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TELEFON: 2697 

İliuı IDilnderecatmdaıı gazetemiz mesullyet kabul etmez 

• Franşız Artistleri 
Üniversitede 

latan bul 1 (Hususi) - Komedi F ranaez u
tiatleri bugün Oni~ersiteyi ziyaret ettiler. T eza
hüratla karoılandılar. Artistler OrUvera.ite meY
kez holünde bir meydan temsili verdiler. 

, ______ _J 
YENİ ASm matbaasında basılıruştno 

• 

• 
ır harp ihtimali önünde Türkiye 
• • • • • 

~···· ' ·········· • INONU ••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 

.. ................ ... 
Zaferi Büyük 
Heyecanla kutlandı 

--*--
Halkevinde 

·Genç nesıl büyük 
tezahürat yaptı -·-

• 

Büyük Milli Şefin Türk milletine he-. 
diye eylediği İnönü meydan muharebe-: 
"nin ~,!dönümü münasebetiyle dün ak-: 

•am saat 17,30 da Halkevinde gençlik,: 
heyecanlı tezahürat yapm1'?hr. : 

Törene İstiklal marşı ile ba~lannıış-: 
br. Belediye reisi, ,·ali mua\·ini, parti! 
ha~kanı, Halke\'İ reisi, bütün şehir mec.: 
Hsi. azaları, parti erkanı, avukatlar ve: 
kalabalık bir miincn-cr kütlesi törende: 
bulunmuştur. : 

Salonu dolduran gençlik kütlesi önün-: 
de avukat B. Ekrem Oran İnönü mey-: • • 

•.,.,, - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lktısadi 
işbirliği 
lİlıasi dos;lulıları 
:bedilestirmenin 
.., " 1ıuuıietli 
Qııtaıarından biridir -·-HAKKI OCAKOCUJ 

\>~d· 
'il.ı~ı 1 aydanbcri Avrupada zuhur eden 

A,,1erikaıun Paris sefiri Bulit 

------~-----------................ ---------------~ 
Londra bildiriyor 

Müttefik filolara Çanakkaleden 
Geçmek için Türkiyenin 

müsaade vereceği doğru değildir 
Paris, 1 (ô. R)--lyi haber alan Türk mahfilleri, 

Türkiyenin Müttefik filolarına Çanakkale ve latan
bul boğazlarından geçmek ruhsatmı vereceği hak· 
hındaki haberin kat'i.vyen esauız olduğunu beyan 
etmişlerdir. Salii/ıiyetli lngiliz mahfilleri de ayni 
derecede kat'i bir tekzib .vaparok ııimdiki şerait da
hilinde Müttefik gemilerinin boiiazlardan geçme
sinin Montrö mukavelesine muhalif ola<"aiiını ve bu 
sebeble mevzııu bahsolamıyaca"ını bildirmişlerdir. 

Roma, 1 (ô. R) -- Korvera Della Sera gazetesi
ne göre T;Jrk makamcrtı. hmbin cenubu ııarki cep-

he~ine sirayet etmesi ihtimali hakkında TiiTk ma
kamotının bu haberleri muhayyile mahsulü olarak 
karsıladıklarını yazıyor. 

Roma mahlilleTine göre, TüTkivenin Ankara pak
tı mucibince deruhde ettiii taahhüdler, kendiaini 
lüzumsuz bir harbe ıürükliyecek mahiyette de
ğildir. 

Tiirkiyenin harbe girmesi, ancak Türkiye hudud
larının tehdidi halinde mümkün olacaktır. Bunu 
Türk devlet adamları müteaddid defalar söyle
mislerdir. 

Donanması büyük 
manevralara 

başlamak üzere 
Nevyork 1 (A.A) - Amerikanın 

harp filosunun 130 cüzütamı, Ame
rikanın şimdiye kadar yapmış oldu· 
ğu manevraların en mühimini yap
mak üzere büj'Ük okyanos ı;ahille
rinde kfiln San Pedro ile San Die
go' dan ve Havai ü~c:;ü bahrisinden 
hareket edecektir 
Bu manevralara 43.000 zabit ve ef

rat ile 400 deniz ve 100 kara tayya- r. 
resi iştirak ed~cektir. Bu iki hava 
filosu büyük ukyanosta bir milyon 
kilomtere murabbaı mesafe üzerin
de cevelanlar yaparaktır. Manevra· 
lar. şimalde Aleoutienne adalarına, 
- SONU 3 ÜNC'O SAllİFEDt: -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerika 
harbe 

Polonyaya beraberce 
vadetmemiştir 

. "" . . 
gırccegını Şehir meclisinde 

Beyaz Kitap Riyaset, fuarın helediye-

R 1 
. . .hx*x d.. .. ye ma 1 edilmesini istedi 

uzve tı ıntı apta uşur-
meğe matuf bir hadise mi 

------·x•x- -· ---
Vaşington, 1 (Ö. R) - Alman Beyaz hale sayılabilir.> 

kitabının Amerika umumi efkarında Amerika siyasi mahfilleri Beyaz ki
uyandırdığı büyük infial bütiin gazete- lapta ileri sürülen iddialar hakkında şu 
!eri meşgul ediyor. mütaleaları ileri sürüyorlar. 

Nevyork Herald Tribun gazetesi di- «Koı·del Hul'un beyanatı sarihtir. 
yor ki: Amerika Hariciye nazırı veya Polonya. 

- cHitler zeki bir adamdır. Fakat daki Amerika sefiri, Polonya hükOmc
zekll.sını iyi bir işte kullanmamıştır. Be- tine, Almanya tarafından Polonyaya ya. 
yaz kitap Amerikada Alman taleplerine pılacak bir tecavüz halinde Amerika 
ve davasına taraftar kazanmaktan ziya· hükümPtinin ordular göndererek yar-
de Amerikanın dahill işlerine bir müda· - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ı~ 1 \'e kanlı ihtil:ifta Türkiye umumi 
ı..,t;"'~ sempatisi miitteliklere miite
~ı. htır. Bunun •cbcbi de gayet açık· 
lı. 

l\ıı •ııyanın emniyet ve huzurunu bo
~~koca bir medeniyeti çökertmek 
ltıı . ~ı. altına alan h:ırp, sönmek bilmi
~~il ısuı.a ve teca\'ÜZ lurslarınm mahsu· 
\ ~I 'tecavüz emelleri bcsliyen taraf 
~ lı."·Ciı_ndur. Almanya komşusu bulu
~ 0 çük milletforin hayat ve istiklal
~~· ·on vermek emeli)· le etra(a sal
~-~tır. nu saldırı ın küçük milletler
)<ılt • aber İngiltere ve Fransa gibi bü
~Paratorlukların temellerini de 
~llıı; . tehlikesi arzeylediği müşahede 
ı~,ıı:s~ üzerine mütecavize karşı tedip 

Matbuat mümessilleri Şehir Jlfedui toplantı halinde 
Şehir Meclisi dün öi(leden sonra saat zandıran Izmir Enternasyona.. Fuarı"-11 

16.30 da Dr. Behçet Uz'un riyasetinde Belediyeye mal edilmesini ve tıpkı mül
nisan devresi toplantılarına başlamıştır. hak büdçeli diğer belediye idareleri gibi 

1 tine geçilm"'i zarureti basıl ol
İ ~~; Almanya. Alman milletinin re· 

lıı h~ııı tecavüzü kendisine hak tanı
·, lı.i'• .. devlettir. Miitteliklcr ise kiiçük 
. 

1 
Yuk milletlerin mukaddcra!larıııa 

' ııı·kendilcri h:ikiın olmak prensibi· 
~il 0 dafij bulunııvorlar. 
·~.:kiYenin dış p.olitikası milletlerin 

\ .. ve istikliill~rinc hiirınct. her türlü 
, .. tiı:Ierden ncfrrt esasına da~·andığı-
•te Tür' k' • lk" lia· . ı ıye tımumı e arının !l\CID· 

"'lliıı ınüttefiklere müte,·cccih bu-
a"1 gayet tabii olur. Nerede kaldı 
Sol'nı 2 İlliCİ SAHİFEDE -
flAKKIO~AJ[OnLu 

Dün Ankarada başvekiliıı riyasetin
de mühim bir toplantı yapmışlardır 

Geçen devrenin son toplantısına ait idare edilmesini teklif ediyordu. 
zabıt okunduktan sonra riyasetin Mec- Bu teklif üzerine Meclis azaları ara
lise yaptığı bir teklif okunmuştur. Ri- sında hll.kim olan hava gayet musaiddir. 
yaset lzınir şehrine bir çok varlıklar ka- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Irak kabinesi 
istif etti 

Basvekil ve Hari-
• 
ciye Vekili 

Um1<mi vaziyet 
hakkında matbuatı 
tenvir edici 
izahatta buliındular 
Ankara 1 (Telefonla) - Bugün şeh-

ri:niz~ gelmiş bulunan İzmir, İstanbul 
ve Adana gazetecileri şerefine Dahiliye 
vekili Bay Faik Öztrak, Karpiç lokanta
~ında bir öğle ziyhfeti venn~tir. Ziya· 

- SONU 3 ÜNCÜ Sl\11.İFF.DE -

kabineyi Adliye nazırı 
Gii!ani kurdu 

Yeni 
R'4şit 
-------x*x--------

Bağdad 1 (A.A) - Nuri paşa kabine- zırlıgını, Naci paşa da maliye nazırlığını 
si istifa etmiştir. deruhte etmi~lerdir. 

Yeni kabine derhal Adliye nazırı Ra- Londra 1 (Ö.R) - Yeni Irak kabinesi 
şit Gülani tarafından teşkil ed~tir. dün vazif<sine başlaınu;tır. Başvekil Ra
Mumaileyh aynı zamanda Dahiliye na- :;it Gülan! ö!edenberi lrakta devlet hiz. 
zırlığını da deruhte etmiştir. metlerinde muvaffak olmuş liderlerden 

Gazeteci/..,. toplantısından bir intiba Yeni kabinede Nuri paşa hariciye na- - SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -.................................................................................................................................................................................. 

Reyno 
Dünkü kabine top
lantısında mühim 

izahat verdi -·-Paris, 1 (Ö. R) - Fransız nazırları 
bu sabah Eliza sarayında Reisicumhu
run riyaseti altında toplanmışlardır. 

Başvekil harici vnz.iyeti izah etmiş ve 
28 martta Londrada toplanan Müttelik 
yüksek askeri şO.rasınca ittihaz edilen 
kararlar hakkında izahat vermiştir. 

B. Pol Reyno diğer taraftan Fransada 
Komünist ve Hitlercl tahrikleri bastır
mak için tatbik edilen tedbirleri de izah 

Karelya - Fin Cümhuriyeti 
Sovyet işgaline geçen yerlerde bu 

namla bir hükümet kuruldu 
Moskova, 1 (ö. R) - Sovyetler bir

liği şftrası sulhen Finlandiyadan alınan 
yeni arazinin tekabbül muamelesini tas
dik eylemiştir. Yeni Sovyet arazisinde 
(Fin Karelya Sovyet cumhuriyeti> na
mı altında yeni bir Sovyet cumhuri ·eti 
tesis etmiştir. ŞOra bu ilhakı tasvib et
miştir. 

Helsinki, l (A.A.) - Bugün, cephe
de ölen ve nAşları hükllmet merkezine 
nakledilen birçok ASkPrin cenaze töreni 
yapılmıştır. 

re, yeni Sovyet • Finlandiya cephesinin 
bazı noktalarında bir kaç hadise olmuş
tur. Bu Mdiscler bilhassa, Sovyel kıta
atının inzibat noksanından ileri gelmiş
tir. Ve Finlandiyada vahim neticeler 
tevlid edecek mahiyette telll.kki edilmek
tedir. 

Helsinkide şimdi. harp yüzünden çok 
zarar gören iktısad! ve mali vaziyetle 
meşgul olunmaktadır. Müşkül zamanlar 
geçirilmesine intizar etmek lazımgeldi
ği inkar edilmemekfo beraber, Finlan-

dini gösterdiği ve kredisinin leke,i• o). 
duğu illl.ve edilmektedir. 

Moskova, 1 (Ö. R) - Dün Moskova
da akdolunan Sovyetler birliği umumi 
şurasında maliye nazİrı 940 yılı büdçe
si hakkında izahat verirken yeni büdçe
nin 57 milyar rubleye baliğ olacağını 
söylemiştir. Yeni büdçe geçen ""ne 
büdçesinden yüzde kırk nisbetinde faz
ladır. Büdçenin üçte birinden fazla" 
müdafaa masraflarına tahsis edilmiştir. 
Fin harbi Sovyetler birliğine on iki 

erline mal ohntı tur. 
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Tefrika: 33 YAZAN: Şahin Akduman 
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Koskoca bir padişahı tahtından devirmek, 

em 

Karşıya kahlar -·-Aydında galip 
geldiler 

Aydınspor kUlübUnUn davetiyle maç 
. bu ne yaman, ne zorlu bir isti... yapmak t\7.ere idare heyeti Azalariyle 

ıg*x ,. birlikte Aydına giden Karşıyaka spor· 
--------- cuları avdet etmişlerdir. Aydın vali5iy-

Y ~kSa meseleyi haber almış ol- nir bozukluğundan gelen bir dal· le belediye reisi ve bir çok seyircilerin 
masın? ... Hüdalim, işte sabahı en gmlık ve perişanlık içinde büsbütün huzurunda yapılan müsabakada Karşı· 
büyük bir korku ve telaş içinde bu- titreyen parmaklarile ak sakalını de- yakalılar dörde karşı beş golle galip gel-
lunmaktayım... rin derin kafımnğa. sıvazlamağa ko- miA§lerdirdın · _,,_, Ka k 

1 
ak d la b fak 1 

y vcu.ııu rşıya a sporcu arını 
f!ı.y üzerin e yapı n u u yumuştu. tebrik ... yle ı....ı .. 

d 1 Se 1 • b' " m"'i..u· 
konuşmadan sonra Sa razam a r- şte yarım asn mlitecavız ır za. -~•--
asker yanyana, oradaki geniş kana· mandanberi devlet işlerinin içinde Kuru meyvecilerin 
pelerden birine oturdular. .. yüzüp durmakta idi. En ufak me- toplantısı 

O dakikada gerek Sadrazam, ge· muriyetlerden başlayıp en yüksek Kuru meyve ihracatçılar birliği idare 
rekse Serasker süt dökmüş kedi gi· bir mevkie kadar uLı1tnış bulunu- heyeti diln öğleden sonra toplanarak 
bi, birbirlerine bakıp düşünmeğe yordu. birliğe ait bazı işleri gözden geçirmiş-

• • 
TIK ABA 

Meydan verilmiyecek 
Vilayet ve belediye her türlü 

tedbirleri almıştır 

lktısadi 
işbirliği 

--*-
Sfytui dostlıılılar• 
elledileştlrnaenln 
en fıawetli 
vıuıtalarından lllPldfl'. 

--o-
HAKKI OCAKOGLV 

ki mütecaviz Almanyanm dostJarl b 
------x*x Akdcnizde ve Balkanlarda bnzı tecafii' 

Yeni vergi kanunlarının Haziranda Sözü geçen kanunlar mecliste kabul emelleri beslemekte, kendilerine nUfdll 
meriyete girerek bazı mahdut madde- edilince, tüccarlar ellerinde mevcut bölgeleri aramaktadırlar. 
lere yeni vergi :uunları yapılacağı ha· olan malı hemen hUkümete birer beyan· Türkiye, muayyen esaslar dahllincl• 
berleri, maalesef piy&.sada tesirini gös· name ile haber vereceklerdir. Bwıdan İngtltere ve Fransaıun müttefiki o~ 
termiye başlamıştır. Vaziyetten istifade başka ithalat birlikleri vasıtaslyle ithal ve bu devletlerle kar:şılıklı yardım ıı--: 
yollarım anyanların daha şiındiden ih· olunacak mallar, birlikler tarafından akdeylcmek suretiyle Akdcnizde ft 
tikAra yol açtıklnn ve müracaat eden Maliyeye haber verilecektir. Ballmnlarda sulh ve silkUnun nıubJlf* 
müşterilerine: Daha kanun çıkmadan ve mcriyete zasuıda amil olmuştur. Türkiyenlıı Ço 

koyulmU§lanb.. . Şimdiye kadar bir çok patırdılar· tlr. 
- Pahalı alıyoruz, vergi zammı var ... girmeden, bllAhara hUkümctin tahsil me~ ve açık hareketi AvrupanJ'. 
Gibi cevaplar verdikleri haber alını.. edeceği zam.lan şfındiden yedlerine ge- ı;öbefinde çıkan yanguıuı kıvıkunl:ıf'llll 

Meselenin şaka götürür yeri yok- la, tehlikeli meselelerle karşılaşmış
tu... Vaziyet çok nazik, cidden teh- b... Fakat hunlann hiç birisi ona, 
likeli bir safhaya girmit bulunuyor· şimdiki vaziyet kadar nazik, böyle 
du ... Hünkann Hüseyin Avniyi çetin ve zorlu bir mahiyette görün

- -·-- yor. çirmeğe teşebbüs edenler Mil11 konm- Balkanlara ve Yakın Şarka atma~• ınr 
Talebelerin mektep 3078 sayılı Milli korunma kanunu hü· ma kanunu mucibince ehemmiyetle ta- ni teşkil eylemiştir. Cihan umumi ~ 

aratmasmda, mutlaka ciddi bir se- memişti ... 
beb bulunmak icap ediyordu ... Yok- Halle arasında kazandığı bu ka
sa Hünkar, Seraskerliğe tayin olun- dar senelik şöhreti, şahsi bütün şe
duğu gündenberi yanma uğratma· refi, mevkii, hatta hayatı bile bu 
dığı Hüseyin Avniyi, böyle ansızın dakikada tehlikede bulunuyordu .. 
ne diye çağırsın} Zihnen bu nokta- Ah, ne diye bu çılgın seraskerin 
lan mütalea etmeğe koyulan Seras- sözlerine kapılmıştı da, ömrunun 
ker çarçabuk kararım vermiı olma- bu son günlerinde böyle tehlikeli 
h ki bir kaç dakikadanberi odayı bir İ§C karışmak gibi büyük bir ih-
ka,plıyan sük<itu bozup dedi ki: tiyatsızlıkda bulunmuştu? . 

.:__ Hünklrm beni bu derece 8ıkı Koskoca bir padişahı tahtından 
fıkı aratması her halde hayra yoru- devirmek, bu ne yaman, ne zorlu 
lacalc bir şey değil.. Onun bana gö- bir işti ... 
resi 1ıeldiğine zahip olmak için or- Mehmet Rüştü pa,a §İmdi ken
tada bir sebep göremiyorum. Bize disini büyük bir dağın altında kal
dost gibi görünen iki yüzlülerden mış gibi ezik, bitkin bir halde bu
birinin meseleyi gidip padi ha ha- luyordu. 
her vermiş olmasından korkuya. Bu dağ, bu zaif omuzlarla hiç ye-
rum... rinden kaldınlıp ta fırlatılabilir miy-

Sizin bu husustaki fikriniz ne- diL. 
dir paşa hazretlerH.. Hünkar eğer işi haber aldıysa, 

Rüıtü paşa - Benim de fikri- bir hamlede gerek kendisini ve ge
me böyle gelmiyor değil, sankn ... . rekse Hüseyin Avni ile bütün arka
Fakat içimizden bunu gidip te hün- daşlannı, hepsini de eziverecekti 
kara kim haber verebilir?.. Bu vesselam ... 
gammazlığı kim yaptı dersiniz?. Lamı cimi yok ... 1 te vaziyet bu-

Hüseyin Avni - Bu işi açtığı- nun böyle oLıcağını sarahaten gös

harici kıyafetleri kümlcrl gayet sarihtir. Yeni vergi ka. kip edileceklerdir. nnca takdirlere liyakat kesb eden b• 
Lise ve orta. okul talebelerinin mek- nunlan henüz meriyete girmemiş, hat.. VilAyet makamı ve belediye bu mev- dürüst hareketimiz b np b th laı~ 

tep haricinde tefrik edilmek ve bu su- ta mecliste bile kabul edilmemiştir. Ver· zu üzerinde ehemmiyetle meşguldürler. hasu.sundaki idealimizin tabii bit ~~ 
ı·et1e kontrol imkfuılarını kolayla~· gl :r.amları. kabul olunsa dahi, bu zamlar Dün Dahiliye vekaletinden vildyete ge- lııdır. Bu noktayı tefnhür maksadı, 
mak maksadiyle buruann kasket giy- eşhasın elinde kalacak değildir. Bunlar len bir emirde, petrol ve müştakatı mad- değil, bir hakikntin ifadesi ~d 
mek mecburiyetine ehemmiyet veril· memleketin mUdafıı.a işlerine sarfedil. delerine vaz olunnn sabit fiatlerin sıkı lıer zaman tebariiz ettlnneğe b~ 
mektedir. Kask.etten başka talebenin mek il.zere hilkümctçe tahsil olunacak:· su.rc~te kontrol ve murakabesi blldiril· \ardır. 
yeknesak elbise giyinmeleri için de tet- tır. ~tir. işin bu cepheden itiraza uğnyacalı ~ 
kikat yapılmaktadır. Talebeler tesbit bir noktası yoktur. Dl§ politiknmıt. 'üı. 
edilecek renk ve biçimde elbise giyecek· ltha la,. t eı·rı~klerı· lş·ı dafaa edilen prensipler bakımından Pl .. 
lerdir. J • • tefiklerin siyasetlerine tamamen pıuf,... 

~·"""""- x*x delir. Fakat unutmnmak J..Qzımdır kl ~ıl" 
Diş tabipleri için 1 · d d b 1 ki ayyen divalar etrafında birleşmiş b .a-
açılacak kurs zmir e e ayrı ir i er ::r:;:e~, ~~~,,;~ 
8 Nisan Pazartesi gUnU Halkevinde getirmekle divanın esasuu bnllef!~ 

diş tabipleri, dişçiler, kimyagerler, ecza- k ı • • bwunmnzlar. İçinde yaşacfıiunız şıu::.., 
cı, kilçilk sıhhat memuru, tephir memu- ur.o ması ıstenıyor siyasi dostlukların, iktısadi mentaat ~ .. 
ru, hemşire, ebe ve hasta balacılar için liklerine muvazi yürütülmesini ~-
açılacak kurslara şehrimizdeki bUtUn lulnuıktadır. Netekim fnıiltere ve ~ 
alakadarlar iştirak edecektir. Kurıılar x*x sa ile prensip anloşmrua yaptıktan~ 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gunleri ŞehrlmJzdeki alAkadarlara geİen tna• ithal edlllr, İzmlrde lstihllk edilir ve bu ı,ft~lıkb ardım -ftw ..... tı .. cefCI -
devam edecektir. lfunnta. göre, ekser ithalAt birlikle~inin ambalajlar ihracat maddelerfmtule kuJ. d;~bil' ~ meVZ:.:.'~ 

0

bk ~ 
--·-- ~erkezı İs~bulda olacak ve İmur~e-- !anılarak İmılr l.inwıı yoliyle tekrar dış miiuıkercler yapmak mecburıfC~...t 

Gc nçll• k bayramı ki ithalAt tü;carları da 1stanbu1daki bır· memleketlere sevk edilir. Bu maddeleri lrnJdık. Bu pakta uyil otanık ~~ 
liğe kaydediiec:e~. +_,_ . ithal eden birlilc mtll'kmrun hmirde bu- mali, iktisadi anlaşrn:ıları ilave ~ Jd• 

Bu mec.burıyetin .ızmır ~ lunması icap eder. Elyevm bu anlaşmnlara tevfikan :.ı.-:r_.f 

ha Z 1 rı 1 k ı a rl aleyhine hır netice vereceği ve İzmir Manf.fat cılar uk ihr da ~e İngiltere ve Frama arasında sır,;: 
limanının hususiy~t ve ehemmiyetine · uı:a ' pam acatın d~tluklara muvazi iktısadi ve ınnli ~. 

19 Mayıs gençlik bayramı hazırlıkla· 
una clıcınmiyctlo devam olunmaktadır. 
Orta okullnnn ve llselcrin beden terbi. 
yesi muallimleri dün öğleden sonra Ma
crif mlidürlüğilnde bir toplantı yaparak 
bayram hazırlıklarını gözden geçirmiş
lerdir. 

tesir icra edeceği söylenmektedir Bazı tatblk edildiği glbl mmlfaturn ve tuba.. b. J'ğ" .. da r ek 1 da ,nt 
tüccarlar ezcümle manüaturacıİar bu fiye maddeleri için lstanbuldn ve İz- ırtlı ı dvucu f 1 ge ır~ - .1.-yoYunalnız itlttt' 

' 'rd bı...:llkl kur ,___ re er e sar o unmaıuwnr, dl• 
mütalaanın aleyhindedirler. mı e ayn ayn u- er uı.uwswı la mecburuz ki iktısatli sahada arıu c 

Mesela: Ba~cıltk ve zirantte kullanı- istemektedirler. Haklı görülen bu ıe. len derecede bir mesai istirnki ktJl11; 
lıın b~um.':1m ambalaı ~dde!eri, çuval ~cnniler, alAkadar makamlara aksetti- ınnnuştır. İngiltere ve ~sanın bfı,r. 
ve saıre oteden,1xiri zmır luruınından rilmiştir. yüzlinden harbe tekaddüm eden fi ·r.tıı 

mız bu kadar adamların içinden bi- termekte idi.. 
ze hiyanet edenin kim olduğunu Ne oL sükut eder durursunuz -•--
ben nasıl bulup çıkarabilirim? insaf paşa hazretleri?.. Habn fehimane- İlk okullar tatili Şehir meclisinde 

da ,btitün Balkan devletleriyle blr~etl 
Türkiyeniıı de iktısadi müıınscb~ 
Almanynya bağlanmış gibi idi. 8 üıı'' 
halen Almnnyn Türkiye ile eski Pl retıl 
sebatını devam ettirmek için hnrıt fııJ" 
bir nıesai sarfeylemekten geri ıa;.rct• 
maktadır. Türkiye ise iktısadi w.~rii'' 

edin paşa hazretleri?.. Kuvvetimiz lerine etrafımızı saran mücıkülatı BUtUn okullar bugUnden itibaren bir 
-s hafta müddetle sömcStr tatili yapmağa 

bir kat daha artsın diye, işte bütün gidermeğe yarar, m&kul, musip bir başlıyaeaktır. 
kainata açıldık.. Yüzümüze gülen tedbir gelmedi mi, henüz?.. --•"W\'W-
ve bize bağlı gibi görünen bütün bu - Yallah, ne diyeceğimi şaşır- B. SaJAhiddln 
adamların kafalarında ne türlü bir dım paşa hazretlerif .. işte zihnim, 
dü§iince gizlediklerini hiç anlıyabi· baştanbaşa tarumar oldu... Eğer 
lir misin>. . Hünkar bu işi haber aldıysa, netice-

Hem meselenin en can alacak de bize felaketten başka bir şey ge
nokta8t bu değil... Gammazı mey- rekmez ... 
dana çıkarıp onun cezasını vermek Hem §U dakikada, bizim sadaret-
işi sonradan da yapılabilir. ten azlimizle Mahmut Nedim paşa· 

Şimdi bu vaziyet karşısında asıl nın yerimize nasbedildiği hakkında 
alınacak tedbirleri bulup bu suretle bir iradenin Babıiliye tebliğ cdil
hünkarı bize karşı harekete geç· mek üzere bulunmadığı ne malum? 
mekten alıkoymak lazımdır... Hünkar hal' maddesini duyduy-
Zamanın gayet nazik ve dar ol· sa bu i~i yapmakta asla gecikmiye

duğunu benim gibi siz de takdir hu- cektir ... 
yurursunuz zannederim. işte asıl o zaman ne yapacağız? 

Mehmet Rüştü paşa o sırada s i- Bilmem amma, bu iş bana için-

IU.IACA: 
·······-

den asla çıkılamıyacak derecede sar
"'a sarmış gibi 2örünüyor .. . 

-BITMEDl-
PUV ASSON DA VRİL z * 

- -er- onguldakta 
YAZAN: Eczacı K . Klmil Aktaı Bir tanısma 

töreni yapıldı 
DUn Nisanın biriydi, yalan söyleme Zonguldak 1 (A.A) - Dün Cümhu-

günü. Puvasson dnvril yani Nisan ba· ıiyet halk partisine son üç ay içinde ka
lığı adı nltmda yalan söylemenin tarihi yıt ve kabul edilen aza için bir tanışma 
belki A vrupada eskidir. Fakat bizde on töreni yapılmıştır. Tören, parti, vil!yet 
beş senelik bir tarih-;? sahip bulunuyor. iclare heyeti reisi Kınaoğuzun bir söyle
Neden Nisanın birinci günü yalan söy· viyle açılmıştır. Karaoğuz partili olma
leniyor ve neden bu şakanın adına Ni· nın chcmimyetinl ve partililerin vazife-
581l balığı deniliyor? Bunu bir türlü !erini anlattıktan sonra milli birliğe te
öğrenemedim. Bilene de rastlamadım. mas ederek milli birlik kudretinin en 
ÜzUmUnU ye de bağını sorma kabilin· büy ük mLc;ali gö~ümüzUn altında iman 
den o gün yalan yalan üstllne söyleni- hazinesi, kafamızın iç.inr}.e irade kalesi 
YOt' ve ortaya bir şııka sahnesi atılıyor. bnşımızm üzerinde emsalsiz bir baht gü
Nisan.ın birinci günü yalnn söyliycnler r.eşl olan aziz Milli Şefimizin etrafında 
göya senenin 364 gilnil doğru söyliyor- ~ ekpare bir kalp ve hayat kütlesi ha
larllllf gibi! Ben hile dUn attan düştüm, linde toplanmışızdır. Korku ve zorla 
bir hayli telefon ile istifsar edenler, ec- değil sevgi, saygı, güven ve innnla bağ
zaneye kadar uğn~nnlar oldlL Yalan lanışın mucizesi olan bu mukaddes bir
cu! demekten dilim damağun kurudu. lik başka milletlere nasip olmıyan bir 
Yazık ki Manisa ile Akhisardan iki dos- mazhariyettir, demiştir. Tanışma töreni
twn telgraf ile sıhhdtimi sonnıya kadar ni partililer gecesi takip etmiştir. 
vardılar. Yalan söyleme maksada ve he- Merkez nahiye idare heyetinden Ke
dcfe göre mahiyetini değiştirir. Böyle r.an Oı:nta, parti t~şkil.ah hakkında ko
Nisan balığı olan ya lanlar, elbet şaka nuşmuştur. Bwıdnn sonra halkevliler 
çerçevesi içinde mütalaa edilir. Ben yi- tarafından bir gönül masalı piyesi tem
ne eviriyor, çeviriyor bu Nisan balığı- sil edilmiş, muzik ve milli oyunlarla eğ
nın tarihi ve sebebini öğrenmek istiyo- le.nceli bir gece geçirilmiştir. 
ıum. Dostlarımdan hlri Nisan balığım Parti viHiyet heyeti. üç ayda bir ta
~yle tefsir etti: Balık hiç ses çıkarnu- nışma 'e her ayın son Pazar gilnU par
yan bir hayvandır. Kuzu meler , kuş t ililer gecesi ynpılımısım karnrlaştır

Ticaret vekMcti iç ticaret umum mü
dür muavini B. SaWıiddin şehrimize 
gelmiştir. Bir kaç giin kalacaktır. --·--B. Cemil Altan 

Seyhan hayvan yetişUrme mütchas
sıslıi,'lnn İzmir yeUştirme mütehassısı 
B. Cemil Altan tayin edilmlştir. Bugün 
yeni vazifesi başına hareket edecektir. --·--BİR TAYİN . 
İzmir tapu sicil muhafız muavinliğine 

İzmir taşra tapu ırieil muhafızlığı kAtibi 
Halil Altan tayiİı edilmiştir. &ki mua· 
vin Erzlncana nakledilmiştir. --·-Kara sularımızda 
balık avbyanlar 
Seferihisar kazası civannda, kara su

larımızda kaçak balık avlıyan dokuz 
Yunanlı balıkçı §Chrimize getirilmiştir. 
Suçlular tnhklkat evrakı ile birlikte ağır 
ceza mahkemesine verilın.i.ştir. 24 Ni
sanda muhakemeleri görülecektir. 

Aynca dlin iki kişilik bir grup daha 
ağır cezaya verllm.iştir. -·--Evlenmek maksadlle 

Torbalının Arslanlar köyünden Sal!· 
hlddin oğlu İbrnhiın Yatmnz, aynı köy
den Bn. HaUce Kan'ı evlenmek maksa
diyle kaçırmış ve tutulmuştur. 

-·~- . Bir ö~ürtikçtutlk vakası 
Çorakkapıda Kemer sokağında Salt 

e;ğlu Ömer Karagün üfürükçülük ve 
bUyü yaptığı için tutulmuş, adliyeye ve
rilmiştir. --·--Beden terbiye 
merkezinde toplantı 
Ankara 1 (A.A) - Beden terbiyesi 

genel direktörlüğü merkez istişare he
yeti bugün saat 15 te genel direktör ge
ı •era I Cemil Taner'iu reisliğinde toplan
mıştır. Toplantıda istişare heyetinin ta
bii azalariyle kanun mucibince Veklllet
lcrin gönderdikleri mümessiller hazır 
bulunmuşlardır. Bu içtimaın ruzname
sinde yapılan işler ve yapılacak olanlar
lo biltçe ve hazırlanan talimatnamo ve 
projeler üzerinde miizakereler yapıl
maktadır. Toplantının bir kaç gün de
• nm edeceği anloşılınnktadır. ötcı·. fokat balığın sesi yoktur. Balığa mıştır. 

!talan öyletmenltı yalan tfı kendisi ol- İSTANBULDA ........................................ . 
m«" ın ı ? dedi. i .. .. · · E Gelenler, Gidenler: 

Al • ~ıbi g••ld i amnın bu yala- ftO~~ ~a !:r ntn ••••••••••••••••••••••n•••••••n•••••••: 
111 Nisanın bir.nci güntine rastlaması- yıldonumu Mardin mebusu B Ali ruza Levend 

ııa sebep? dedim. İstanbul 1 (A.A) - İnönü zafoı-inin Aydından. Muğla \Y.>lediye reisi B. fs-
- Ona henüz CC\ up vereni bulama- ' ıldönlimü münast.>bctiyle bugün halke- 1 kcnder Alp Muğladt!n geldiler. Mnarif 

mek emelinde bulunduğu ve h~rı> Jc9 ı·yaset, fuarın beledı·ye- lerini siyasi dostluklara muvazi )~çiJı' 
de olan Alınanynnın Türkiycnın tıı ı-i" 
edeceği bir çok maddeleri \'Crı;'edit' 

1 d • ı • • • t d • mUşkülnta uğrıyacağıru tak ir eY;~t 

Ye ma e 1 mesını ıs e 1 itindir ki bu memleketle yeni bir tiıcctit' 
muahedesi akdedemedi. Bu hnre ~ 

- BAŞTARAFI l NCİ SAHİFEDE- büdçeden ayrılmış oluyor. manasını müttefiklerin daha iyi .kaf-a. 
4 - BUdçenin 339000 llrası şehrin malan lazungeleceği kanaaünd~dt" 

Riyaset teklifi nizam, büdçe ve tarife imar ve tezyini işlerine, 200 bin lirası IJakika uzun bir tevakkuf de\ oııS"' 
encUmenlerine havale edilmiştir. tenvirat ve temıılik işlerine, 158000 li- sonra memleketimizle yeniden ınil tlt< 

Bundan sonra Izmir belediyesi 940 yı· rası Sıhhat ve içtimai Muavenet işleri- betler tcsi~ine çalıştığımn: meınl~e fjl' 
1ı fhzart varidat ve masraf bUtçelerile ne, kalan kısım da diğer umumt biz- rin, ç:ılışnıa sistemlerini birbirlerı11;ı:ıt' 
matbu millhak bUdçeler azalara tevzi metlere ayrılmıştır. tibak ettirmek yoluniln bazı zorlu...ıi,)<t' 
edilmiştir. Belediye reisi bUdçeyl takdim ettik- rnstlnnmasını tabti görmek icnP er rıt" 

Bu münasebetle Rcls Dr. Behçet Uz ten sonra şu s8zlerl U!ve eylemlşür: bilir. l.Jikin bu zorlukJan yenı1ıneı: tef 
Meclise izahat vermi§ ve 940 yılı büdçe- - cHuzurunuza miltevazln ve dol- nialar olarak kabul eylemek tc hatD 
sinin bir hülbasını heyeti umumlyeye gun bir büdçe ile geliyoruz. Bu milva- kil eder. Uı.ı" 
arzetmiştir. zenell bUdçenbı §eh.re çok esaslı hizmet- İngiltere ile Frnnsa nrasuıdald ııı 3.,J

Reisln verdiği izahattan çıkan netice ler göreceğini, §ehrin gUzell~mekte de- sebetlere dikkat edelim. MUttcfiklet' iP' 
~öyle hülasa edilebilir: vam eden çehresini yeni eserlerle tak- ruz harp içinde bulunduklnn yı11(1111 ,,. 

1 - 940 yılı belediye bildçesi mlllhak viye edeceğtnl ümid ediyoruz. hisnr etmemek knydiyle daha u~uııJ' 
büdçelerle birlikte 1,952,000 küsur lira- Imar tşlerimlz durmıyacaktır. Ayrı- dcJi işbirliği kurnıuk hususunda dırtıit' 
dır. Mülhak büdçeler hariç olmak üzere lan tahsisatlar Jmar işlerine sarfedile- malı bir faaliyet sarfcdiyorlar.~ tır' 
Belediye ibUdçesl 1,400,591 liradır. cektir. lcrinin ihtiyaçlanm \ ' C noksaıll ftlıiS' 

2 - Belediye memurlan maaşları, Eğer tensip buyurursanız bildçemlzi marnlamak hususundn tek de\'lct 11111ıı• 
bUdçenln yüzde 23,7 sine muadildir. alakadar büdçe encUmenlne havale ede- ter gibi hareket yoluna girmi~ bıı 1,rffe 

3 - 150 bin lira istikraz borcuna, 70 Ilın. ~ orlar. Bu mesaiyi takdirle kA111 td' 
bin lira Belediyeler banka.!ı hissesine, - Kabul sesleri.. Fakat aym mlittcfıklcrin, Bnl~ tı1' 
14.000 lira Merkez bankası hlssesl, 61 Meclis, 11 nlsan cumartesl giinll bUd- \'e Şarkta sulhun muhnfaza.sınn \'C) Jıll' 
bin lira da spor tcşk:ilAtına olmak üze- ço müzakerelerine başlamak üzere da- sahalnrda bir ateşin zuhuru hntiJldctıııı• 
re takriben 300 bin liralık bir yek<ln ğı.l.mıştar. ıeketc haur, diğer bir nılittefild ~di~I· 

dutunu d:ı unutmanuılan li\zııng 

Sokağa -·Bll'a~an çocuk 
kime aittir? 
İkiçcşmelikte Çiçekçi sokağında no

ter kAtibi B. Fehminin evi önüne belir-
siz bir kimse tarafından bezlere san}. 
mış ve ağzında lastik bir meme bulunan 
tahminen iki buçuk aylık btr erkek ço
cuk terkedilmlştir. Çocuğu terkedenler 
aranıyor. --·--Dinamitten bir cocuk 
yaralandı .. 

Menemenin Emir8.lem nahiyesine bağ
lı Hasanlar köyünden 12 yaşında Mus
tafa Cenk, aynı köyden beş yaşında Ri
za Uyar adındaki bir çocuğun elinde 
bulunan dinamit kapsolunu eline almış 
ve kurcalamağa başhıml§tır. Kapsol in
filfık ederek Mustafanın bir parmağı 
kopmuş ve diğer bir parmağı da parça
lanmıştır. Yarala ~'Ocuk tedavi için lz
mire getirilmiştir. --·--Bayındırda bir 
yaralanma vakası 
Bayındırın Kirpi köyiindcn Osman 

c ğlu Osman Kanlı, aynı köyden Durmuş 

Ino .. nu·· lll hatırlatmak isteriz. . d jııı' 
Türkiyenin iktısadi bünyes~?~,.1';eri" 

- ·- kuvvetli bulnndurrru:ık, rnfiıw-! dt' 

Z L • b k h ıstihsaline çalıştıkları gayeler jçııı ııcıtı: aTeTl ÜyÜ eye• ~erli b~ kıymet iiadc eder. Dn~·~tcfi~ 
I k ti d tabirle Inıiltere ve Fransa 111t1 dl ı,ır 

can O U an l Türkiye ile ,eni§ mfinada iktıst ~c"' 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - işbirliği kurmak mevkündedirlet•bft1i1'' 
dan muharebesinln kısa bir tarlhç ini cut ittifnkı tarsin edecek menfaat ~! 
yapmış, bu büyiik :r.aferin T\irk mlDe- lerino her noktadan ehemmiyet v c;tl_~o 
tinin talil üzerinde OJDndığı rolU anlat· ihmal kabul etmcı: bir vazifedirlıet Cll' 
mıştır. İngiltere ve Fransa UzUmlcrilll 1Jl1;ı0 

Erkek lisesi Tarih muallimi B. Garra· fünk;, imize ve dnha bazı mııddcf cr ıt"~· 
nm aynı mevzuun tarihi ehemmiyeti mil teri olmuştur. Faknt munY>'U1'11 .,,,. 
hakkındaki hitabesi de bliyük bir taka deleri mübaynn etmek arzu cd ~et fll' 
ile dinlenmiştir. nadaki işbirliği için kafi ~ir ~~ııtlf'\ 
Kız lisesi ve kız muallim mektebi ta· yılamnz. Tiirkiye mUttefiklcrıo l ırı•ı.'' 

lebcleri de şiirler söylemişlerdir. Top- lan bulumm maddeleri hnt•~ı:cıe. ,o 
Jantı geç v kte kadnr dcvnm etmiştir. miiliellcf olduğu kndnr, İnıfl bııl"!'' 

KARŞIY AKADA Fransa da Türkiycnln ınuhtııÇ,.0dcd1~· 
İnönU zaferinin yıldönUmil mlinnse- duğu maddeleri vcnnck ınc''k~ı tcıı''' 

betiyle dün Karşıyaka Halkevinde halk Kal'§ıhklı ihtiyaç v~ menfanttc.rıaile.Stl~ 
ve mektep çocukları tarafından heye· nidlr ki mevcut dostlukları ebe 11dıı ' 
c&nlı tezahünıt yapılmıştır. ınck, her türlü menfi pro~a~" .,_ıı( 

Bu zaferin milli ve tarihi kıymeti rniltaliıulan ünlcınck kudrctını ~ 
hnkkmdu doktor Sıtkı Şükrü Pnmirtnn decektir. Bu itibnrla fngilter~ ~t>Ctl~ 
tnrafından bir konfcrnns vcrilmi tir. sanın Türkiye ile iktıc:adi ınUn dl •""· 

- -·-- rinin tanzim \'C inkişnrmda, keıt ~et"1e 
Kömürden zehirlenme l ındaki hassa İ)'Ct v nlıi l ı g ııb'' t" 

. . İ . v • ferini istemek en tabii hnkln1111di iJl1 

Bcyşehır otelınde smaıl oglu Alı U tm k la d k' ikU " cıı•" 
banyo yapmak için ya.lttJ.ğı mangalı ban- rr.· n~ ~m;ostl 7k'f ır ı:edil tiffl'~ 
lo' O odasına koymuş, yıkonırken mongnl- 1'°1 lmsıyasılol u n ku ,,. .. tli ,'1'<1 

rsı az manın en \ • "' 
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Müttefikler ve Rusya 

Fransada 
- ... -

ihdas edilen dört 
yeni yükıek harp . 

organızmı 
Paria 1 (A.A) - Frauada ilulu 

edilıniı olan 4 J"eaİ ,.ıık..ıt l.up _.. 
nizıııai m naaebetil. rMml c.ride lllfllit-

Bel ga aı· ansına göre Fransa ve lngil- ::~:=~~~~~i=n i:: 
t S ti 1 •• h t k k :,c;.m;ıı:'~ac;:p V<> lll~°.!,;~;:Üah k~-== ere ovye er e munase a ı esece ~:i'::.ı:r~leri bu komitay• iıtirak et-

----------- · ikincisi. harp kahlneoi olup haıvekil 
l' ı..uQeı, 1 (Ö. R) - Belga ajan'!IUm Ingillz ve Fransız kabinclerinin Sovyel Fraruı121arın filcrince Almaı-~· .Roma . ile ba1velı.il muavinindPn millt mildafa-
~ın~ablrl bUdlrl;ıror: Rusya ile diplomatik mUnasebetleri kes- ve Moskova ile bağlannı sıkla~tmnağa anın üç uazınndan ve mU.temleklı. tes
"anstzların fikrince başlıyan hafta- mek kararını ""rebileceklerini, fakat muvaffak olamam.ıııtır. lihat Ye maliye naznlo.nndan mürek-

lltıı, tırnuınt Avrupa vaziyeti bakımın- bunun Rusyaya karşı harbe girmek Fakat askeri bakımdan, harbın ula- k~ptir, K~ra. den~ ve. hava kuYYetleri-
~ b"-''k bir ebemmı"yeU olacaktır. m~sını haiz olmıyaeağını teyid eder . d "ik· b" h k f ne tl nuı şof!cn bu kabınenın mlizakeratnıa 
< ..,.. " "bi '"" .. ekte~'- resın. ~ ene~} ır - . a;e e hın . sure ke iştirak ed<bilirler. 
h'.!""ız Başvekili R Reynonun geçen gı 5vrunın =· kendını gbsterccegını ta mın etme Ü .. Ü • ha ,_,, . . 
~ Belga ajansı diğer taraftan. Fransanın .. . .. . . - . cunc orge.nırm. fVexu mu ~ını .. 
'-· Ingmz lcab!n,,,.ı]e mllştereken ha- oabık Roma sefiri Bay Röne Benarın mliınlr:!ın ~~~· Bel.ga aı~f'kl p,... nin riyaseti alımda bulunacak olall iktt-

11!~ hnmsanda gösteıd.i'°' sür'at, dahtı · . rls muhabırı dıyor ki; Mutte ı erin dl • "t d" 5 • Roınaya hareket ettl~lni istihbar ediyor. . . 1 . sa 1tomı • ır 
!,"ııtş bir diplomasi faaliyetlııi.n başlan- o·· • __ ,. __ B .., Pa · gel harbı şimal tarafından şıddet endırrne. Dördüncü organizm ise, harp lı:abine-
-etdır ıger .......,...,. . ..eyno rıse en 1 nl 1 M"· ~ ··ı. , ' 

ft bu laaliyethı hedefi Müttefik- Roına Fransız sefiri B. Fraruıova Porıse !eri ve bu sahada Ama ar a UuNı - sinin ve ikıı. ... dt komitenın muntanyetl 
~ bazı devletlere karo;ı vuiyetini ile görüşmüştür. Bundan Fransız dip- lerin denizd;n. ve havadon çatışmaları haiz bir orgonı ol.aeakttr. . 

rib etmek olacakttr. lomasisinin Italya ile mlinasebetlel' me- muhtemel gorülilyor. Nazırlar meeUsı bu oabah Elıze aara. 
"B. Vinston Çörçilin nutku ve Fran• selesini yeniden tedklke mUtemayil ol- Gazeteler Miltteflklerin ablokayı ge- yında rcioiciimhuT bay Lebrunun rlya-

lq llrzetelerinin bu husustaki tefsirleri duğu istidlal ediliyor. nişletmek üzere olduğunu bilcilriyorlar. ıeti altında toplanmı tır. B. Reyno, ha-
rici ıriyaoet hakkında umumi ~kilde iza
hat verm"tir. f\1urnaiteyh, AU meclisin 
meeaiei neticelerinden bah9etmiş ve itti~ 
haz edilml• olan tedbirlerle memleket 
dahilinde komünbt ve Hitlerci tahrikatı 
tenkil edilmek için tetkik edilmelı. üzen 
bulunan tedbirlerin ne oldu!!unu anlat
mı!llıtır. Bundan sonra ni\Zıt1ar mecllai 
mÜzakeTAt ruznıuneaine ge(mlftİ1". Bu 
rumamede muhtelif mueleler bulun -
mAkta idi. Diğer taraftan mebusan 
medi•i yann 3~leden aonYa toplanacak 
ve B. Reyno. Ali meclioln .,lde etıni~ ol
duğu neticeler hakkında izahat verecek
tir. Bu toplantıda bir çok iıttuh takrir
leri verilecektir. Bunlard~n blnoi, radi
kal •osyaliot mebuslardan B. Badienin 
olup hUkUmednln umumi alyaoetlne mil
teall!ktlr. Bapekilin bu takririn mllza
kere inin tehirini iat~mesi muhtemeldir . 

Normandi 1 Matbuat mümessilleri 
Vapuru Nevyork- 0 .. A k d 8x•x k·ı· · t" 

t h d ld
. un n ara a aşve ı ın rıyase ın-

a acze 1 1 d .. h. b. j ı d 
8tilbeı.1(Ö.R)-D.N.B.aJıınsınm e Olll 1ID lr top anlı yapmlŞ ar Jr 
~dan istibbaratma göre •Pari.s• x*x:-----
~ vapmu ymıamıııda bybolan - BAŞTACAJ."J l l.ocl SAYFADA - kuvvetli havası Refik Saydam hUktime
a.t rikaııı. bamulelerinin bedell olan tette Bariciye vekili Şükrü Saı:açoğlu, tıı:ıin matb1.1at hürriyetine atfettiği 

lıill dolanıı tedl7e edilmemesi m.11- Adliye vekili Fethi Okyar Gaınrtık ve ehemmiyetin bir kene dıiha tezahilr et
~tlyle 3 Amıerilran ~ Nev- inhlsArlar vekili Raif Kar;deniz, Sıhhat Urllm.iş bulunmasıdır. 
.,,,,:.',~ !l"-.mıınıli npurum haciz koy- ve İçtima! muavenet vekili HulOsi Ala- Bütün miibahasekrde matbuatıauzuı a;:-au· :r_. byoajı.Ddan buna taş, Maarif vekili Hasan Alı YUsel, baş- 11azifesinl ifa husw.unda büyük mesull-

hiç lıR baba ~. wldlet ınilsteşuı Vehbi Deınlrel, Ha- yet duygusuna dayanan hassasiyeti, en 
.,, - · - rlciye genol sekreteri Numan Mene- '"8Wıiyetli ağulardan tebarüz ettirllınlf 
«' at'elerin bir nahiyede mencloğlu, bazı mebuslar ve matbuat alması ve liyıkiyle takdir edilmiş oldu
lllezraata zararlara erk.lnı hazır bulunmuşlardır. Ziyafet ğwıu göstermesi itibariyle gazeteci ar
.O.dana ı (Husus!) _ M.Murlu nahl- çok samimi bir havıı içinde saat 15,30 a kadafları bilhama memnun ~ 
~ Puhııu köyü meuuatında fa- kadar devam eylemiştir. tır. 
~ tabrilıaıı çok bltvllktt1r Her metre On altıya çeyrek kıJa Başvekil Refik Matbuat erkAnının vazifelerini daha 
llıll?'abbaında · fare .ıellAı bulunan Saydam Parti binasında matbuat erkA- kolaylıkla ifa edebilmeleri içia alınma-
1"'- lı:üy civar~ tarla fueleriyle şid- r.uu kabul ederek memleketin wnum1 st ~efon bazı tedbir~erin ciddiyet!~ 
detı.ı bir Ucadel . ılacalctır Zir t vaziyeti hakkında matbu.atı tenvir ve teemmül edilmekte oldugunu, B~vekil 
~lkAıetı 1 m ede e ~I.satı .: ~ irşad edici izahat vernılşlerdlr. Dahiliye ve Dahiliye vekili bizzat vaad buyuı-. 
\lr. cap n gon velı:ili Faik Öztrak, H.u-iciye vekili Şük- muşlardır. 

- ·-- rU Saraçoğlu ile hariciye genel sekrete- Gazeteci arkadaşlar bu içtimada mem-
•-. tiyatrosu ri Numan .l\fenemencioğlu da bu ınev• leketln mukadderabnı kuvvetle ve .-. 
..__ zu1ar üzerinde çok kıymetli lıabat.ı ih- !&metle idare eden devlet adamlanını• 
~w.rneye çıkıyor tiva eden beyanatta bulunmu...'1ar, mat· zın -;~rllşlcriıM daha yakından. nüfuz et· 

'41 İatanbul 1 (Htl&u.sl) - CUmhuriyet buat erk3ru tarafmd~n alAka ile dinlen- 111< ( •l verdjği ferahlıkla ayrılmı.şlardır. 
ı:ı..L~ ııartislnin tensibi Uzerlne İstanbul tn.işlerdir. Btı.kümet malı:lnesiyle Uçünc!l kuvvet 
~ tlntrosu yalanda Anacloluda bir Gazeteciler wzifelerbıi kolaylaştır&- olan matbuat erktını arasında bu temııs
i "''"'le çslaıcak ve KayMri, Sivu, cak bazı m.-leler üıerinde sualler so- !arın sıklaştınlması ..sasmda va faydala
l~oııı.cı, Çorum. viliyetlerinde temsil- Tarak cevaplarını alınvıludır. Bu değer- rında ittifak edilerek toplantıya nihayet 
ti ~. SanatkArlarımız 21 ve 22 il toplantının en aamlmt tezahilrü ve en verilmiştir. 
~ı_,_ 11ecelerinl Kayseride geçirecekler-

la -•-1Y1İllet Meclisinin 
dünkü toplantısı 
-.,~ 1 (A.A) - Bugün beyük 
''"'llet Meelliıl Dr. Mazhar Germenin 
.~da y ptığı toplantıda, Van 

~~u sefam iflelm• idaresinin 1935 yılı 
;-hı katlslne ald divanı muhasebat 
~~tasını tasvip etmiş ve havai mü-
1--..ıatta bulunan mahrukat ve yağla
"' ~en muaf tutulmama mü-
~ mukavelenin kanun !Ayihasının 
< lkiııcı ml1zııkere3iııl. yaparak tasvip 
brıiştır, MecU. Çarıamba ~u topla
llcaktır -·-Bqıt muhtekir 

kll eclllcll 
laıanbul l (Husı..ııi) - Milli korunma 

Jc.ınununa muhalif hareket ettiği anla
:ıan şeker fabrikası sahibi Koçonun 
lılnlllıakemesine başlandı. Müddeiumumt
l:ıa t.lebi Uzerlne <uçlu tevkif edildi. 

"aya mevkufen devam edilecektir. --·--Sivas öğretmenleri 
b~".118 1 (A.A) - Sömestr tatilinden 
il\! t~de Sivas öğretmenlerl.oden ylr
t._ ~t._<;ilik bir ~up müfettişlerinin baş
~tğında bu gece Malatya yolu ile 

C·-ııa ı.. ve Hataya bir tetkik uezislne 
'"""·•!ardır. - ·-8EL Ç tKA 

Çankayşck "Japonya yıkılmak 
üzeredır,, diyor 
~~~-~~x*x:-----

Parls, 1 (Ö. R) - ~nkingden bildlrillyor: Mareşal Çan-Kay-Şek siyasi 
korueyde Çinin dalıill ve harici vaziyetini izah ederek demiştir ki: 
Uıak şark harbln!n lptida..ındanberl, buglin Çin hel' zamandan daha .ı

yade lcuvvetllılir. Çin hUktl.meti, Sovyet • Fin harbinin nihayet bulması sa· 
yeslnde, Sovyet hükO.metlı:ıin Şark! Avrupanın diğer kısımlarında sulhun 
lades! için bilyük devletlerle iş birliğini tekrar ele a b!leceJ!mi ümld et
mektedir. 

Çinin askeri techizatı 1"1Mı edilm.iş ve askeri talim inkişaf etmiştir. Çinin 
maliyesi bir tamftan !Marruf, diğer taraftan memleket in sanayileşmesi sa
yesinde iyileşmiştir. Düşman ise bilô.kı. yıkılmak üzeredir. japonya Ukönce, 
Sovyetlere ~ lngiltere ve Amerikanın sempatisini kazanmağa çalıştı, 
IOnr& garp devletlerin! ve Amerikayı tehdld için Sovyet Rusya Ue yakmlo.~
ınak istedi. Fakat Sovyetler bu teşebbU.leri reddetmişlerdir. 

Balkaniardak· Müttefik sefirler 
talimat almağa gidiyorlar 
--~-~--~x•x:--------

Londra, 1 (Ö. R) - Böşvokil Lord Halifaks hafta lçindo Londrada topla
nacak olan IngHtercn!n Balkan merkezlerindeki sef'ırleri toplantı ruzname-
sini hozırlaını~lardır. Sefirler bulundukları merkezlerin Balkan ~!erine mü
teallik d!lşüncelerini hükumete bildireockler ve yeni talimat alacaklardır. 

Parls, 1 (ö. R) - Başvokil B. Pol Reyno bu sabah Fransanın Brüksel se
firini ve öğlcchn sonra ııaat 15 de Roma sefirini kabul et~tir. Bu hafta için
de Başvekil Fransanın Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Hollanda •efirle
rlni kabul ed~ektir. 

Atina, 1 (ö. R) - Londraya davet edilen Ingi!terenin Atina sefiri bugün 
Hariciye nezaretinde Ba.,wekil general Metaksasla görllşmilştllf Perşembe 
g!intl Londrayıı hareket edecektir. 

lsvcç Başvekilinin memleketini 
'bazısı üzel'lnde · 

b İll'Oksel 1 (Ö.R) - Ecnebt tayyareler Brllksel, 1 (ö. R) - Isveç Başvekili parllmentodakl beyanatında lsveçtn 
b:J. u sabah Belçika arazisi llzerinde UC?- Sovyet • Fin ihtilafındaki rolllnden bahsetmiştir. Bu izahata nazaran: Fin 

ıı.1lardır. Bunlardan blrinln bir Alınan Jandiyaya harp ınahemesl naklinde Isveç her kolaylığı göstermiştir. Fakat 

mesu hyette n kurtaran nutku 

~Y)'aresı, bir diğ~riııin bir İngiliz tay- Müttefik askerlerini geçirmek meselesine gelince, bunu yapamıyacağını bil 8 l'esl olduıtu teşhis ~tir. Dafi tay- dirmlştir. t•re bataryalan Bl"{l"""l mıntakasmda B. Daladlye 2 martta lı;veç kralına bir telgraf çekerek Müttefiklerin Fin-
~..-kete geçml:ıtir. Jandiyaya bir kuvvPt gö'ldereceklerlııi bildirmiştir. Kral cevaben bu kuvve-

- -·- tin Isveç arazisinden geçmemesi arzusunu izhar etmiştir. Sovyet - Fin sul-
Çörçilin nutka hünün imzasından bir gün evvel Isveç ve Norveç hllldlmC'lleri Lord Hali-
İlrlikseJ 1 (Ö.R) - Fraru,12 gazetele- faksm bir mesajını alınışlardır. Bunda, Finlandlyanın Müttefik kıtalarırun ::,a. Çörçilin nutku mtınasebetiyle mllt- geç!rllmesi içl" bir teşebbUste bulunulmasını istediği kaydedilı:n!ştir. Isveç 

;<ilı:ao. memnuniyetlerini göstermekte hllkOmeti, Fiolandiıra ve Sovyet Ruaya arasındaki mUzakerelerin ileri va
t e bundan mlittefikJ.,rin ablokayı azim- zlyetini ve Finlandiya Hariciye nazın tarafından bu memleketin Miltı.efik
<•. takviye etınek emelindP olduklan !erden yardım talebinde bulunmadığının beyan edilmesi sebebile ancak bir 
"1"-llasınt çıkarmaktddıı giin ııonra cevap verebilecf'ğlnl bildirmiştir. Halbuki cWıa 0 akşam sulh im-
Çek gönüllüleri r.a ..nilını. bulı.rnuY<"·du. 

tondra ı <A.A) - Londr .. da toplan· Rumen - Yunos1av ticaret odası 1•11ıı olan ilk Çek gönüllü lı:afilesi pek ~ 
ır~da Fransız cephesine gidecektir. B •• k •• ı l d ~"'nilllUJer müttefik kıtaatırun tAbl ol- u reşte toren e açı 1 
t8~rı muamelenin aynı mı· ımeleye Bükr,.,, 1 (A.A.) - Rumen - Yugoslav Ticaret odası merasimle açıluı~ 

ı tutulacaklardır ..,. _ ,_ 
POLONYADAKI. tır. Yugoslavyıı Ticaret nazın Ancira, Romanya hariciye nazırı Gafe ..... o, 

S..,,..,.._., ..,
8 

Iktı•ad nazın Angelesko, Haricl ticaret nazırı Chri.stuconra ve daluı bir ~k 
C.a- &na.E. r.evat bu merasimde lııuır bulunm~dır. 

Il · el 1 (Ö.R) - Alman ışgal.i al- K:-al Karo!, Kral Piere, Prenıı Pola, Tataresko ve Svetkoviçe taüın telgraf-
~ Polonyndan ecnebt ~lomatik lan gönderilm<.>sine alkışlarla karar veri!ııılş "" Rumen • Y ugoslav dostlu-

····-~-· k" arMınd kl \learl m!inasıPl>~tl<>rin inkişafına dair nu-

--·-Bevaz ki tab!n 
Amerikada doğurduğu 
münakaşalar 
Berlin 1 (Ö.R) - Varşova arşivle

rinde bulunarak Almanlarca neşredilen 
Leh vesikalan Amerikan gv.etclerince 
ıdsir ediliyor. 

• V oşiılgton Post• gazcteai diyor ki: 
Eğer bu lıAdise yalnız bir tela:tple örtbas 
edilebil.oe pek jyi olurdu. Korkarız ki 
büyle olını:ya.caktu. B. Hull'un yapı$ 
tekzip kansatbahıl değildir. 
Aynı gazeten.in &rlin muhabiri eu 

telgrafı göndermi.'!fu: Ben ve diğer Aıue
ıikan muhabirleri Alınan beyv. kitabın
da ne'jredllen evrakın sahte oln>adığı 
kanaatindeyiz. 

.Ayon meclisi hariciye komisyonu 
Cilınhurlyetçl lzalaruıdan B. Hami!ton 
Fi, domi.şfü ki: 

Amerikada harp usabiyelinin ınenşci 
doğru beyaz sarayd .. dır. Eğer Alman 
lıeyaz kltabırun Am>!rikanın Parls sefiri 
B Bvlit aleyhindeki ithamı teyid ederse 
bu •efirin parlamentoda aleni ınuhake
meoini talep edeceğim. Eğer B. Ruzvelt 
lk ecnebl devletlerle, Ameriknyı harbe 
sürllkliyccek gfali muohedeler yapmt.'!
sa, oym Akıbete du,;ur olmalı, yool mu
hakeme edilme!!dlr. - - o- -

Irak kabinesi 
istifa etti 

- BAŞTAitAFI 1 İNCİ SAilll'"EDE -
biridir. Yeni Müdafaa nazın general 
Taha Haşimi eski kabinede de aynı va
ı.if eyi görUy~du. Başvekil ınü.slüman 
liderleri üzerinde biiyük bir nlifuuı sa
hıotir. Yeni kabina bütün siyasl gtup
ı.; ı temsil eylemektedir. 

Times gazetesi diyor ki, sabık kabino
ııin istifası pek ini ohnakla beraw böy
le bit· neticeye intizar edilebilirdi. Nuri 
paşa baııvekillilli umanında yalnız ha
rict işlerle meşgul olabiliyordu. İstlfast 
sırf yalnız hariciye nezareti umurunu 
daha iyi bir '!l'kilde iıhre edebilmek için
dir. --·--Amerika Polon )'aya 
beraberce harbe gire
cetinı vadetmemiftir 

- BASTARAFI l iNCl SAHİFEDE -
dunda hulunacağını vadetme~lir. Eğer 
böyle bir şey varsa sefir Polonya hli
kCimetinl aldatm1J!ır. Ancak Polonyarun 
böyle bir hadisede V aşinıtonun daha 
bari% delillerine istinad etmesi ieap et
mez miydi Böyle olmadığı için Beyaz 
ki lapta ileri silrlilen Alman iddialarının 
külliyen yalan olduğu meydana çıkar. 

Amerika Polonyayı harbe siirUkle
mek istememiştir. Hitler bu manevrasi· 
le Ruzvelü harbin mes'ulü göstermek 
istiyor ve llçUncü defa Reisicwnhur oı.. 
muına mani olacnllını sanıyor. --·--Amerika donanmaaı 

büyük menevralara 
baflamak üzere 

BAŞTARAFI 1 iNct SAHiFEDE 
cenupta Canton adasına ve garpta 
Guam Vake ve Filipin adalarına ka
dar uzanan bir sahada yapılacaktır. 
AııUral Rlchıırdson bu manevra 

esnasında bilhawa denı..altı ınaynl .. 
rına ve have taarruzlarına karp. mU
dafa meseleıılnln !et.itik edileceğini 

" ipe filim üdyosu yanıyor,, 
~~~~~~-~a·•---~~~~~ ...... 

ltf aiyeyi harekete g ti
ren pek ağır bi şaka •. 
Istanbul, 1 {Ht1.t ) - Gec:e 'I ıı uı\l&Q itlba eeJıriınlzde bir çok Nl-

aan balığı şakaları Bu 1D87 lld4 ipek Fill1l attı.d.JQSU sahilıi B. Fahire 
yapılan şaka ~k altrdır, 

Sttıdyo ,,.hlb "n evinde uykuda bul\11\du!tu bir Sll'lld• •Stlldyo bekçta 
Ahmed• nıunına telefon edile"'k yııtaktan kaldınlmlf ve: 
. ·- Studyo nnı10r, itfalyeye haber verinlı: denUmlftil'. 

B. Fahir te~la yatağından fırlıyal'llk Stlidyoya kO§Dııq ve arııl da it
faiy~e telefoııla J'llııgın habt-ri verdi!! lçla bu =ıad11 ltfalyıı t idi !t da 
blltlia rnevcud.!.le stüdYo y<'rlno yeU-l"'l§tll', 

Fakat yangında11 ~r ıl)rllnmeyinee bir nlııan taka.ıu yapıllh&ı ani ılıntJtıl'. 
B·ı ·(:ır şahyı Ylll'!'n vt' ltfalyeyt harelr.ete ıılm '• ı vked n aranıyor. 

Zaferin vıldönümü münaseb tile 
yurdda yapı lan törenler 

~-~--~x•·x-~--~-
Istanbul, 1 (Husu•!) - !kinci Inönll uferinin yıldıjnilmU mUn&1el>etil• 

Halhvinde toplantı yapıldı. Konferarul~ verildi. 
Ankara, 1 (Hususi) - Ankara Helkevi Dil, Tarih ve Edebiyat kolu bugllıı 

ikinci lnönil zaferini bliyUlı: bir türenle kutlulamı~lardır. Zafer Sl mart g~ 
ceslnl bir nisa'la bağlıyan gece de elde edildltl için tören butrUn coşkun bir 
şekilde kutlulanmıştır. 

Törende :S. Cevdl.'i Kerim Incedayı Inönil hıı.rbinc dair kıyınetli bir konf~ 
rans vermif ve konlemnsııu harita Uzerlııdoı luh eylemi tir. En I01l olarak 
Inönll harbUıe dair bir filim g&terUm tir 

Ankara - lzmir hava se-
ferlerine dün başlandı 

. *~:~~~~-~~~~--
!ştıuı.bul, 1 (Hususi) - Y eşllköy tayya.re meydanının fıula çamurlu ol

rrıasuıdau hugUn hava postalan başlıyaın-dı. PO!ita Offl91 .wıiplerlne lw. 
edUdl. 

Yeııl Asır - Dün Ankarııdan lzınire Ulı: hava posta.il g~ eşya ve ~ 
tAyı getimilşt\!'. Bu~ Tstanbul - Izmir hava seferleri başlıyacaktır. 

E: zincanlı çiftçiler işleri başına 
davet edili) orla r 
~-~~~~x•x:-~~~~ 

.\nkara, 1 (Tclefonla) - BUyük zelzele fcJAketlnl müteaklb trenlerle yur
dun muhtelif lı.ö,a~rlne nakledilen Erzincanlı kardeıılerbnlı.in en bUyiik it. 
mı Halayda ve kalanı da diğer vilayetlerimlzde bulunmaktadır. Zebelo fel&. 
ketı:ed.cforinln ilk ilıtiyııçlan temin edildlkten sonra hllkllrnetlnıi.z feWcet.
delerln tcrlihlpr! içln de leap ed~n tedbirleri almaktadır. 

Jl!roneanlı felAketıedc~ .. rden olup arazi, bal!, bahçe sahibi olan glftçllerta 
hemen Erzincana .evk~dilıneleri Başvekillct malrnmınca ten.•lh edlhnlı ... 
a\Akt>h ,..,_)Ayetlere t-l!!t'nfl• tebltrat ynpıimı.tır. 

Ndoi Eı'Z.iJı~anlı olııp da ellerindeki tapu veya iki maruf zatın tahadetll. 
tanzim edilecc-k bir beyanname U•erlne a'11%1 veo bağ oahlbl bulunduklaruu ı.. 
bnt eyl!yen Erzincan çiftçileri Kızılay cemlyetı Vtl!!ltasll& hemen memlelt&
lerine ~evked:lecrklerdlr. Felllketzedeler. ni.!an sonuna kadar Enlncanda 
halt ve bahgeltri ba.ında bulundurulacak, tarla, bahçe v~ bağlal'da ınah...ı 
vaziyeti için ç;:ılL•acıklardır. Bu tedbir hem f<.>llketı:edelerln terllhler!ne, heıa 
de fevka1Ade o'nn b:ı zam.ındn meml~kPt lstlh•alftttnın artmMına vardın> ed.,.. 
cektlr. 

r:'akifehirde kazaya uğrQyan Franıız 
tay yareciıinin cenaze merasimi yapıldı 

~~--~~~~x•x·~--~----
; ;tan bul, 1 (Hu'1'"1) - E..kl,ehlrde mllee.•lf bir hava lcazuına kurban gt. 

den Eskişehir hava okult• öğretmenlerlndrn Fransı~ tayyareelsl M. DUm .. 
nm cenru:csl Istanbuia getlrilerel-: mcrasiml" Erenköylind"ki P'ra!l!IZ mezar• 
lığına. gömlllınU,tUr. 

Cenaze 11t•ı·oeimhde Fransız Kontcr aın.iralı Muren de buh.ınnıuıtur. 

Çocuk ~sirgeme merkez kuru-
uıunda yard ım gören çocuklar 

~~---~~--x*1=~~~~~~~~ 
Ankal'a, 1 (A.A.) - Çocuk 1".oirgcme kunıınu genel merkezinden bU<li

rili)•or: 
Çocuk Esirg~ıne kurumu genel rnerkozinde 940 yılı ilk üç ayında kuru

mun polikillni.'iine müracaat eden 2224 hasta çocuk. diş bakım evinde dıt 
2185 çocuğun Jişleri muayene ve tı.davi cd!~t!r. 

Kurumun Çocuk sarayındaki süt damlasından 396 süt yavrusuna 6177 Jd.. 
!o çocuk sülii tevzi ve 36 çocuğa da clb~<e, ayakkabı, çamaşır verllnılş blr 
çocuğun mektep levazunı tedarik edilerek okuına imkAw temin ve 6181 ço
cuk ve annesi kurumun sıcak banyosunda banyo almışlardır, Kurumun giin
düz bakım evindo 385 çocuğa 19519 kah yemek verilerek bakılmakta bu
lunulınuş ve 85 çocu:ia da 270 lira 22 kuruş para yardımı yapılmış. Kur\>
rnun çocuk bııhçe:;ic.den 16679 çocuk istifade chnekte ve Keçiörendeki ana 
kucağında 225 yavru daiına bakım altında bulunmaktadır. Bu suretle ku
rumun üç aydıt yardım yapttğı çoetık sı<yL•ı 28.112 )'O baliii olmuştur. 

lngiltereve Yugoslavya 
-~~~~~~~x*x:~-~--~~-

Harp 
iktısadi 

zamanına 

anlaşma 

mahsus bir 
yapacaklardır 

Londra. 1 (Ö RJ - Yugoslav Mlllt bankası ikinci mlidürU bugün Lond
raya gelmiş, LondrA sitesine mcn:ıup bazı zevat larafından karşılanını.ıtır. 
Yapılacak müzıılı:erelerde Ingiltere • Yugoslavya ticaretini inkişaf ettirecek 
tedbirlerin almacağı ve iklısadl abloka etrafında mllzakerelerde bulunaca-
ğı haber alınmıştır. • 

Brüksel, 1 (Ö. R) - Ro,ıer ajansının bildirdiğine ı;iire Ingiltere ile Yu
goslavya arasındaki ekot"\omik gönqmcler Avrupanın cenubu şarkls!ndekl 
Müttefik siyasi faaliyetinin bir parçasıdır. Bu memleketle de, hıırp zamanı
na münhasır bir iktısadl anlaşma yapılması mevzuu bahislir. Yugoslavya 
ıniJU bankası reis vekilinin Londraya gelmesi, bir Rumen iktısadi delega.. 
yonunun da muvasa!At et.ırıek üzere olına$ı ve !ııiiltercrıin Balkan ""firl<'ri 
arasında bir konfer~nıı yapılması haberlerile birleştiriliyor. 

Danimarkada nümayiş 
yüz kadar Nazi tevkif 

yapan 
edildi 

~~--~~--~1*x~~--~--~ 
Kopenhag, l (A.A.) - Sluvigden ııclen 250 Nasyonal soayal.işt, Nazi ü oi.

forınalarını giymiş olduklan halde, Nasyonal sosyalistler tarafından tertip 
edilen tezahürata o/.irak etmek üzere bu sabah Daarhtılla gitmişlerdir. 

Ystasyondan çıkar çıkmaz nilınayi.,çilerin şefi ile 100 kadar Na~! tevkif olun
muş ve nüın:ıyiş menedilmiştir. 

Nazilerin plifl halk aruında mlihiın bir heyecan uyandırmıştır. Bir .ita; 
Nazi taarruza uğraın!J ve fena muamelelere maruz kalmış oldu~ için pollal• 
müdahalesine ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Dün Kopennaııda par!Amentonun önünde Nıuıyonal 1101yalistlerin bir ııil
mayiş yapma11 beklenmekte idL Fakat pul~ento pofL•in nezaret! altında 
bulundultu iç.in nümayiş yapılamamıştır. 

l 

R 

t 



" MiLLi 
'J)iYtXf\f60 

ı .. m:r Sicili Ticaret Memurluğundan: 
'l r cil rdilmiıı olan (lzmir tütsü ile temiz.lenmiş d ümige> incir Türk Ano

nım şırkrti) nin 2S. 3. 940 tarihinde adiycn toplanan umumi heyeti zabıtna
n~i tıcmet kanunu hiıkümleriııc göre sicilin 269 t numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

Jznıir sicili ticaret memurluğu reemi miıhru ve F. Tenik imzaııı. 
1: 7 .. bıtname 
2: ._,issedarlar cet'\ eh 

ZABITNAMI:. 
vuıır tı.itsu ue temi:ılenmiş (Fümige) incir Türk Anonım şirketi hısseaarla

ıının J940 senesi Mart ayının 25 inci pazartesi günü sa.an on beşte tirketin J:ı
mirclc /'.tatürk caddesinde 2 numarada kain yazıhanesinde uııulen tanzim edi
lf!n h ıızirun cetvelinde yazılı hisaedarlar hazır olduğu halde yapılan ıenelik 
umumi toplantısı z.nptıdır: 

Toplantıda Ticaret vekaletını temııilen komiser Mehmet Ali E.ten haZJr bu
hındu ve 5 600 hisseyi temsil eden 7 iiza toplantıda mevcuttur. 

Komi er; toplantıya davet ilanını ve huzurunda imza edilen toplantı yerin
de asılı hazirun cetvelini ve duhuliye varakalımnı tetkik ederek davetin usu
lünde yapıldığını ve içtima nisabının mevcut oJ,Juğunu binaenaleyh celsenin 
~bileceğini beyan etti. 

Şirket esas mıık .vrlt"nıtmr.sinin 58. inci maddesine tevfik-an toplantıya J. R. 
(Jiwo riyaaet 9tti 

Ea fazla :rey ııahibi f- ernand Braggiotti ve M. Münir Birsel rey toplnmağa 
'Ve Hak.in Bayının katipliğe seçildi. 

RuUUlmedc yazılı işlerin müzakeresine geçilerek idaıc heyeti ve mürak.ip 
.-porlarile bilanço ve kfır ve zarar heMhı ve mevcudat defteri okundu ve aşa· 
ftda yazılı kararlar itriha:z edildi. 

1 - Okunan idare heyeti ve mürakıp raporlarının tasvibine, bilanço ve kir 
~c ;;ıarar heaabile mevcudat defterinin tasdikine ve idare heyeti az.alarmın ge
fen idare devresine ait muamelattan dolayı zimmetlerinin ibrasına. 

2 - idare heyetinin teklifi veçhile kardan .3969 lira 6S kurut ihtiyat akçcei 
.Jıhu edildikten sonra beher hiese birinci ve ikinci temettü hisseııi olarak hisse 
'-tana altı lira tev:ziine ve bakiye kann gelecek ııeneye devir edilmesine. 

3 - idare meclisinin istifa ettiğini bildirdiği az.asandan H. Fev:zi Belerin ye
~ intihap yapılmıyarak idare meclisinin altı azadan ibaret kalmasına ve ıir
kct eaaa mukavelenameıinin 22 inci maddesine tevfikan idare meclisinin usu
~n aülüaünü teşkil eden iki na için müddetleri hitam bulan azalar araaında 
llw'a kefide edilerek isabet eden M. Münir Birsel ve F~rnand Braggiottinin 
Y,~niden intihaplarına. 

4 - Şirket hesap mürakipliğine H. Harfuşun tayinine. 
5 - idare meclisinin azalarına her toplantı için her birine be§er lira hakkı 

h.\ı:ıur ve hf!ııap mürak.ibine senelik 200 lira ücret ven1mesine. 
6 - idare meclisi azalarından her birinin tirketle bizzat veya bilvaııta her 

hf\ngİ bir muamelede bulunmalarına ve şirketin İştigal mev:ımu olan i lerle meş
~I olabilmelerine i:zin verilmesine. 

:Y ukanda yazılı bilcümle kararlar mÜllefikan htihaz edilmiş ve ıuznamede 
ıı;<>riisülecl!k bir cihet kalmadığından toplanhya saat on altıda nihayet veril· 
'f'İştir. 
Rey toplamağa memur Kiıtip Reis Ticaret vekaleti 
M. Münir Birsel F. Braggiotti-HaHı J.R.Jiro komiaeri 

Mehmet Ali Eten 
10 Auruşluk daffi8a pulu üzerinde 23. 3. 9'40 tarih ve Jzmir tütsü ile temiz

lenmiş .-Fümige:t incir Türk Anonim §irketi damgası. 
lzmir Tütsü ile Temizlenmi~ (Fümige} incir Türk Anonim tirketi hissedar

), rı senelik ô.di heyeti umumiye toplantısının 2S Mart 1940 pazartesi gÜnÜ 
saat 15 de şirketin lzmirde Atatürk caddesi 2 No. daki yazıhanesinde yapıl
tna ı hakkında idare heyP.ti tarafından vaki davet lzmirde münteşir Yeni 
.Asır gazetesinin 10 mart 1940 tarihli nüshasında ilan edilrn~ ve şirket mer
kezine mliraca~tla hisselerini gösterir vesaikin ibrazı üzerine kendilerine du
h111iye vnıakrun verilmiş olan hissedarların aşağıda isimleri ve hisseleri adedi 
ile T"'Y miktarı yazılı olup toplantıda hazır bulunmuşlardır. 
Sıra Hiue Rey lmzaııı 
fi.o. isim ve: adresi Miktarı Adedi 

B. J. R. Jiro 
Bornova ismet lnönü cad. 

2 B. Vilyam J. Jiro 
Bornova Çayferah sokak 

3 B. Fernand Braggiotri 
lzmir, ikinci kordon 

4 B. Az.iz Paker 
lzmir ikinci kordon 

.S B. M. Münir Bir.el 
Karşıyaka Falnettin pata cad. 

,6 B. Marcel Ruuo 
lzmir Atatürk caddesi 398 

7 B. J. Fidao 
Bornova Uzun ıokak No. 2 

8 B. HaHı Bayman 
Jzmir lnönü caddesi MS 

'4000 10 

-4000 10 

300 6 

50 

500 lO 

lOO 6 

250 5 

200 

J. R. Jiro 

Yoktur 

F. Braggiotti 

A. Paker 

M. Münir Bir.el 

M. Ruaao 

J. Fidao 

Halı:kı 

Toplantıda 5 600 hisseyi temsil eden 7 aza hu.ır bulundu. 
Yukarıda yazılı hiuedarlar isimleri hizasına imzalarını huzurumuzda koy• 

J?UJ§hudır. 
.ili tip 
'lfaHı 

Umumi heyet reisi 
J .R.Jiro 

Ticaret vekaleti müruip komiseri 
Mehmet Ali Eten 

Rey toplamağa memur 
M Münir Birsel 

1 O kuruşluk damga pulu üzerinde 23. 3. 940 tarih ve lzmir Tütsü ile temiz-
1'-nmie •Fümig~> ind Türk Anonim ,irketi damgası. 

(613) 

ODEMiŞ BELEDh'ESİNDEN: 
81 Kalem matbu evrak ve defatir açık eksiltmeye konmuıtur. Muhammen 

bedel 600 altı yüz lira olup ihale l 2 . .f. 940 tarihine taatlıyan cuma günO eaat 
1' de )'apılacaltbr. 

Taliplf'rin §artname ve listeyi kalemden almaları ilan olunur. 
2 .... 6, 8 

2N 1 5 A il SALI 

Emlak ve Eytam Bankacmclaı.: ................................................................................. ---; 
Beyanname E 

A. 
Esas No. Yeri 

1345 Güz.cl:ralı Tenczzilh yeni 21 illCi 
Sok. 169 M.2. Ada 893 parsel 13. 

·1M6 Güzelyalı Şefkat yeni 36 ıncı Sok. 
790 M2. Ada 894 Parsel 1. 

1347 GUzelyalı Reşadiye yeni 23 Uncl1 
Sok. 261.25 M2. Ada 897 panel 1. 

1348 Güzelyalı Reşadiye yeni 23 ünci.i 
Sok. 263.75 M2. Ada 897 parsel 2. 

1849 Güzelyalı Erik yeni 34 i1ncU So'k. 
266.25 M2. Ada 897 parsel 3. 

1350 Güzelyalı Tenc:zıüh - yeni 21 inci 
Sok. 243.75 M2. Ada 897 parsel 4. 

1351 Güzelyalı Res.ıdiyc - yeni 23 üncü 
Sok. 77.50 M2. Ada 898 parsel 7. 

1352 Gfü.elyalı Reşadiye - yeni 23 üncü 
Sok. 128 M2. Adn 904 parsel 7. 

1353 Güzelyalı Selftmet, Ferah - yeni 
28 inci Sok. 705.25 M2. Ada 911 
parsel 2. 

1354 Güzclyalı Recai - yeni 39 uncu 
Sok. 862.50 M2. Ada 919 Parsel 1. 

1355 Güze1yalı Recai zade - yeni 39 un
cu sok. 242.50 J\t2. Ada 919 p&r
sel 3. 

1356 GUze1valı Recai ı.ade - yeni 39 un
cu Sok. 209 M2. Ada 9İ9 parsel 4. 

1357 Güzelyalı Akgöz - yeni 108 inci 
Sok. 1925 M2. Ada 922 Parsel 1. 

1358 Gi.izelyalı Akgö:z • yeni 108 inci 
Sok. 320 M2. Ada 922 Parsel 4. 

1359 Güzelyalı Akgöz • yeni 108 inci 
Sok. 1470 M2. Ada 922 parsel 5. 

1360 Güzelyalı Tenezzüh • yeni 21 inci 
Sok. 148 M2. Ada 1789 Parsel J . 

1361 Güzelyalı yeni yol Sokak. 144 M2. 
Ada 1789 parsel 2. 

1362 Güze1valı Cicek - yeni 19 uncu 
Sok. 357.25 M2. Ada 896 parsel 14. 

1363 Güzclyalı Çiçek - yeni 19 uncu 
Sok. 362.25 M2. Ada 896 parsel 15. 

1364 ('.T()ztepc Mah. Tramvay cad .• yeni 
9? 1n,.i Sok. fi22 M2. Ada 8..18 par
sel ::ı 

1365 Göztepc M. Ak.~am yıldızı - yeni 
102 inci Sok. 280 M2. Ada 839 

, parsel 5. 
l 1366 Göztepe M. Turgut reis çıkmnı -
1 yeni 102 inci Sok. 165 M2. Ada 
1 839 parsel 7. 
1367 Göztepe M. Turgut rei.! çıkmazı 

Y"Tli 102 inci Sok. 100 M2. Ada 
1119 parsel 8. 

1
1368 Gözteoı.> M. Turgut reis çıkmazı -

yPni 102 inci Sok. 195 M2. Ada 

1 
~39 parsel 10. 

1369 Gözü-ne M. Turgut reis cıkmaı..ı -
veni 102 inci Sok. Ada R39 pnrscl 

I 14. d55 M2.> 
1370 Göztepe M. Halit Ziya • yeni • 95 

inci Sok. 454 M2. Ada 842 parsçl 3. 
l 1371 Göztenc M. Sinan - yeni 82 inci 

So1 :125 M2 Ada 851 nal'Sel 2 

1

1372 Göztepc M. Sinan - yeni 82 inci 
Sok. 293.75 M2. Ada 851 par!el 3. 

1373 Göztepe M. Tepe - yeni 88 inci 
Sokak. 815 M2. Ada 851 parsel 8. 

1374 Gö:r.teoc Mah. MısıTh cl\d. 486 M2. 
Ada 859 parsel 4 . 

1375 Göz.tepe M. Mısırlı caddesi. 
:?427.50 M2. Ada 859, par. 6. 

1376 Göztcpc M. Eşrefoaşa Sok. yeni 
77 inci Sok. 621 M2. Ada 931 par-

' 

sel 2. 
1377 Göztepc M. Eşre!pa.şn Sok .• yeni 

77 inci Sok. 561 M2. Ada 931 
1 

Parsel 5. 
1378 Göztepc M. Tepe - yeni 88 inci 

SOk. 586 M2. Ada 931 parsel 7. 
1379 Göztepe M. Esrefoaşa - yeni 77 in

ci Sok. 469.75 M2. Ada 9:l5 paı-
sel 2. 

1380 Gözteoc M. Eşre!paşa ve Tesadüf
yeni 77 inci Sok. 322 M2. Aoa 944 
parsel 1. 

1381 Göztepe M. Eşrefpaşa ve Tesadiif 
cıkrnazı - yeni 92 inci ~okak «494 
M2. Ada 944 Parsel 2. 

1382 Göztepc M. Eşrefpaşa ve Tesadilf 
çıkmazı - yeni 92 inci S. 648 M2. 
Ada 944 parsel 3. 

1383 Gö:ztepc M. E<n"efpaş.ı - yeni 92 
inci Sok. 695 M2. Ada 944 paTSel 4. 

1384 Gödepc M. Tesadüf - yeni 92 inci 
sok. 285 M2. Ada 944 parsel 17. 

1385 Gözleoc M. Taşocaklnrı :mcvkiin· 
de. 207 M2. Ada 946 parsel 10. 

1386 Köprll Malı. Mısırlı caddesi. 
259.75 M2. Ada 1732 Parsel l. 

1387 Köprü Mah. Mısırlı caddesi. 
281.75 M2. Ada 1732 pal"Sel 2. 

1388 Köprll Mah. Mısırlı caddesi. 
435 M2. Ada l 732 parsel 3. 

1389 Köprü M. Mısırlı caddesi 315.25 
M2. Ada 1732 parsel 5. 

1390 Köprü Mah. Mısırlı cad. 222 M2. 
Ada 1737 panel 83. 

1391 Köpl'U lııfah. MuıJJ'lı ead. 3'1G.5e 
M2. Ada 1739 panel 1. 

1392 Köpril M. Türkoğlu - yeni 137 ind 
Sok. 747 M2. Ada 354 panel 1. 

1J9S Köpril M. Nazmı SakWı - yeni 
150 inci Sok. 107tl M2. Ada 354 
panel 2. 

1394 Köpril M. Tenezzüh - yeni 153 tln
dl Sok. 88 M2. Ada 828 panel 8. 

1395 Köpril Mah. TenezzUh - yeni 153 
uncu Solı:. 88.50 M2. Ada 828, 
parsel 7. 

1396 Köprii Mah. Teneu.Uh - yeni 153 
Uncu Sok. 119.25 M2. Ada 828 
parsel 10. 

1397 Köprii Türkoğlu - yeni 187 inci 
Sok. 79.50 M2. Ada 830 parsel 20. 

1398 Köprü M. Sehit Nazım - yeni 131 
inci Sok. 25R.50 M2. Ada 1729 
parsel 4. 

1399 Köprü M. Aralık - yeni 152 inci 
Sok. 264.75 M2. Ada 1732 parsel 6. 

1400 Köorü M. Aralık - yeni 152 inci 
Sok. 230 M2. Ada 1732 parsel 7. 

1401 Köprü M. Sakızlı - y<'ni 150 inci 
Sok. 647.25 M2. Ada 1732, parsel 8. 

1402 Karşıyaka Osmam~adc Rahmi bey 
yeni 1743 üncü Sok. 1617 M2. Ada 
103 parsel. 25. 

1403 Karşıyaka Osmanr.ade Reşadiye 
çıkmazı • yeni 1767 inci Sok. 
130 M2. Ada tı3 parsel 9. 

140.f Alsancak Ali Çetinkava bulvan 

.. >ı;:_:n~~ ' NiSAN CUMARrESi ViLAYETIMiZDE S ._ ~~----r~ ~OCUK YAZIMI GVNVDVR ! 
71 'I "' ~· IQ.00 Bu sayım 7 dtffi 16 yaşına kadar olan okula gitsin gitmesin tahsil çağında1 

.. " ti_~· 9)C\lkların mikdarlarını doğru olarak öğrenmek makstıdiyle yapılmakta-: 
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tarl.00 #tt411ı ' : dw .. Bunun için : : 
i l - Yazım günü evlerde Uahat verebilecek bir kimsenin bulundurulması.: 

tı .00 i Z - Yazım için kapınıza gelecek memurun soracağı şeylere doğruca -i JOi.00 

10'7.00 

85.00 

23.00 

38.00 

!82.00 

345.00 

73.00 

.f2.00 

2!S.OO 

5.00 

15.00 

44.00 

-43.00 

lt'l.00 

109.00 

t3.00 

ıaoo 

5.00 

10.oe 

8.00 

Mt.00 

49.00 

4.ıl.00 

12.00 

10.00 

35.00 

31.00 

28.00 

29.00 

.n.eo 

7-4.00 

9'1.00 

104.00 

70,00 

52.00 

39.00 

42.00 

es.oo 
-47.00 

....... 
M.ot 

75.0t 

lO'l.00 

t.oe 

t.ocr 

12.00 

ıe.oo 

2'.00 

13.00 

12.00 

~.IO 

1234.00 

33.00 

: ıewıce cevap verilmesi. : 
l.8.40 5 3 - Yazımda aşağıda gösterilen yaşlardaki ~ocuklarm yazdırılması JAi 

=~~ ! 
11.40 5 Ya2ın1 günü bu tesbit i§ine muhalefet gösteren ve doğru cevap venniy-= 

i vatandaşlar ve bu işlere müzaheret göstenniyen mahalle mümessilleri ve; 
11.00 : vaz..ifelerini verifon emirlere göre ya1JDllyan Yazım memurlan hakkında 155': 

: Numaralı kanwıa göre beş liradan 25 liraya kadar para ve iki aya kacıar; 
.t.60 : hapis cezası \"erilecektir. 

Sayın İzmirlilere duyururum. İzmir Valisi: l!."THEM AYKUT 
7.60 

56 . .CO 

89.00 

l•UO 

8.40 

5.00 

1.00 

3.00 

8.80 

8.60 

21 .40 

21.80 

18.60 

1.80 

1.60 

1.00 

2.00 

1.60 

88.20 

9.80 

8.80 

16.40 

2.00 

7.00 

8.20 

5.60 

5.88 

9.40 

9.to 

U.80 

20.80 

14.00 

10.40 

MilAdi Rumi Yaş :MiJAdi Rwnt Yat 
1933 1349 7 1928 1344 12 
1932 1348 i 1927 1343 13 
1931 1347 9 1926 134.2 l4 
1930 1346 10 1925 1341 15 
1929 1345 11 1924 1340 lG : 

• (S. 4'1 1 - 9 : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Emlak ve Eytam Bankası lzmir 
şubesinden: 
lzınirde ikinci kordonda Cümhuriyct caddesinde ve adliye daireei ci

varında Dudu sokağı başındaki arsada yangından husule gelen enbS 
5. 4. 940 cuma günü saat 10 da pc~in bedel ve açık arttırma ile eatJ" 
lacakllr. 

Sabn a1ma1c istiycnlerin emJak servisine müracaatları. 
1122 (607) 

NAZiILİ HUKUK HAKİMLİÖİN
DEN: 
Aşağı Nazilliden arap Sellin namındaki 
şahsın 55 sene evel öJmesile veraseti ka
rısı Safiye, oğlu Ali ve kızı GUlüzara kal
dığı ve bunlardan kansı Safiyenin de 
50 sene evvel vefatile veraseti oğulları 
A1i ve Billl ve kızı Gi.ilüzara kaldığı ve 
bunlardan Alinin de 45 sene evvel öl
mesile veraseti kardeşi Bilal ve GülU
uıra kaldığı ve 30 sene evvel Bilfilin de 
vafetile veraseti kardeşi Gülüzara kal
mış ve Gülüzarın da ölmesile metrukatı 
ve veraseti devlete intikal ettiği Naz.illi 
Maliye Hazinesine izafetle avukatı Tev
fik Kayıhan tarafından Türk kanunu 
medenisinin 534 üncil maddesine istina
den muamele yapılması ic::tenilınektedir . 
Ölenlerin varisi varsa ve bu talebe bir 
diyecekleri bulunursa 7-5-940 tarihine 
kadar alakadarlarırun yedlerindeki ve
sikalarla birlikte 309 numara ile 7-5-940 
tarihine kadar Nazilli hukuk hfıkimli
~e müracaat etmeleri ilan olunur. 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
Çoculı hastalılılal'ı 

mütaltassısı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdilDU ikmal etmiştir. 
Bastalannı her gün kabul eder. 
.Muayene adresi : Birinci Reyler 

eobk No. 42 .. 
Ev adresi : Göztf'pc karakolu kar
psında 834/1 .. 

TELEFON : 2310 

---·(224-1) 1 - 13 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fl'ansız llastane~ı 
OpeıeatöPll 

Her itin öğleye kadar Framm hasta
nesinde, ijleden aonra Birinci Bey
ler aokağmda.... No. 42-. 

TELEFON : Z310 

DOKTOR OPERATOll 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz bastıhklan 

Müt.abassım 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

Tetefon: 3868 

1-13 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
DcmireHi 

İkinci kordon ( Ctimhuriyet Mer
kez bankası arkasında) 88 n~ 
da hususi muayenehanesinde ıa.ta
larim (tatil günleri hariç) her ,UO 
saat ondan 12 ye, üçten albya Juıdat 
kabul eder-

TELEFON: 3287 • 
DOKTOR 

Vefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOOUJI VE KADJJr 

HAS2'Al.IJU.AJU 
MV'J' ABASSJSI 

Her gün İkinri Beyler •kak ~ 
79 da.. Çarşamba fakirlen wca11• 

7.80 Ada 1209 parsel 4. 
ı• ... 
10.et 

1405 !kinci karantina üçüncü Kasım 
8.40 Sok. 112.50 M2. Ada 753 parsel 4. 

1406 Göztepe Mab. Madenci Şükrü 
ıs.oo yeni 108 inci Sok. 5280 MZ Ada 

942 parsel 1. 
t.40 1407 Ballık.uyu Malı. Kuyu - yeni 1042 

inci Sok. 62.50 M2. Ada 1618, 
1.80 parsel 17 • 

1408 ikinci Tepecik M. Akşam - yeni 
Jl.20 1151 bıci Sok. 75.89 M2. 

1275 Hacı Mahmut M. 848 inci aokak. 
. l5.t0 Ada 180 parsel 35 74 M2. 

llM 12ıl l'ai lümriik - yeni 159 UllıCU So. 
Ada 214 parsel 11. 80 M2. 

1.IO 
1280 Alsancak Mesudiye - 1450 :ancı 

1.M Sok. 381.'15 112. Ada 1213 pu. 3'1 

2 . .4e 

3.20 

5.20 

1281 Şehitler Cad. Yalı - yeni 1529 
uncu sokak. 

1282 Şehitler cad. Süvari - yeni H95 
inci Sok. 

1283 Karşıyaka Mitatpıl§a ead. - yeni 
1675 bıd Sok. 874 M2. Adn 1 
parsel 4. 

1285 Karşıyaka Soğukkuyu medeniyet 
Sok. Ada 151 parsel 56-

1286 Karşıyka Bosronlı - yeni 1700 
üncü Sok. 

1287 Karşıyaka Bostanlı Mevkiinde. 
1838 M2. 

10 Ev. 80.00 

ATSa 53.00 

55 - 61 Ev. 80.00 

3G - 40 Ev. ıeo.oo 

51 - 83 iki dükkin 
53 85ve Otelin 1M7.00 
55 8'112/36 his. 
51 ... . .u DUllh 'ft bb-

1/l l 1 wbanenin W.00 
1/1 1/1 3188/50688 

hiaeıd. 
- - "5 Maim ve 

47 arsa 1800.00 
I>ökkAD, b-

125 - 1,3,5 rın ev ve 4000.00 
7 depo ve 

arsanın 

2/3 his. 
19 Ev. 100.00 

157, 149,151 Dıvarlı 524.00 
arsa 

55 48 48 

-145 145 

Ev. 

« 

200.00 

-40.00 

- - - Sebze hah- 100.00 
çesi 

ı• ... 

20.00 

. ... 
,...of .... 

M).00 

8.00 

20.00 

2.60 

2.40 

13.00 

848.80 lıahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 18.4.1940 ta· 
rilıine mUsadif perşembe gUnU saat ONDA ihaleleri yapılmalı: tızere arttırın&-" 
ya konulmuştur. 

1 - istekli olanların hizalarında depozito akçelerini VC7.nemize yatırarak 
arttır:maya girmeleri . 

8.fle 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kı meli 



.,llf 1 SA il &ALI 

Emlak ve Eytam Bankası lZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Otobüs iıletme idaresi için 6 

adet knçük Ye 2 adet büyük akimülatör 
aatm alınına-. y&ZJ itleri müdürlüğünde
ki §Utnamcsi veÇhile açık ebiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 880 lira 
olup ihalesi 8. 4. 940 pazartesi günü sa-

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 
-+

ADRIATIKA SOSYETA ANONİMA 

HenUz talep edilmiycn B. tertibi hiase aenetlerl 
~~ti tahsil A. tertibi hisse senetleri --Banknot 

GUmüş 
Ufaldık 

0ahu• LI ~, ı :muhabir banıuuar 
"1tun hesabı 
ttvduaan munzam karıJıiı hazine bonolan 
CL 0 nto edilen hazine bonolan 

3 ı 8İrİDc:İ kiama 
Türk Lirası Türk Lirası 

337.663.-
1.416.-

486.29 

6.902.450 00 
1.051.972 71 

339.565 29 

~~t cüzdanı (vadesine üç ay kalan) 
~ temlik edilen Emekli. Dul Ye Yetim aylaktan 
~en ayrılan karşdakla •im aluaan B. tertibi 

~ı;miz 

2.722.614 71 
11.795 76 

1.375.000 00 
205.497 74 

18.742 00 
842.825 31 

113.'600 00 

-------
Baıakalarda daimi iftiralder 
Şirketlerde daimi ittirakler 

Eaba.n ve Tahvilit c:üzdamı 

Boruda Kote olanlar 
Borsada Kote olmayanlar 

4._._, 
--- E.ham ve tahYillt mukabili -Boraadan 

kote.. 
Emtea mukabili 
Senedat mukabili 
Altuı ve Gümlit mukabili 
Kefalet mukabili 
Sair müteneTVİ teminat mukabili ............ .,....: 

..____-----~~~~-
Borçlu cari heaaplar -açık kredi. 
Hazine kefaleti multabai borçlu cari 
heaaPlar 

"°"* me4r.ebili avamlar: 

T .Juil edilecek müdeYVer emli.k aalıf 
takaideri 
Tuil edilecek müktesep emilir.: aatıt 

160.000.-
272.062.SO 

1.646.428.80 

02.062 so 

1.840.97 1.648.269 77 

122.552.01 
'1.944.89 

117.391.97 
175.20 

5.007.65 
95.359.58 

324.698.43 

40.085.74 

917.804.79 

352.01 30 

364. 784 17 

tak.itleri 245.696.2.f 
İpotekli ikrazat 8.678.012.06 
lpotekli ikrazat B. be.aplan (2280 No.lu 
h.ounla mücccd) 
lpotelcli ticari cari he.aplar 
lntaat üzerine ayam 

269.8.f l.6J 
474.661.6> 
371.156.11 ' 

Teminat mektubu lcarplağı ipotckll 
hesaplar 

"-bu .. (•) ..__ enam 

~ı{•) 
Hiaaei iııtirak mukabili müdevver gay
rimenkuller 
Banka hizm~tine tahsis edilenler 
Oiier gayrimenlculleT" 

~telif borçlular 
~lerinıizden dolayı borçlular 
~h~sapla( 

44.906.46 11002078 94 

2.611.715.2 1 
344.701.64 

28.720 88 

415.155.50 3.371.572.35 

15.984.675.95 
57.759.969 00 
28.637.50.f 59 

~:> ~erlbllerimiz 90.000_: Lİra7a 
) G.,rimenlaillerimiz 1.050.039.- Liraya aigortaladU'. 

135.166.132 97 

1939 V .. eti PAS t P 
Türle Liruı Türk 1...irue 

Semıayeı 

Devredilecek emlak 1.051.972.71 
Devrolunmuı henüz Atılmamıı emlak 2.611. 71 S.21 
Tahsil edilecek taksitle satılmı, emlak 
bedelleri 917.804.79 
Henüz talep edilmeyen B. hisse 
senetleri 8.902.450.-
Ne.kden tahsil olunanı 

A. Sermayesi 5.418.507.29 
B. Sermayesi 9 1.097.550.- 20.000.000.00 

Nizamt ihtiyat akçesi 
Fevkalade ihtiyat akçesi 
tleride vukuu muhtemel zarar kaqılığı 
lleride vukuu muhtemel zarar karıılığı 

240.341 . 15 
82.652.64 
69.760.2' 
69.760.21 

Tahsis ediJmi~ kaqılıklar 
1937 aenr~i t~üünden B. tertaM hiue senedi 
saba ahnmak için a,.nlan karpldc ı 

1939 gayesine kadar satın alınan miktar 113.600.
Artan kaqıhlc 5.100.-

Mevduat: 

ibrazında cari he9aplar 
Vadeli hetaplar: 

1.597.503.37 

Preavili 
Vadeli 

3.-434.497.95 
1.065.000.44 4.499.498.39 . 

Tuarnıf mevduatı: 

Vadesiz 1. 710.649.SO 
Vadeli: . 

Bir aya kadar 
., Bir aydan bir 

seneye kadar .. 
Bir seneden fazla 

104.859.H 

218.039.41 
32.248.- JSS.146.96 

Eytam mevduatı 
Muhtelif alf1CA)tldu 
Talep edilmemif temettil ve ltuponlac 
Kabullerimizden dolayı alacaklılar 
Nazım hesaplar 
Kir (•) 

(•) 1- Statü mucibince ihtiyat 
2- Bankalar kanunu mucibince 

ihtiyat 
3- Statü mucibince ikramiye 
4- Statü mucibince fevkalade 

ihtiyat 
5- Muhtelif mahiyette fiipheli 

alacaklarla ipotekli gayrimen-
' kullerin kıymet tennczzüllerine 
karoılık' olaralı:: tahsis edilmiıtir. 

~ 

.30.067.4S 

30.067.45 
25.481.84 

51.573.23 

464.159.08 

392.754 00 

ISS.36' 16 

118.700 00 

6.097.001 76 

Z.065. 796 46 

J.172.277 79 
16.165.409 2S 

7 91 
S 7. 7S9.969 00 
28.6J7.S04 S9 

601.349 os 

601.349.05 135.166.132 97 
' 

at 16 dadır. İştirak edecekler 66 lira 
teminatı iş bankru,uıa yatırarak mak
buziyle encümene gelirler. 

Dt NAvtGAZYONll 
BRİNDİSİ motörü 3/ 4/940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiwne, Triyeste ve 
V cncdik limanlarına hareket edecektir. 

E. MORANDI vapuru 7-9 Nisan 1940 
tarihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Riviera limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 7-9 Nisan 1940 
tarihinde beklenmeKte olup Cenova ve 
RMera limanlarına hareket edecektir. 

DIANA vapuru 11-4-940 tarihinde 
beklenmekte olup Trieste limanına ha
ı·ekct edecektir. 

CIT.l'IA Dl BARI rnotörü 9-4-940 ta
tOOI (533) rihinde gelerek İstanbul, Pire, NapoU 

Cenovaya hareket t:dt!cektir. 

2 - Otobüs işletme idareai için fllrl• 
namesinde cinsleri yazılı 18 kalem muh
telif yedek parça 11atın alınması, yazı iş
leri müdürlüğündeki prtnameıi veçhile 
açdt eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 2 381 lira olup ihalesi 8. 4. 
940 pazartesi günü aaat 16 dadu. lıtirak 
edccelder l 79 liralık teminatı iı banka
auıa yatırarak ma1cbuzile encümene ge
lirler. 

23, 28. 2. 7 

t - 7.30 11aydı eokalttan müfrez "t'e ZARA MOTÖRÜ 10/4/940 tarihinaa 
204,212 numa.ralı evlerin arasından ge- gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
çen .okakta yeniden lı:analizuyon iJe Brindisi, Zara, Fiume. Triyeste ve Ve-
bu b.nalizasyonu tutacak duvar yaptı- ııedilt limanlanna hareket edecektir. 
rı1ması ve imli itleri, fen işleri müdür- ADİCE vapuru 30/3/ 1940 tarihinde 
lüğündeki lceıif ve şartnamesi vcçhile beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
açt1c ek.eiltmeye konulmuıtur. Muham- iımanlanna hareket edecektir. 
men bedeli 942 lira 28 kuruş olup 1ha- CITl'A Dl BARI motöril 9-4-40 ta• 
lesi 8/4/940 Pazartesi günü saat 16 rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napolf. 
dadır. İştirak edecekler 71 liralık temi- Cenovaya hareket edecektir. 
nab İf banb.sına yatırarak makbU&ile NOT - BUtUn bu vapurlar Triyeste 
encümene gelirler. veya Cenovada Şiınan ve cenubi Ame-

l - Belediye fen itleri deposuna tes- rika limanlarına hareket eden İtalia 
tim 1 .f50 torba (Portlant) çimento sa- Anonim ~ şirketinin ve Afrika 
bn alınması. yazı iıleri müdürlüğündeki ve Hindistana hareket eden LLOYD 
prtnameei vcçlıile açık ebiltmeye ko- 'l'RİY!STİNO anonim seyrt.efaln şir
nulmtqtur. Muhammen bedeli 1 5 3 7 li- keti vapurlanna tesadllf ederler. 
ra olup ihalesi 8/4/940 Pazartesi günü NEERLANDAtsE ROYALB 
uat 16 dadır. Jftirak edecekler 116 li- KUMPANYA.Si 
rabk teminatı it banlcanna yatırarak ACJUJJ.JIS vapuru 10-4-40 tarihinde 
makbuzile encümene ıelirler. heklenmek1e olup Arıvers ve Hollanda 

22, 27, 2, 7 98' (523) limanlanna hareket edecektir. 
SERViCE MARITJME ROMA.NIA 

DfJZEI. TME SUCEAVA Vapunı 3-4-940 tarihinde 
GaeztemiZin 22 ve 27 Mart 940 tarihli gelerek Malta, Marsilya ve Cenova 11-

nu..balannd.a De§rediJen İzmir belediye- manlanna hareket edecektir. 
:slnhı 130 sayılı sohltan müfn!z 2M, N OT : 
212 numaralı evlerin arasından geçen Ahvali hazıra dolayıslyle navJun ft 

942 İira 28 kµru§luk kanalizaqon işine hareket tarlhlerinln btı olmadıtuu ve 
ait muvakkat teminat miktannın ('11) bun1ann biç bir ihbara Umun olmaksı
lira olarak neşri icap ederken sehven un deilfebtllr olduğunu ve bu husustan 
11 lira olarak gösterilmlştir. Keyfiyet dolayı acenteye bir mesullyet terettOp 
teshih olunur. etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

i .. c;;;~ı··~~i;·i .. ii;ii;·· 
• satılık buz 

makineleri 
Unde :markada yirmi şaatte bir bu-. 

çuk ton buz istihsal eder, az kulla-: 
nılmıştır. Makineler trasmisyonlari- : · 
le vesair bütün te!erriiatiyle birlik-: 
tedir. Talip olacaklar Ayvalıkta Şe- : 
rü kaptan oğlu İbrahim kaptan oğ-! 

• ıuna müracaat etsinler- ; 
: 26 - 28 - 30 - 1 (547J : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iZMİR 2 inci HUKUK HAK!Mı..t

ÖİNDEN: 

kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Daha fada tafıdUt için COmhuriyet 

caddesinde FRA TELIJ SPERCO vapur 
acentesine mnracaat editme.L 

Tt:LEFON : 2004 - 2005 
:-·········································: 

OLIVIER VE : 
ŞVREKA.SJ L!'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATA T0RK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Uverpol hatlan lc;lo 
piyasanın Uıtiyacına glSre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

....................................... ~ ... 
UMDAL --·--Emlak ve Eytam Bankası 

İzmirde ottıran makbule tarafından 
Konyanın bulgur imam sokak hane 35 
kilttılı: 28 sayfa 82 de kayıtlı ö1il ank: 
kızı Yusuf Kenpı karısı Fatma Bedriye 
ile olan veraset davasının sonunda ölü 
Yusuf ' Kcnanın veraseti kansı davacı 
Makbule ile kızlan Handan ve Falına 
Saniyeye milnhasu· bulunduğu ve Fat
ma Bedriyeyi eski ahkAma tevfikan o 
vakıtki kanun hükUmlerine göre boşa
mış olduğunun sübutuna 25-3-940 tari
hinde karar verildiği ve bu hususta tan
zim olunan ihbarnamenin mahkeme di
vanhanesine talik edildiği hususu teb
liğ makamına kaim olmak üzere H.U.M. 
K.nun tebliğ faslına tevfikan keyfiyet 

UMUMt DENİZ ACENTAUCI Lro. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

~ 
~ Ye Ôcrerler 
V erg( ve harçlar 
idare muraRan 

~~faizler S . zararlar 
~r .....___ _____ _ 

31 - 12 - 1939 KAR 
Türk Lirası Türk Liraaı 

299.256.0S 
17.328.25 

104.408.92 .420.995 22 

1.2 .38. 68 7 61 ... 
42.140 41 
30.135 81 

601.349 os 

.Z.JH.308 11 

n ZARAR beaabı 
Türk Liraaı T&rlc Linuı 

Alman faizler 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve komisyonlar 
Muhtelif kırlar 
Jıtirllderim'izden kir 

1.886.589 44 
220.379 27 
121.646 40 
104.693 00 

Z.HJ.308 11 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
cNEA HELLAS • !l!llll•••11ms1:11A•••1:1-•;m•m:t-•I Lüks transatlantik vapuru Pire .. 

Satılık hane Nevyork hatll: Pireden hareket tarihi: 

llAn olunur. 1124 (606) 

Alwıcak İntikam sokağmdı (9) 
numarala hane Scttılıktır. Talip olan
lar :mezkdr hanede oturan ev sahi
hine müracaat etmelidirler. 

1 1-' (589). 

w. P. Renry Van der zee 
Vefib'ekAa -·AMEldCAN EXPOBT LlNIS lNC. 

14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurların muvasallt tarlhlert, 
gerek vapur bi.mlerf ve navlwılan hak· 
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
Daha lada ta&fllıt aJmak için Birinci 
Kordonda 15! numarada • UMDALı 
umum! deniz AceıntalılJ Ltd. mUracaat 
edilmesi ricı olunur. 

~elelo.o : 4'>72 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acente 

..... - ' üı .. -.... ~ ' 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER vapuru 24 ........, bekle-1 
niyor .. 

1% 

[ 
......................................................................................................................................................................... . 

·-········ .•••••••••....•.•.••••••••••••••••••••••••••••..••••.•••••••••••.•••• ~.... , ız11ıa DEFrERDARUOINDAN : 
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EXCHANGE vapuru mart sonlannda 
beklenlyor. 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni
ypr .. 

ooxroa 
Behçet Uz 

Çocıılı laastaJıldan 
Mütaltassısı .. Benzin Alınacak 

I>, O, YOLAARJ. a· CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
~eıniz için 13600 litre ( 10000 ki) ~nzin. f&rtna]De.İ veçhile satın alma-
1.i..-:--• Açık ehiltmeai 15/4/940 Pazartesi günü .. at 11 de Alaa~ta i,Jetme 
~ Yapdacaktır. Muhammen bedel litrui: ( 18:30 kurut be9&bile mec. 
1.ıı.::; <2488) lira 80 kurut olup isteklilerin ( 186,66) liralık M. temin.atmak
b.~ muayyen vakitte komisyona gdmderi lazımdır. Şartıaameııi itletme 
~de görülebilir. 30, 2, 6, 9 • 1093 (588) 

Halıcıların nazarı dikkatine 
l>J.uaoN GRESöR GARNrrORO (HAU DOKUMASI) ALINACAK 
~en bedeli . (53.40) lira olan 10650 adet muhtdif ebatta tampon 
~ ıarnitürli 8 / .f/940 P•urteaiogünü saat 16 da kapalı zarf usulile lzmirde · 

etıneı:n • b' · 
8 

. ız anasında satın alınacaktır. . 
~le ghmek isteyenlerin ( 400. 5 O) liralık muvakkat teminat makbuzile iıe 
l\ı .. e rn&ni bir halleri olmadığına dair beyanname ve teklif mektubunu ay· 
taJ~n saat 1 S e kadar :komiayon. reisliiine vermeleri lazımdır. Şartnamesi pa· 

81~ olarak i§letme kaleminden alınabilir. 20. 23. 2 7, 2 941 ( 500) 

Pistonlu Tulu~ba (Dizel) ve tahrik 
motörü alınacak 

r-ı!!aı"e.ıniz içi!1 ıki adet pistonlu sabit Tulumba - ~izd - tahrik motörile be-
1\Q .._ açı'c. cksıltme surctilc satın alınacaktır. ihalesi 1 3. 4. 940 cumartesi gii-

8eht .ı ~ da Alsancakta i§letmemiz binasında yapılacaktır. 
~ erının muhammen bedeli 2300 lira olup isteklilerin 345 liralık M. te

~arile tll7İn olunan v~tte komisyona gelmeleri llzımdır. Şart· 

dükkanı mez,kOr borçtan dolayı idare heyeti kararlle 21 gün müddetle mll
zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 15 Nisan 940 Pazartesi gUııU aaat 15 te vt-
llyet idare heyetine müracaatları llan olunur. 24-2~ 992 (545) 

lstanbul Belediyesinden: 
Cerrahpa~ hasta..Jıanesinde yaptırılacak polikllinik binası ln§aatı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeU 49961 lira 7 kuruş va 
ilk teminatı 3747 lira 12 kuruştur. Keşif şartname ve buna mUteferri dijer 
evrak 250 ku~ mukabilinde Fen işleri mildUrlliğUnden alınacaktır. thale 
5/4 '940 Cuma günü saat 15 de Daimi enclimende yapılacaktır. 

TaUplerin ,ilk temlruıt makbuz veya mektuplan ihaleden 8 gUn evvel Fen 
~terine müracaatla Alacakları fennt ehliyet Ve 940 yılına alt ticaret odası 
vesikalan ve imzalı keşif şartname ve projeleriyle 2490 No. lu kanuna göre 
bzırlıyacakları ·teklif mektuplarını ihale günü saat 14 te kadar daimi en-
cUmenc vermeleri. 21 25 29 2 920 (503) 

EXMOUTH Vap. 4 Nisanda hekleni-
yor. 

EXCHANGE Vap. 7 Nisanda bekle- Hastalanoı her gün saat ıue dan 
Diyor. . 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
ıJ{ILONA Vap. Nisan nihayetlerinde matbaası yanındaki hususi kıliniiin-

bek:Jeniyor. de kabul eder. 
D. T. R. T. - BUDAPEŞT 7,.ııg•§HZDDliiJ mauw 
BUDAPF.ŞTE İÇİN İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE SULH 

KASSA motörU 23 martta bekleniyor. HUKUK MAHKEMF.sİNDEN: 

bekl~AR Vap. 8 Nisan iptidasında İzmirde ikinci Mahmudiye rnahalJesi-
eruyor. · · " k o d 11 1 SERVİCE MARİTİME ROUMAİN nın 1?1~ aoa so aöııı ~ . sa~ı ı evde 

BUCAREST KÖSTENCE GALAS r:-:ıukirn ıken 15-9-939 tarihinde olen·Ab-
VE DUNA LİMANLARI İÇİN pullah oğlu İ~ail. Hakkının rnirasçıla-

.CAV ARNA Mot. 5 Nisanda bekleni- r~nın. talepleri ıner:uıe_ tereke resmi tas
yor. 
ATİD NAVİGATİON COMPANY ' 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 

iZMiR LİMAN VE şEBiR BAKrEatroı.o.rı PoRT sAto Vfç~KErIDERtYE 

fıyeswe ve rnemurl\Jf.Una avukat Alt 
;Kemalin tayinine kurar Yerilmiştır. Ilan~ 
dan itibaren bir ay içinde alacııklılat 
ile borçluların alacak ve borçlarını mah·· 
kemeye kayt ve beynn etmeleri ve trlı 
müddet zarfmda müracaat edilmediği 
takdirdQ knnun ahkamına göre scınra· 
dan vaki mliracaatın nazarı itibara alın-

Müessesesi Satın Alma Komisyonundan : ANTAR Vap. s Nisanda bekleniyor. 
Yapılacak iş: Mfü~errik tamirat ve in~aat ATID Vap. 28 Marta do~ bekleni-
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kuruş yor. 
Ilk teminat: 260 lira 75 kuruş Vapur)ann isim ve tarih)e\'İ hakkında 
Müessese binasında yaptırılacak, keşif bedeli ve ilk teminat tutarı yuka- hi( hir taahhüt alınmaz. iZMİR SİCİLİ TİCARET MEM 

rıda ya7.1lı bulunan tamirat ve inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. !hale: Vapurlann hareket tarihleriyle nu- LUÖUNDAN: · UR-
4-4-940 Perşembe gUnil saat 11 de müessesede toplanacak olan satın alma lunlardl\ld detfJlkllklerden acenta ~ Abôi oğlu Saffet Turan ticaret unva· 
komisyonunda yapı!acaktır. ıuliyet kabul etmez. r.ilc Izmirde ikinci ınıhçılarda 4-6 nu-

Şeraiti ve işın teferruatını anlamak istiyenlerin Bahribabada kain milcs- Daha fazla tafsilAt ı~n ATATÜRK ınaralı sabun fabrikasında sabun imal 
seseyc müracaat etmeleri, istekli1erin Nafıa müdürlUğilnden ve belediyeden caddesi 1•8 No.da W. 1'. Henry Van Der ve ticaretile iştigal eden Abdi oğlu Saf-
müsaddak ehliyet vesikaları, ve bu gibi işlerde çahştığını ticaret odasında f T 
kayıtlı bulundukla11nı gösterir vesaiki ve teminat bedellerini sahil sıhhiye Zee ft Şa. Vapur aeentalılma müraca- et uranın ~bu ticaret unvaru ticaret 

ınıya<'ağı ilan olunur. 1132 (605) 

Jll4tJ' · vezQe$ine yatırarak makbuzu ile birlikte meıkör tarihte satın alına ıt edilmem rte. olunur. kanunu hükümlerine göre sicilin 2692 
lllllllllllllllllllllllllııliİİİiİİıİİiiİİİİİllİİİiıiİİilİİiiiiiıiiliiiilİİİİİİİİİİiiiİİİİİ;ii~;MiiiWlııı::..:~~:_~~~===-:.::;.mı11J1iiiı~~ .... ~ n~marasına ka~:::e ~--edildiö ilAn 



SAHiFE • 

Kont Teleki Budapeşteye Döndü 
Macar başvekili şimdiki sulhun mu haf aza edilmesini tavsiye etmiş, 

bahsetmiştir .•. harp sonu su/hundan büyük bir ümitle 

Roma haber veriyor Nutkun. akisleri devamda 
~----~---~~. *~~~~~~~~------

Avrupa cenubu şarki kısmının nüfuz Sovyet devlet adamı, . emperyalist dü-
mıntakalarına ayrılacağı yalandır şüncelerini meydana koymuş bulunur 

-~~~~~~~~~~.--------~~---~ 

rlamentosu, başvekili Macar p 
Perşembe 

•• dinlemek uzere 
çağ'ırılmıştır 

Hudapeştc 1 (Ö.R) - Kont Teleki 
Amiral Horti tarafından kabul edilmiş 
vE kral naibine Roma seyahati hakkın
da izahat vermiştir. Macar parlamento
su başvekilin izahabnı dinlemek üzere 
Perşembe günii toplanbya davet edil
miştir. 

günü toplantıva 

-Buclap •ııteden bır gôrirnuş 
ğcri de Avrupanın garbındaki ihtilaf so- Bugün nazırlar meclisinde görüşme
nunda yapılacak sulhtur. Biz bu fının ]erinin neticesi hnkkında izahat vcrecek
sulhunu muhnfauı edeceğiz. Zira harbın tir. 
~ayılması Avrupa milletlerinin müşte-
rek menfaatlerine mugayirdir. Roma 1 (A.A) - Sureti uınumiyede 

Kat'i sulha geline~: Avrupa milletle- iyi hnbcr alan muhiiilerde hasıl olan 
rinin hayat birliğini se1en milletler ada- kanaate göre, Kont Tclekinln İtalya se
leti tesis ve milletler arasındaki birlik- yahati, mumaileyhin şahsi vaziyetini 

Paris l (Ö.R) - Buda~tedcn bil- tE ya,_c;amayı mümkün kılan bir sulhu kuvvetlendirmiştir. Roma görüşmeleri 
diriliyor: Romadan avdet eden başvekil hararetle nrzu ederler. hemhudut memleketler ve bilhassa. Yu
Kont Teleki, seyahatinin - tabii şartla- B. Tclcki Papanın Macar milletine goslavya ile iyi komşuluk münasebetleri 
nn bir neticesi olan ve hususi anlaşma- gösterdiği samimİ muhabbetten ve Ma- idame etmek isteyen Macaristanın siyn
lnra bağlı olmıyan - İtalyan-Macar dost- car meselelerine altıkasından derin bir si istiklulini tevsik <:tmiştir. Aynı moh
luğunu yeni hiç bir safhaya sokmadığı- şekilde miltehassis olduğunu da ilave fillerde beyan edildiğine göre, Avrupa-
nı s~ylemiş ve şunları ilave etmiştir: eylemiştir. nın cenubu şarki kı.munın nüfuz ınıntn-

Birbirine kanştınlmayacak iki şey Budnpeştc 1 (A A) - Kont Teleki knlnrma ayrılacağına dair verilen haber 

Cenevre 1 (A.A) - Isviçre gazeteleri 
Molotofun irat etmiş olduğu nutkun 
yalandan ve pervasuca .söyleruniş bir 
takun sözlerden ibaret bulunduğunu 
beyan etmekte miltt<"fiktirler. 

La Suisse gazete.si diyor ld: 
Şimdiye kadar Finlandiya muharebe

' sine Sovyet Rusyanın sebebiyet vermiş 
olduğu zıınnediliyordu. Hangi memlc
l:ct olursa olsun hudutlarını muhrfaza 
etmek için ict?p eden tedbirleri ittihaz. 
etmek hal.kına malı! tir. Ve hatta hu 
suretle ht>-ır>ket etm"k onun vazifesidır. 
A§ikur olun bir mcs<'l<' varsa o ela Fın
l:ındiya harb1Ddan yakasını sıyırmış 
olnn Sovyet Rusyc.nın şimdiki halde 
mümkün olduğu kudar Almnn - İngiliz 
\'C Fransız ihtilafı h .. ricindc knlmağa 
<,:alı.şmal:tır. 

Molotofun nutku, Kremlinin Almnn
ynnın kolları arasına :ıtılmnğa pek o lm
dar mi.itenayil o]madığını göstermekte
dir. 

Corritr De Geneye diyor ki: 
Bu nutuk ne mükemmel bir şaheser

dir. Hakikati tnhrif etmek sanatı bu nu
tukta nşılması güç şahikalara varmış
tır. Molotofun, Suvyet Rusyanın sulha 
merbuüyctini parlak bir surette izhar 
dmiş olduğu suretindeki beyanatına 

•• 

Bir Sovueı Uıhtclbahiri ıul• 
telmih eden bu g.ızetc şöyle diyor: müphem olan bu eı.imlcler geçen EY ıte• 

1939 Ağustosunda Sovyct Rusya ile denberi Sovyet Rusyanın bazı hart' W 
Alman~ a arasında akdedilmiş olan iti- tinin neden ibaret olduğunu açıkç~ 
J;fm ha ·ptcn bir kaç gün CV\'el yapıl- 1enncktedir. Sovyet Rusya harbı . dcJl 
ı:ıış olmo ı sırf bir tesadüf eseridir. Ve derecede istismar ederek neticcleriildi~" 
Sovyet Rusynnın emperyalist emelleri- müstefit olmak istemiştir. Ffula.tl ol· 
nin ve prop,rrunınm tatbikini ve fırsal macerası istirdat knhilinden bir şcYetJe• 
clüşer_e Bolşcvizmi Avrupaya ve A"'ya- muştur. Stnlin Hk imkandan istifa~c de" 
ya yaymak teşebbüslerini kolaylaştır- rt:k durmuv ve eski plfuııru tatbU:a ~t· 
masını beklemekten ibarettir. vam etmiştir. Bu pl{ın muhariplcritl ·et 

Roma 1 (A.A) - Molotofun nutku tikçe artan gayretlerinin eski . S~\')11-e 
ilk defa olarak La Stt>mpa gazetesi ta- Rusyanın emperyalist cmellcrı~şiill' 
rafından tefsir. edilmektedir. Bu gaze- programının tatbikini ve fırsat do '1" 
te diyor ki: ce Bolşcvizmi A vrupaya ve MY~ 

Molotofun nutku şiddetli cümlelerle )'aymak teşebbüslerini kolaylaştırın 
doludur. Fakat esasında ihtiyntkar ve beklemekten ibarettir _____,,. 

gun e izde a an 
o a dage i ler·, 

-.ardır. Bunların biri bu anın sulhu, di- e~am buraya gelmiştir. tamamiylc asılsızdır. 

---------------şe e o ha a ı 

a ca iya ebit 
larını an attılar 

e 
l..ondra 1 ( ö.R) - Bu sabah intişar 

cclen bütün gazeteler müttefiklerin ab
lokasının tesirlerini arttıracağını teba
rüz ettiren makaleler neşretmişlerdir. 
Bu yazılardan tebarüz eden mana şu
dür ki müttefikler balkanların Alman
yaya yiyecek ve diğer ham maddelerin 
naklini kat'i surette mcnedeceklerdir .. 
Norveç karasuları tarikiyle Almanyaya 
yapılan ham demir nakliyatının tama
men durması bir gün meselesi sayıl
maktadır. 

Filhakika son bir hııfta içinde lngiliz 
harp gemileri Norveç karasularını nok
sanmz bir şekilde nbloka altına almış
lardır. Norveç karasuları tarikiyle de
mir nakliyatının durduğunu gören ve 
bundan ciddi surette korkan Almanlar 
dün ı 'orveç sahilleri ve karasuları üze
rine Alman tayyare filoları sevkederek 
lngiliz harp gemilerini aramışlardır. 

Alman tayyareleri bu istikşaf vazife
lerini yaparlarken Bergen ve Oslo üze
rinde uçarak Norveçin bitaraflığını ihlal 
etmişlerdir. 

Paris 1 ( ö.R) - Röyter ajansının 
diplomatik muhabiri, lngilterenin nblo
kayı t~dit kanırının bitaraf karasula
rına girmek veya buna benzer gayri ka
nuni tedbirler almak suretile tatbik edi· 
leceğini knt'i olarak tekzip ediyor. Ab
lokanın tqdidi kararı tatbik mevkiine 
girmek üzere ise de bu hususta nasıl bir 
yol takip edileceği malum bulunmamak
tadır. Bu cihet yalnız lngiliz ve Fransız 
hükümetlerile müttefik yüksek harp şu
rasının malumudur. Bu sebeple, B. Çem
hcrlnynın yann avam kamarasındaki 
beyanatında mühim ve merak verici 
şeyler söyliyeceği hakkındaki tahminler 
bertaraf edilebilir. 

Pııris 1 (ö.R) - Gece garp cephe
sinde sükunetle geçmiştir. 

Londra 1 (ö.R) - l lava nezareti
nin bir tebliği dün gece Britanya hava 
kuvvetleri Almanya üzerinde keşif uçuş
ları yııptığını ve tayyarelerin snlimen av
det rıtiğini bildirmektedir. 

Dün öğleden sonra bir Alman bom
bardıman tayyaresi bir lngiliz avcı tay
yaresi tarafından hasara uğradılmıştır. 
Şetland deniz üssüne yaklaşan Alman 
tayyareleri de lngiliz dafi topları tara-

-
im • n ayay c e 
e de 

Garp cephesinclc lngiliz askerıcri 
faaliyeti olmuş, gece ise cephenin umu- isimleri geçen zabitler karadaki hizmet-
miyetinde sükunetle geçmiştir. !erde kullanılan zabitleydir. 

Alman tebliği de şudur: Garpta hafif Röyter ajansının bildirdiğine göre bir 
keşif faaliyeti ve topçu ateşi, Sarbruk Alman tayyaresi fimal denizi üzerinde 
cenubunda Fransız toprağı üzerinde bir safı harp harici çıkarılmı~tır. 
hava muharebesinde Alman avcı tay- Londnı. 1 (A.A) - Evining Stan
yarelcri faik düşman kuvvetlerile karşı- dard gazetesi, nlınan bnzı haberlere gö
laşmalnnna rnğmen 7 Fransız tayyare- re, Almanynnın ablokayı şiddetlendir
sini düşürmüşler ve kendileri hiç zarar mek hususunda müttefikler tarafından 
görmemişlerdir. verilen kararın tatbikini güçleştirmek 

Alman tayyareleri diğer taraftan için tedbir almakta istical gösterdiğini 
Fransanın şarkında ve şimal merkezi yazmaktadır. 
Üzerinde Şetland ve Orkad adalarına Ziraat nazırı Valter Darrcd, Avrupa
kadar hava keşifleri yapmışlar ve üsle- nın cenubu §8.rkisindeki memleketlerin 
rine salimen avdet etmişlerdir. Orkad Almanyaya gıda maddeleri. petrol ve 
ve Şetlnnd adalarındaki hava limanları- iptidai maddeler göndermeğe devam 
nın fotoğrnfları alınmıştır. etmelerini temin için ltnlya, Macaristan 

Brüksel 1 (ö.R ) - Londrndan res· ve Yugoslavynyn zirnBt nazırları ile gö
men teyid edildiğine göre geçen gece rüşmek üzere yarın Bükreşe hareket 
lngiliz tayyareleri Almanya üzerinde edecektir. 
uçmuşlar ve hepsi salimen dönmüşler- Londra 1 (A.A) - Yorkshire Post 
dir. gazetesinin a.keri muhabiri emin bir 

Brüksel 1 {ö.R) - lngiliz hava ne- menbadan alınan mnlumnta göre, Bal· 
zareti b02.ı lngiliz pilotlarının düşmana tık cephesinin Almanyayı büyük bir .cn
karşı. uy~urma muvaffakıyet haberleri dişeye düşürdüğünü ya~aktadır. Mu-

-* ~ 
Babk av amyo lard , üze lerinde olaşan ima tayy resini eııe:P 

.. e selamlad lar. ima ar u dostane jeste 
a ar savurarak m labe ede bulun u 

Son deniz harbine karşı alınan teclbirlerden bir intiba ~ 
Londra 1 (Ö.R) - Hollanda hüküme- nutkunda kendilerine telmih olunan sc- olmuşlardır. Tayyare baş aşağı ill~ 

ti son günlerde açık denizlerde ve Hol- kiz Hollandalı bahriyeli şimdi İskoçya- tahlisiye sandallarında bulunan tııl\Jr 
landa sahilleri yakınında balıkçı gemi- nın şark sahillerinde bir limanda bulun- mürettebatını mitralyöz ateşine to j.SDııet 
lel'ine yapılan amansız ve caniyane taar- maktadırlar. Bunlar Partinus adındaki tur. Ancak hiç kimseye kurşun 9~' 
ruz.tarı nazarı dikkate alarak Hollanda gemi tayfasmdandırlar. etmemiştir. Kazazedeler soğuk ve wfd.tl:' 
balıkçı gemilerinin bulundukları en ya- Unity ndındaki İngiliz tohtelbahiri tnn son derecede müteessir olın~aerb~ 
kın limanlara iltic.:ı etmelerini bildirnıiş- bunları aldığı zaman son derece bitap Bunlardan ikisi telef olmuştur. tpıiŞ o 
tir. Ayrıca limanlarn da balıkçı gemile- olduklarından hastaneye yatırılmaları- kalanlar bütün ümitlerini kaybc d r 
rlnin hareketlerine mani olmaları emre- na mecburiyet hasıl olmuştur. dukları bir sırada kurtarılmışlar d~ lll' 
dilmiştir. Denizciler 12 kişiyi hamil olan Parti- Amsterdam 1 (Ö.R) - Ho113J ti tıl' 

Londra 1 (A.A) - Bir Alman tayya~ nusun şimal denizinde balık avlamak lıkçı gemilerinin Alman tayya~ :ııııı• 
ıesinin bombardımanına maruz kaldık- üzere 18 Martta limwıı terketmiş oldu- rnfından tekrar mitralyöz ateşı şıııtıt'' 
um sonra ufak bir sandal içinde altı giln ğunu söylemektedirler. Alınan tayyare- alınması memlekette heyecan °i~~ 
sulann cereyanına tabı olarak dolaşmış si göründilğU zaman gemidekiler kendi- nuştır. Gazeteler bir İngiliz ~J;ÇI ~1, 
olan ve B. Churchillin evvelki günkü sini elleri ile selfınılanuş iseler de tay- ri tarafından kurtarılan bir ba ttr':" 
------------------- yare bomba atmak suretiyle mukabele- misi mürettebatmın İskoçyada 1:,ut~ 
siyaseti aşağıdaki noktaların nazan iti- de bulunmuştur. Tayyare geminin etra- dıkları hastanede muhabirleriyl:ıcil~ 
bara 11lınmasını istilzam eylemektedir. fmda dolaşmış ve bir takını bombalar katlannı neşretmişlerdir. Bu gew ,ti~ 

1 - lsveçten Alnuı.nyaya madt"n ih- daha atmıştır. Bu bombaların isabeti ne- maruz kaldığı ıstırap teessür u)' 

rncatının inkıtaa uğraması. ticesinde kaptan ile ikinci kaptan telef mıştır. __,-/ 
2 - Alman filosunun askeri hadef- • 

!erin strntejik merkezi olan Shagerokun s t' • Japon hu·· ku•• metİJlJ 
kontrolü ic;in muharebe etmeğe mecbur ov ye \er yen 1 
olması. 

3 - Hava harekatının artması. h• d • • k 1 m d lar 
4 - Balkanlarda Alman siyasetine iÇ C ) YJ afŞJ 3 3 1 

knrşı alınan mukabil tedbirler alınma-
ııı. 

5 - Propagandanın stratejik bir şe
kilde idnre edilmesi. 

6 - Alman limanlarına gitmesi muh· 
temel olan bazı şileplerin hareketinden 
menedilmesi. 

7 - Almanyanın bitara fları tehdit 
etmesine karşı mukabil tedbirlN alın · 

--- ------x*x · }ıt" 
Patis, 1 (Ö. R) - Yüksek Sovyetin müzakereleri Sovyct gazetel~ri'li ,.1-

men hemen tamamen işgnl etmektedir. Bu sebeble gazeteler japon l§g; ıcıSI' 
tındaki Çinde Von Çing Vey <Merkezi hükumetinin> teşekkillünil pe ~t 
bir şekilde bildiriyorlar. Bununla beraber Von Çing Vcy hakkında SO 50\11 

noktai nazarı değişmemişti:' ve değişmemesi muhtemeldir. Munıailerh ııerl· 
yet ~azeteleri,ıde Çiı• milli menfentlerine karşı hain ve japon genertı uııdt 
nin -ôleti diye gösterilmiş1i. Teşkil etliği hükumet de. llerı jnpon1arın e 
bulunan d<uk!n hükumet> tabir ile alay mevzuu olmaktadır. _1~ 

UlfıP 


