınla loocası da aynı şekilde rahatsız mura a m .:gır şa 8 F.P' 
tılık etmekle işe başlamıştır. Kızlar gUç- edilmişlerdi. · olmıllrtan kur~ m~~~· . , r 
lükle yakalarını kurtarmışlardır. Zabıtanın bu hususta ciddi tedbirler def19; m~ele .hoyle duşunul~ı~o la~ 

HAdisenin zabıt~.a. aksettirilmesln- alması lüzumuna işaret eylemek iste- d ~·rt~~t ~e:r~!3:c!f:d:~yot· ~ 
den sonra bu tecavuzil yapan şahıs yn- riz. b~ . a ~ t d - "-- ~lf· 

Halkevinde dün akşam 
Verilen nlühim konferans 

ıranc cnınıyc c en uç nuıuıı ~' 
krediyi kolaylıkla elde edebil ~ 
Bundan nıalcsat (1lbşma kndretiDİ ~ 
nıak, dolayısiyle yurdun mü~afaa ~ılı 
retini takviye eylemek, .ınılll ~f· 
umumi refah seviyesini yükselitJ!e iıl 4' 

Ba 'büyük gayenin istihsali ·~ ~ 
Devlet ve millet kuvvetlerinin. bi!~ 
ni temamhyan bir gayretle ıp.117· 

·------------x*x gçcirilmesinc ihtiyaç ,'Jlnltt. '1 

D•• B N • Q t B .., 1 Makale Z ~ oçent . ecmı s en ogaz arın mrkiyede bir~. toprak bot~ 

tarihini ve hukuki vaziyetini anlattı ~::::ı:~d;t;~n~~ 
, asına cıı büyük lı:uvnü hazır ~ 

---------x*x nıekt.ir. \'atan müdafaası ~e 
Geçenlerde yazdığııuıı veçhile, halk 111 - Boğazlar mahdut bir şekilde ğa sarılmak uıevküııdeyiz. J' 

konferanslarından ikincisi de diln veril- açıktır. Bu devir 1923 te başlamıştır ve Bu ftZifealn cephedeki ,.aiif~ ~ 
miştir. Salon münevver bir kütle tara- devam etmektedir. ik bir kıymet ta.,ogmadağım :iua, 
fından tamamen doldurulmuştu. Konfe- Filhakika Lozan ve Montrö mukave- diğinm dakikada mesele ball 
ransın mevzuu (Boğaz:lann hukuk! va- lenamelerinl tahlil eden konfeı:ansçı, (arzolunabllir. ~ 
zlyeti> idi. Konferansı veren Ankara si- bunları izah ve mukayese etmiş ve hu Böyle bir mesai hem yurCI_. l' 
yasal bilgiler okulu Amme hukuku dö- beynelmilel ikl anlaşmanın misakı mil- rnüdaf aasıru ikolaylaştırauk, hdl' t1t 
çentl Necmi Osten bu mtihlm mevzuu llde tesbit edilen esastan mUlhem bulun- ferdi ve umumi rcfalamuza lı~1 ' 

şu suretle tasnif ve tahlil etmiştir. duğunu söylemiştir. yecektir. Birinci ,.azifema isti~""-" 
Evvela, tabiatin boğazlara bahşettiği Konferansçı sözlerini şöyle bitirmiş- ferberliğini ilin etmek )-urd ~· 

müstesna mevkiden, saniyen, bu mev- ür: Boğazlar mukavelenamesl, Türkiye- sında ıilk nıuhale)i Jcateyl~~" 
kiin tarihte oynadığı mUhim rollerden, nin hlliıniyet ve haklarını alakadar HAKKI OCAJ[VV,.. 
salisen, ihtilaflara mevzu teşkil eden ta- devletlerin menfaatleriyle telif eden -ll---
rihi anlaşmalardan nihayet, Lozandan beynelmilel bir Abidedir. Bunun inşası • ~, 
ve Montröden bahseylemiştir. nasıl muhtelif devletlerin iradesinin iz- On bir yaıındakı 'S'-

Bu devirlerden en mühimi olan tarilıt heriyle vukua gelmişse, tadili de huku-
anlaşmal&r, yani muhtelif zamanlarda kan aynı şekil ve esaslar dabilinde ka- banı öldürdü/er .. ib 
akdedilen boğazlar mukavelenameleri bildir. Binaenaleyh, Türkiyeden başka anl nahi esine .!':ıı 
kuvvetle tebarüz ettirilm~tir. Bu tetkik kimse tek taraflı olarak bunu tadil ede- Bergamanın Tur ı Y Jll"""..,. 
Uç safhada yapılmıştır: mez.. Bu da, Montröde akdedilen 1936 }·alnız ~avul köyil~e .0~~:;rlasıı" ~ 

Halkevinde konferans ı -Boğazların devletçe kapalılık dev· tarınıı boğazlar mukaveıenamesinin adında hır ~hıs. ke~erını 
0 

bit,~ 
ridir. Bu devir dört asır devam etmiştir. Türklyeye verdiği salahiyetle mümkün- kan aY_IU koyden keçı ~obanı 0 şı. d 

Bugün halkevi salonunda üniversite 
döçenti Dr. Zeki Yalım tarafından (Al
kofü.m, Frengi ve sairenin nesitler üze
rindeki tahribatı) mevzulu bir konfe
rans verilecektir. Bu değerli .konferans
tan halkımızın faydalanmalarını tavsi
ye ederi~. 

......................................... 
i Gel'!nler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istanbul mebusu emekli general 
Kii7.ım Karabekir Aydından, Izmir me
busu Dr. Mustafa Bengisu Balıkesirden 
geldiler. 

Sivas mebusu B. Abdurahhaman Na
ci Demirağ Balıkesire gitti. 

Boğazların Osmanlılar tarafından zapt- dür: 1 - Türkiye harbe girerse 2-Tür- şındakı Mustafayı ba§ından ta 
11 edilmesiyle başlar ve 1841 Londra mu- kiye kendini tehdid eden bir harp tehli- surette yaral~mıştır. . ~!ış 

kavelenamesine kadar sürmüştür. kesine maruz kalırsa Yaralı lıncliseden bıraz sonra aJIP".ı< 
Il - Boğazların muahede ile kapalı- l§te boğaiların hukuki vaziyeti bun- gözlerini yununuştur. Suçl~ yak rat1 ~ 

lık devridir. Bu devir seksen küsur se- dan ibarettir. ve ~dliyece hakkında tevkif ka 
ne kadar devam eylemiştir. 1841 boğaz- Değerli konferansçının sözleri çok de- rilmıştir. 
lar mukavelenarnesiyle başlar ve 1923 rin bir alaka ile dinlenm~ ve hararetle 
Lozan mukavelenamesine kadar sürer. alkışlanmıştır . 

İLKBAHAR 
AT YARIŞLARI 
Dk bahar at yarışlarına yaran Kı:r.ıJ

çullu koşu sahasında b~lanacaktır. Beş 
hafta devam edecek olan koşulara bu 
sene büyük bir alaka vardır. 

HEYETİ UMUNiYE 
TOPLANTILARI 
Ak.seki ticaret bankasının, Halkapı

nar suları şirketinin ve lmarat ve inşaat 
Tilrk anonim şirketinin yıllık heyeti 
umumiye toplantıları dün yapılmışttr. 

-·-MEZBAHA.DA 
BİR YOLSUZLUK ıır" ~· 
Belediye mezbaha anbar ıneflllt o1~ 

Galip Akdamarın tUccarlııra a~. 
mezbahada muhafaza edilen pe ~; 
hariçte satarak :zimmetine pa~ ~ 
ğl iddia olunm~tu. Sorgu hlk~ ~~ 
tahkikata ba~lanrnı§ ve B. GaU:01t1ıf 
mar hakkında tevldf karan ve 

Yeniden yapılan mıuranm şehirler - On binlerce insan kala~l~uun Jalaa kılın \ müthi~ boğuşmaları - Korkak bir kralın znnfı yüzünden bir ülkeye hükmeden bir ~ilnliik bir bacıkumandau - Ayak takımına elc?başıhk ederek bir uı~cı' 
kurtaran 'özü pek serseri bir laıhranaan. - Şiirleri hallan iiliad.e ceçea şöhretli bir şiir - Güzel bir prensesin gönlünü çalan avare bir sergüzeştçi - Sözün kısası, MiLYONLAR SARFİLE YARATILl\llŞ EŞStz BlR ŞAllESEJt.. .• 

•• •• •• 

·ruRK.ÇE SOZLU 

Serseri Kr a 
BAŞ ROLLERDE : RONALD 

METRO JURHALDA : EH SON HARP HABERLERİ •• 
COLMAH • FRANCES DEE • B A S İL E R A r H 8 O HE _. 

SEANSLAR : Her gün : J.JO •• J.JO •• S.JO •• 7.30 •• 9.30 DA 

Bugün ELHAMRA SiNEMASINDA 



Sumner 
Koi-del 

Yeis Beyaz sarayda dün 
Hul ve Ruzveltle görüştü 
.-.--~~~~~~~___.lllW.~~~~~~~~~~-

A m erik a Hıriciye •• 
mustftşarı gibi Ruzvelt 

bulunacakmış 
ve 

Kordel Hul de beyanatta 
v ~~~~~~~~~-~·----

toa.a ~i.ngıon, 29 (Ö.R) - Vel.ı Vaştnı- Vnşlngton, 29 (Ö.R) - Velsin Avru- tükosunwı gar.uıti cdileceğindcu, Molo· 
Yt. gi:~~lmuş \•e deırhal Beyaz sara- pa seyahati hakkuıdıı burada me\-cut tofun Berline gideceğinden bahsedildi .. 

V ~ur. olan intlbaa göro Avrupada sulhwı ye- Alman propagandası bu mevzu et.rafın-
liuQtşlngtgn, 29 (A.A) - B. Runelt, niden tesisi ihtimalleri pek azdır. Vels ela "O kadar gUrilltil kopa~ ki, Al
lerdir \1e Vels bir buçuk saat gtsrUşmil§· anketin neticesi hakkında beyanatta man pnyiLahtındaki yabancı diplomatlar 
sev.a,~B~ görU.şme B. Velsln Avrupa bulunmarnış4r. Pak yortusu münasebetiyle Bcrlini ter-
~ .neticeleri Lakkmda cereyan Paris, 29 (Ö.R) - Fı·nn.~ız devlet rad- ketmemcğe mecbur oldular. 
fluıı• · B. Velsin relslcUmhura ve bay yo~u şunu bildiüyor . Pnk geçti .. Şu harikalı netice hu:;ul 
tu~mif olduğu rapor mektum tu- füenner mülakatı areiesin<le Alınan bulıruıclı. Şimdi Bcrllıı, muvaffakıyetsiz-
9\r\rel ır. Görl~enin hitamından pı·opagandası, dUnyanm pek yakında bu l.iğin intikaınııu a1ınak için yeui bir 
ne lt l"eialcUmhur mtlsteşan B. Carly ınUUikalm hayret verici neticelerini öğ- hendesi ittifak anyor. Berlin, Roma, 
8. \'=itin, ne B . HuU'un ve ne de reneceğini illn et~ Mo.slcova, Buda~e ve Ilelgrad ara-
Y8CQ~ bir gt1na beyanft~ bulunmı- Daha sonra öğrenildi ki mo\·zuubahis sında Beşizli bir ittifakın düşilnUlmek-
--.. nı blldlrml~ı. olan bir üçüzlU UUWcur. Balkanlar sta- te olduğunu bildiriyor. 

:.................... Vergilerde Zanı ••••••••••••••••••••• 

Hangi maddelere, ne miktarda zam 
edileceğini size aynen veriyoruz --· • • ::*-• Kabve, ça;y, benzin, Gaz, btttlbı ythdö •e pamuklu mensucat, i 

~~.!!1..8!!.' .. ~ .. !~-.·· kibrit lia~.!!~ .. ~~~~.!!.~1.!!J 
~k' 29 (Huaual) - VerıUere ve etY• fıatlenne yapı- gene cins ve nevilerıne güre ~ 5 10 kuruş zam yapılmıştır 
~ "erwt ıamları hakkındaki aon ııriha ar;ılc son şekthli Şifelere klloda 2 lcu.ruş, ayna C: .. ı~lara 3 kuruı, tutu zilcaciy; 
~ • BUy(lk M"ıllet Medblnde tadılAta ugramadıjı tak· ~asma 15-20 kuruş, krlstal nc"indcn kn•mctli zücaciye * 
~lıda bildireceğim esa&ları ihtiva edecektlr. )'&Sına 50 ·kuruş :taMmedilmiştir. · 

.,~ 1 kanun halini alınca .resmi gazet~e intişar edecek S -: ~ak~yat t'Qrgi.<;ine- de zam yapılmıştır. Bu. zaıu, )'ol-
ht.b ffaztran 9'0 tarihinden ıtlbaren mer ı olacaktıt. Uy!· oulıtr ıçın bılet kı)-ınetleıine göre birinci mevkUer ıçin yüzdt
Stok" ~ sazetede neşrini takip edecek '1ci gUn zarfında 5, ikinci me\'lciler için yüzde 2,5 ve üçilncti mevkiler için 
~~ lahipıarıyte fabrikalar. ellerindeki mevcudu hemen hli- J,•U-zde l c:lir. Ancak bu zamlar yalnu büyUk hatlar içindir. 
ı..a~ bildireceklttdlr. Banllyii hatlarında mevki farkı gfö:C'tilmcksiun licretlcre 
1 aynen ıudur: l'U7.do 2.5 zamtrıe<litmistir. 

\ı:r!'(;;.. Serbett meale~ erbabından alınmakta olan. kaı.nnç Yol~u n?kl~att hariciocJ~ki bilcttnıle nakliyata yapılan 
l'l{lkt.d hı ytlıde 50 nısbetind~ zam yapılması teklıf olun· zam nıs.bc.tı yuzde .5 tiı'. Fakat kanun burada bazı istisnalar 

:! ır. zlkretnu::lır. Transıt ~ra. <>cnc:hi memlcktıtlere cloğrudan 
~lı~ - Hava kuvvetlerine l ardım vu"ist bir misli aa·ttml· doğruya gidt.'1'1 esya, htığclay ve çavdarla unlaı-1, tuz, ıütUn 
~ •4ır~ Bu IUtetle bugUn yfü:dP- 2 niıtbetindc olan vergi yih· şeker, ispirtolu i<;kilcr. pntlnyıcı madcft.ler nakliyat vcrıi 
a 9lkarılmıttır. sin<len muaf lululınuştur. 11,lt;- 8-kalınn, bangerlerin ve sigoı·ta -;irlcelleıini.n ver· 9 - Damga ı·e,mt znmlm·ı: Maktu olnn dmnga resiıulerine 

Ut ~ ft1duk1ırı muamele vergile>.ri bir misli tezyit olunmuş- yüz:de 50, ni~b'i olanlarına ise yü"Zde 10 zamınedilnıi~tfr. Fa. 
4' kat istidıı gibi halkın sık sık alak:ıdıu· oldu~u evrak bu t.am-

~:;- Şekerin fiatine kilo ba~ına 7 kw·uş munU:tm vergi dnn istisna edilm~-tir. 
~r. Fakat bu, g~nlerde şekere. !1Ave edUen 10 10 - !~hisar muamcliıtmdan alınıu.akta olan rnilll ınüda
~ ıyrı blr zam deAıtdir. Blr kiloya ılılve edihnl§ bu- f.rua \•ergısıne de muhtcHf nlsbetlerde zamlar vapılnuştır 
~ 10 kul'\lfUn 7 kuruşu bu munzam vergiye mahsup TUliin ve maınulltındau nlımın müdafaa '\•ergbi bir m.1.sıİ 
n.ra.Ya it. artan 3 kurus da, pancar mllıtahsiline ödenen fnzla art.tırıl~~-tu· ... :Rak_ı. lil•.?r ve konyakların şişelerinden, şl.şe-

5 _ lllubbtl, fabrlkalırn bırakılacaktır. lerm bilyukluklcrıne goı·c :ı. 4 ve G ~cur~ alınacaktır. Visk.l 
~ Y Beawn ve benxerlerlne kilo bşına 5 kuruş ve.rgi uıın- \'e snmpanya ~i,;elcrinc 5<l şer kut uş, şarabın litresine 2 ku
lcllt\ı 8Pılml§tır. BugUn 2,5 kuruş olan \'ergi bu suret.le 7,5 r~. biranın litı-esine .ııekiı kurns 1.a.m.mcclilmi.ştir. Yarını 

8 !' çıkmıf o~ktadır. litr,-. bira ihth"a eden hira sişcleri İıu .sm-ctlc Hi kuruştan 20 
7 kahveye kılo bnşına 20. çaya •O kuruş ilave edllm~tiı'. kuruşa çıkarılmış olmaktadır. 

ı:ııı,; Bir çok eşyanın istihlnk rcsml tozylt edilmiştir. Ya- l l - Kibrit fiatleri clo artınnktadU". Dolar fiatlcı-inln art
~ ~:~ zammı, umumi~retle yUzde 10 nlsbetindedlr. Pa- ma-;ı ytizünden, \•aktiyle yapılmış olan bir nn1a~ma muci
lt~\J]( "'Ki. bUtUn pamuklu mensucat ve pamuklu cşyn; ka- bince ve 1 Mayısta b.ıslnmak Uz.ere kibrit fintlerine önce 10 
~e ınamulfıtı. islenml~ deri ve. ın~ul~tı, saraciycyc para bir zam yapt~r.aktır. _K~mt.nla da 10 para zaın yapıl
l'lln l'Qa lk bütün e.,ya, yiln ıpllii. bUtlın yWllil kunınşlar ve makta. bu suretle hır kutu kılmt f ıati 2 kuruta çıkmaktadır. 
~ haf ınulltı, kıldan mamul esya bu meyandadır. Bunlar· 12 - Te \•lki sanayi kanwmndan istifade ederek vergiden 
~~ kka but ke~e~ .. mez:sucalın kilosuna 40 kuru~. sicim, m~ıaf .tutul~~ mties.seselcrde~ ka1.anç \'ergisi €'sasla.rı \•e nL~ 
~kncvlr ve ıUt un kılosunn 30 kurus zam yapılmıştır. betlerı dahılınde ve milli mudafaa vcrgiııl namiyle bir vergi 

llibı ~ maddeler namı altında toplanan ve tara'k ve saire tnrholunacaktır. 
tı lcatn;avı ihtiva eden maddelerin kilosuna 30-80 kurt.&§, ba- 13 - Serbest me~lek erbabının beyanname vcrenleıinin 
tearnı 1 !arla ınu~vvalıua kilo hac:ına l0-20 kunl§ istihlak kazanç vergisine ~·üzde 50 nisbclinde zam yapılmaktadtr. 
t~~edllınıştir. Iradı gayri safi Uzerinden kazanç vergisi verenlerden alın-

~ll.tıın ~ ~· muşambalar ve muşamba nevinden diğer ey. macıı düşUnUlen vergi nisbetl ise yüzde 10 ile yü1.dc 25 ara• 
5 Jo ~lihlak vergisine kilo başına, cins -ve ııe .. ·ileı·ine göre aındn tchaliif etmektcclir. Bunlarm içindt- SC!\'far e ııaf da 

· · 100 kuruşa kadnr ve çi.ni ve potaelen nıamulAtının · dahildir. • 

Hükümetimize il Japon 
Qfltumandonı mak. x*x----

ı.. tul düıtıi Y cdck subayiarm talim müddetini 
Cı .. ~~dr., 29 (Ö.R) - Şimali garbi t k J "' h.. l • · ı • Ilı~ {apon kuvvetleri batkuınanda· uza ma Sa 3 1yc 1 VCrl mİştır 
Ser Anıharblyesi, Gerilla yapan x*x--------
~U ~n hir pusu:.una dUşerck o1dU- Ankarn, 29 (A.A) - B. M. Meclhıi csseselere verilenlerin bu hl7.mot müd-
ll s Ur. bugiin Şemsot.tin Günaltaym başkanlı- dcUcriyle hazerde mane\Ta ve tatbikat rJola nd ·· · d ğında toplanarak İstanbul limanı işlet- ntıs ve konferansla!' gibi tedris ve talim a uz c rı n e me idaresinin 1935 yılı hesabı kat'isine maksadiyle UllVOt edilen vedek subayla· 
fitı~\llls~rclnm 211 (AA) _ Dün öğlede ait kamın layiluısı ile Evkaf umum mti- ıw talim mi.iddetlcriniıı İuzurnu kadar 
~~~ ~ehi ' tnyyıt.rcicl'i Amsterdaı~ ~ürliiğil 939 mali. yılı bU~si~e 14 bin u1.atılma.<ıı hususunda Veklller Heyetine 
4.t7ill<letı uçmuşlardır. Hava batarya- lira. munznm tahsısat vcrıl~esı ~kın- mezuniyet verilmesi isteniLnckte idi. 
bil' ~'4'ıf açınışt.ır. Ta)yarelerden birine dnkı kanun H!yihasıru tnsvıp etmıştir. Layihamn mUzakcresi.ne geçilmesi 
llı~a 91'rQl isabet etmesine rağmen kac- Mecli!I yine bugUnkU toplantı!'tlnda Uz.erine söz alnn Fuat Sinncn (Rize) 
l' ınlı\•affak o1duğu söylenmcktedii yedek s ubay \ ' C askeri memurlar hak- mevzuulıahiı hUkUmlerin ilavesindeki 

OtONYALI PAPAS ··. kındaki knnunun 3"e14 Uncu mnddele- !Uzum \'('zarureti kttbul etmekle be.ra-
l' 4,\Z . r~n~ tn~illne ni~ ~anun lt\yihasının bi- ber ne gib~ ahvalde bu müddetin uzatı-

h lta'Ul ETMiŞ_ rmcı miluıkcresını yapmıştır. Kanun lacıığı tasnh edllmcmıiş bulunduğunu 

lngiltere 
Balkanlardaki elcilt!· 

• 
rini Londraya 

davet etti 
- RASTARAJ'I 1 iNCf SA.Hit'EDE -
bilclir. Bu aailam meaba vardır. o da 
c:Anbru dır. Ebr 1urlôye olımu1dı; 
Balbnlar çolı:tu istilaya uirayac:alda. 

Türlöye Hariciye V ekiDnin ~lediji 
sihi; Balkan .........._ 1Jarta hw haqi 
bir hareket derhal harbe miincer olacalıt 
ve bu harp mevzii kalmnıyacaktır.ıt 

Londra, 29 ( ö.R) - Royteria dip
lomatik mubarriri Balkan elçil_,. 
Londraya dlvetinc:le biç 'bir fnbl&d .. 
lik meTcut olmıadıtms, ~ hafta ela 
fngjlterenin müteaddit defal:ır ayni ted· 
bire !Nlş \"Urduğunu bildiriyOl'. 

Londra. 29 ( ö. R) - Gazetelerin 
mevsuk menbalardan aldtklan haberle. 
re göre harp ı&raaında Almanyanın son 
zamanlarda Orta ve Cenubu Şarki A•
rupada yaptddarı tazyikleri bertaraf 
edilecek tedbirler de müzakere edilmit
tir. 

Ablolı:anın diğer bir noktası da Sov· 
yeller Birlifini alakadar ediyor. 

Vladivostok, Büyük Okyanusdan Al· 
manyaya ihrncat merkezi olmuştur. Bu 
kapmm kapanması için Bliyük Okya. 
mnda tatbik edilen kontrolun bir kat 
daha tiddetlenmeşine karar verilmiyW. 

Sovyet vapurlan Almanya hesabma 
malume taıımryacaklardır. 

:ımutefik harp şurası Sovyet ,.e İtıJ. 
ya ile m~bellerinin her ıafhasuu 
dikkatle ıöulen geçİrmiftir. 

FranSLZ ıu:etcleri bir müddetten beri 
İtalya ve miitlefiklcr ıırasmdıı blr nnlas
ma yaptlmaaıru ehemmiyetle tevtiye el· 
melde idiler. Alman kömürü meteleain-
de lngiliz notası da bu hüsnUniyeti gÖı
termekte iclt 

fo'evkalide harp ıo4'CJisinjD kararları 
müttefiklerin h •.Un sahalarda laarekete 
seçeceklerine • kuvvetli delildir. 

-*-
Sovyctler 
zorluk çıkardı 
- BASTARAFI l inci SAYFADA 
re bu CuMartesi Stokholme ~relcet 
eckcektir 

Helainki. 29 (A.A) - Bin laveç iı
~i8'. Finlandİ)'llntn imarı i~erinde çalı,. 
mak Uure dün buraya ıelrnitlerdir. Ay· 
rıca be~ bin lsveç işçiaioin bugünlerde 
Finlandi}·ara gelmesine intizar olun
maktadır. 

Stokholm, 29 (A.A) - Marepl 
Mannerhayntin aldaiı lr:arar mucibince 
Finlandiyadalci lıveç gönüllü katalan 
tasfiye edilecelltir. F.kat bir çok 1ıveç 
gönülliilui memlelcer.in ;İmarına yardtcn 
etmek üzere Finlancliyada kalmak amı· 
sunu izhar etmitlerdir, 

-ıe:--

Ga rp cephesin
d~ harp 

HAŞ1'ARAFI l inci SAYFADA 
ŞlMAL DENtZtNDE 

Roynl Air Foree kuvvetleri §lmal de. 
nizinde Alman Usleriııı ka11ı mutd 
de\•.riye vazifelerine devam etliler. 
Alınanyanın slmoll garblslnde yaptıli:

hırı istlkşaltan dUnen Ingtll.% tayyarele
rinden biri, Alman avcı tayyareleri ta
rafından dUJUrUlmUJtUr. 

Yolunu §&Jırarak Hollanda arazl!l 
üzerinden uçarken Hollanda avcı tay
yareleri tarafuıdan dilfUrUlen lngtllı 
ta~·yaresi hakkında satAhiyettar Hollan
da makamatmın yaptıktan tahkikat, 
tayyarenin sis yil7.Unden yolunu -!• ır
dııtını meydana koymuştur. 

Roy:ıl Air Forsun 4R saatlık faali.ret 
blfuıçosu şudur: 

- Ilir avcı \'e üç bombardıman tay
yaresi kaybedllml§tlr. Buna mukabil 
beş Messcrşmit avcı tayyaresl dUşUrUl
mUş, bir Mcs..~~mit, blr Dornlye ve bir 
Heinkel Uslerine dönemiyecek kadar 
tahrip edilıniştil'. 

Bu ı·akamlarla, harbın başındanbcri 
Inglliz tayyareleri 128 Alman tayyaresi 
dilşUrmUş oluyorlar. Bunların 29 zu 
garp cephe.ıılnde, 99 zu Jngilterenln .~ark 
sahillerinde dUşUrlllmUştilr. 

Diğer 34 Alman tayyare.!i de ü. lerine 
avdet edcmiyecek kadar tahrip ~11-
miştir. 

Londrn 29 (A.A) - Ing.iliz anıirallık 
clairesI bUdirlyor: 

Bir dU§man tayyaresi dün akş:am ~i
ınal <lenizinde bir kafilemize laarnıı et
miş v~ bet bomba atıru§tır. Bombalar 
bir gl'ına hao::ar ika etmemiştk -·-

Hitler'in 
Resmi hakkında 
bir emir .... 

irıd, "aa. 20 (A.A) - Utvanya alcy- IAyihasının 3 ve 14 Uncu maddelere ek- ileri sUrerek hiikUrnc•t esbabı mucibe
~ klı·~ bu1W1un Polonyalı blr pa- lenmesi istenen fıkralarla yedek subay sinde de ka\•dcdildiği Lu temdidin fov
•,:den <;ıknrkcn Vilno znbıtası mektebini ıuu\•affakıy.cUe bitirdikten kalade hallere hac:rcdilnıesinl istemiş ve 

)11 n tevkif edilmiştir. sonra altı ay hcrayi hizmet kıta ve mil- fıkralara bu knyıthırııı il:lvc~ini gözeten 
O a - hir takr ir vcı·mişlir 

~ Milli mUdafna encl\ıncııi mazbata ınu-1( RUGfiN 

. Bcrlin, 29 (A.A) •P1·agdan bilaitl-
lı.rou Dahili>·c nc.ı.aretince .ne§rodiltn 
bir cmirıuımccle, umumi dairelerde rai
sicümhur Hncnanın rasminin yanına Hl~ 
lerin r~miııiıı de asılması liıun pldlği 
biklf rllmcktedir. Emirnamede Hııcbanın 
resıninirı, Hitlerin resıniniıı solunı~ a!ı
lccağı tasrih edilmekt~ir. · 

Ültürpark 
Sineması 

YEN 1 

Sa~·ıu miidııvimlcl'iııi mcuıuun t~dl•cek 

n· tnnirde ilk dda ~iisteril<'n 

iki yt'.ni filint takdim edi) clr 

ŞAFAK 
1•arittuı.~ean P. Aumont • Plerre Frasne1>7 

e ht') ec:uılı ,.e nıü~teıma b~ &Jlt'~·ı.u olan bu rilint inenrncılığm 
nm ŞAHESl-:RmiR .. 

c SEVDA KAMP/ 
inge!' Rogers • Dııglas FairbtınJ:s 

bıt"~n • (orendık... Nese... Ze\ k .. l·:~fo.nco filimi ... 
~4i~ARAMU.N"T JUJ:NALD1\ ı: 'SON H~\TU- llA\'.-\t)İSUmJ 

~- ; YENİ $.ıU.AK : 2.3U - :> • .ı:; - 9.00 D. 

Jını-riri ŞUkrü Koç:ık, mcvzuuhahi~ fık· 
rnlarla gUnrlen güne drtan ordu teçhiza
tının fe\"knludc tenev,·UU ve tekemmil· 
ıu kal'Şl<tlllda bunları cif,retebilmek için 
olduğu kadar talim ve tcrbivc hmrusun
da da zikredilen subayların silAh altmda 
kalacakları ıniiddetirı Vekiller Hey&
t~ııce uzatdına ı ~llfıhiveti istenilmekte 
olduğunu bildirıni ve Fuat Sirmen ta· 
rafından ilüvesi i.c;tenilcn bende lüzum 
görmediğini hükümctiıı esasen bu tem
didi icap ettirecek r~vkalade haller gör
nıcdikçc höyle> bir k rnra gitmiyeceğini 
hildirnıi~ir. 

Btı ınl'V7.u üzenııde ~öz. nhııı ınuhtelıf 
h.ı i ıplC'rdC>ıı oııra Puat Sinnenin takri
ri luıbul edilerek !'evkalad • h,ıllerde 

--·--Edir nede fırtına 
zoratları 

Edlı·nc, 29 (Hususi) - Cenup fırtı
n:ısı f~Iı-ne \'t" Çnıınkknlede tahıilxıt 
yapmıştır. Bir «ok at açlarm dalları kı
rıl ınış, ha:ı: ı C\•I ıin çatıları uçmustur. 

FRAKSANIM 
SURİYE KONlSERi 
ANKARA YA GBl,Dİ 
Ankara. 29 (Ö.R)- F.11lhARlD Suri-

a x ........ J 

jSON HABER.-~ 

Molotof Sovyet şllrasın
da beyanatta buİuııacak 

---~~~~--~....,x*x--~----~----
M09kon, 29 (0.R) SoTyet YObek ŞGra11 yarın mesaisine baflryaeaktu 

Molo.tof .Sovyetlerin d11.~tikaaa. bak.kında beyanatla bulunacak Sovyet haricİ 
KolQl.lennkl Br~nor miüikat1 111ıilnuebetitle dlinya maıbuattnda bararetli bi 
n9!riy~ta veaile olan iiçüd~ ittifak mevzuuna temaa edüp ettniyeceii mal~ 
deiildir. Molotof Sovyederın beynelmilel münasebetlerini ~ ederken billıu
sa lnıiltere ve f ranta ile aiyaıi münaeehetferin aon aafhaunı ehemmiydle te
barüz ettirecektir. 

So\,yetlcr, Avrup~ ile münasebetle-
rine ~h~mmiyct vermek arzusunda 

Londra. 29 (ö.R) - Timeı, Mai!dtinin Lord Halifaks ve Bütler ile görüı· 
meleri hakkında fWllan )"azıyor: 

«~u temas sadece pasifik oeeanmda yakalanan Sdenka ve Vclademir, Malr.o
neakı vapurlarının tevkifi hakkında bir teşcbbüsde bulunmak arzuaundan ileci 
g~lrniı deiildi_r .. Ruı~a, harici münasebatının Almanyaya münha11r kaldığını 
gonnekle eza u;ındedır. Ruaya, Avıupaya değer vermek istememektedir. Moı· 
~ov~ Üç taraflı :iujfak projeleri hakkında sükutu muhafau etmekle Alman tek. 
hfinı kabulden imtina ettiğini göstermi,tir. 

Londra, 29 (ö.R) - lngilterenin Moslı:ova elçisi yakında vaı.ifesi bllJın• 
gidecektir. 

Balkanlarda Müttefiklerin sarfettik-
İeri büvük diplomasi faaliyet 

Amsterdam. 29 ( ö.R) - Hollanda matbuatı Fr nsız diplomaaiainin fanfi
y~t~}. takdirle k~dediyorlar Alie ~!•yne Handesbllnd, Fran11anın .Sovyetler 
Bırlıııwe kartı lngıltereden daha kat ı hareket ettiğini yazıyor. 

Kopenhaıı. 29 ( ö.fO - Volkiıe Titento Balkanlarda müttefikler tarafuı
dan büyük bir diplomasi tftar:ruz vuku bulunacağı tahmin ediliyor. Diğer gaze
teler ablokanın ısiddctlenmesi ihtimalini yaı.ıyorlar. 

Mısır ordusu manevraları büvük 
bir askeri ehemmiyet taşıyor 

--~------~~-x•x--~----~----~ 
KalWc. 29 (ö.R) - Royter bildiriyorı lncı1iz Fraruız ve Hintli aakcrlerin 

maıaenet.Tı bir hafta devam edecektJr. ilk defa olara1c Emir Abdullilun Ma
ve~ Erdua CKdu.u da bu manenalara ittiralc etmektedir. Sahradaki &devi· 
ler de, timdi diUPlinU alayJaı tctkil etmiflerdir. Bwılar manevtalarma lnııili.z u
lcerleri.Yfe beraber yapacaltlardrr. Fm.tt..de Wr Erltlnı harp mektebe açılmlfhr. 
Dereler teltemmUI ettirilmiştir. TaUm içtn Fabtine 'flit eKle daha fnla lngiliz 
alay.tarı gelmektedir. 

Memlekette .Ukaıwıt ilci seneden beri ilk defa olarak hakiki talimler yapılma· 
11na imlcln vermektedir. 

Londra, Hindistandaki arbcdcnie 
hakiki mahiyetini bildiriyor 

----------~~x•a----------
1.oocka, 29 (ö.R) - Diln Alman radyOIMI Hindt.lanuı Kalkota tchriads 

t&Mifat ameht.lerinin 11revi )'Üzünden kanh arbedeler çıkuğuu haber vornü,ti. 
~anan raciTo.unun rumca n91riyatında telefatın pek fula oldu~u. Türkçe ne1-
rıya.lu\da 18 HU.tlinln tevkif edildiji, yaralı ve ölü adedinin malUnı olmadığı. 
a~apça netriyalln ela iae lnailiz poliainin nümayitçilere ateı etmeleri yüzünden 
bınlerce ıırevclnin öldifü ve ;yaıalandtit iddia cdiJmektc idi. 

Hindi.tan nezareti, eeçen Cartamba c\inü Kallı:ütada vuku bulan bu ııret"d., 
tanz~fat .ameleleriyle Hintli polieler ara11nda ehemmiyetsiz bir arbede bafgo~· 
terdıtfna, biri ai!r ve ~n ikiıi hafif olma~ üze~e ~ir lı:aç kitinin ynralandıitm. 
bundan baıka hır hldı e mevcut olmadıgım bıldırmekteclir. 

Sovyet tayvareleri Mançuko hu-
dudu üzerinde görünmüşler 

Tok,-o, 29 (ö.R) - Dominyo Ajantt üç Sovyct la)')'aresinin Mançulrn 
hududunda T o men civarında uçtuklarını difer J 5 taY)·arenin bir Manço ıehn 
U&erioda dolqtılıtluuu bildiriyor. japonya Men~uko hudutlarının bu suretle 
tecaTUrlinU Moskon nezdinde protesto edecektir. 

Almany• Romanyadan hcrgün 
şeyler isti yor 

. 
yenı 

~---~~~-:x*x---~~----
Bakrq. 29 (ö.R) - Havu Ajan11 bildiriyor: Romanyanın harici ticaret 

na&ar& Alman iktıMt heyeti reisi Dr. Glodyoıun ilk nezaket ziyaretim kabul 
otmiftir. lkl taraf fiatlet moael .. w görüımüşlerdir. Almanlar kendilerince 
milaait bazı teklifler ileri sürı:ni.itlerdir. MGphitler altı aydan beri Romanyanın 
vaziyeti ıon derece aailamla:ıtaiını ve Rumen hükümetlnin kıırarlarından geri 
dömniyeceiiııi söylüyorlar. Alman tekUfleri ıunlardır. 

1 - Raytmarlun piyaM11 yükseltilmelidir. Yani 60 Ley bir Marka mukabil 
olmalıdır. 

2 - Bwıdan cvveUU anlaımaya bağlı nobatt zerriyatına teşmiJ edilmeli
dir, Alman hükümetl Soya faıulyesi gibi ay çiçeği için bir nevi monopol elds 
ehnek istiyor. 

Solaıra ıirketi tahmin edilen neticeleri vermemııtir. Almanya Solaıra .şirke.. 
tinin yatlı nebatat zerriyatmdaki tahdidat& kaldırmıya çal11maktadır. Salahi
yettarlar: Müzakerenin ne vakit bitecefi maltkm olmadıiını söylUyorlar. Alman 
eksperler adım basında yeni müddeiyat ortaya çıkarıyorlar. Bilhas~a mesdlde
rin en rnübiıni olan petrol itine daha temae edilmemiıtir. 

Romanın lngiliz - Fransız müşterek 
tebligınden çıkardığı manalar 

Ronı~ 29 (ö.R) - FraMız Koıuıeyinin tebliii halya eiyali malıafilinde ço" 
ıuınuHU görülmekte ve timdiye kadar müttefiklerin tesanüdü hAkkında neıte-
diten beyannamelerin en mühimi aayılmaktadır, •, 

ltah·a~ mahfillorlnln mütalalııına eöro V elee yapJan 8Ulh teklifleri ic;~nda 
kab~I cdıllr.~~İyette bir ,fey olsa)·dı müttefikler bu kadar kat'i bir deldararıyo
na lıu:um ı:ormıyeeelderdı. Şimdi anlaıJıyor ki: ilkbaharda cephede kanh mü
adeıneler olacak ordular çarpışacal..tır. 

r 
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Tayyare Sinemasında 

TELEFON 

BUGÜN 
3646 

Hc>oiluuda SÜJ\1.EK flİıM-'tllu.smda üt hafta 'öıs&ernc.a ve :,fRAS 8Ul.B& 

!\IOSKOVA G•:CEl.ERİ vesair Kus hayalmı canlandınuı 

DON KAZAKLARI 
B Ş ROl.tERIW : 

CHARl.ES VANBL ·VERA fCOREHE. ROCB.R 
DUCHUNE • LISETTE SAHVİH TroulJetslloy 

Fl:ANSIZCA süzı.(~ YE SARKIU 

AYRICA: ı:Kl.ER Jl'RNAL No. 7 ~ON' HARP ll.\Di!'A1"1 



-
I • • • • 41... - - . ---- _ .. - - -- -

SAHiFE 4 
sz:ı 

30 MART CUMARTESi 
E - =-

::111111 1 1111111~ -- Cihan Hatun ~1 11 1 1 1 11111111:: 

= -- -
Kadastro işleri büyük [ e o R s A] 
bir süra tle inkişaf ediyor 125 M. Be§~çiztJM ıo 75 ıı = 

Komedi F ransez 
- Jf-

Artiıtleri Istanbulda - -- -§ A bbasiler Devrinde Türklerin nüfuz s gayet sıcak 
~ ve kudretlerini gösteren büyük E karfılandılar 
: ve Tarihi Af k romanı E - BASTARAFI 2 ıcı sAHIFEDE - V atandaf /arımız gayri menkullerinin yer/e-
iiunnımm1111111111111n111111111111111111111111111111.111111111111111111nnnii çekilmedim. Zevcim gibi ben de bir • • • ·ıı • - J k l 

T I k 9 YAZAN C Z 
Tilrk dostuyum .•. > rını tapu •ıcı erı1K1en o aylıkla bulabilecek. 

e Tİ O: J : UTCİ ey dan Fransız sanatkarJarı bu akşam Uk x* x 
- - temsillerini vermi~lerdlr. Temsilde Is- ,_ Cümhurreiai~i2 ismet lnönü, bir kaç rine_b_u-·y_ü_k_b,_ir--me-ıu-1-iy_e_t_yükü almııtır. 

Esbehbiz yutkunarak sözünü kesti. cektir. Daha dün rüyada gördilm: Mu- tanbuJun tanınmış simaları bulunmuş- ~un ~vvcl Adlıye Ve.ldiıletini ziyaret e t- Tapu ıicillerinin aantim taomıyacak §«!• 

Afşin - SabrU sebat uzasa bile beis vaffakıyet zamanı pek yaklnşmıştır. Şu tur. b~e~ ~.ıı:.~a~ tapu "e ka~aatro umum k.ilde tutulması lazım aeliyor; ve eier 
yoktur. Yalnız dostun Babek hakkımda- halde birbirimize ol:ın emniyet ve iti- Bükreş 29 (A.A) - Fransız. sefiri mudurlugu~nun çal1tmalanyle çok ya- ıicillerin tutulmasında vat•ndaı zarar 
ki itimadım bozmnsın! madımız.ı boz.mıyalım. Biltün mesaimizi Adrien 'l'hfery ile refik:ısı Paris opera kından nlııkadar olmuolardı. Milli Şe- görecek olursa, bu zaran hazine tazmin 

F..sbehbiz - Babek hakkmzdaki itima- kendimiz elimiz.le mahvetmiyelim. ve opera komik tiyatroları arti-;tlerinin nuzın, memleket için çok ehemmiyetli edecektir. 
dmı bozmadı. Ancak kendilerine mUslü- (Verdan) hayret ve deh.şet içinde bu Bükreştc bulunmaları münasebetiyle ve o niabette hayırlı olan bu çalı§ma ıa- Bu ıiciller de ancak kadastro ıa:yc-
man veya arap namını veren bu yahu- muhavereyi işitiyor, kendi gözlerine, dün kB:,cun parlnk bir resmi kabul ter- huından cairgemedikleri yakın alllka- ıinde mUmkün olabilir. 
dilere (1) pek fazla sokuldwıuz, kendi- kulaklarına inanmak istemiyordu. Çün- tip etmi§lerdir. Resmi kabulde saray er- farının büyük manası '1aıdır. Memnuniyetle aöyliyeltiliriz ki on beı 
.ını intizarda bıraktınız.. Ona karşı olan kil (Afşin) hUMetin yegAne isUnadgAhı kAnından bir çok zevat ile hükümel er- Sormuılardı: seneden beri Türkiyede kadastro ıaha-
vaadınızı (Mubiz) efendinin huzurunda olan ordunun başkumandanı idi. JslAm kfuıından bir çokları, kordiplomatik ha- - Tür~iyenin ~ad~strosu ne hdar ıında yapılan ioler büyüktür. Ba~tan b a-
abe hatırlatmak için Babek beni her devletinde bu kadar bilyilk bir mevkil zır bulunmuştur. zıımand~ ı~mal edılebılecck ? ıa Tüık mlitehauıs, mühendis ve me-
eene adet olduğu üzere bu yevmi mah- haiz olan bir zatın Jslftmlyeti ketm He Londra 29 (Ö.R) - Times'in Belgrad Kendılenne auolunduı murlarmdan müıekk.ep olan muntazam 
eusta sizinle görüşmek için burnya gön- Mecusiliği izhar etmesi ve mensup ol- muhabiri bildiriyor: - 5 O. ıened~.... bir teıkjlat memleketi karış karıo yaz. 
derdi. duğu devleti ilk fırsatta mahvü peri- Komedi Fransezin burada verdiği Ve Mılli Şclımız. bu yarım un kı· rnak ve plana bağlamak yolunda cid-

.Afşin gülerek: şan etmek için o de.,.]etln en bi~an temsiller Yugoslavya halkının müttefik- ~ltmnk için ne gibi tedbirleı almmaeı den büyük bir gayretle çalıımaktadıılar. 
- Galiba Bnbek bundan bir kaç sene I düşınnnlnriyle birleşmesi akla hayret ler lehinde ol:ın hissiyatını açığa vur- lazımgeldiğini öğrenmek iıtemişlerdf. Müıbet ilmin ıaomaz uıulleri n mo· 

evvel - Taberistan emiri (Mazyar) da veren cilretlerden idi. (Verdan) bUti.in mak itibariyle çok parlak bir mU\·affa- Bu gösteriyor ki J 923 den evvelki lda- dem kadastro ilminin en ileri teknik 
bizimle beraber olduğu halde - burada bu hayreti ile beraber lilzumunda ıstı- kıyet olmuştur. Son temsilde bulunan- r~ni~, adın.ı .hile doğıu ~ürüat becerip vasıtalariyle mücehhez olan tapu ve ka
alı::dettiğin1iz ahid ve mi.snk1 (2) ihmal mnl etmek üzere bu muhavereden mil- lar, Fransız artistlerinden Mar5eyyezln soy.lıyemedığı kadastro, cumhuriyet ida. daatro teıltilatımız kıymetli bir umum 
ettim zannediyor. Başkn şahide lüzum him bir silah elde ettiğini de hissedivor- slSylenmesinl rica etmişlerdir. Artistler resınde liyik olduğu yeriru almıı ve müdürün idaıesi altında büyüle memle
yoktur. Vaadimi yerine getirip getirme- du. Sonra (Mu biz) nyağa kalkmak ·için Yugoslavya hUkUmeti tarafından alınan onun Şefinin hassasiyetle alakadar ol- ket meaeleaini tahakkuk ettirmek yo-
diğimi (Mubiz) efendiden sorunuz. h:ızırlandı. (Afşin) ve refiki dahi aya- kararlara uygun olarak bundan imtinn cluğu bir mevzu halin~ gelm~tir. lundadu. Bu ııaha ilzerindeld lhtiıaıını 

Mubiz ba!lı ile: [,'tl kalkarak çıktıkları zaman kimse ta- edince tiyatro binasını dolduran binler- Sebebi §Udur: Avrupanın en ileri mem1eketlerinde: 
- Evet, işaretini yaptı. rafından tanılmamnk için yUz1erlnl ka- ce kişi hepsi birden ayağa kalkmışlar ve Toprak, vatandaşın terini emen -Ye bilhaua bizim medeni kanunumuzun 
(Afşin) sifaüne devam ederek dedi padılar. (Verdan) onları 0 halde görün- Marseyyez.1 söylemişlerdir. ekmeğini veren mukaddes bir varlıkbr. ana vatanı lıviçrede takviye etmi§ ve 

ki: ce oradan süratle çekildi. JbadetgAhm Bu muazzam tezahilr karşısında Fı-an- Fak.at, aynı zamanda, ıicilli olmıyan senelerce tapu ve kadastro tetkilitının 
- Bu mukadde ateş tc sözümüze şa- ortn cihetlerine müsadif bir mahalde sız artistleri heyecan Jçinde, fakat eakit toprak be1li batlı bir niza ıebebidir. fen heyeti müdüılüiünü yapmıı olan B. 

hittir. Karde im (Babek) e tarafımd:ın durarak (Mubiz) in çıkmasını bekledi. kalmışlardır. Adliye istatistiklerini tetkik ediniz: Halit Ziya Türkkarun aüıtemU ve dira
ııöyleyiniz: Para toplayıp göndermekte Ate pere.stlcr mukaddes Ateş ile te-1 Times, AJmanlann gUrültUIU propa- ~?prak yüzünden çıkan ihtil&flann bü· yetli idaresiyle yarım a!nn kt!altılabile· 
hiç bir f ırsntı kaçırmıyorum. Dc\'lelin berri.ik ve dua elmclde mesgul idiler. gandalarına mukabil mUttefiklerfn bu yuk rakamı önilnde deh~ete düıecek· ceğine lnanıyoıu:r. 
fıarp veya sulh, her hnngi bir işini der- Hademl' (Mubi7.) in çıkmakta oldu.~- s~nat propagandası yakm §ark milletle- 11~~: Namuılu ellerin, ~ir karı§ toprak Değerli umum müdür çalıımalannın 
uhte eder isem o hizmet icin (Muta- nu görünce onlara haber verdi Hep rmin hissiyatı Uz.erinde çok daha kuv- yüzunden kana bulandıgı da çok olur.. eeyTİ, "\le neticeleri hakkında bize cid-
am) dan parn alıyorum. Bu paraları ayakta durarak baş eğ:l"ıck için. hazır- vetli bir tesir yaptığını kaydetmektedir. Sc:b~p basit: T.oprağın hududu çiz.ilme- den kıymetli ve sevindirici deliller göe.. 

Jw.p (Andcan) daki hazinem.ize gönde- l:ındıl:ır. (Verdan) sanki onlardan biri - Jf..- ml§tır. Dedelerın dedelerinden kalan terdi. Türkiyenin kadastrosu ikmal edil· 
ı-iyorum. (Mazyar) dahi ahid ve misa- imiş gibi ~ralarında aynı vaziyette dur- Müsademe neticesinde tarlalann fUraaındn burasında yamrı miı olan yerleıinde vatandqlann artık 
kını muhafaza etmektedir. Bu sene bazı du. (Mubız) parlak renkleri ve kıymet- b . I • . yumrn bir iki ta~ ve - o da eğer varea - gayri menkulleri yUzünden biç bir ıstı
e:ırobı hususlyeyc binnen burada bizim- ta, r f!ıl~meleriyle. göıJ~ri k?~\ıran ga- lT ıngıf ız VapUTU battı aan, küflü kağıtlar üzerinde alel&cayip rapları kalmamııtır. Kadastro pllnlan 
le birlesti. Ulkin bana yazdığı bir mek- l el muzeyyen bır elbı.ı:;c gıymış, boynu- Roma 

29 
(A A) _ H be al d ğına bazı le.ayıtlar .. Fi tarjhinde, tapu Uğıdı- o kadar muntaz.am bir tekilde tanzim 

tnpta iııte sebat etmemizi tavsiye ediyor na kıymettar tasla~dan. mUteşekkil. bir göre, 6,922 tonl~k lnglliz ~o~ingtıno~ Co- na ıu kayıt düşülmüıtür: edilmiotir ki tapu ıenedini kaybeden bir 
ve ilk hareketimizi fÖrdüğünde bülün gerdanlık takmış idı. Elınde kabzesı al- urt vapuru Atlantik d .. d d'v bir «Etrafı selascai çamlık. taıalı rabii gayri menkul eahibi, arazisinin veya evi· 
Taberi.-ıtan halkı ile beraber bizimle bir- tınclan bir (Asa) lulu,,.ı.rdu A.,.~ yer"' enızın c ıger Ayşe kızın gelin olduğu yer .. > aradan, nin kaydını bu planlar aaycelnde bir da-

l b 
' • ~ v • .,..yı " vapurla çarpışa-k batm•c:tır Stefanı' b ak f'şcccğini, u zalim müslüman devlet- dayıyarnk azamet ve gurur ile yill'rt- Ajansı, müretteb.~ttan 

36 
ki~in kurtn- ır ın asırları, seneler .geçmiş olsun kika içinde deıhal bulabilmektedir. Bu 

ten kurtulmak ve acem devleti mefha- Y?,rdu. Heı: kc..c; ona başını eğerek anı nı-... olduguv nu bildirm kt-..:1:- ve siz bu tarife o tarlayı bulmıya çalı- plaruaıla mütevaz.iyen tanzim edilmit 
me ini ihy:ı ve iade etmek hususunda hurmet edıyordu. : Ü~ • c '-"Ull· §ln: Çamlıklar baltaya veya kıvılcıma olan tapu kütüklerinde de o gayri men-
bizden ziyade asarı gayret ve hamiyet (Vcrdan) Mubizin kendisine yakln~- nıff ertn fflÜSaOdi!Sif e kurban oldu. Ayşe kızın nerede gelin kule ait bütün hak "'e mükellefiyetler 
gii•,tc>reccğini lemin eyliyor. tığını giirünce onun yanına ynnn tı. Eği- M k . . olduğunu ise belki kendiei bile unut· gene bir dakika içinde tetkik edilebilir. 

Ec;behbiz - Babck hazretlerinin siz- lip ellerini öptli: ar OVlÇe nrsan muştur. Kaldı ki o toprak, lcimbilir bu- B. Halit Ziya Türkkana arazi hudut-
<len beklediği budur. Uıkin evvelcr d('- - Efendim, drdi, Merzban gayet mü- ·ıJ. ~ gün Ayşe kızın kaçıncı tornnlarının elin. laıının nasıl ölçüldüğünü ıorduk. Bu, 
di.•im gibi zatıalilerinin sanki onların him bir iş için hemen yanına teşrif bu- Verı 1 dedir. bize çok gilç geliyordu. Halbuki, fen, 
biri imi iniz gibi bize karsı bir kac yunmınızı rica ediyor. Belgrad, 29 (A.A) _ Almanynnın Ciimhuriyetin toprak işine el attığı bizim gözümüzde çok büyüyen bu güç-
hnrp etmek dereres:ine kadar o yahudi~ (~ubiz) -Merzbnnın Cihnnın pederi Belgrad elçisj, Bitlerden aldığı mUsaade senelerde, E.!kişehirin SiVTihisar kaza- lüğü o kadar bnsit bir hale getirmiş k.i. 
)erin hüküm ve emrine göstC'r<li"iiniz in- olduğunu anlamakta bir lahza tereddild He Yugoslav hariciye nnzırı Markoviçe, ıınd·a şöyle bir garabete tesadüf edil- Kadastro umum müdürlüğünde bize 
)tiyad ve itaat metbuu muazzam (Ba- etmedi. ÇünkU orada ondan ba ka Alman Kartal ni nnının bilyUk salibini mişti. Bu kaza dnhilinde bir dönüm ağıl cepte taşınabilecek kadar küçük bir ilet 
bek) haz.retlerini cidden düşündürdü. (Mnzban) yoktu. Hemen sordu: vermiştir. var. Ağılın hudutnamui şöyle yaı.ıl- gösterdiler. Ve sonra bu Bletin bir ucu-

(Afşin) kahkaha ilC' ~ülerek ve ba.şı- - Acaba hastalığı mı agır]aşınış? M f k nuş: nu, planın noktasına teabit ettiJer. 
nı salhyarak cevap verdi: - Bilmiyorum, fakat derhal ziyareti- Üfle i «Bir taıafı aahibi senet ağılı, etrafı - Şimdi, dediler faraza plandaki §U 

- l3unu benim gibi bir adanın söyle- ne gltmcniz.i musırrnn rica ediyor. Zatı- DeklArasyonunan aelascııi arazii haliye, mtkdan hiı dönüm parselin hududunu öğrenmek istediniz. 
mek eniz mi? Karde!':İm (Babek) in bil- tllilerini blrliktP almadan avdet etme- h kik"' iki evle~·• .. Y~kandaki taıi~e göre ağılın Bir dakika içinde ıize ıöyliyebiliriz. 
tun cl'alimden nasıl blr maksad takip meklijilmi emretti. a 1 manası... sahası olçuldu. Ne çıkacagını tahmin PUlnimetre dedikleri o küçücük ile-
eUiğimi an1ıyamaması mlimkün miidiir? Peki, geliyorum. Beni dışanda Londra 29 (Ö.R) - Deyli Telgraf ya- eder!iniz: Tam yüz elli bin dönüm. Ve tin öteki ucunu çizgi üstünde dola§brdı-
Xendlsine karşı muhnrebeyi kabul et- -Bl'J..'MEDJ- zıyor : Müttefik deklarasyonu 1919 da bu araziye mukabil, ıahibi devlete her lar. ilk hareket noktasına gelince dur. 
menin takip etmekte olduğumuz malt- --JI.-- sulh akdedildiği zaman yapılan hatanın ecne on bir kuruo on para gibi bir verai dular. Aletin ortasındaki müşirede oku-
Mdı gizlemek için olduğunu bilmiyor r tekrar edilmemesini temin edecektir. ödemekte idi.. duk: 2-49 metre. 
mu? Daima fırsatı gl>zetmekteyim. Mü- U H A D A Zira, o zaman BüyUk Britanya Fransa- Eakişehirin Sivrihisar kazasına ait bu Bugüne kadar Türkiyede i>lçülmUı 
nasip bir fırsat dUşcceği vakıt derhnl Seyrisef~ işleri mn emniyetini zıman altına almayı de- hikayeden lı:aç hin tane istcraini:z:~ olan arazi yüz binlerce panelle ifade 
kendisine ihbar edeceğim. Hepimiz yek- BUkreş, 29 (A.A) _ Tuna nehrinde ruhte ebnek istememişti. Toprak, memleketin eskimez, eksil- olunabilecek kadar çoktur. lstanbulda 
vilcud olarak bir Anda 'kıyam edeceğiz. seyrUsefer başlamıştır. İlk petrol tank- ALMA N y A mez ve zarar etmez !iermayesidir. Fakat Büyükada, H eybeliada, Eminönü kazaeı, 
Acem devletini diriltmek için çalısmış ian Almanyaya gönderilecek petrolleri AMERİKA YA bu hakikat ancak cümhuriyet devrinde Mudanya, Bursa, Malatya, Konya, Jz. 
olan (Ebu Müslim Horasani), (Cafer rUklemek Uzere Yergoğe kadar gelmiş- arilaşılmıştır. Ve ancak bu devrededir ki: mirin mühim bir kıımı, Denizli, Aydın, 
Bermeki), Fazl hin Sebil) ve saire gibi tir. rendnat Wrdi mi?.. araı.ibnin1 kdadastrosuna şiddetle ihti- Çanlmı kadaetrolan tamamen ikmal 
büyük acemlerin bunca gayl'et ve feda- ALMAN RADYOLARI Vaşington, 29 (Ö.R) - Amerikan yaç u un uğu hiasediJmiştir. 1925 de edilmi§ olan bahtiyar yerlerimizdendir. 
lt5r1ıkfonna rağmen nnil olamadıkları Londra, 

29 
(Ö.R) _ Diln saat 20.20 vapurlanna Alınan tahtelbahir veya ç~karıJ~n kadastro kanunu bu hiuin aev- Buralarda medent kanunun tarif ettiği 

gayei mmlycyi istihSAI eyliyeceğiz. Bii- tayyareleri tarnfından tam-ruz edilmiye· kiyledır. . . . tapu . ..'icilleri de "ücude getiriJmittir. 
tiln bu zikrettiğim zatlar aceleyi iltizam ile 23·30 arasında Berlin ve Hamburg ceğine daJr Alman yanın Amerlkaya te- Memleke.tım~de o seneden herı ka- Dıger taraf tan, memleket arazi ka-
P.ttfkleri için maksntlarına nail olamadı- radyoJan İngiliz tayyarelerinin istikşaf- mlnat verdiği hakkında bazı gazeteler- dutro faalıyetı devam ediyor 926 da daıtroaunun milli iktıaada uyıun bir ıc
lar. Halbuki biz öyle yapmıyaca~z. fon mUnasebctiyle programlannı tatil de çıkan haberler tekzip ed~. Şim- kabu~ ol~n~n ~edeni k.anun, ~·~çr~~e kilde ve ~ratl~. baprılabi]1?1~ için f?"' 
Sabrü sebat ile fırsatı gözeteccği7" Kı- etmişlerdir.--·-- diye kadar Vaşingtona bu yolda teminat oldugu gıbı, bızd~ de tap'! eıcillerının togr.ametr~ uaulunden de astıfade edil-
yıım etti~imiz zaman emin adımlnrln yü- gelmemiştir. tutulmasını, devletın medenı huk.uk ea· meııı, yanı fotograf almak ıuretiyle ara-
rilyeceğiz. 19 MA YJS BAYRAMI l'RANSJZ SUDAJIDO> a. has~ndald belli baolı vazifelerinden birj zinin k&dutrolanmaeı kaıarl&fbnlmıt 

(Mubiz) Esbehbizc dönerek dedi ki: 19 Mayıs hareket günU bayramı ha- n halıne koymu§tur. Tapu ıicilleri, rayri bulunuyor. 
- (Afşin) hazretleri pek doğru mi.ita- zırlıklaruuı daha şimdiden başlanmıştır. ~akar, ~9 (A.A) - Fransaru~ şarki menkullerin şekillerini gö11teıen planlar- Bugün kadutroeu yapılmı§ olan :yer-

l!'ıada bulunuyor. Kendileri öyle mü" Bu seneki 19 Mayıs §Cnliklert geçen se- Afrika ~alısl Cayola, Fransız SUdanm- la gayri menkullere ait bilcümle hak n lerde kadaetro mahkemelerinin itleri 
him isleı·de tecrübelidir o-•lumuz (Ba- nelerin fevkinde h:ıreket kayna~ı ola- da ve Nıgerde teftişte .b~lunmak ve ma- mükellefiyetleri ve mal sahiplerini gös. kalmamıo gibidir. Mal eahipleri arasında 
bek) e tarafımdan seJam söyleyiniz. Bi- caktır. Yapılacak ~('nliklere 3000 genç ham harp teşckkUJlt'rını kontrol etmek teren tapu kütükleıinden ve mütemmim bu yüzden çıkacak ihtilaflar, plan üze-
1.imle beraber 

0 
da f

1
r ntı bekle.sin. Ce- kız ve delikanlı iştirak edecektir. Uzere tayyare IJP. bumdan hareket et- vesikalaıdan ibarettir. rinde derhal ve kolaylıkla haUolunabiJ-

mıbı HünnUz elbette bize yardım ede- -~·-- miştir. Medent kanunumuzun 91 7 inci ve mektedir. Zaten medeni kanunumuz 
FUHŞA r E•ViK _ ..,_ müteakip maddelerinden bir çoğu, ıa1- tapu kayıtlannın aleniyeti csaaını da 

( ~) 1\fiisliimanlara diişman olan 1ne
cıu:ücr miialümanlara yahtıdi namı :ı·e
riTlerdi. (JlnıilesiT) 

~ Şelıer ilttllıtirı ri menkuller hakkında yapılacak mua· koymuş bulunuyor. Hükümetimiz. Bir 
Tepecikte oturan tanınmış bir kadı- Bornovada bakkal Hasan oğlu Ahmet meleleri gösterir. 91 7 inci maddesinde taraftan bu lıleri bUyük bir hauaıiyetle 

(2) lbni lsfmıdiyann Taberistan tarihi 

nın genç kızları fub ~ teşvik ettiği tes- §eker lhtikarJ ynpmnk suçüe sorgu hn- kanun aynen oöyle diyor: takip ederken, diğer taraftan dn bu sa.. 
~:ın~j]~~n:ı~~. ı hftkimliğlnde tah- kinillğine verilmiş ve tahkikatı ikmal dcHazine, tapu eicillerinin tutwmnma· hada çalıpcak elemanların yetişmesini 

edi1mlştlr. MUddciumumtlik makamı sın an mütevellit bütün zaraılardan temin etmektedir. Ankarada açılmış bu
e.sas hakkında mütal!iasını serdedince mesuldür. Hazine, bu :ıararlar keneli ku- lunan kadastro mektebi, memleketin 
lldnci sorgu hakimliği kararını nrecek- ıurlarından mütevellit memurlaıa aled- büyük davasını halled~ek olan çalış· Rom anya - Yugoslavya ticaretinin 

inkişafı için yeni tedbirler 
Bükreş, 29 ,CA.A). -. - Yugo11lavya ticaret nazırı Bivan Andrcs beraberinde 

Belgrad bcledıye rem ıle Yugoslav ticaret "e aanayi erbabından bir çok zevat· 
tan müteoekkil bir heyet olduğu halde Yugoslav _ Rumen ticaret odaam>n açıl-
1?a ~erasiminde hazır bulunm~~ üzere hu sabah buraya gelmiftir. Bir nebze 
11yası mlinası bulunan bu tezahure huıusi biı revnak '1erilmittir Bu tezahilriin 
ıiyasi mnnaııı Balkan devletlerinin nolt tai nazar birliğjni göıteıO:esindediT, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Beyanname ................ i 
6 HİSAH CUMAR!'ESİ ViLAYE2'JMiZDE i 

ÇOCUK YAZJMI GVNVDVR i 
. Bu sayun 7 dm lG yaşına kadar olan. okula gitsin gitmesin tahsil çağıncıa..; 

ki çocukların 1?1ikd:ır1annı doğru olnrak öğrenmek maksndiyle yapılmakta-! 
~dır .. Bunun içı~ =.. i 

1 - Ynz.ım gunu evlerde izahnt verebilecek bir kimsenin bulundurulması : 
2 - Yazım i~ k~pımza gelecek memunın soracağı şeylere doğruca v). 

tezce cevop verilmesı. : 
3 - Ynzımda nşal,rıda gösterilen ynşlardnki çocukların yazdırılması Ji-! 

zımdır.. : 
Yazım gilnü bu tesbit işine muhalefet gösteren ve duğru cevap venniyen: 

• vatandaşlar ve bu işlere müzaheret göstermiycn mahalle mümessilleri vJ 
E vazifelerini verilı:n emirlere göre yaı.iillıyan Ya1.1m memurları hakkında 15Mi 
5.Numaralı kanuna göre beş liradan 25 lirnyn kadar parn ve iki aya kadU: 
: hapis cezası verilecektir. 
: Sayın İzmirlilere duyururum. İzmir Valisi : h"'THEM AYKUT 
: Miladi Rumi Yaş Milfüli Rumi Yaş 
: 1933 l:WO 7 1928 1344 12 
: 1932 134s s 1927 1843 ıs 
: 1931 1347 !) 1926 1342 14 
: 1930 1346 10 1925 1341 15 
: J!)~ 1345 11 1924 1340 18 

tir. derecat rücu etmek hakkını haizdir.~ ma sahasına la2ımgelen bilgi ile rnUceb-
- -·-- GörülUyor ki hazine bu hükümle üze- hez gençler yetjıtirmektedir. 

EPES HARABELER! 
Müze müdUrU B. Salahlddin Kantar 

Selçuğa gltmi§tir. Efes harabeler1nde 
mevsim milnMCbetiyle alınacak tertiba
ta nezaret edecektir. ·--------· Satılık hane 

Alsancak İntikam aokağmda (9) 
nunıarab hane satılıktır. Talip olan
lar meikilr hanede oturan ev sahi
bine müracaat etmelidirler. 

1 1 - 4 (589) 

KARŞIYAKA 

Melek Sin~masında 
BugUn 2 filim birden 

Herkesin sevdiği ve alkışlad:ıiı 

Şirley Temple 
Tarntından temsil edilen en 

G07.EL FiLMt 

Kır Çiçeği 
VE 

Amerikai tlmalde buz deryaları 
J(iacle iemsil edi~ bilJflk 

MACERA FfLMt 
ıraaıp ŞeytanlaPI 
~ : .......... 

:-·············································· ······································ 

i Devlet Demir Y ollarındon i 
...•.......•.............................••............................•............. : 

Satılacak mahsulat v~ saire 
D. D. Y. 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Alaancak ambannda bulunan incir huıduı, bakla, karJ§ık zahiıe. pamuk· 

çekirdeği, palamut, kumdan, pamuk ıusam, demir çember ve ip parçalan 
1 O/ .f /9.fO eant 15 de açık arttırma ile ıatılacaktır. Mccmuunun muhammen 
bedeli 2 72 lira 75 kuruo olup M. teminatı 20 lira -46 kuruotur. Şaıtnamesi Al
eancalcta ioletme kaleminde görülebiliT. isteklilerin muayyen vakitte teminat 
makbuzlaıiyle komisyona gelmeleri lazımdıı. 22, 26, 30, 3 978 (526) 

Benzin Alınacak 
idaremiz için 13600 litre ( 10000 kğ) benzin şartnamesi veçhile satın alına

~ktıı. Açık ekailtmcai 15/4/9-40 Pazaıtesi gÜnÜ saat 11 de Alsancakta işletme 
hınasında yapılacaktır. Muhammen bedel litre9i: ( 16:30 kuru;, heaabiJe mec
muu (2-488) lira 80 kuruş olup iııteklilerin ( 186,66) liralık M. teminat mnk
buzlarile muayyen vakitte komiııyona gelmeleri lizımdıı. Şnrtnameııi işletme 
lcateminde görülebilir. 30, 2, 6, 9 l 09 3 ( 588) 

ÇAMALT ıruzusı MVDtlRLUl:VHDEN : 
1 - Tu2lamız.da mevcut sofra tuzu fabrikasının dahili k.ı!mındn çimento 

harçlı ııvanma11 pazarlığa konmuıtur. 
2 - Beher metre murabbaının muhammen bedeli 1 1-4 kuruıtan keşif tu

tan 750 lira 12 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. 
..f - Şartnamai her gÜn müdürlüğümüzde ve lzmir başmüdüılüğümüzde gö

rülebilir. 

' - ı.t.ldilerin lMa 

87 Mustafa Servili 14 75 l: 
26 P. Paterson 12 l 

188 Yekôn 
542630 i DUnkU ~ekfin 
542818 i Umumi yddin 

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

ZAllÖIE 
131 çuval Buğday 
15 ton Çavdar 
84 çuval Çavdar 
3:5 çuval Bakla 
15 ton Susam 
15 ton Fasulya 

435 balya Pnmuk 

4 75 

45 

IZMtR BELEDlYES~: ııı 
l - Otobüı kanepe JıJıflarıP.,., 

31/5 /940 tarihine kadar yıka~ ..... 
ütülenmesi iıi yazı i§leri mUdüılu~, 
deki ıartnameıl veçhile açık eksiltrl'le 
konulmuıtur. ila'' 

Muhammen hed eli 2 16 lira olu~ 
lesi 5/.f/940 Cama sUnU saat 16 ~ 
lıtiıak edecekler f 7 liralık tenıi,..11 Iİ' 
hankaıına yatJraıalc makbuzu ile esıt 
mene aelirler. • 1342 

2 - Dcktor HulU.i B. caddeeı .-' 
sayılı ıok.aktan itibaren Gazi b~" _.._ 
kadar 60 metıe boyda k.ana~;.t 
yaptırılması • fen iıleri müdürlü~~ 
kqif ve prtnameai veçhlle ebil 450 
konulmU§tuı. Muhammen bedeli~ 
lira olup ihalw S/.f/9-40 Cuma 4 ; 
eaat 16 dadır. lıtirak edecekler 3 .,~ 
ralik teminatı iı bankasına yatıı• 
makbuzu ile encümene gelirler. . z06 

3 - Alaancakta 98 nci adadakı ,..ıı 
metıe murabbaından ibaret ~Jt'l '-
2 5 / 3 /940 tarihinden itibaren hır ifle,; 
müddetle kiraya verilmcei, Y~ -'~ 
müdürlüiündeki prtnamesi veçhil~ıı 
artbrmaya konulmU§tur. Muh• /940 
bedeli 200 lira olup ihaleıi S/4 ~t.' 
Cuma günü saat 1 6 dadır. lıtir•k .,.,., 
cekler 1 S liralık teminatı iı bank~<' 
yatıruak makbuzu ile encümene so7) 
ler. 21. 25, 30, 4 959 ( p.t 

- Şehitler caddcainde tun.tik Y~eti 
idareeince yapılmakta olan yol clötc ~· 
altındaki lağıma yeniden muayene ifİ 
calariyle menfez kollarının yapılrn11~,t· 
fen işleri müdürlüğündeki keıif ye )ıO' 
namesi mucibince açık eksiltmeye lııP 
nulmuıtur. Kqif bedeli 1500 lira 6°~,, ihalesi S / -4 /9-40 Cuma günü saat 1 )ııl' 
dır. Iotirak edecekler 112 )ira 50 11~ 
ruşluk teminatı iş bankaıına yııtır• 
makbuzu ile encümene gelirler. S) 

21. ıs. 30 4 956 (50 
11· 

Zeytinciliğin ıslihına ve ya ban~~O 
tinlerln aşılattırılmasına dair ıııl" 
ne§lr tarihli ve 2-12927 karanıatıı6, 
maralı nizamname belediyenin ıjıı'' 
kapısındald ildn tahtasına ası}ıJl 

DUZE1.2'MB ,ıı 
Gaı.eteınlzln dUnkU tarlhli n~l-

4 Uncü uhifesl son si.itununda ll st' 
len Jzmlr belediyesi IHirundaki (~ 
ıdsat malzeme i) ııabn alınması d ıJtllıP 
ği yerde sehven su teı;lsntı yaptır 
denmi§tir. Keyfiyet tnı;hlh oıunut· 

DOKTOR OPERA.,Oı& 
Sami Kulakçı 

Kulak, burun, Boğaz ~ 
Mütehassısı 

Muayenehanesi: Birinci JJe11" 
No. 42. Telefon: 2310 ,,S 

Evi: Göztepe tramvay cad. No· 

Telefon: 3668 

DOK2'0R b 
Süleyman Çorll 

Çoaılı laastaldılot' 
mütallcusd• ~ 

Lendra ve Viyana hastane 
etildünU ikmal etmi§tiı'. _hfl 

HastaJannı her fÜD kabul ~"....fll 
Muayene aclttsi : Birinci .,.r 

sokak No. 42.. .,,-
Ev adresi : Gi;stepe kwrak•hl 

§lsmcla 834/l.. • 
TELEFON : %31 

(22'1) ı -1' ...._ ..... 
DOKTOR 

Celil Yartı~ 
İZJIİR MEMLB~~ 

HASTANESİ DAJ16"" 
MVTAHASSJll ;; 

Muayenehane: İkinci Be~yJef 
No. 25 TELEFON: 3956 ,, ,, .. ~ .... , ' 
:······················· ·······: t e : E Gayet ucuz fıB i 
E satı lık buz ~ . ' 
~ ınakincleri . 11"'~ 
E Lindc marknda yinni santtc b~: 
: çuk ton buz istihbal eder' az ~: 
E nılmı~r. Makiııcler trn.snıiSY~if~'i 
: le vcsair bUtUn teforrUatiyJe ıs ~ 
: tedir. Talip olnc~klnr Ayva~AJI 
: rif kaptan oğlu Ibrahiın kal'...- . 



'MART CUMARTBU lNI 
J 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
A. No.lan 

, ............................................................. ~ 
Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

SPERCO V APV8 
ACEHl'ASI 

11.b No. YERİ Mi Yeni TaJ Nevi 
h~ 'Karataş 9 EylQl yeni 269 mcı So. 136 119 Ev 

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

_ _..+ ... -
ADaİATİKA SOSRTA ANONİllA 

Dl NAVİGAZYONI • 
BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve teSiriiııl tlerhal gösteren bulunmaz bir devadır.. ADİCE vapuru 30/3/1940 tarihinde 
Grip, nezle, enfloema, sıtma ribi hmıblaklen tutnJmam.ak için sağbğmm BİOGENİNE kan ve derman haplariyte beklenmekte olup Cenova ve Riviera 

~l Karşıyaka Donanmacı M. Dila- 12 Ev 
l!8g ver yeni 1730 ıncı Sokak 

Memduhiye M. Derviş Hüseyin 29 
Yeni 786 ıncı sokak 102 M2. 29 
•da 367 parsel 8 

l!9o Tuzcu Soğük çeşme yeni 777 el 10 
u9ı sokak 59 :M2 ·Ada 429, parsel 5. 

Tuzcu M. Ebe yeni 759 ıncı so- 6 
k.k 41 M2. Ada 466, parsel 11. 

1292 Toraman M. Toraman yeni 773 62 
inci sokak 63 M2. 

U9 Ada 422. parsel 25 
· ~ Dolaplıkuyu' M. yeni 745 inci 1/52 

1tı.. sokak 58.50 M2 Ada 414 parsel ı 
..,"' Dolaplıkuyu nındi - yeni 148 in- 5 

ci sokak 56.50 M2. 
l!9 Ada 4 77 parsel 3 

Ş Dolaplıkuyu M. İsmail Ef. yeni 3 
750 inci &Ok. 24 M2. 

1tıoı.... Ada 472 parsel 9 
~ Uç0ncu. Sultaniye Hüseyin ağa 9 

Yeni 619 uncu sok. 179.50 M2. 
1- Ada 61, parsel 9 
__., ÔçüncQ Sultaniye Aşureci -yeni 12 , 

6Q7 inci sok. 105 M2. 
,.._ Ada 62, parsel 19 
~ UçUncU Sultaniye Hiileyin. ağa 3/1 

Yenl 619 uncu sokak 85 MZ. 
'"""'"' Ada 61, par&el 8 
..._. I>ördüncü SUitaniye Kaptan ye- 3 
,....._ ıü 590 mcı ı;okak 
..._. İkinci Sultaniye Yilzbjp Hasan 93, 2 

Jeb1 495 inci sok. 56 112. 94, 101 
1ltı Ada 150, parsel 35 

Do1apbkuyu İsmail ef. yeni 750 4 
inci sokak 50 M2. 

1ltı Ada 410, parsel 49 
Orbaniye M . Kantarca yeni 651 30. 
baei aobk 35 MZ. 32 

lale Ada 91, parsel 28 
Or.Mniye il. y ohufbap yeni 657 17 
iQd 80bk 60 m. 

1.... ~ 95, panıel 4 
...... Birinci Kara&~ tramvay tnanu 

e.dclell. 
Ada 598, parsel 15 

Salhane Selimet - yeni 278 inci 
sokak 95 M2. 
Ada 1719, parsel 14 
G\izelyalı tramvay - yeni tn&ıu 
caddesi 366 M2. 
Ada 895, parsel 1 
GUzelyalı tramvay - yeni İnönü 
caddesi 366 M2. 
Ada 895, pell'Sel 2 
GUzelyalı Tramvay - yeni İnönil 
caddesi 3&6 M2. 

232 
234 
238 
238/l 

2 
3 
5 

Ada 895, pan;el 3 
Birinci Karantina yı).dıztepe ye- 18, 29 

lııo 
ni 179 wıcu sokak 639 M2. 43 - '3 
Ada 722, parsel 9 
Gilzclyalı Malı. Akgöac sOkak 229 
:Jenl 108 inci sokak ~O M2. 753 
Ada 922, ~\ 7 . 
Karşıyaka İsmetpaşa - yeni 1743 ' 7 ' 
Uncu sokak 9ll M2. 
Ada 192, parsel 21 
kızılçullu Şimendifer yolunda 
2777.60 M2. 

70 

32 Arsa 

10 Ev 

6/ 1 Ana 

66Arsa 

1/ 3 Arsa 

7 Arsa 

5/1 Arsa 

16 Arsa 

14 Al'Sôl 

3 Ev 

3 Ev 

11/1 Arsa 

30 Ev 

19 Ev 

10.-

3G.-

8.-

19.-

12.-

17.-

6.-

21.-

26.-

13.-

50.-

200.-

13.-

60.-

40.-

250 Altı dükkan 
252 ve deponun 
254 284/640 2662.-
256 hiuesl 
258 
260 
-Arsa 10.-

2.-

6.-

1.60 

3.80 

2.40 

3.40 

sigortalaymız.. lımanlarına hare~et edecektir. 
BİOGENİNE; daima kanı tceleyip kuvvetlendirir, halsrzliği cider.ir, hariçten gelecek her türlü mikropları 61dl- CİTI'A Dİ BARİ motörü 28/3/ 940 ta-

rür. Tatb bir qtiha temin eder. Sinir ve adaleleri sailamlaştınr, sekiyı yilbeJtir" Bel ıe~if ve ademi iktida- rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napolt 
nn en birinci devasıdır.. Cenovaya hareket t!decektir. 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havalann de(işmesinden müteessir olmazlar. . • BRİNDİSİ motörU 3/4/ 940 tarihinde 

Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş üibetlerle neticelenen GRİP, nezle, eflo- gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
enza, sıtma gibi hastabklarclaıı korur. Bu hastalıklardan konmmak lçhı büyükler sabah, öile, akşam, birer, ııekis Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
yaşmdan üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almahclır. Hasta olanlann kurtulması için de bu bir Venedik limanlarına hareket edecektir. 
mikdar arttınlınahdır. HEJt ECZANEDE BULUNUR.. CI'ITA DI BARI motörü 9-4-40 ta-

~·-----------._ ____ ., ________________________ r:ihinde gelerek l:stanbul, Pire, Napoli, 

Devlet Hava 
ğiindeo:. 

Yollan Umum Müdürlü- ,!9-----•-ll!ll••--. Cenovaya hareket edecektir. · · 
Biri.od Smıf MUt•Mmt ZARA MOTÖRf.İ 10/4/940 tarilüııde 

1.20 1 nisan 940 tarihinde posta ve Bağaj nakliyatına 15 Ni<wı . 941 tarihlnd• iti-
baren de muntazam yolcu posta •e 1-faj seferlerine batbYacak olaa ta,.,..rele
rimiz apiıda yasala .aatlenle h&Met edecektir : 

O O 
1 Al' gelerek ertesi gUnU saat 17 de Pire, 

r. em lr 1 
Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste ve V~ 
ı:edik limanlarına hareket edecektir. · 

NOT - BUtlin bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şima1t ve cenubi Aai ... 

S.40 (PAZARDAN MAADA HER GfiN) 

ANKARADAN HAREKET İSTANBULA MUVASALAT 
5.20 Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 00 
1STANBULDAN HAREKET ANKAKAYA MUVASMAT 2·86 Saat Dakika Saat Dakika 

s tfl ıo __ .... ıo._-r----
ANKARADAN HAREKET ADANA YA MUV ASAi.AT 10.-

Saat Dakika Saat Dakika 
40.- 14 50 17 00 

ADANADAN HABl<:KET ANKARAYA MUVASfilT 
Saat D•kik.a Saat Dakika 

2.60 s os lO ıs 

ANKARADAN HAREKET tzMtRE MUV ASAL!T 
Saat Dakika Saat Dakika 

12.- 1 38 ıo ıs 

tzMtRDF.N HAREKFI' ANKARA YA MUV ASAiXT 
Saat Dakika Saat Dakika 

10 :ıe 13 15 8.-

tSTANBUl.J>AN HAREKET iiMtiE MUVASALAT 
Saat Dakika Saat Dakika 

• 1 
8 15 10 05 

5.12.40 liMİSDF.N HARF.~: tSTANBULA MUV ASAiXT 
Saat Da Saat Daldb 
ıo 40 ız :tt ----------Fada izahat almak icin attıatelwe ve meydan mUdürlfiklerine müneaat 

2.- edilmesi.. (l~) Z6 - Z8 - 30 10!5 (548) 

IZMIR LİMAN VE ~ERiR BAK!'.EJUYOLO.rf 

KAMÇIGOLU 
Cilt Ye Teusll hadalılden 

VE 
Elektrik tedarileri 

BiriDei Derler Sokaiı Ne. iL. 
tamır • Ellwma SQMllMısıı arkMmda 
Sehht.. akpma bdar bastalanm 

blnıl *"" TELEFON: 3471 

Diş 

Demirelli 
ikinci kordon (Ctimhuriyet Mer· 

kez bankası arkaslnda) 88 numanı-

l
tla hususi mua7eaeluıaesinde bıısta
lanaı (tatil ıünleri hariç) her gftn 
saat ODdan J Z ye, öçten altıya bdar 
bbal eder .. 

TELEFON: m7 

rika limanJanna hareket eden ttalla 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim aeyrlsefaiıı tir-
keti vapurlanna tesadUf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ACHJIJES vapuru 10-4-40 tarihiııde 
beklenmekte olup Aıwers ve Holhuida 
Iımanlarına hareket edecektir. · 

SERViCE MARlTJME ROMANIA 
SUCEA VA vapuru 31/3/940 tarihin'~ 

gelerek Malta, Marsilya ve Cen~' li
manlanna hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra doıayısiyle nulun " 

hareket tarihlerinin lcat't olmadıiım n 
bwılann hiç bir ihbara IUzum olmaksa
zm detişebilir olduğunu ve bu busust,m 
dolayı acenteye bir mesuliyet ten5UUp 
etmlyece~ muhterem yU)deyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olımur. . 

Daha fazla tafsil&t için CUmhurt1et 
caddesinde FRATELLI SPERCO vapur 
acentesine mtlracut edtlnwııi .. 

TELEFON : 20M - 2905 

:·········································-= 
• OLIVIER VE 

ŞCIREK.UI ı.ro. 

1087/1 Arsa 549.- 109.80 Möessesest Satın Alma Komlsyo_nundan : DOKTOR 
V APUB ACEllTASI 

ATATORK CADDESİ Reea biııua 
TELEFON: 2"3 

1087/2 Anla 549.- 109.80 

1089 Arsa 549.·- 109.80 

- Arsa 192.- 38.40 

- Tarla ve lOG.
zeytinllk 

20.00 

'" 5/1 Arsa 1822.- , 364.40 

16.00 

Yapılacak iş: Miit~fE'rrik tamirat ve inşaat • 
Ke_şif bedeli: 3476 lira ~4 kuru} 
Ilk teminat: 260 lira 75 kuruş 
Müessese bina.cıında yaptınlacak, keşif bedeli ve ilk teminat tutarı yuka

rıda yazılı bulunan tamirat ve inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. !hale: 
4-4-940 Perşembe günü saat 11 de milessesede toplanacak olan sahn alma 
kom~syonunda yapılacaktır. 

$E;raiti ve işin teferruatını anlamak istiyenlerin Bahribabada kAln mües
seseye müracaat etmeleri, istekli1eri'.n Nafıa müdürlüğünden ve belediyeden 
müsaddak ehliyet vesikaları, ve bu gı"bl işlerde çalıştığını ticaret odasında 
kayıtlı bulundı,ıklannı gösterir vesaiki ve teminat bedellerini sahil sıhhiye 

. mçrkE:zi .. veznesin~ yatırarak makbuzu ile birlikte mez.kör tarihte sabo alma 
konü,yonuna .m.üracaatlan ilan olunur. 28, 30, 2, 3 l 05 7 •( 5 70) . 
lznıir Mektepler Muhaseb~ci liğinden: 

Vefit Ağar 
Askeri Hastane 
D00Ulrl VE KABIN 

RASr ALIKLARI 
MUT ARASSISI 

He.r gün ikinci Beyler sokak No. 
79 da.. Çarpmba fakiflere meccanen 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

UMUM1 DENİZ ACENTALICd L'ID. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTO& 
LOV CEN vapuru 12 Martta Kösteoe1 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
ve yük kabul edecektir . 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de P.ire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için harelmt 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edeoek

~ ..... .-::mı;.-nmı .. 1!1111......... tir. 

DAHİLİ VE z'OllREV1 HASTA· 
Bayraklı Muradiye - yeni 1609 ·. 1 23 
uncu sokak 143.66 M2. 

- tarla ve yı- 80.
kılm13 kule 

21 Dtikklan 150.- 30.00 

tz.mlı· Mektepler muha'ieheciliğinde münhal 10 lira maaşlı kAtipliğe 3/4/ 
940 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta Lise mezunları arasında yapılacak• 
müsabaka imt1hanında muvaffak olmak şartile bir memur .alınacaktır. 

Taliplerin vesikalarını hamilen bir istidil ile Vilayet Makamı vasıtasile 
müracaatları ilan olunur. 21 26 30 949 (509) 

LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~tı 
GOULANDRİS BROTHERS 

LTD. (HELLAS) 
PİRE 

cNEA HELLAS• 
karşıyaka Donanmacı Mah. Şa- 17 
Yeste - yeni 1713 t1ncll sokak · 
132.25 M2. Ada 56, parsel 1 
Boz.yaka Eınre.z boğazı mevkii lU 
3 hektar 30 M2. 
'Bayrakıı Gül sokak yeni 1640 m-
cı sokak 72.50 M2. 
Darağaç Şehitler caddesi 
2195.8.1 M2 

lıt& ~yaka Alaybey Rağbet yeni 
1883 UncU sokak 156 M2. 

117 
119 

llıı Ada 16, pa.r'Sel 51 
~yaka Donanmacı Rahmi 12 
bey yeni 17 43 üncü sokak 22 

laae 599 M2. AclJi 95, parsel "2 
Alaancak İntikam yeni 1451 in- l• 
ci sokak 127 M2. 

laa Ada 1216, parsel 4 
l ~yaka Abybey Gilllil Sezal 16 

Yeni 1694 üncU sokak 83 il!. 
laat Ada 45, paısel 23 

.\Jsancak M~diye zade yeni l 1 
1446 ıncı sokak 53.25 ıa. 

tıaa Ada 1212, patsel 5 
~pı ~ Firkat - yeni 
1275 inci 30kak 105.50 m. 

~ Ada 152', parsel 82 
Gtizelyalı Milstecabi zade yeni 
40 ıncı sokak 173 M2. 

~ Ada 874, parsel 13 
lli Bornova Çay mah. Göçmen a · 13 

Gtbelyalı MUstecabi zade yeal 
40 ıncı sokak 121 M2. 

1aa, Ada 87 4, parsel 14 
Gibeıyalı Milstecabi zade yeni 
40 ıncı aokak 116 llZ. . 

1aa. ~ 874, parsel 16 
. .... Ozeıyalı MUstecabi 7.ade yeni 

'WV lllC1 sokak 13 ıa. 

~ Ada 874, par3el 18 
GGzelyalı Müstecabi zade yeftl 
4G ıncı sokak 306 M2. · 

~ Ada 874, parsel 24 
~lyaiı Müstecabi zade yeni 
.&.2~ sokak 301112. 

l:tıı «-- 874, parsel 25 
GGzelyalı MüStecabl zade yeni 
4AO ıncı sokak 644. 75 M2. 

1332 ~ 87 4, parsel 26 
~Uzelyalı Müstecabi zade yeni 

1
.,,._ Adamcı sokak 471 M2. 

""q 87 4, parsel 27 
~ilzelyaiı Müstecabi zade yeni 

ıncı sokak 142 M2. 

2 

2 

2 

~ A~a 874, parsel 32 
~lizelyalı Müstecabi zade yeni 12 
Nfa0cı sokak 330 M2. 
C 877, parse 12 · 
~lyalı Teneızüh yeni 21 inci 
~ 309.25 112. 

23 Harap 
dükkln 

800.- 160.00 

- 175 ağaç 300.
Zeytinlik 

- Müfrez ev 250.-

'' 37 Maam~ 
119/89 temllAt un 

91 fabrikası 
' · ve Hangar 

mahalltnin 
1/6 hissesi3675.-

20 Ev 200.-

60.00 

50.00 

735.00 
40.00 

22 Ev ve 
bahçe 

4750.- 950.00 

17 Arsa 

14 Ana 

11 Ev 

56 EWı 5/'1 
hı.e.l 

-Ana 

.. :e.nka 
-Ana 

254.- 50.80 

50.- 10.00 

. 
1200.- 240.00 

297.-

61.-

15.-
42.-

59.40 

12.20 

3.18 
8.40 

İzmir Vakıllar müdürlüğünden: 
Evkafı mülhakadan kara Osman oğlu Hanının ve müştemiliitının tamiratı 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
ıhate 8/ / 4/940 Pazartesi gUnü saat 10 .da Vakıflar idaresindeki komisyonda 

yapılacaktır. 
Keşif bedeli 1729 liradır. 
Istiyenler yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı iha1eden evvel nakden ve

ya Banka me~ubu olarak vezneye teslim ve makbuzu ile komisyona mü-
racaat etmeleri. 21 24 30 4 940 (504) 

ÇAMALrıruzLASIMUDORLCICOHDEN: 
1 - Tutlamız için 845 metre mikip toplama taş mubayaa olunacaktır. 
2 - Beher metre miklbınm muhammen bedeli dört lira muvakkat temi

natı 253 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün mildilrlüğilınüzde ve Imıir Baş MUdUrlüğilnde 

göri:ilehilir. 
4 - isteklilerin ihale günli olan 1 Nisan 940 Pazartesi saat 14 de müdUri

yetimizde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 
28--29-30-31 1061 (567) 

İZMİR !'Uld.H'İK YOL.LAIU MIHTAJU Mtl· 
DCllU.OCIHDEH : 
Güzelyalı - lncu.Ib turiatik yolunun 4 + 7 5 5 - X 2 .32 ve Ilıca yolunun 

0+500 - 0X940 kilometreleri arasında Karaluzlı lmıaı1 ve·Hatice, Hüaeyin 
oilu Mehmet. Ethem Ç&VUf kw Ane ve Fitnat. Mehmet oğlu Mahmut Şev
ket ve Mehmet Ali, Ali km Kimile ile Giritli Ali oğlu Hü9eyİne ait ııayri men
kul ve ağaçlann takdiri kıyın~tine müteallik komisyonca teahit olunan fiatlere 
itirazen mutuamAardan Ay,e, Mehmet Ali, ve Mahmut Şevketle Giritli Hü.. 
1eyin vaki olan müracaatlan lzmir belediyeai· daimi encümenince iatimlik ka
rarnamesinin 1 1 nci maddeaine tevfikan ikinci defa olarak tetkik olunmut ve 
müddeilerin itirazlan varit ııörülmiyerek ..tti kıymetlerinin ipkuma karar ve
rilmit hulunduiundan istihkak vesikalarını almak üzere mutuamflann illn 
tarihinden itibaren 15 gün zarfında tun.tik yollan mıntalta müdürliliüne mil· 
racaatları istimlak kararnamesinin 1 3 ve 1 7 nci maddelerine uyularak illn 
olunur. 1094 (585) 

-Ana a.20 ~--------------------------------------~----------------------------~ 

-Ana 22.-

-Arsa ltT.~ 

-Arsa 115.-

1337 Güzely&lı 33 Jinc(l sokak 
328.M2. Ada 887, pusel 11 

4.40 1338 Güzelyah 33 üncü aobk 

!1.40 

2LOO 

32L15 M2. Ada 887, pusel 18 
1339 Güzelyalı Reşadiye - yeni 23 ün

cil sokak 281 MZ. 
Ada 888, parsel 7 

1340 Güz.elyalı Tenezzüh yeni 21 inci 777 
sokak 1337 M2. 

-Arsa 98.- lJ.60 

- Arsa 91.- 19."8 

- Arsa 84.- ıs.ao 

- Arsa 334.- 66.80 

Akarçay 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihis 
14-3-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurlann mun.sallt tarlbJerl. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
kında acenta bir teahhOt albna giremez. 

Her gün saat 13 ten iübarm.. Daha lula lafalljt almak lçlıı Blrlnd 
Waci Kordon (Alman komoluha· Kordonda 152 numarada •UMDAL• 

nesi brşımula) Hl nmnaraa b.utala- umumJ deniz ACf'ntalıtı Ltd. milracut 
nm bbul eder. edilmesi rica olunur. 

(Çivici hamamındaki muayeneha- Telefon : 4072 Mildilr:tyet 
nesini terketmiştir).. Telefon : !ln keota 

TELEFON : 3458 

PARIS FAKtiLTF.SİNDEN 
DİPLOMALI 

DİŞ 2' ABİPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Huta1anm her ıin .... ..t • 

tlan ~Beyler aobk N
zade aıdllesi zı numarala....,__ 
ha.ıeriade bltul ederler. 

. TELEFON : mı 

DOKTOR 

Sali~e~~in 
Tekand 

W. F. Benry Van der 7.ee 
Ve fib'ekAsa 

AMEIÜCAN EXPOKT LINES İNC. 
NEVYORK tçtN 

EXPLORER vapuru 24 martta bekle. 
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlarında 
bekleniyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta bekfoni· 
yor .. 

D. T. B. T. - BUDAPEŞT 
BUDAPEŞTE iÇİN 

KASSA motörü %3 martta bekleniJuı· 
SERVİCE MARİTIME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CA V ARNA Mot. 5 Nisanda pekleni· 

yor. 
ATİD NAVİGATION COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKENDERİYE 

1çtN 
A TID V ap. 28 M.-rta doğru beklenil 

yor. 
Vapurlann isim ve tarilaleri helrk-1• 

biç Wr UahWlt .... ., 
ÇeeM Bpstaı.-. Mi• •ı Vapuı'lann hareket tarlhl~le ..... 
11nıJN ve KÖLN 'ONlYa- lun1arda.ld detilikliklerdm acente ..... 

stn:st SABDt ASlsUlO IUlfyet kabul ~ 
Hastalannt İkinci Beyler Numan Daha fazla tahlllt '-'- ATATOluc 
•• .-- 5 No. tla her IÜll sut ~ 
'birden soma kaltul eder. caddesi 148 No.da W. l'. Henry Van O. 

-Ana m.-
23.60 ~. N : !!:! Zee ve Şm. Vapur acetalıtma maı.a.. 

ı.r.İİIİI• ·-- -----·--·-.. at edllmllll rica olunur. 

Ada 890, parsel 1 
1341 Güzelyah Tenezzüh yeni 21 inci 1 

45.20 sokak 336.50 M2. 
- Arsa 118.-

-Ana 

. -Arsa 

- Arsa 

1 -Arsa 

165.- 33.00 

28.- . 5.60 

116.- 23.20 

Ada 890, parsel 3 
1342 Güzelyalı . İnönü caddesi 

14.25 M2. Ada 891, parsel 13 
1343 Güzelyalı Cerrah Mehmet Ef. 

yeni 35 inci ookak 447 M2. 
Ada 892, pa~l 9 

1344 Güzelyalı Cerrah Mehmet Ef. 
yeni 35 inci sokak 133.50 M2. 

923/ 1 1059 Dükkln 

34 - Arsa 

34 -ATSa 

Ada 892, parsel 10 ,,,.,, 

180.- 36.00 

134.- 26.80 

40.- 8.00 

124.-

İz.ahab yukarıda yazılı gayri menkullerin pesin bedelle satışları 15/ 4/ 1940 
pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yapılmalt üzere arttırmaya konulmuştur. 

24.80 1 - İstekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçeleıinl veznemize yatıra-
rak arttınnaya girmeleri. 

2 - · ede S1&'8111Dda verilen bedel, -mııkadder kıymeti ıeçtiil. Ukıdiıde ta-

PBRATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fı'Cln.nz llastallesl 
Opaeatörü . 

Der ıün öğleye kadar Fransız hlısta
winde, öileden sonra BiriDc:i_Bey· 

""' ııebialL- No. 4Z... 

!ZLD'ON ı Jtl'l/J* 

Pcui• lakiilte•inJen 
Jiplomalı Jif tabibi 

Nesip OolonBJ 
Hastalarını her gün saat dokuz

çlan iUba~Q ikinci Beyler, Numan 
zade sokak 'numara 36 da kabul 
eder. (Telefoıa 4133) 
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ŞOranın aldığı kararlardan sonra 
Almanlar, Müttefiklerin Almanyadaki kadınları, çocukları ve ihtiyar
ları ac 

t 
bırakmıya matuf olan kararlarını heyecanla haber almışlardır 

~ 
------~~-----------~* ..... ____________________ __ 

Abloka daraldıktan sonra Ingiliz teslihat nazırı 
--~~~------~~--~.""""'_,,_ __________________ __ 

~lı.n~ny~ya i~tid~i ~addelerden hiç "Almanya muhasa~~edilmiştir ltalya
bırının gırmesıne !.~kan kalmıyacak .. dan ham madde alamıyacaktır,, diyot 

Paris 29 (ö.R) - Müttefiklerin yük
sek harp Şllrası, dün Londrada altıncı 
toplantısını yapmıştır. Sabah ve öğle
den sonra yapılan iki celseyi müt.eakip 
deklarasyon şeklinde resmi bir tebliğ 
neşredilmiştir. 

Tebliğin muhteviyatına nazaran iki 
müttefik devlet arasında görüşülen bü
tün meseleler üzerinde kayıtsız ve şart
sız tam bir mutabakat mevcuttur. 

Böylece iki memleket devlet adanıla
n arasında beliren geniş, tam ve ener
jik faaliyet müşterek bir plan üzerinde 
daha bir defo kendini göstermiştir. 

Bu tebliğin neşrini müteakip harp ye
ni bir safhaya girecektir. 

Londra 29 (Ö.R) - Müttefiklerin al
tıncı harp ŞCtrasındn Fransayı başvekil 
ve hariciye nazırı Pol Reyno, bahriye 
nazırı Kampl'nki, hava nazırı Aynak. 
Aleksi Leji, general Gamlen. amiral 
Darl~n temsil etmişlerdir. Ingiliz başve
kili. Pol Reynoya Frnn.,ız ba'iVekili ola
rak karşılamaktan duvduğu memnuni
yeti beyan etmiştir. Konsey stratejik 
vaziyetteki değişiklikleri tesbit etmiş, 
alınması icap eden tedbirleri gözden ge. 
çirerck Fransa ve birleşik Kraliyetin 
şimdiki harbın devamı müddetince tam 
bir miitabnkat halinde olmadan ne mün
feriden mütareke ve ne de barış müza
keresine girismemeği taahhüt eden bir 
deklfirasyon kabul etmiştir. 

EN MüTHIS DARBE 
Almanyaya harbın basındanberi indi

rilemiyen miithiş darbe bundan sonra 
indirilmiş olacaktır. Almanyanın yalnız 

deniz ablokası değil; karadan ablokası 
da yüksek ŞCtra'nın en hararetli müza
kere mevzuu olmuştur. 

Ingiliz - Fransız planının tatbiki, ab
lokanın co':.rrafi tPvsii sahasında kendini 
gösterecektir. 

O surette ki Almanyanın dünyanın 
diğer kısımlariyle alaka ve irtibatı ta
mamen kesilmiş olacaktır. 

ALMANLARIN KORKUSU 
Altıncı yüksek müttefik $urası'nın 

toplantısında çok mühim görilşmeler 
y:ıpılaca~ını hisseden Alman salahiyet
tar mahfillerinin telkinleri altında Al
mnn matbuatı adeta bir panik kokusu 
veren nesriyata başlamışlardır. 

Bitarafları korkutmağa matuf olan bu 
neşriyat, müttefikler tarafından alınan 
kararların Phemmlyetini bir kat daha 
arttırmaktadır. 

SALAHtYETT ARLARIN KANAATi 
Snlnhiyettar Fransız siyasi mahfilleri

nin kanaati şudur: 
- Bitaraflıklar hakkında bugüne ka

dar mevcut olan tezadlar ve mübhemi
yetler artık sona ermiştir. Almanyaya 
karşı müsamahakar veya mümaşatk5r 
hareket edenler cbitnrab sayılamıya
caklardır. 

Müttefikler ancak Aktif bir bitaraflık 
takip edenlere, yani kendi bitaraflıkla
rına hürmet ettirmeği bilenlere hi.irmet 
f'deceklerdir. 

Müttefiklerin bUtün hedefi, Almanya
nın hC'zimetini tacil etmektir. Dünden 
itibaren müttefikler bu maksadla neler 
yapılacağını karar altına almışlardır. 
Almanyanın bazı bitaraf devletler 

nezdinde müsamaha görmesi devam 
' cdemiyecek olan bir keyfiyettlr. 

BC'yndmild vaziyette bu karışıklığı 
ilave c>den müttefikler değil, bitarafla
rın haklarına bugüne kadar hiç hürmet 
rıö ter'l1iyen ve bir takım uydurma ha
berlerlı.> onların karar serbcstilerini ih-
151" calıcan Almanya olmuştur. 

Netckim Alman kaynakları dün müt
tefiklerin arlık Norveç ve Danimarka
n~n bitaraflıklanna riayet etmemeğe ka
rar verdı.klerini bildirmişlerdir. Haki
katte ise bitnraflıkta bozulan bir muva
wnenin tesisidir. 
ALMAN GAZETELERtNtN 
NFSR1YATI 

Berlin siyasi ve iktısadi mahfillerinin 
fikirlerini aksettiren cGazet dö La Burs> 
şu c:lyanı dikkat tehclidi savurmustur: 

«Bir memleket ancak iki muha;ip ta
rafından bitaraflı iı kabul l'dildiği müd
detçe bitaraftır. Eğer bunlardan biri 
onun bitaraflığını ihlal ctmis bulunursa 

• bu c:: rtlar dahilinde bitaraflık1 devam 
ctnıcsine imkanı olmıyan bir şey olur.> 

cGazet dö La Burs> şunu ilave ediyor: 
«Sayed bitnraflar, emri vakileri kabul 

<'lmC'k hususunda lfıkayd davranırlarsa 
onların bu zaafı erge kendi aleyhlerine 
çevrilmiş bulunacaktır.;t 

Salahiyettar Fransız mahfilleri Alman 
grz tC'sinin bu ihtarını şu suretle tefsir 
ediyorlar: 

Almanya, bugüne kadar şimal mem· 
Jeketlerinin bitaraflıklarını ihlal ıçın 
elinden geleni yapnuştır. Norveç sahil
leri Alman tahtdbahirlerinin yuvası ol
muş; Alman ticaret gemileri abloka çen
berind~n kurtulmak için Norveç kara 
snları 'k 

Almanyanın kuvvet ve satvelinden ri teminden sonra devamlı bir sulhu te- Belfast, 29 (A.A) - Burada bir nutuk · 
ürkerek zfınf gösteren cNorveç> tir. min etmek azminde olduklarını teyid ir~de~en İngilterenin mühimmat nazırı \ 
Şu halde Alman gazetesinin ortaya ettiğini yazmaktadır. Şımalı IrJandanın başlıca enclüstrisini f \ 

attığı teze göre müttefikler çoktanbcrj Övr gazetesinde Bayan Jeneviev Ta- teşkil eden keten bez.i endtistrisinin tay- • \ t " -.. 
hareket scrbestisini knzanml§lardır. buis, bu tebliğ yeni Avrupanın tohu- ~areler için örtü ve askeri kıtalar iç.in ' 

AÇLIK PROPAGANDASI munu taşımaktadır, diyor. unlforma imal etmt!k üzere bir harp • 
Almanyaya göre abloka müthiş bir ci- Perpinaks Eko dö Pari'de şunları ya: e~dlüstrisi haline ifrağı lazım geldiğini t t 

nayettir. Zira harpten me.crul olmıyan zıyor: ~oy emiştir. .. . ~ •• f_...'"' ~ 
çocukları, kadınları ve ihtiyarları aç hı- cFransa ve In~iltPrenin ilelebcd de- Londra, 29 (0.R) - lngiliz teslihat 
rakmaktadır. vam edecek olan tec;riki mer.aisi diğer nnı.ırı demiştir ki : 

Bu mu .. thı"ş açlık propagandası hır' m"- ·11 tJ 1 1 b 1 •Dfıvnmızın haklı olduğuna kaniiz ... .. mı e ere aynı surl't P iş ir iği yapma- B 
saldır. Dr. Gobels çok defa <Almanyanın Iarına mani olamıvacaldır. iiyük kuvvetimizi terazinin gozune 
ablokanın tesirinden m::ısun olduğunu> Londra 29 (Ö.R) - Time<> P~zetP"inin ~;oymağa amadeyi1. .. Kahraman müttefi
dünyaya ilan etmiştir. Esasen müttefik- dirılomntik muhabirinC' göre h~rp Sura- kimiz Fransızlar gibi hır topyeklın harp 
ler ablokayı Almanyanın harpte deva- .,ınd 1 vörüşülen bac;lı,.a mı>o;<>le. bitaraf yapıyoruz. Almany::ı muhasara edilmiş
mına ı"mkan bırakmıyacak maddelere ı k tJ k tir. Ham madde stokkırı tükenmektedir. mem c c ere arsı 1akip "dilecek siya- B 
teşmil etmişlerdir. ı:'C'l o1mııştur. Almanlaı-ın diolomntik sa· unlar ne Sovyet Rusyadan, ne İtalya 

._Cinayet> kelimesinin tefsirine gelin- hruhki tehditleri ve clcnizlerdC'ki rin:ı- tarafından temin edilemiyecektir.~ 
ce: yetlerine karsı bitaraflar hiç bir ciddi 

Yolcu vapurlarını habersizce torpil- prrıt"'<;foda bulunmaınıslardır. 
Jiyerek cocukları, kadınları, ihtiyarlan Di~Pr taraftan müttC'fikler kendi harp 
denizin dibine yollıyan kimdir? rırıvl'lPrinn muhalif olduğu haldı:' bita-

B1TARAFLARIN NEŞRİYATI rafların haklarına son derecede hürmet 
Hollnndada çıkan Algemayne Han- etmişlerdir. Ablokanın tatbikinde bitn

delsblad gazetesi abloknnın tevsü mü- raflara bir <'ok imtiyaz.lar verilmistir. 
nasebetiylc şöyle diyor: Bnzı bitaraflar maalesef bu imtivazlan 

cBitnraf gemilerin ihtarsız ve kontrol- Alm:ınya ile ticaretJ,.rini geni~lelmck 
suz havadan ve denizden taarruzlara hucnısunda kullanmışlardır. 
uğrıyarak batırılması bitarafların en ta- Harp meclisi şimdi d:ha sıkı sartlann 
bii hakların:ı ve bitaraflıklanna kar•;ı tatbikini pörüsmüştür. 
yapılmış bir tecavüzdür.> ~ Londra 29 (Ö.R) - Deyli Mevl, mÜ"-

NELER YAZIYORLAR? terek d"klarasyon miinasehetiylP Inıril-
Paris 29 (Ö.R) - Bütün Fransız ga- tere ve F'ranc:anın artık iki mi11et gibi 

z.eteleri tefsirlerinin miihim bir kıo;mını dr~il, tek millr>t eihi r.arpıştıkhırını ve 
Londrada toplanan yüksek harp Şura- Almanya ile sıılh anında yine tek millet 
sına tahsis etm~lerdir. ~Jbi göriişereklerini ya?Jyor. 

Le Temps, Fransız - lngiliz deklaras· 

Londra, 29 (A.A) - Mühimmat na
z.ırı Burgiıı tek bir fabrika ile imzala
nan mukavelenin orduya haftada 10500 
obüs temin ettiğini, diğer taraftan ma
liye nazırının yeni ve çok büyük bir 
obüs fabrikasının daha yapılması ıçın 
muazzam tahsisat verdiğini söylemiş ve 
demiştir ki : 
Unutmayınız ki daha da işlerin baş

langıcındayız .. 
Vaşington, 29 (A.A) - Fransız - İn

giliz iktısadi heyeti il~ alakadar Ame
rika makamatı arasında yapılmakta 
olan müzakerelerin neticelendiği bildi
rilmektedir. Bu anlaşma mucibince İn
giltere Amerikadan meyve ve tütün 
mübayaasıiıa, mahdut mikdarda olmak
la beraber, tekrar başlıyacaktır. 

lııgiliz .Milli miidafaa nazın Olivier Istanley bir tcftış es11asuıd!1 
Bu anlaşma keza Kanadanın şark sa- satılması hakkında vt!rilen kararın~ 

hilinde bir kontrol üssünün tesisini de niden tetkiki için yapılan bir teklifi 
derpiş eylemektedir. detmiştir. _1.,. 

Fransız - İngiliz heyetinin tam bir Londra, 29 (Ö.R) - Avust~t 
muvaffakıyetle müzcikereleri intaç etti- başvekili önümüzdeki hazirandan e"" ot' 
ğinin yakında ilanı beklenilmektedir. Avustııralyanın hazırhyacağı sefer b'' 

dusunun 220 bin kişilik bir kuvı:et~).,.. 
liğ olacağını söylem.4tir. Avus!urfed'' 
nın harp için kabul ettiği nakdı Jı;tıl'• 
karlıklar 150 milyon sterlini bulaca 

Vaşington, 29 (Ö.R) - Birleşik Ame
rika ayan askeri encümeni, müttefikle
re en modem Amerikan tayyarelerin 

yonunıın iki imparatorluğun sıkı vah
detini muhafaza prensibini harpten son
ra dahi bütün kuvvetiyle idame edecek

HARP VE SULH BERABF..RLiôl -------------------------------------------

lerini göstermiştir. 
lngiliz tarihinde ilk defo olarak bü

yük Britanya, ananevi po1itikasını terk 
ederek Fransa ile ebedi bir ittifak yap
maktadır. 

Entrnnsijan ve Pariı Suvarın neşri

yatı da aynı mahiyettedir. 
DEKLARASYONUN AK1SLER1 

Fransa ve Büyük Britanya matbuatı 
müttefiklerin harp siyasetini böyle sa
rahatle tayin etmelerini büyük bir mem
nuniyetle kaydetmektedirler. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
«Müttefiklerin ayrı sulh akdetmeğe 

niyetleri olmadığı esasen malumdu. 
Mi.ittcl'ikJerin harp hedeflerini bu kadar 
sarahatle izah eden daha kısa bir teb
liğ neşredilemezdi. Mühim meseleler 
canlandırılmış ve tef errüat bir tarafa 
bırakılmıştı. Deklarasyon müttefiklerin 
küçük memleketlerin hürriyet ve istik
lallerini tamamen göz önünde tuttukla
rını bir kerre daha teyid etmiştir. Teb
li~ her bakımdan tarihi bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Paris 29 (ö.R) - u; Jurnal gazete
sinde general Düval yüksek harp şOra
sında alınan kararın müttefiklerin zafe-

Paris 29 (Ö.R) - Fr:ınsız gazeteleri
nin yüksPk harp ~İ•'"R'll hakkındaki mü
tı>lı>aları heyrcnnlıdır. 

Fiı?aro şunları vazıvor: 
ciki inıoarator]uk harpte Vf> harpten 

sonra sulhta top,·ekön tesaniidlerini te
yid etmişlerdir. Bu tezahür müttefikle
rin vaz.iyetleri hakkında bilhassa Alman 
efkfırı umumiyesini aydınlatmağa yaı-ı
yaca'ktır.> 

Epok gazetesi. Reynoyu tebrik eden 
yazısında diyor ki: 

<Bu kadar esaslı bir neticeye bu ka
dar gec vanlması . ayanı hayrettir. Bu 
taahhütlerde nicin J!Pcikilmi~tir. Tarih 
bunu sövliyecektir. Heı- halde başveki1i
miz. Ribbentroptan, Cianodan ve Po
temkinden daha cesurane hareket etmis 
ve en büyiik muvaffakıyeti kaz.anmış
tır.n 

--11--

Jl.f)M.A~.ADA 

DAHİi.ei VAZİYET 
Bükreş. 29 (A.A) - Dahilde sükun 

ve asayişi temin etmcğe matuf faaliye-
1 ine devam eden Rumen hükümeti, tec
rit kamplarında bulunan demir muha
fızlardan 232 kişiye daha hüı-riyetlerini 
iade etmistir. 

B ··yük Erkanıharbiye reisi Mareşal F. Çakmak 
Ankara a Hava ordumuza yeni elemanlar ha
zırlamak icin faaliyet göstel!'en Hava Gedikli 
hazırlama ... ycvasını z·yaretle gençlerin laarye
tini tetkik eylemiştir. Bu f!otoğrailar Mareşalm 

ziyaretlerine ait intibalardır •• 

Majino hattında bir İngiliz zabit 
v~ askerine madalv alttr verildi , . 

Paris, 29 (A.A) - iki hat arasındaki sahada devriye gezerken gijsterdik ... 
leri kahramanlıktan dolayı bir lngiliz za.biti ve askeri harp madalyasile taltif 
edilmiılerdir. Bu madalyalar bir Fransız gen~rali tarafından tam Majinp hattı· 
nın arkasında bir çayırda bu iki askerin aQiailne talik ec:lilınlıtir. 

Elçilerin davet edilmesi 
lngiltere gibi Fransa da bazı elçile" 

Parise davet etn~iş bulunuyor • 
rını 

• 
~~~~~-----~~--~* ..... _,,_ __________________ __ 

ve Brüksel sefirleri başta olmak. ~:; 
muhtelif memleketlerdeki elçilerı 

LONDRA, 29 (A.A) - Röyterin dip
lomatik muharriri, tngilterenin Ankara 
büyük elçisi ve Sofya, Atina, Bükreş, 
Belgrad ve Budapeşte elçileri ile ist4are
lerde bulunmağa karar vermesinde hay
ret edilecek bir taraf bulunmadığını te
barüz ettirmektedir. 

1914-1918 harbi esnasında da İngiliz 
hiikümcti yabancı memleketlerdeki dip
lomatik mümessillerini mümessil bulun
dukları memleketleri alakadar eden me
seleleri göriişmek üzere bir çok defa 
Londraya davet eylemişti. 
Balk:mların ve yakın Şarkın gün me-

• 

selelerinin ilk safında bulunduğu bugün
kü vaz.iyette 1ngilterenin bu mıntakada
ki mümessillerinin hariciye nazır ile fi
kir teatisi için davet edilmeleri makul 
bir harekettir. 

Bu münasebetle Fransız. hükümetinin 
de son zamanlarda yabancı memleketler
deki diplomatik mümessillerile isti~are 
kararı almış bulunduğu tebarüz ettiril
mektedir. Bu ci.imleden olarak Fransa
nın Roma ve Brüksel büyük elçileri B. 
RPyno ile görüşmek lizere Parise çağrıl
mışlardır. 

ROMA.29 (Ö.R) 

se çağrılmışlnrdır. .
11 

d• 
Ankara ve Balkanlardaki elçile~ı tıılı' 

yakında Parise davet edileceklen 

m_in ediliyor. si''J 
Bükreş, 29 (Ö. R) - Rumen ~,ıı 

mahfillerinin fikirlerine tcrcirna? 1;,t 
salfıhiyettar bir zat Balkanlarda~. ,...e
liz elcilerinin Londrayi\ daveti t11~11dt 
tile Romaoyanın her zamandan ~ tı" 
toprak tamamiyetini ve istiklalini ~0~iıı' 
taraflık haklarını korumaya azme 
söylemiştir. 


