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Yakında . .• 

~ TELEF ON : 2697 
Jıan nz 
..., ıtıUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

"YENi ASIR., da .•• -' 

YENİ ASIK matbaasında basilrnıştır 

Brenner mülakatı dün vuku buldu 
Karlı bi r pey.zas J~lnde 

iki diktatörün yaptıkları mü
likat 75 dakika devam etti 

Bu mülakatın tefsir edilen nCticesi, ltalyanın, papanın Ruzvcltin 
de müdah~lcsiyle Müttefiklere b_ir Alman sulhu teklif 
etmektir. Mussolini bunu hiç de iyi karşılamamıştır 

Qel>~ 18 (Ö.R) - B. Mussolini ve konferanslarına başlamışlardır. Faris, 18 (Ö.R) - İtalya - A~-ı ~e~irınişlerdir. Bitler ve Musso
~Oht Cianoyu ve maiyetlerini Öğleye doğru dört devlet adamı manya arasında hududu teşkıl lını arasında bu beşinci mülfıkat
da :a o]an hususi tren saat 9.30 vagondan çıkarak salonlu vagon- eden Brenner geçidinde Düçe ve tır .. 
11. }d tenn~ garına vasıl olmuştur. da süratle öğle yemeğini yemiş- Führer arasındaki mü.lfil_<at i~i Birincisi 1934 te Ven~i]_tte o1-
~lls.5ollııı mahalli otoritelerin !erdir. buçuk saat devam etmıştır. Mu- muş, 1937 de Führer ikincı defa 
li"aııı etini kabul etmiş ve iki ih- B. Bitler v~ Baron Ribbcntrop iakatta Alman hariciye nazın fon olarak Romayı ziyaret etmiştir. 

:a ~lüğünU teftiş etmiştir. ilk olarak hareket etmişlerdir.. Ribbentrop ile İtalya hariciye na- 1938 de Düçe Berlinde bu ziya-
:tı:ı11 }iıUcrle hariciye nazırı Ba- Führer vagonun pençeresinden zırı Kont Ciano da hazır bulun- rcti iade etmiş ve nihayet 1938 
tteıı on Ribbentropu hfunil olan bir daha Düçenin elini sıkmıştır.. muşlardır. Brenner geçidi 1270 sonbaharında iki diktatör dör
lıa. :aı ~ 10.10. da ge:m.iştir.. Beş dakika sonra saat tam 13.15 ~etre .. yükseklikte olduğun?an iki dtlncü defa olarak Milnihte buluş
llihbe Ussolini 1.·e Hıtler. Cıano ve te Düçe ve Kont Ciano da Roma- diktator, karlar altında bır ~ muşl.ardı.. . 
ilin h ntrop derhal B. Mussolini- ya hareket etmişlerdir. Bu akşrun manzarası arzeden bir peyzaJ Parıs, 18 (ÖR) - Romadn şu 

UsUs! vagonuna ı;ekilmişler muvasall\t edel:cklerdir. içinde günün hadiselerini gözden - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Mıusolini Hitlerle bir arada 

...... ıtaiy·ay·a····· 

Sevkedilecek ·. 
zahire_ler için 

·fngiliz 
---··---

Konıolosluğu kont-
rol vizesi vermedi 

Tüccarlar dün alika
dar makamlara 
müracaatte 
bulunmuşlrdır 
İtalyaya sevkedilmek iizere ihracat 

maddeleri ve ..zahire yUkliyen iki 
Yunan vapuru dün hareket edeme· 
miştir. Buna sebep. bu mallan yü}t: 
liyen tüccarlara İngiliz general kon
solosluğu Uımfından kontrol vesika
sı verilmemesidir. 
Bu vaziyet üzerine ihracat tüccar

lnrından beş kişilik bir grup dun 
mmtaka ticaret miıdürlüğüne, tlca
- SONU 3 ÜNC(l SAHİFEDE -

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

Almanya 
l _ * __ _ 
..:-ı harp cepheleri 

Ankara yardımlaşma paktı Norveç ve lsveç. 
asuu niçin istiyor? -·--ŞEVKET BİLGİN 

.!_"!'!Pa 'Veya Asya haritasında kat'i 
~~er yapacak yeni harp cephe
aiJL_~lllltlığuiaan ısrar.la bahsediliyor .. 
"'-.._... Abnan propagandası hemen 
~iy::ın bu menua hararetle temas 

~· . 
~ ~ Yeni harp cephelerini arıyan 

.... '· '"İ.itt f'k . Vat. e 1 lcr mi, Almanya mı? 
~~te 'tet .objektif olarak mütalaa edi
lu"d'· akıkate ula~mak elbette müm-

1! ttr. 
. tilıe~ kes bilir ki ne Fransa, ne de İn
~ b! ne kadar zaman siireccği ve ne
t~t iteceği belli "lnuyan bu harbe fü
~tiıı:ay~iylc ginnemişlerdir.. Dünya 
~il! e ıyasi veya iktumdi bir tehak-
1.;ı ~t.t;'elleri yoktur. Miittefikleri sila· 
'tb.,p tnağa mecbur eden en kuvvetli 
~tltu .ı\\rupada zorbalık zihniyetinin 
cl.ıt. ~~.bir şekilde n;> nklanmı~ olması
~iitterkucn~clenin bu mahiyetidir ki 
"t:llet~ .ıe~ın harp gaye i ile kü~ük mil-
1.iı Qıe •stıklal dih·as1 arasındaki yakın-

1\tii.t l'd.nna koymuştur. 
~~İtil tefıkler, hürriyet ıııiicadelcsinde 
"- '-vs~[f.tk. bu }nücudelcyi ha ka suret
'.'<ll'p b e ıınkan yoktur • Almaninnn 
lı~ı:odlarına uymaktan dalına sn
~"~n dır. .Miittcfikler Finlandiya 
"tt old 

1~ fileınşümul sempatiye maz
itgı~ ltğunu ve bu :kahraman milletin 
t~İlıtı~:et~ !11Uadil bir sulha mecbur 
~ st 1 hı!.ıuci derecede ehemmiyeti ile 
Ilı Ptk l'll!_eJık bir mc\"Lİ ka~·bedecekleri
~l lıaıcluzel bildikleri halde, beynelmi· 
'iJı ttnı~l' çerçi\'c i içinde kalmayı ter
ttlitlce ışl~rdir. Şimal memleketlerine 
~dly~ n~ır bir imtihan saatinde Fin
tlııi tıe kdavnsına ihanetlerinin kendile
tU~ıedi~.n~ar. telıUikcli bir uçuruma sii· 
"1ış buf nı şımdi pek geç olarak anla-

llir d urıuyorlar. 
"~let e ~~nlkanlar ve Orta Şarktaki 
, ~: toz gezdirelim ~ 

tılte ..... , Pto1><1gnndası, her fırsatta İn· 
lh- '" ·e I' 
.... h...1_ 1__ 'rnnsanın Ankara vordımlas· 
~- .~~ .... ı b' • ~ 
~""' ist d~ ır harp :.ilahı olarak kullan-
~llcaııı c ıklerini, '.l'iirkiyenin büyiik 

~Ufuıtıı ~ ve ~·akın Şark üzerindeki 
~ tnlış~ ;:r )ınc bu maksatla istiCndc

S ~~ınJ~ arını i~dia etmiştir. 
tddıas1 !1~ tekı.ıp edilen bu Alman 
)'~c~Uİ lnılh Politikamızın ann hatlarını 

1 aldatıedcn bir nınne\Tadır ki kimse• 
~ita lıaz. 

°l'Utı.. sııııu k t'' b. 1- • 
11.1• , • ıı ıl etle ılmc,;; lazımdn : 

bı-> "cnı11 büt" A • '"<Utlan k un pnktlan iıarp nletı ol· 
llaıka ı;o tızaktırlar. · 

~l\lh tın; Ve ~andnhad paktları birer 
t tı ldb· uru, bırcr enıniyet kilidi olduk-
lt ı, .ı\nk 
> StılJ1ıı ~ro pnkh da Ynkın Şark-
11~ >tından ~nırıı ·et altında görmek ar
't~ harbe ıl~am nlnııstır. Yani Türkiye
,..lll "11l'ak gırınek znnıretinde kalma ı 
~aş tdilcn bu Pakt!arla muhafazası der· 
.:_ düş~ ~~l!ıun \'e emniyetin tehlükc
~~J ed CSı l~ındır. Emniyet snhamız:ı 
~Yi te~~· bölgclc.rde istikrarı, müva
~ dohu ıt edt;n bir hareket, doğru. 
~ ~Ya. blzıın hay ti menfaatleri
.,:~ ı....k.1}~r .teca\·iizden farksızdır. 

::.---ııNIU( clivu.mcliaki noktai naza-

endişe içindedir . -·-
1Müttefiklerin ne suretle Türkiyeye 
yardım edecekleri müzakere edili yor iki memleketerkônıh~~biyesi bir Alman taar-

0 t Şa kt ruzunu karfılamak için temasa r a r a Londra, lS (ö. R) - United Pre.ss 
---'1--- Stokho1mdan istihbar ediyor: 

V d d İsveç ve Norveç hüki'ımetleri yirmi 
eygan or usanan dört saattenberi daimi temas halindedir-

takviye edilmesi ler. Iki memleket erkanı harbiyesi ara-
Sovyetlere müteveccih sında da temaslar pek sıkıdır. 
bir hareket değildir Bu iki memleket, A~anyanın ~ek 

yakın bir taarruz hareketınden endışe
Paris, 18 (ö.R) - Avam Kamara

sının bu akş.."lmki içıimaındn muhafaza
kar mebuslardan Keri başvekilden şunu 
sormuştur: 

cFinlandiya, tnıırruzn kurban ciden 
ikinci memleket olduğuna göre, Türki· 
yenin tamamiyetine karşı bir tehdit kar· 
şısında harbe girdiği veya komşu bir 
devlete: yardım nınksadiylc harbe mec· 
bur kaldığı takdirde derhııl Türkiyeye 
yardım için lngiltere ve Fransa arasın
da geniş ve şuınullü bir plan hazırlan
mış mıdır?> 

de olduklarını giz.lemiyorlar . 
Alman kıtaatının hududda tahşid edi

lişi İsveç otoriterleri tarafından gizlen
memiştir. 

Almanya, Sovyetlerin Fin t~arruzun
dan sonra bu iki memleketten bazı üs
ler istemek kararındadır. Berlinden alı
nan haberlere göre Hitler hemen bu 
talepleri açığa vuracaktır. 

İsveç kabinesinin toplantısına Kral 
riyaset etmiş ve milli müdafaa i~leri göz
den geçirilmiştir. 

Stokholııı, 18 (Ö. R) - İsveç siyasl Bu suale hariciye müsteşarı B. Bout
ler şu cevabı vermiştir: Başvekil Dr. Saydam B. Me11cmencioğlıı ile görüşiiyor - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - lsvcç Kralı Giısıav Adolf 

cSualin ilk kısmına verilecek cevap 
şudur: Fransa ve lngiltere, Türkiye ile 
taahhiit ettiği karşılıklı yardım paktının 
birinci maddesi mucibince, Türkiye ken
disine karşı yapılacak bir taarruz netice
si olarak bir Avrupa devletine karşı 

harbe sürüklendiği takdirde Türkiyeye 
iktidarları dahilinde olan her yardımı 
yapmağı taahhüt etmişlerdir. 

cBöyle bir yardımın alacağı ~ekil, üç 
hükümet arasında öteden beri müzakere 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sumner Vels 
----------------~*x:~--------~----

Musolini ile görüşerek 
Amerikaya döneçek 

Roma, 18 (Ö.R) - Sumner Vlas sa
bah saat onda Mayron Taylorla birlik
te Papa on ikinci Pi tarufından kabul 
edilmiştir. MülUkut .-?ili dakika sürmüş
tür .. 

Velsi Amerikny:ı götürecek olan Kont 
Di Savoya lı'nnsatlantiği Amerikan mu
rahhasının Romadn daha iki gün kala
bilmesi için hı:ıl"(>ket tarihini çarşamba
ya talik etmiştir. Bu tehir Mussolininin 
Hitlerlc mülôkatından Suınner V.clo;i 
haberdar etmek mnksadiylc ~npılın stır. 

Mussolini - Vcls mülakatının yarın 
sabah vukubulacağı zunnediliyor. 

Roma, J8 (Ö.R) - Vels yarın Mus
solini ile görüşecektir. 

Brük el, 18 (Ö.R) - İngiliz gnzetelc
ri B. Sumneı· Velsin memuriveti hak
hnda uzup t<!fsirlcr<le bulu~uyor 'e 
ı·cisicümhur Huzvelt vasıtasiyle tebliğ 
edilecek Alman sulh tekJiflerini hamil 
olduğunu tahmin eJ liyorlar. 

Paris, 18 (Ö.R) - Roma vnlisi bu 
akşam B. Sumne.r VelSin şerefine bir 
1iyafet vcrccelı:tir. Amerikan hariciye 
miisteşarı bu akşam İtalyan payitahtın
ôan ayrılacak ve 1;C1rşamba gtinü Ceno-. . 

~~~~----------------------------------·---------------------------------------------~ 

Vaktından evvel 
---·-·--------------------~ 

Sovyetlerin sulhen bırakılan yerleri 
işgali bazı karışıklıklara sebep oldu 
Sovyetler şimdi de lsveç ve Norveçten bazı serbest 

limanlar tah~i~ini rica edecek tir 

1'alı tyc cdıtcn \liborgdaıı manzaralar 
Paris, 18 {Ö. R) -Fin - Sovyct mua- 1 - Yeni hududların sahih bir ~ekil-

hedesinin tatbikine müteallik noktal~rı de çizilmesi, 
müzakereye memur olan Fin nazın B. 2 - Sovyet Rusya Finlandiya arasın-
Pnsikivi bu sabah Stokholm yolile Mos- da diplomasi münasebetlerin iadesi, 
kovaya hareket etmiştir. Çarşamba gi.i- 3 - lktısadi münasebetlere aleyhtar 
nü Sovyeı - Fin muahedesinin tasdik meselelerin halli. 
edilmiş ni.ishaları teati edilecektir. Mos- Moskovadan alınan haberlere göre 
kova üzakereleri biihassa noktalar Sovyet hükumeti Finlandiya ile bir ti-

kumetlerile de birer ticaret mukavele
si müzakere etmek emelindedir. Bu mu
kaveleler yalnız ticari mübadelelere de
ğil, ayni zamanda Sovyet mallarının ts. 
veçin garp sahiline ve Norvcçin Atlan
tik sahiline transit olarak geçirilmesine 
miiteallik olacaktır. 

İsveç kaynağından alınan haberlere 
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Almanya 
* 

1 t!frika: 20 YAZAN: Şahin Akduman 
Toplandı 

Yeni harp cepheleri , 
ihdasını niçin istiJOf· 

--*ş;;-KET 8~ 

- BAŞTAB.ı\Fl l foci SAYFAD~ 

G;r.;;k;1ım .. s;·~r~k:· .. g~;;~·t·ii···~·;~i;·i- Masraf bütçesi bazı münakaşalardan 
miz .. Terlemiş, yorulmuş görünürsün 

runız l~te budur. MUtteflJderitttlf .Jf1f 
kiyeyi tecavüzi bir harbe Jilrii~~ 
hiç bir ı.aman 1~ebbüs etıncuıll"",_;, 
Yapılan bütün gayretler, bUt~. 
lıklnr tedafüi mahiyette hazarlı ~ 

~-~-~~~~~x•x·~-~~~---- sonra dün üç celsede kabul edildi 
Bu sırada mühim bir nokta aklı- mı o dakikada sanki bir pşluna çe

na gelerek, Mahmud Nedim, bir- virmişti ... 

Binaenaleyh ilkbaharda Jüra~~. " 
veya Kafku hudutlanada teca'iiO ltll" 
harbe buırlanclığu.ıı bakkaMla ~ 

-----------*----------- kayuaklanmn halNrleri kMdı Dl ~ 
Vilayet UmumJ meclisi dün üç celse sinde tekrar görüşülmek üzere bırakıl- kaşalar yeniden başladı. Gerek B. Ek- la uydurulmuş yalanlardan i(JartiJ 

.ı __ L:_ tı Şimdi memlelcetin her tarafında <IC:UUUe taJlfIDlj ••• 

Aman Yarabbi ... Gerek kendi- Mahmut Nedim ve saray aleyhine 
ainde ve gerekse hünklrla anasında lanet ve beddua sesleri duyulmakta 
bir çok konsoliyet desteleri vardı... idi ... 

devam eden müzakeresini saat 14 de mı.ş ve encümenlerden geletı mazbata- rem Oran ve gerekae B. Ziya Gilndüz Balkanlarda veya Küçük Asyada acıt 
Vali B. Etem Aykutun reisliğinde yap- lar okunmtl§tur. eski fikirlerinde ısrar ettiler. Ntticede harp cepheleri ya.retJuk an:usu t',tl 
tı. Efhasa aid borçların itfuı için bUd- yalnız 2 muallimli olan 6 köy okulunun rlklere .Uedllemez, OIM olsa bu 'ti 

Gelen evrak ve encümen maıbatala- çeye 8000 lira konulduğu hakkındaki bil§ muallim1erine makam tabslaatı ve- ancak Almanya cillett•n mevtU" 
rmın müzakeresinden sonra masraf Büdçe encümeni mazbatası okunmUf rilm~ kabul edilerek encümen tekli- olabilir. 

Bunlar sarayda ve kendi konağın- Bütün gökleri baıtan bap dol
cla1c.i demir kasaların içinde, yığın duran hın ve hiddet, oraya birike 
halinde mahfuz durmakta idiler... birike, zaman geldi ki, artık o kabın 

büdçesinin miizakeresine g~tir. ve 50 liraya kadar alacaklı olanların tinden 720 lira fazlalıkla Maarif bUd- t) 
Gelen .evrak arasında, terfileri icab alacaklarının defaten tediyesi için dai- çesi 966,610 lira olarak kabul edildi. Mütehassis1erin kanaatlerine •-,'. 

eden 91 öğretmenin maaJ farkının ve mi encümene saW:ıiyet verilmesi kabul Ziraat ve Veteriner bUdçesinin mü- manya 8oYJet Busyad• ıı.ıt . "'~ 
tek öğretmenli 238 mektebin idare İ!- edilmiştir. zakeresine geçilmeden önce Bn, Ay,e yardımları ıöne &lahi seeeleree ~ Mali iflas ilan edildiği takdirde alamıyacağı bir dereceye ulaımıt 

bunlar ne olacaktı~.. bulunuyordu .•• 
Kasalannda büyük bir itina ile Kabın içine dolan öfkeler tceasür-

gizledikleri konsoliyetlerinin kıy- ler, kin ve haset hisleri nihayet ora
metaiz bir kağıd parçası derecesine ya 11ğamıyarak birden bire tatıver
indiğini gören sultan Aziz ve anaaı di ... 

}erini gören öğretmenlerin makam tah- Seferberlik müdürlüğünün istediği Eğrib<n büdçe müzakere edilmeden ev- bir yıpranma harbine muktedir~ 
sisatının büdçeye konulması teklifi hay- 14 bin lira tahsisatın kabulüne imkan vel bir kaç söz söylemek istediğinl bil- m. Alman devlet adamları /. '
li münakaşaya yol açmıştır. Bu husus- görülememiJtir. Cebe on dakika tatil dirmif ve ezcümle dem~tir ki: •ahilinde umumi efklruı ıü-~ ~ 
ta Encümen n!mına izahat veren Avu- edilrnl§tir. - cEncümen, çiftçi lcese.9ini zengin- kabaran eıulifNı'inl .. ğıbuk lçiıl v 
kat Bay Ekrem Oran: Muhasebei hu- 1KtNCl CELSE l~nnenin çarelerini aramış ve bunun bin (194t) senesi nlı.eyetiae bb' ~ 
.susiye büdçelerinin hakikaten hususi- için çiftçiye yol göstermek, bilgisini art- teceğini söylemektedirler. Halbuki ~ı'J 

kimbilir buna ne kadar öfkelene- iıte Bosna ve Hersckte ihtilal baı-
yelleri olduğundan ve VekAletlerin yaı>- tkincl celse açıldığı vakit riyaset ma- tırmak ve ona icabında maddeten yar- şefleri Garp cephesinde kat'i b~. ~ 
tıkJarı otomatik terfilerin zamlarını Hu- kamını Nuri Esen işgal ediyordu. Mas- dım etmek gııyesile bir büdçe tanzim almanın inakllnsız old11pau b~ 
sus! muhasebenin ödemcğe mecbur tu- raf büdçesinin müzakeresine geçilece- etmiştir. Şu l·~lde Alman silahlarının tali1P! ~ 
tulduklarından bahsederek bundan yal- ğini söylemiş ve ilk olarak idare büdçe- Vilayet büdçesiniıı darlığını da naza- ka cephelerde tecrübe etmekten 111'1'" 

• . si görüşülmüştür. diLk 1 k h l d rl h- .ı 

ceklerdi ~ ... lamıfta... Bunun arkaıından da Sır-
0 kızgın dakikalarında, hünkar- bistan isyanı başgöıterdi ... 

la anasının gar.abmdan onu kim Mahmut Nedim bunlara hiç 
kurtaracaktı~... ehemmiyet vermedi.. Ve hünkara, 

nız idare ve z.iraat memurlarının istıs- rı · ır. ate a ara esap ar1 a asga i:lil<' ~areleri kalmamqtır. ~ 
na edildiğini, halbuki bunun adaletsiz- Müfettişlerin harcırah azlığından ba- de düşmüştür. Zengin varidatlı bir bUd- Eğer büyük sulh tecavüzleri ıı-,,J 

Bu konsoliyetleıi elden çıkarma- her iki hadiseyi de ehemmiyetaiz 
dıkça iflas ilan edilmesi muvafık şeyler gibi gösterdi ... 

la azdı O bu sefer konselit iııinden daha 

lik olduğunu ve esasen barem kanunu hisle ciddi bir mürakabenin temini için çe karıısında bulunşaydık; köylilrııU%iin \'etmezse - ki netice veıaiyecei\ 1?ı 
mucibince otomatik terfilerin kaldırıl- müfetti' harcırahlarının masarifi zaru- derecesine yükseltmek için meclisten yüz muhakkaktır - Almanya bütiİ'I ~ 
mı.ş olduğunu söyliyerck kadrolarda riye olarak ven1mesi ve büdçeye ko- binler değil, yüz binler istiyecektib. retiyle müttefiklerin b:ıaparat....-i 
münhal olmadıkça maaşlara zam yapı- nan MO Uranın hin liraya iblağı hak- Bundan 11<>nra Ziraat btid~ai 15.'130 lan üurinc!e yeftl harp eephelel' 

o m ... S' 

Çarçabuk zihninde bu müta1eayı büyük bir vurgun teminine kabili
yüriiten Mahmud Nedim, dakika yetli, çok mühim yeni bir te§Cbbüse 

lamıyacağını ve esasen buna maddeten kındaki teklifine Seferi.hl.sar üyesi B. ve Veteriner büdçesi 19.980 Ura, Sıh- sına t•11Ş1leaktır. -6 
imkAn bulunmadığını tebarUz ettirmiş- Mehmed Orhun ile Bayındır üyesi B. hat büdçesi 233,45' lira olarak kabul ~mcU Alman ra4yotanıua ve ~~ 

fen etmeden hemen ite girişti... giritmişti ... 
tir. Vasfi td.il ~tirak ettiler. Teklifler reye edilmiştir. atının yeni harp ~terinden 111\-1 

Bu izahattan sonra söz alan Bayındır kondu. Neticede idare biidçesi 262.760 Meclise ikinri ~fa oLıralc 10 dakika kadar tSrorla heltsettikleri kola1d 
Adamları vaııtasile saraya ve Avrupalı büyük bir şirket Sadra- üyesi B. Ziya Gündüz: Büdçe zarureti lira olarak kabul edildi. ara verilmiştir. lqılır. . . .JI 

yüzünden kanunun vPrdiği hakkın ta- Nafia büdçesi münakaşasız, 96,910 li- 'UÇONCO CELSE Maksat1an evveli etrafa harp ~...J kendiıine aid konso\iyetleri el altın- uma müracaat etmişti.. Kendisine 
elan sattırdı... bütün gümrük varidatının bırakıl-

ninmasının mecburi olduğunu ve buna ra olarak kabul edildi. OçUncil celseye riyaset eden Vali stmu yayarak fütuhatuv Afol'l'7~ 
maddeten imkruı yoksa harç olarak ka- Maarif büdçesinin milzakeresi ıoıra- ~ecliai.n hnunt müdd~~ln bittiğini terkedeeek olan bir su~ lehinde ':'"'4 
bul edilme.si liizım geleceğini söyledi. sında muallimlerin maaş farkı tahsiaa- soylem.ış ve Çar~ba gü~ü fiO~ bir cel- dar toplanıaktıY. Saniyea '"1 ko~ 
Ve bu iş masraf budçeslnin müzakere- tile makam ücretleri hakkındaki milna- .e yapılmasına karar vmlmlştır. istismar ederek cenubu şan! A~ 

Ve bu iıin yapılmasını mütea- masını istiyordu ... 
kib, osmanlı imparatorluğu maliye- Buna mukabil devlete her sene 
sinin iflas ettiği, ertesi günü büyük muayyen bir para tediyeaini taahhüt 
bir gürültü ve tantana ile ilan edil- ediyordu ... 
mi,ti... Bu İ§İ başarmağa muvaffak ol-

Bu ilan bütün yurdda, büyük duğu takdirde kendisine de ayn~ 
bir bombanın patlaması gibi son- bir kaç milyon lira verileceği şirket 
auz, müdhiş bir gürültü tevlid etti ... tarafından Mahmut Nedime ihsas 
Hiddetli hiddetli bağırıp çağıranla- edilmişti ... 
rın, ağlıyan, sızlıyan, ıikayet eden- Sadrazam, kendisine verilecek 
ferin bini bir paraya!.. paraya dair şirketten bir taahhüt se-

Elektrik 
--*-

Santralı tevsi 
edilecek 

Eğerci --·-Köyünde bir 
hadise 

Zavallı yoksul kadınlar, bir aya- nedi aldıktan sonra hemen arabası- İzmir şehri ve fuar ihtiyaçlarına ce- Kaba kulak hastahğmi 
ğl çukurda, biçare ihtiyarlar di§le- 1 na atlayıp Dolmabahçe saraymf\ vap veremiyen §lmdiki elektrik santra- okumakla 
rindcn tırnaklarından arttndık1an koştu... lının tevsü için elektrik şirketinin Nnfıa a .... •-eceklerınl• -. 

· vekfıletine vaki olan müracaatine müs- 11-yaa- .,-
ve bir köşede büyük bir dikkatle Ne güzel bir le$adüftü bu ) ·· Jşte bet cevap verilmi§tir. 

1 

Torb~ ~as~ın ~~~rci k:~~}lk okul 
sakladıldan bir kaç kuruşu da bu Sultan Azizle •anasını bir ~rada kıs- u" d'"rt .. b' li f ını· . talelielerının muptela old ı kaba 

B 
ç, o yuz ın ra masra ıyarı- 1 k 1 _ .L hastalıkla dan d la baz 

suretle elden kaçınyorlardı... tırmağa muvaffak olmuştu.. u sa- 1 1 · la b . ile 'd h fu UUü. nn o yı ı ço-
e yapı acak o n u lJ, rı e em - cuk velüerinln çocuklanru Eğerci köy 

Onlann konsoliyete yatırdıkları yede bir taşla iki kuı vurmuş ola- arın artan ihtiyacına, hem de şehrin her imamı Hasan oğlu Ahmet Çelik ytirekli 
bu para dayandıkları en son destek· caktı. Çünkü Hünkarla anasını ayrı türlü elektrik ihtiyaçlarına cevap vere- ile Şehitler köyünde Hüseyin oğlu Ali 
leci, bel bağladıkları biricik ümidle- ayrı görüp onları kandırmak için ccktir. Osman Karamana okuttuktan ve mus-
ri idi... iki defa nefes tüketmek zahmetin- Elektrik şirketine bu iş için muhtelif ka yazdırdıkları ihbar edilmiştir.. Cid-

Bu paranm göz göre battığına den kurtulmu~luyordu... firmalardan teklifler gelmeğe başlamıı- den pek garip olan bu hadise üzerine 
şahid olmak acuı, yüz binlerce ada- -BiTMEDi- tır. tahk~kata girişen zabıta ihbarın doğru 
;;_~~~~~~~~~~~~--~~-~~~-~~-~~~~--~~~~~~~-~--~~~~ oldugunu ve bu yüzden çoc.ukların 

Fransız noktai nazarı 
Almanlar şimdi de küçük bir Polonya
dan aceba neden bahsa lüzum gördü? 
Polonya~ız, Çekoslovak yasız bir sulh imkansızdır 

Paris, 13 (Ö. R) - Mussolini ve Şan- lonya ve Çekoslovakyanın toprak tama- Diğer bazı Alman mahfilleri de bu-
sölye Hitler, refaketlerinde Hariciye miyetlerindP. ve istiklallerinde en kii- günkü harbin daha büyü9 mikyasta ge
iıazırları Kont Ciano ve Fon Ribentrop çük bir müsamahanın kabil olmadığı nişliyeceği kanaatindedirler. 
buhnduğu halde bugün Brennerde bu- fikrindedirler. Londra, 18 {Ö. R) - Ingiliz gazete
luştular. Mülfikat Stefani ve D. N. B Fransa ve Ingiltere için derme çatma }erinin Amsterdam muhabiri bildiri
ajansları tarafından ayni ~kilde haber bir sulh uğrunda silahları bırakmak yor: 
verilmiştir. asla mevzuu bahis olama1.. Brenner mülakatında Bitler Musso-

Bu ziyaretteki anilik acaba dünya ef- Adil ve devamlı bir sulhün maddi te- liniye iki teklif yapmlitır: 
karı umumi}•esini tesir altında bırak- rninntını almadıkça, harp gayeleri ta- Birinci teklif: Alınanyanın fütuhatını 
mak için midir? hakkuk etmedikçe Müttefiklerin mü~ muhafaza etmesini temin edecek bir 

Velsin son ziyarctlerile bir'.likte Al- cadelede devam azimleri sarsılma1.dır. sulhun akdine Italyarun yardıın etmesi. 
manyanın Roma sefiri Fon Makenze- Belki Mussolini Hitleri Sumner Vels- !kinci teklif: Italyanın iştirakile ya
nin alellicele Romaya dönüşü Almanla- le temaslarından haberdar etmek ve pılacak böyle bir teiebbüsün reddi ha
rın beklenmiyen bir teşebbiis hazırlık- Amerikan Hariciye müsteşarının mem- !inde Italyanın Müttefikler aleyhinae 
ları hissini veriyordu. Her ne kadar lekctine dönmesinden <'vvel kendisine harbe iştiraki ... 
Sumner Vels Mussolini ile görüşürken verilecek yeni bir o.ulh pli\nını hazırla- Times diyor ki: 
Fon Makenzenin Kigi sarayında Kont mak istemiştir. ~Hitlerin gasp ettiklerini muhafaza 
Cianoyu ziyaretinin, Amerikan fevkaliı- Londra, 18 (ö. R) _Akşam gazetele- suretile bir sulh yapmağa muvaffak ola
de elçisinin temaslarile alakadar olma· ri Hiller - Mussolini hakkındaki tefsir- cağını zannetmesi, Avrupayı Alman 
dığı iddia edilm~ de Brenner mülAka- lerinde ihtiyatlı bir lisan kullanıyorlar. tehlikesinden kurtarıncaya kadar harp-
tı bunun aksini göstenni~tir. Niyoz Krenikl diyor lti: te devam azminde olan Müttefiklerin 

Bu akşam ve kabil olmadığı takdirde cBütün memleketlerin devlet reisle- harp gayelerini ne kadar az anladığını 
yarın sabah Alman ve ltalyan şeflerinin rini memleketinde kabule alışkın olan gösteriyor.» 
görüşmeleri hakkında bir resmi tebliğ Her Hitlerin bu defa başka bir mem- Mancestcr Gardiyan diyor ki: 
neşredilecektir. Mussolini bu akşam Ro- Ieketin devlet ndamile görüşmek için «Şimdi hürriyeti feda P.derek bir sulh 
maya dönecektir. rahatsızlığa katlandığına bakılırsa gö- yapmak, ileride Hitlerin sarsılmamış 

Siyasi mılhafilde Brenner mülakatı rüşmede çok istedi~i bir şeyin mevzuu kuvvetlerinin tehdidi altında bir konfc-
dikkatle takib edilmektedir. Bir cok ih- bahis olduğu anlaşılır.> ransa zemin hazır1amaktan başka bir şe-
timallerden bahsediliyor. ~ Star diyor ki: ye yaramaz.> 

Am.terclamclan gelen bir telg- «Harple barış Hitlerin usullerinde -*--
rala göre; Brenner mülakatı Al- daima müvazidir. Bu defa kendi.sinin FRANSA • İSPANYA 
manyanın •ulh akdi için •on bir bu usullerden hangisini seçtiğini gcir- TREN MtiMAKALATI 
manevrcuıdır. Hitler geni1 bir mek için sükunetle bekliyelim.> Madrit, 18 (Ö.R) - 1936 dan beri iş-
sıılh teıebbii•Üne Muısoliniyi, Va- Royterin Amsterdam muhabiri bildi- l J k 1 F İ 

k 
riyor: eti meme te o an ransa - Şarki span-

mektebe devam edemediklerini tesbit 
eylemiştir. 

Ali Osman Karamanın evinde menfa-
' at mukabilinde mektep çocuklarının iyi 
olması için okuduğu anlaşılmış, Şehitler 
köyünde Ali hocanın evinde de btiyUcü
lüğe yanyan bazı kitaplar bulunmuştur. -·-Çok çocuklu ailelere 
verilen ikramiyeler 
Sıhhat \'e İçtimai Muavenet Vekaleti 

her sene olduğu gibi bu sene de bütçe· 
.sine çok çocuklu ailelere yardım için bir 
ınikdar tahsbat koymuştur. 

VekAletin yapmış olduğu hesaba gö
re, çok çocuklu ailelerden vekalete mü
racaat eden ve ikramiyeye istihkak kes
betmiş olan analara verilecek para ınik
darı 1.100.000 liradır. Vekalet bütçe im
kanları ve tahsisat nisbetinde çok ço
cuklu ailelere yardımına devam ede
cektir. -·-ESNAF BANKASI 

HEYE'J'I UMUMİYESİ 
Esnaf ve Ahali bankasının yıllık mu

tat. heyeti wnuıniye toplantısı 26 mart 
tarihinde, saat 14.30 da bankanın Ata
türk cadde.sindeki yeni binasında yapı
lacaktır. _,,;_ 
Eski bir bombanın 
sebep oldup hidise 
Bayındırda Kızılca ağaç köyünde Ha

san oğlu Osman, dağda odun keserken 
l-ulduğu eskiden kalma bir bombaya 
tahra ile vurarak ateş aldırmış ve ağır 
.,uı·ette yaralanmıştır. Osmanın yal'alan 
sol elinden ve böğründendir. Yaralı ha
diseden sonra hemen memleket hastane
sine getirilmiş ve tedavi altına alın
mıştu·. -*-VEREM PAVYONU 
Emrazı sariye hastanesinde inşa edi

len Verem pavyonunun sıva ve boya 
işleriyle elektrik tesisatı eksiltmeye ko
nulmuştur. V crem pavyonu pek ~·akın
da ikmal edilerek açılacak ve büyük bir 
ihtiyaca cevap verecektir. tikanı ve Beyaz sarayı İftira et- cBerlinin bazı mahfilleri bugtınkü ya tren senisleri bugün yeniden baiila

tirmek mak .. adını takib etmekte- mu"l~kat gu··rıu·· nu··n Avrupa ,ft_J. hı'nde ınıştır. İspanyol nıakanılarJ ilk trenle • " L<U ı ........................................ . 
Jir. unutulmaz, kat'i bir tarih olacağını ıs- seyahat eden spanyol ve Fransız he- ~ Gelenler, Gidenler S 

Fransız. mahfillerinin kanaatine göre rarJa beyan etmektedirler. yetleri erkanına bir ziyafet vermişler- .................. ,,,,,,, ............... . 

Almanyamn ıiyest "e iktındi 11üf" 

mubvemeti'E~K~ sııJJd Kadın 
çıkan Cin~yel 

cinayet -•-
Yüzünden * 

Evvelki gece saat on bir sıralarında Bi r hiç y Üz Ünde o 
Sint>ldi caddesinde bir hadise olmuş, üç 

kişi bıçakla ağır ve hafif ~te yara· o·· ld d ·· ıe' lanmıştır. meri ö ür 1l ... 
Hadise tahkikatına göre ; P"' 

-- ŞükrÜ ndında bir pJus evvelki gc· Tepecikte teneke mahallcsiP~ (1 
ce Sinekli caddesinde oturan eski tanı- hadise o1inuştur. Ali oğlu Meht1\~4 

dıklarından Fatma adında bir Jfadının mal Ağırbaş ve arkadı!Şı AkgUJ\•bit V' 
evine gitmiş, bıçakla tehdit yolunda ta- bCrl tanıdıkları Ayşe adındaki iJJ t 
arruzda bulunmak istemiştir. Blr aralık dını aramak üzere Bn. Ubey.detl 
fırsatını bulan Bn. Fatma •Hırsız vnr, ne gitmişlerdir. Bu sırada Ubeyde 
yetişin• diye var kuvvetiyle bağınnağa kuda bulunuyordu. 
ba~mı:ıtır. İçeri girenler : 

Gecenin sessizliği içinde bu feryadı - Karım nerede! . ~ 
duyanlar derhal Bn. Fatmanın imdadı- Diye sorunca Ube)"de kalJcinÖı~ \ 
na koşmuşlardır. Evin kapısını tutan rada bulunan Hüseyin oğlu ınc • 
Hilmi ve Ahmet adlarında iki komşu, maz da : j\lİ /..., 
kaçmak istiyen suçlunun peşine düşün- - Ne istiyorsunuz, deyince Jl~ı 
ce Şükrü bunlardan Hilmiyi bıçakla sağ gün üzerine .!lularak yaknlanU?ı:f ~ ~ 
tarafından ağır surette yaralamıştır. met Cemal pmeri bir kaç ycı:n Jııt' 
Karanlıkta altalta, üstü.ste devam de bıçakla Ömer ve Ubcydeyı ~ıf.!'J 

e.den kavga sırasında Ahmet, Suçlunun yerlerinden ağır surel.~e yaralaf~ 
elinden bıçağı almı.ş, fakat her ikisi de Suçlular tutulmut, Oıner nalC ıJıl<iV 
yaralanmıştır. Hilmi ve Şükrü Memle- hastanede ölmUştür. Adliye t 
ket hastanesinde tedavi altına alııunış- eheınıniyetle de,•am etmektedir· 
!ardır. Tahkikata devam olunmaktadır.. -•- Jef 

Suçlular ~ak:ıI~nmış ve derhal adli- Kuru mcyv•cİ 
yeye sevkedılmıştır. ~ ------

B. SALARE'J'Tilf 
Emniyet müdürü B. Salahettin Ars

lan Korkudun terfian İstanbul emniyet 
müdür muavinliğine tayin emri dün vi: 
layete tebliğ edilmiştir. B. Salahettin 
Dün devir muamelesini yaparak vazife
sinden ayrılmıştır. Yakında i'>tanbulda
ki vazifesi h.3§ıl}!_ ha!:e~t edecektir. 

o 

SVŞJRKErt 
Murahhası 
Anlıara~~ çağırıldı 
Nafıa vekaleti, lzmi.r nafıa ınüessese

leri komi.;erliğj vasıtasiyle su §irketinin 
müzakereye salahiyetli bir murahhasını 
Ankaraya davet etmiştir. MalUın oldu
ğu üzere hükiimetimiz Halkapınar su
ları tesislerini satın cllınak kararındadır. 
Bundan sonra şehrin su şebekesi geniş
letilecektir. 

Su şirketi umumi heyet toplantısı 
yakında :rapılarak ınüzakettye salfıhi
yetli bir murahhas seçilecek ve Anlı:a
raya gidecektir. 

~ 

İZHİRDEKİ NEBllSLAR 
Büyük Millet Meclisinin devre içti

maında hazır bulunmak üz.ere İzmirde 
bulunan bütün mebuslar Ankaraya git
mişlerdir. 

ÇOCUK EStaGEME 
KllRllMllNA YARDIM 
Bir çok ihracat tüccarları Ankara 

Çocuk esirgeme kurumu umumi mer
kezine gönderilmek üzere Ticaret oda
s-illa üzüm ve incir teslim etmeğe başla
mışlardır. Oda bu üzümleri umumi mer
keze gönderecek ve bu suretle kimsesiz 
çocuklara tev'ı.i edilecektir. 

IU 
SIHHİYEDE TAYİNLER 

Dtin bir toplantı 
yapmışlardJr. ~ 
Dünkü kuru meyve ihraca~tı'-· 

ği toplantısında incir ve üzUJll uf ı · 
tipleri işi tetkik edilmiş, ınub#· ,/ 
carlar mütalaalarını beyan etJ citl .!il 

Toplantıda husus! tip üzünÜC,;,, 
naz ;?imdiye kadar ilırnç ~ıı .lJll 1~ 
.lı:etlere sevki takarrür etznişUr: ~,J 
lcr diğer alıcılara gönderiJıul~Y 
Bu karar ticaret vekaletinin 
ar7.olunacaktır. I 

'J'OP.ii*üy~Jl1 
Perşembe günU Bomova ~ ~fr 

tcbinde toprak bayramı :mcrasiıfl ,,J>" { 
!ulanacak ve davetlilere bir ça'/ tJİ' fi' 
ti verilecektir. Bunu taleheferiıı 
sameresi takip ed.eoektir. -x-
FRAHSIZ ~ 
Konsolosunun z11 Ot',.~ 
Fransı~ general konsolosu ldr~ ıl'~ 

Chaylard dün ticaret odas~a ıı f)>" r' 
mi katib.i B. Turgut Türko.glUJ1 dJ 11' 
eckrek Izmir ve Egenin ıktısB p · 
ketleri hakkında m.Jumat alnı' ~ 

'l'iREDE-;;a 11AD~ 'fi~ 
Evvelki gece saat 20 sıraları;et .~1# 

nin Armutlu köyünden ~h eııJ:~ 
Mustafa, Yemişler köyün~e"ıcııt"' .~ 
Osman oğlu İbrahhni çif tc 1le ~ıı i 
luğundan yaralamış, yaralı k 11dl1~ 
kaldınlmıştır. Suçlu tutufartl 
\'erilmiştir. 

-*-"' " KAZA xuaşv1' ıc©"' 

Sumner Vels Müttefiklerin hangi şart- Yine bazı Alman mahfillt>rinde Al- dir. Denizli mebusu Yusuf Başkaya De:. 
1h -*-larla su a razı olacaklarını öğrenmiş- manya ve Italya tarafından hazırlanan nizliden, Kuşadası kaymakamı B. Et- Memleket hastanesi hemşirelerinden 

tir. Ve bu şartlar iizerinde en küçük bir bir sulh progrnmının iki hükumet ta- BİR ÇEK NAZiRi ÖLDÜ hem Ku,şadasından, Maarif müfettişle- Bn. İkbal Kilis hastanesine, hemşire 
değişiklığe ihtimal yoktur. rafından ilan edileceği beyan ediliyor. Belgrad, 18 (Ö.R) - E.<iki Çek nazır- rindcn BB. Rasim Arsun ve Muhsin Bn. Meliha İzmir memleket hastanesine 

Kemalpaşa kazasının Ansız~!))' 'l 
den Ali oğlu Cemal Ert~ld~ferıf ~ıl' 
rmda avlanırken elindekı tıı ~ıllı;
en ateş almış ve elinden ynrjf'J. 

HAVACILJK VS 
1 

Şimdi Almanlar küçük bir Polonsa- Bu program Almanya tarafından zapte- .arından İvan Markoviç bir tecrit kam· Binyal Ankaradan, Ziraat vekileti mü- Uiıfl"~liHHW1J;t4f,Jatııır...1q!l=ll!~ 
• r [ n~~a~r.: .. \tarnl!"sıW"lxıclntıhTan~fav. ğeceler le~enni ~tb'kten sonra ay;.ıdı- seveni görmeje ...• Ve soma bir

i ~iyede bulunaca 

Türk Hava Kurumu geni! 



Millet Meclisi toplandı 
Fransız ayan mecli;inin dostane jesti 
tnecliste sürel<li alkışlarla karşılandı 

- *- mevzular Dünkü toplantıda konuşulan muhtelif 
At~~ra., .~8 .<~ .A) - Büyük Millet! tetkik ~nçümeni mu:batasına ~tt~la pey- teme tamamile iştirak ettiğiıni:D Türk.i
ilk i . bugun ıçtimalarına başlamıı ve da etmı, ve çay kanununun layıhasınm ye Büyük Millet Meclisine temin (bütün 
'ttin~rnaını Şemsettin Cünaltayın :riya· müzakeresini Çn,.amba günkü toplantı· sıralarda şiddetli allo~lar) v e bu kadar 

Ceı~-~ıı.~detmiştir. 

1 

ya talik ederek içtimaa nihayet venni~- elim bir tar.eda felakete uğrayan halka 
korun-=nuı açılmu.mı müteakip milli tir. sonsuz muhabbetlerimizi i.ı:har etmekte 
ltılf ba kanununun tatbikatına başlan- Ankara, 18 (A.A) - Büyük Millet bütün Fran.saya terci.iman olduğuma 
letke ~~duiunu bildiren baovekllet l Meclisinin bugünkü. toplantıBtnda Muğ- eminim. (Bülün su·nlarda alkı.şlnı· .. ) 
l\,y

11
'k81 ıle Aydın mebusu Mümtaz 1 Ja mebu!'luiuna intihap edilen emekli Edvard Daladye başvekil milli nıÜ· 

ll'ıettj il O ve Zonguldak mebu.u Hü.a- general lzzellİ.n Çalışlar a nt ic;miş ve al- daf aa harbiye ve hiriciyc nnzırı söz İ '! t e-
tc~e n l kan'in vefat ettiklerini bildiren kıslarla kar§ılanmıştır. rim reis. 
~tıı i~ er ~kunmut ve batualaııru tazi4 Anlcara, 18 (A.A) - Büyük Millet Reis söz. 6aşvekilindir. 

t'..t:ı:.· d-kika ayakta sükut ed.Umişt.ir. Meclisinin bugünkii toplantısında Erzin· Başvekil cdvard Dnladyc senato r ei-
'1tael:ı ın.can Ve havalisindeki zelzele mü- can ve havalisinde vuku bulan hareketi sinin asil sözlerine hükiimetin de tamn
raQ ~tıyle Fransa ayan meclisinde cer- arz felaketi dolayısiyfe Fransız ayan men iftirak ettiiini arzeder ve felaket
rtf~ en rnüzakereye ait zabıt gönde- meclisinin 29 Kiinunuevvcl tarihli reise· zede Türk milletine Frans:ının bütün 
~ "'e: d-ir hariciye veWeti tezkere.& 11inde geçen müzakereye ait a.pğıdaki muhabbet ve derin dogtluğunu iblağ 
11~ ilr z.bıt llUJ'eti alkl§iar aıuında zabıt tutufnıuttu: eylerim. (Müttehit alkıtlar.) 
ltı"dd ~"t~n ıonra naznamedclc.i diğer Ayan mediıi reı .. i : Aziz arkadaşlar Bu zaptın okunma!lını l'Ürekli alkış· 

8ii ' .. ere gcçilmi§tir. Türkiyenin imali şarkiııini harap eden tarla kar~ılayan Büyük Millet Meclisi 
"e d;!'ük Mi.ilet Meclisi riya.seticünUıur zclu:le haberi üzerine içinizde derin bir heyeti umumiye adına Frnnsız ayan 
~I> anı muhasebat 19 ~8 maU yılı !kat'i heyecan ve keder hissetmiyen kimse meclisine teşdclcür edilmesine riyaset di

cetvcllerine ait meclis hesaplar yokt\ır. Doıt milletin düçar olduiu ma- vanını memur eylemiştir. 

Almanya Romanyaya petrola muka
bil istiklal vaadında bulunmaktadır 
Bu garip 

mi yeti 
Almanyanın Rumen toprak 

hakiki düşüncesi olabilir 
garanti 
hakkında 

tama
mi? 

~Ulc.r -------~--~------~._,,,,,,_ __________ -'---------
•Un b ~! 18 (A.A) - Dôktor Clodiu- mln etmeL..-te fakat dış ticareti hakkında tekellere satmağı ttH·cih ettiğini .söyle
~.'tttt Ugun Bükreşe muvasalAtı salAhi- neşredilen son emirnameler mucibince miştir. 
~-.ı ekonomile mahfillerde yeni bir bir çok ecnebl kanlbiyolar.ında mühim Bu uahatt.an anlaşılıyoı· ki Roınan~·a, 
l~lci ~1~~.il' taarruz şek.llnde- te- nakdl pi.rimlcı• kabul cdiloccği cihetle Alnıanyaya munzam bir kontenjan ver-
~ .. ~ bu vazi~·ette yaluız Almanlarııı ınüste- • ıncğc hiç le niy~tli değildir'. 

t~ n kftnunue:Velde Almanya Ro- fit olmıyacağmı kaydetmektedirler. Lon<lra, 18 (Ö.R) - Deyli Telgrafın 
~~ Ptotolrolu imza edildiği uunan Ekonomik mnhfıller İtalyanların da Bükreş muhabil'i bildiriyor : 
ile · Ciodiu. Romanyamn Almanya aynl .imtiyazdan müstefit olacağını \'e Roınanyanın Hitlel'dcn kabuJU gayri 
tllth~iı mı.lkavelelerl sadıkane bugün cereyan etmekte bulun.aıı müza- mümkün tckliflc1· aldJAt hakkındaki .şa
~tl ~.ettiği takdirde Almanya ve Sov- kerelerin hitamından sonıa İtalyaya ih- ylalar tekzip cdilml§tir. 
~ C\usyadan kurkacak hiç bir şeyi raç olunan petrol kontenjanının aı·ttırı- Son haftalarda İtalyayı ziyaı·et eden 
ı,r~ Romanya hUkUmet adam~ lacağtnı temin etmektcdidc.r. Rumen gençlik teşkilatı reisi Siderovlçe 
~ ...... ,un etmişti.. Pari.<ı, 18 (Ö.R) - Kopenhagdan alı- Mussollninin •Romans1a bir taarruza 
~enı teminata bağlı yeni Almao nan ~vsuk haberlere göre bu kış mev· uğrarsa İtalyanın yardıma geleceğio 
il le~ he olursa olsun Romanyalılar simi, Almanya halkı için çok ıstıraplı hakkında teınJnat \'erdiğ.i bildiriliyor. 
~l flerı tnetanetle beklemektedirler. olmuştur .. O kadar ki Almanlar şimdi Deyli Telgra(m siyasi muharriri bu 
·~ ıf:ttar mahfillerde hatırlatıldığına harbin 1940 kışına kadar uzaması ihti- lıab<>rlcr münasebetiyle ~yle ya.ı.ıyor: 
dcıv~ıe lllanya dış ticaret nazın 9erbe9t malini büyilk endişe Ue karşılıyorlar. - Romanyanın mUteaddit noktalarda 
S!ettoı tediye olunan memleketlere Romanya istikametiude yapılan bü- tazyike marw: knldığı blr strada Demir 
-~it ~acatını teşvik: edici tedbirler tün jktL<iadi tazyikler yalnız petrol teda- muhafızlarla yapılan anlaşnıa ınilU tesa
tlt, nıyetlnde olduğunu beyan etmi~ rikine münhasu- değildir. Billuts.sa er- nüdü teyit ınaksadiylc yapıldığınclan 
~ilhak' · zak t.edariki için, haugi !iate olw~a ol- §Üphe edUeıncz. 

~-lliği ~•kıt Romanya.um pamuk ithal sun, sipaı·~ler yapılmaktadır. BUkreş, 18 (A.A) - Deruiı· muhafız
ictği .bı-a petrol ihracatı tebif edi- Dr. Clodiusun Blikreşe dönme.si, Al- ları milli röncsans <..'Cphcsine it.hali dev
l\giJ~1 it Yunanistan, Fi.lli.-tin, Suriye, manyanın yeni bazı mUddeiyatta bulp- let olorit.csi prensibinin bir zaferi gibi 
~1- e, talya ve Frnnsaya da yapıl- nacağı anlaşılıyor. Hatta söylenilenlere görUlınektcdir. Siyasi mahfillerde m.illl 

Son °1.uı ihracat çoğaltılacaktu-. Uuuulu-sa, Almıınya, Roınanyarun top- rönesans cephe.sine .kabul edilen Demir 
~ :Ilo l.atnanlarda deniz yolu ile yapa- rak tamamiyeti bakkuıda bazı temin.at muhafıilan ecnebi nUfw:undan uzak 
llQ 1ta_{nanya ilıracatırun en büyük kıs- vererek Rumen petrolleri üzerindeki bulundurulması için hi.ikiimcl.çc ııeza
~ ıs ı:a \'e İngiltereye müteveccihtir. kontenjan mikdnı-ını arttınnağa <;alı.,.cm- ret altında tutulacağı ve demir muha-

Oo bitı '1Unuz tarihinEt kadar Fransaya caktır. fazlar partisine mensup bir veya birçok 
~:'!':.1 ton petrol gidecektir. Ekonomik Buna mukabil Romanya harici ticaret azaların hUkUmet içinde yakında yer 
)'~ Alı.nanlann Mark fiati için nazm, Roınaııyarun petrol lhracatm.ı almalarının şimdilik mevzuubahis ol

sss =- a 

lngiliz 
Sanayicileri geldi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - BugünkU 
ekspresle İngiliz sanayicilerinden bir 
heyet geldi. Bu heyet bilhassa demir 
maınu1iil1a makim• ihtiyaçlarımızı -te-
1\\İn v1ızifesile mükelleftirlet• ve bunun 
için gelmişlerdir. 

--"i:r·-
B İR HAVA KAZA.Si 

R()ma, 18 (A.A) - Hava nezareti 
a.,cıağıdakl tebliği ncşretn\ektedir : 

16 martta sant 10.10 da Cataneden 
Roıntıya hareket (.-den Roma - Trablus 
hattına mensup bir byynre Roma hava 
meydaııınn gelmemiştir. Ynpılan araı;
tınnalar neticesinde tayyarenin İonierı 
adaları civanrıda kalın bir .'l'ls tabakası
na girerek Strambolf adasında bir dağa 
çarpıp parçalandıi:tt anlaşılmıştır. Tayya
renin on kişiden ibaret olan ınilrettcbnh 
ile yolculardnn limit kesilmiştir. 

İNGiLTEREDE 
izinler ilga edildi 
Lcındra, 18 (Ö.R) - Dün gece harbi· 

.re nezareti, b~klenmiyen bir gecikme 
yüzünden BliyUk Britanya kuvvetleri
ne verilmekte ()ltm 17.:lnlerin muvakka
ten tehir edildiğini bildirmiştir. 

FRANSIZ • ALMAM 
MÜFREZELERİ 
Londrıı, 18 (Ö.R) - No Mans Land 

denilen iki miliıtabkem hat arasındaki 
snhada bir küçük Fransızg rubu takri
ben 200 Alınan ask~rinden mürekkcy 
bir mnfreze ile brşı]aşmış ve Almanla
rı zayiata düçnr etmiştir. Fransızlardan 
iki kişi noksandır. Almanlann bayrak
lar ve iHlnlarla pı·opagandaları yeniden 
canlanma~ ise de to1>9u ve mitralyöz 
'a!eşi bu teşebbüslere nihayet vermi..,tir. 

Macar Başvekili 
Triyesteye gidiyor 
Paris, 18 (Ö.R) - Macar Bqvekili 

ı; ont TelekJ zevcelriyle blrliltte Tıiye.
t.cye hareket etmiştir. Oradan Rom.aya 
hareket ederek Paskalya yortularaım iki 
günilnU geçlreoektlr. Her ne kadar bu 
seyahat husus! mahiyette ise de Kont 
Teıeki DUçyi ve Kont Cian~ru tabii 
ziyaret edecektir. 

- *
Garp cephesinde 
Paris, 18 (Ö. R) - Dün akşamki teb

liğ : Vojlarm şarkında temas unsurla
l'ının faaliyeti artmıştır. 

Bu sabahki tebliğ: Mozelin !iarkıoda 
bir dilşman taarruzu piyade ve topçu 
ateşUe tardedilmiştir. 

Pans, 18 (ö. R) - Bir Alman mUf
rezesl Saar mm.takasında Fransız mev
zilerine taarı-uzunad ciddi .zayiata uğra
nuştır. Fransıilar iki kişi kaybetmişler
dir. 

Mozelin şarkında gece saat 20 de bir 
Alınan grubu Fran!ız hatlarına sokul
mala çall§nUJ ise de piyade ve topçu 
ateşi.le derhal ged çeklhnete mecbur 
kalmıştır. 

Cephenin devriye faaliyetine sahne 
olınıyan diğer kısımlnrında Almanlar 
ııfiş, bandrol ve hoparlörlerle mutact pro
.,a~andalarına başla m ı,.lardır. 

Ren sahillerinde Ka1.matlarda kar!!ı
lıkh top ateşi vardır. 

Paris, 18 (Ö. R) - Bu sabah Alman
lnrm cephede biiyük afisli propaganda
larında: «Fmnsız askerleri , lnglliı.ler 
uğruna kendinizi f cda cttneyiniz> gibi 
bir çok saçına tavsiyelerin yapıldığı gö
rülmüştür. 
Fransız topçuları bütün bu afişleri 

şiddetli ate 1erile berhava etmi~lerdir. 
---""'-----

TURK·MISm CEMtn:Tt 
Kahire, 18 (Ö.R) - YUkaek ~i-~ elde edeceklerini de:: :aa- :rbest dövizle tediyatta bulunan ınem- mıyacağı beyan edilmektedir. 

J;' tansız mebusan 
ll rneclisindc 

ll1tı ~i~ 18 (ö. R) - Belga ajansı
lıln ttı. 1 

1
. ~atına göre Fransız ıneb'u

~~tit ~ıstnde müzakereler uzun süre-
11<tsı ttı. en ıneb'usların müstenkif kal
ilıdt-ki Uhtemeldir. B . Daladiye kabine-

icra Vekilleri 
He)· eti 

lsvcç ve Norveç 
endişe içinde 

• l-etlerin himayesinde kurulan Ttirk-Mı
sır killtür ve kardeşlik cemiyeti iki 
memleket arasında kültürel münase
betlerin irucişafı için her türlü tedbir
lerden istifade t.-decdctir. Bu ceıniyetl 
bir çok üııivcrsitc profesörleri himaye 
etmektedir. 

lıflpa<!alt tebeddiilatı bu içtimadan sonra 
rıurt\Jtü tır. BütUn kabinenin igtjfası 
~(fl'ccğj ~dU~. B. Daladiye yeni te:cıkil 
-..t,irı • nbıneye de muhakkak bir harp 

1 nıahiyetini verecektir. 

~&t!NTR"oPUN 
~SkovA ZİYARETİ 

t.ı.;slc t-a, l8 (Ö.R) - Riben.___ 1 " 

ltıa'- ova~·a . ....,P._. 
I." ıtlt ~ ... ~ıreceği teyit cdilın~rniş ol-
b~lerde:"".'1" Manqester Gardi~·an soo 
~t ~llh 1 dıplomatik faaliyetin böyle 

ili l'a>;ı au ihtimal d"hilinde qösterdi
.Yoı·. 

Ankara, 18 (Hususi) - İcra Vkilleri 
Heyeti bugün sant 15.30 da Başvekil Dr. 
Refik Saydamın reısliğinde başvekilet
tc toplanarak saat 18.15 e kadar müza
kerelerde bulunmustuı·. 

-+
LADOGA 
Sahillerinin tahkimi 
Brüksel, 19 (Ö.R) - So\'yet kuman-

danlığı bütün Kareli bcı:zahmı \•e La
dogn gölü snhille.rini tahkime karar ver
miştir. 

Yine Alman tayyareleri 
O:ılo, 18 (Ö.H) - Dün Norv~in Beı·

gen linıamııdaki hava dafi bataryaları 
liman metinden g~n ve ALnan olduk
iarı tahmin edilen iki tayyaı·eye ateş a~
mışlardır. 

r:~~--............. ~;;~ ................ , 
! ayyare Sinemasında 
İ\:· l.EFON 3646 

J hartad.. L- • •• •--:•-- b • b .. ,,,_ c·ı · ld ~ .. n :1.1erı gOSl.C.l:Ul:U ve " scııcnuı en ufua" ı mı o ugunu 
( ~eclmlerin t.Mikinde bulunan ve 

llıpcr ıo Argentina'nın Türkçe Sözlü 

Av·ş~ğ· E ı~:::~:ı~= 
$ar kılı 

- UAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ve iktısadi mahfillerinde Finlandiya 
sulhünün elemli akisleri gün geçtikçe 
daha şiddetli hissedilmektedir. SalAhi
yettar şahsiyetler Moskova sulh mua
hedesile Skandinavyanın anahtarlan 
Sovyet Rusyaya \·erilmi olduğunu ka
bul ediyorlar. 

Afton Bladet gazetesi diyor ki: 
cSovyetler bugün M08kovaya hare

ket eden Finlandiya heyeti ile yeni ti
caret muahedesinin müzakcre.ctlni yap. 
malda iktifa etmiyecekler, taleplerini h
veç ve Norveçe 1ovcih edeceklerdir. 

-+-
Alman yanın Moskova 
elçisi Molotol $Heline 
bir ziyalet .erdL 
Moskovn, 18 (A.A) - Almanyanın 

Moskova bliyUk elçisi kont Vonder 
Schulenberg dün gece B . Molotof şere
fine bir ziyafet \•ermiştir .. Diğer taraf
tan öğrenildiğine göre B. Molotof diln 
Litvanya elçisi Natka\•ldiusu kabul et
miş ve kendisi ile iki memleket arasın
daki meseleler üzerinde hlr sant kadar 
görUşmU.şfür. --·-Belclka hududunda 
iki lnıiliz askeri 
Bı·üksel. 18 (Ö.R) - Monteınel civa· 

l'llıda iki İngiliz askeri ynnlı"lltkla Bel
çika hududunu geçtilderindı:>n silil.hlan 
rılınınıs ve te<:.rit edilmi.slerdir. 

. .. 
ITALYA. iNGiLTERE 
TiCARETt .•. 
Berlin. 18 (Ö.R) - Nim rt-~ıni İtnl

) nn •Curnalc· Ditalyn P gazete.si harbin 
ta mdnn bed İtalya \'e İngiltere ara
sında mal mühadeiesiniıı sıfır derecesi
ne inmek ÜZt'rt• olduğunu \'e bundan 
ancak fngilterenin mel'ul olduğunu ya

ı 

TURIUYE ·ALMANYA 
TiCARETİ 

Berlm, 18 (Ö.R) - Almanyadaki 
Türk ticaret odası, iki memleket ticare· 
tinin inkişaEı için bazı teşebbüslere gi
rişmiştir. İki memleket ticaretine Anz 
olan durgunlu:1un yakmda gt!n~ bir ti
cari faaliyetle önüne geçileceği Umit 
diUyor. 

İTALYA:N ·RUMEN 
GORUŞMELERt 
Biikreş, 18 (Ö.R) - Bir kaç günden 

~eri baz.ı ıni.işkülAta uğramış bulunan 
Italyaıı - Rumen anlaşmıL'>l iyi hir saf
haya girmiş bulunmaktadır. 

. - -*--
. ıs tan bul da heyelan 
Istanbul, 18 (Hususi) - Modadaki 

hyelan devam t~iyor. Gece yağmur
lardan kayan toprağın oldukça bü
yUk bir kısmı koparak güliiltü ile 
denize yuvarlanmıştır. 
İhtiyati bir tedbir olmak üzere ci

\•ardaki iic e"· tahliye edilmiştir . 

-*-/tal yaya •evkedilecek 
zahireler için 

RASTAUAI•'I 1 tsct SABİFEDE 
ı·et ve sanayi od:ı:.ına ve Yunan 
konsulosluğ~.ııa ıııüracaatlt• ıııaı U · 

zatta buluııımışlardır. Yw1an vapur-
lan da kontrol limnnlarına giderek 
orada beklemek veva mahsuliln mü
sadcre~i gibi bir · vaziyete maruz 
kalmamak için yüklerini aldıklan 
halde hareketlerini tehiri münasip 
görmüşlerdir. 
illl!iliZ konsolosluğundaki kontrol 

eksperi hu nıabsuller için kontrol 
vesikası vereceğini beyan etmiş, fa
kat hndisr henti7. hnlledilmemiştir. 

- :as X:Q W! j 

ts ·oN HA·.B 'E :R 
. i-·.· . .. .. ;. . . . . . . 1 ;..;.: , 

• 

Vergi zamlarına ait la
yihalar M. Meclisinde 

--------~------~.x----------------~ 
Ankara, 18 (Telefonla - Bütçe açıiını kapatmak için zam yapal

mas\ tekarrür eden vergilere ait kanun layihaları bu hafta içinde mec· 
lise verilecektir, Buğdayı koruma, ~ker, istihlak vediğer buı vergiler
le muamele vergisi, zam yapılacak vergilerin dışında bırakılmıştır. 

Fransız ·kabinesinde 
--------------~-i~.x~--....... ~--~--~~ 

iki nezarette tebeddül olacak 
Londra, 18 ( ö.R) - - F rıınsa reisiciimhuru B. Lebrön bugün 

ba~ekil B. Daladyeyi kabul etmi~ ve kcndieile bir saat kadar görü~ 
müştür. Bu mülakat hakkında hiç tafsilat verilmemiş ise de kabinede 
bazı değişiklikler yapılacağt hakkında ortaya çıkan şayialarla alakadar 
görülmeklcdir. Böyle bir tebeddül reieicümhurun rnuvaffakatiııe 
bağlı olduğundan bu tahminler hakikate yakın görünüyor. 

B. Daladyenin ayan meclisi gizli celsesinde ittifakla kazandığı iti
mad reyi başvekillik mev'küni mühim mikyasta takviye etmiş ve kabi
nenin en yük.sek bir teessür derecesini haiz okluğu kanaatini Fransız 
milletine verecek şekilde deği§iklik yapmak imkanını vermi§tİr cDeyli 
Telgraf» gazetesinin Paris muhabirine göre kabineye iki yeni nazır 
alınacaktır. Bunlardan biri halen başvekil tarafmdan idare edilmekte 
olan hariciye nezaretine, diğeri yeni tesisi düşünülen istihbarat neza
retine geçecektir. B. Daladye son günlerde bir çok gözde siyasi şahsi
yetlerle vaziyet hakkında görü~mekle beraber kabinede yapılacak de
ğişildik hakkında kat'i taahhüt altına girmemiş, sadece bunun imka· 
nından bah11etmittir. 

lrlanda Başvekilinin bitaraflık 
beyanat hakkında verdiği 

~4x---------------~ 
.~lin, 18 (ö.R) - cNevyorlc Tayınin gazetesinin Ooblen muha

biri lrlanda bqvek:ili B. Dövaldra ile yaptığı bir mülakatı bildiriyor. B 
Dövaldra ezcümle ıunlan .öylemiıtir: 

lrlandanın bitaraflığını muhafaza etmesi için hiç bir sebep yoktur. 
lrlanda bitaraflığı ihlal edildiği tüdirde onu muhafaza ve müdafaa 
için lazım gelen bütün tedbirleri almı§tlr. İrlanda halkının, adtmil 
partilerin terviç ettikleri bu 11iyaaetten vazgeçmesi ihtimali yoktur. 

B. Ruzvelt'in arzu 
ettiğ~ büyük sulh 

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

Londra, 18 ( ö.R) - Ruzveltin hıriatiyanlar cemiyetindeki nutk& 
lngiliz matbuatında alü.ah te(sirlere sebep oldu. Bilhassa su sözler iti
nalı bir tetkikten geçirilmi~tir. 

Ruzvelt:«Neticeai zulüm, açhk veya gaddarlık. olan, masum insanla
rı tecrid kamplarında hürriyetlerinden mahrum eden bir sulll çok de
vam edemez. Küçük milletleri istiladan lmrtarmıyan, kuvvetli ~om§U
larının daimi tehdit korkusu altında yaşatan bir sulh, eağlam bir eaaa 
teşkil edemez. Uluhiyete inanmıyan, milletler ara&ında kardqçe tef
riki mesaiyi temin etmeyen, insanların kardeşliğini tımımıyan bir sulh, 
hakiki bir ıulh olamaz» demişti . 

Taymis, chakiki sulhu izah eden bu sözler arasında müttefiklerin 
kabul ctmiyeceJderi bir §CY yoktur. Fakat Ruzveltin devamb vaziyeti 
sulhR mani saydığı telakkiler nazilerin hayat düsturlandır ve Hitlerin 
siyasetinde temel vazifesini görmektedir» diyor. 

Nevyork T aynı is de ~öyle yazıyor: 
cHiç şüphe yok. Ruzvelt hakiki bir sullıun iltizam ettiği esaslar hak

kında Amerikan milletinin hissiyatına tercüman olmuştur. 

Lord Ha lif aks 
~.x---------------~ 

Çeklerin esaret yıldönümünde 
vadetti garantı 

----------~.x------------
Berlin, 18 ( Ö.R) - Lord Halifaks, Bohemya ,.e Moravya üzerinde 

Alman himayesinin tesisi tarihinin yıldönümünde söylediği nutukta 
Çek milletine garanti vaadinde bulunmuştur. Bu yeni İngiliz garantisi 
~k matbuntınca şiddetle tenkid ve reddedilmiştir. 

Pragda çıkan cÇeski Slovo:. gazetesi şöyle yazmaktadır: 
cHer ne bahasına olursa olsun, bizim milletimizin derdine bakmak 

isteyen garbi Avrupa devlet adamları yanıldıkları gibi Lord Halifaka 
da yanılıyor. Allah Çekleri bundan muhafaza etsin. Biz tecrübeler ge
çirdik ve kendi işimizi bakmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. 
İngiltere ve Fransanın yardımından memnuniyetle istinlc:af etmek iste
rı7.. :. 

«Lidov Liati» gazetesi de şunları yazıyor : B. Halifakı. tarafından 
yapılan beyanata vereceğimiz cevap kısa ve kat'idir. 1938 de garp 
devletlerinin ihaneti hiç bir vakit unutulamaz ve bu tecrübe her za
man için muteberdir. Aynı tecrübeyi bizden sonra Lehler ve Finler de 
geçirmişlerdir. Artık bu bizim için kafidir.» 

·Belçika Hariciye nazırı 
----------x.x-------------

Amele 
bir 

t eş kil atına hitaben 
nutuk söyledi 

----~---x.x-------------
Paris, 18 ( ö.R) - Belçika hariciye nazırı B: Sbaak Verubyi şehrin

de amele sosyalist teşkilatına hitaben bir nutuk söyleyerek demi§tir ki: 
Bitaraflık noktai nazarında komşularımızda :.r.amanında i~tirak etmif 

tir. Fransa ile İngiltere, sonra da Almanya arazimizin tecavüz edil
mezliği hakkında bize teminat verınişlerdi. Bitaraflık siyasetimiz alta 
aydan beri bizi harpten esirgemiştir. İstikbalde de aynı tesir olacağını 
kuvvetle ümit ediyorum.> 

Hariciye nazm bundan sonra memleketin inşesinden , seferberlikten. 
işsizlikten ve bazı mıntakalar ahalisinin tahliyesinden bahsetmiş ve 
komunistlerin faaliyetini takbih ederek bunlara kar ı alınan tedbirlerin 
haklı oldu2unu ızöstennistir. 



___ ,. ... 
SAHiFE 4 YElfl A.SJJI 

Brenner mülakatı dün Ankara ,..Radyosu [ e o R SA'j 

vuku buldu .. DALGA VZVNLVCV VzüM 
BUGUN 446 M. j. Taranto 
--+-- 228 Avni Meserretçi 

11 75 15 50 
13 50 15 

~~~~~~-x*x~~~~~-
1139 m. 183 Kca./120 Ww - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

ıe~li~ neşredilmiştir: 
h .nüçc,:e Führcr bu ı;abah Brcnner
«le Dü~ııin hususi ,·agoımnda iki bu
'-"nk saat siiren samimi bir muhaverede 

u1unmu lardır. Görfü~mcde Kont Cia
n«ı H nazır Fon Ribbentrop ta hazır 

Jiu)unmı lardır •.. • 
P<ıris.1 S (Ü.R) - Brcnnerdc Musso

lini \'e Jfitlerin cenubu ~rki A\'rup:ı 
m~clelrrini de giirÜ'itüklcri tahmin olu
nuyor .. Bc.rlin - Roma mih,·cri bu me\'
:zuda ;uddiyctlerle karşılaşmr.ıtır. 
• l3rennerde cenubu sarki Avrupanın 
~vlaşılması için görüşmeler yapılırken, 
'2\Jılklnya bu havzado ya.şıyan milletlere 
l0rşı hakiki hüviyetiyle göriinmemeğe 
mışıyor. 

'.noınanyaya ve YugosJavynya teyit 
f!dilen teminatlar, bu memleketlerin 
gôz.lerini boyamak iç.indir. Fakat Fran
f!ız siyasi mahfıJJerinin kanaati, şudur !J. arkın hakiki sulh temiruıtı bir ta
raf tan Ankara paktına ve diğer taraf
tan ıniittefiklerin Suriye ve Mısırda ha
ur)adıklan Veyrand ve Vavel orduları
n,, dayanmaktadır. 

F~C"r müttefikler bu ha:urlıiı yapma
"' olsalardı, Berlin tuyilderindc bu
rünkii kadar ihtiyatk~r olmak liizumu
... du mıyamu .. 

bildiriliyor : Hariciye nezareti memur
ları tarafından hiç bir tefsir yapılmış 
olmamakla beraber, iyi haber alan mah
fillerin kanaatince Hiller - Mussolini 
mülakatı İtalyanın Almanya tarafına il
tihakından ziyade sulh lehinde bir Al
man jestidir. 

Va.şingtonda zannedildiğinc ,göre hu 
ınül5katta D. Hitler B. Mussoliniye Al
manyanın son sözünü söylemiş olacak
tır. 

Brüksel, 18 (Ö.R) - Havas ajansının 
istihbarına göre Hitlerle görüştiikten 
sonra Ronınya nvdct eden B. Mussolini 
.son defa olarak Amerika hariciye müs
te~~ırı B. Velsi kabul edecektir. 

Alman gazeteleri mülfilcatı sabah ilk 
rahifelerinde, fakat tefsirsiz olarak, bü
vük hnrflerle haber vermişlerdir. 
- Londra, 18 (Ö.R) - Romadan Röy
tere bildirildiğine göre Mussolini Bren
nf'r mülakatından ayrıldığı zaman çok 
düsünceli idi ve Kont Ciano ile müte
madi şekilde görüşüyordu. 

ffitlere gelince, Alman devlet reisi 
mülllitm neticesinden pek memnun 
olarak ayrılmış sayılamaz. 

B. Mussolini ffitlerin yaptığı teklif
lere Romaya dönüşünde kat'i cevabını 
J?önderecektir. Bu sulh teşebbüsüne 
İtalyanın muvafakat etmiyeceği kuv

T. A. Q. 19.7-1 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

T. A. P. 31.70 m. 94&5 Kes./ 20 Ww. 

l3rüksel, 18 (Ö.R) - Vaşingtondan ı vetle uınnediliyor. 

12,30 Program ve memleket ııaat 
ayarı 12,35 Ajan" ve meteoroloji haber
leri 12,50 müzik Çalanlar: Reşat Erer, 
Vecihe, Cevdet Kozan. Okuyan: Mu
J:affer llkar 1 - hüzam peşrevi 2 -
Ahmet lrsoy hüzam şarkı {Halırında 
kalsın) 3 - Ahmel lrsoy hüzam tarkı 
(Tazelendi tabu iılem) 4 - Rakım 
hüLam (Atkın bana bir gizli elem ol
du) 5 - Sel Pınar hüzam ~arkı (Aşkın
la sürünsem) 13,15 müzik halk türküle
ri Aziz Şenses ve San Recep 13, 30, l 4,-
00 müzik: Hafif müzik (Pi.) 18, 00 
program ve memleket saat ayarı 18,05 
müzik oda müziği (Pi.) 18,40 konuş
ma (Çiftçinin eaati) 18,55 serbest ııaat 
19, IO memleket ııaat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri 19,30 müzik Del
lalzade lsmnil efendinin hatırasını taziz 
için merhumun eserlerinden mürekkr-p 
program. Ankara radyosu küme .ea ve 
saz heyeti. idare eden: Mesut Cemil. 
20, 15 konuşma (ilttıııat ve hukuk saati) 
20,30 müzik: Fasıl heyeti 21, 15 müzik 
küçük orkc.tra (Şef: Necip A~kın) 
1 - Nielsen Maıkarad komik operasın
dan lspanyol danslan .l - OHenbach 
Musette ( onyedinci asır dans havası) 
3 - Schubert Moment Musıcal (fa mi
nör) .of - Adolf Eck~tein: Mayıs ayın
da (Muhtelif parçalardan potpuri) 
5 - Weber: Mozaik, No. 1 6 -joh. 
Strausıı: Bu nağmı-ler seni sarsın, ey 
dünya (vals) 22, 15 memleket saat ayn
ra, Ajans haberleri Liraat, esham - tnh
vilat, kambiyo - nukut bouası (fiat) 
22,35 mürik cazbant (Pi.) 23,25,23,30 
yarınki program ve kapanış. 

~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankara yardım-
iaşma p;lktı 

- fiAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
mevzuu olmuştur. ve bala müznkere 
mevzuu bulunmak.tadır. Tabiidir ki. Bu 
müzakerelerde ııua1in ikinci kısmında 
telmih edilen ihtimal de gözönünde tu
tulmaktadır.> 

Mebus tekrar ıunu da sormu,tur: 
• lngilterenin Yakın ~rk başkuman

danı ile cenubi Amerika birliği başvekili 
general Snut3 arasında Mısırda cr.reyan 
etmekte olan müzakerelerde Türkiye 
bükümetinin mümessilleri de iotirak et
mekte midir?> 

B. Bu ti er şu cevabı verm~tir: 
•Türkiye ile i11ti3areler vuku bulduğu

n~ ve temasın muhafaza edildiğini ııöy
ledım ve tekrar ederim .. 

Pe~tc - Magyar Neınzet gnzeteai 
Belgrad muhabirinden telgrafla aldığı 
l>ir habere atfen ıunları yazıyor: 

«Yakın ,arkta garip biditeler cere
yan etmektedir. Avnıpa matbuatı, Ya
lun şarktaki kuvvetlerin her an harbe 
l.azır bir halde beklediklerini yazıyor. 
Buna makabil Sovyet diplomasisinin 
An.kara mümessili Türkiye hariciye ve
kilini ziyaret ederek, Orta Şarkta Vey
gand ordusunun takviye edilmesi lı:ey
rıyetinin Moskovada hiç bir zaman Tür
lüyenin So"Yet Rusya aleyhine bir ha
rekete geçec:efi ıeklinde tefsir olunma
dığını söylemiftir. Sovyet maılahatgÜ· 
ıan, Saraçoğluna, Moskovanm Türkiye
,e l&UJı cöıterdiği itlınatdan babsetmİf 
n Yakın fU'ldaki faaliyetin Türkiye 
cephesinden Sovyet Rusya aleyhine bir 
l.aurlık olmadığınm Türkiye tarafından 
beyan edilmesin.in Mnskova için kafi te
minat olacağuu da ilave etmiftir. 

Bir Balkan diplomatı Yakın ~rk va
ziyetini şu §ekilde izah etmektedir: 

- Sovyet Rwıya, Yakın şarkta bir 
biidise çıkarmaktan çok çekinmektedir. 
Çünkü; Sovyetlerin Yakın şarkta bir 
harbe girişmelerinden hiç hir menfaatle
ri olmadığı gibi, Stalin de hiç bir suretle 
harhc tnraftar değildir. Yakın şarkta bir 
harp çıkmasını yalnız Almanya ar:zu 
eder. Bunun da st-bebi basittir. Bu tak
dir<Je müttefiklerin kuvvetleri ikiye tak-
11im olücnk ve Almanyanın garp cephe
sinde bir az rahnt nefes alması mümkün 
bulunacaktır. Stnlinin, doğrudan doğru
ya memleketinin menfaatlerini olakndar 
etmeyen sebepler yüzünden böyle hü
yiik bir macernya atılmak istemiyeceği 
muhnkknktır. 

Balkan devletlerinin hükümet mer
k %. !'.'rinde h"sıl olan kanaate göre, ha
di t-lr1in sıklet merkezi yine garp cep
hesinde büyük mücar!denin başlıyacnğı
mı il.tim~i vcrilmektrdir. 

Vatikandan evvel 
- BAŞTARAl•'I 1 inci SAYFADA -
göre iki Skandinav hükumetinden Sov
yet Rusyaya bazı serbest liınnnlnr tah
sis etmeleri riı•a edilecektir. Bu liman
lar henüz tnsrih olunmamıştır. 

Helsinki, 18 (A. A) - Sovyetlerc 

tcrkedilen ara1.i halkı Sovyetler gelme- ._•••••mı•m!.!ii1Cı?P:ll%::D!•DD "'!' ili! IK B &;;;zt iMA» 
den evvel meskenlerini tahliye etıniye Birinci ~anı( Mütahassı~ 
hararetle çaJı.şmaktadırJar. Fin makam
ları halka yardım etmekte iseler de yol
lnrın ve tren hatlarının kalabalık ol
ması yüzünden tahliye işleri büyOk güç
lüklerle yapılabilmektedir. 

Fin kıtalnrı Kareli cephesinden ve 
Hangocden kararlaştırıldığı veçhiJc 
giinde 7 kilometre geri çekilmektedir
ler. Sovyctlerin vaktinden evvel Viborg 
mıntakalarını işgal etmeleri yollarrlaki 
kalabalığı arttırmaktadır. 

Civar mıntakalarda bir çok şehirler 
tahliye edilen halkı misafir ehneyj ve 
ilk 1.amanlar için iaşesini temin etmeyi 
teklif eyleınektedirler. 

Helsinki, 18 (A.A.) - Müşahitlerin 
si)y]P.diklerine göre Hangoenin Sovyet
lere kiralanması büyük müşki1fıh mu
cib olacaktır. Çünkü kara yolu ile tran
sit hakkım istememiş olan Sovyetler de
niz Uslcrile irtibatı temin için yalnız 
deniz yolundnn istifade ed bilecekler
dir. 

Bu hal bilhassa şiddetli kışlarda Fin
landiya gölü tamamile donduğu zaman 
miinakalfıtı imkfınsız bir hale getirecek
tir. 

F..sasen Hangoe rejimi tnmamilc tes
bit edilmemiştir. Yalnız bu Ussün 30 se
ne müddetle kiralandığı ve bu mesele
nin 19 Martta Moskovada Sovyet hiiku
mcti ile Passikivi arasında göri.işüJece
ği tesbit edilmiştir. 

Moskova, 18 (Ö. R) - Sovyet Jrnv
vetleri tarafından sulhen işgal edilen 
Fin topraklarında örfi idare ilan edil
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

Günlük 
pazar 

()sınan Bak kalo~lu 
Ticnrcthnnesini gcnişleteı·ek Pcşte
malcılarda Mimar Kemalettin cad
desinde 72 No. ya nakletmiştir. 
Tnnı çile keten iplil )erinin biitiin 
numarnlarmı her cin sofra takım 
\'C örtiileri, lı:l\'lu, bornoz ı:ar§aCları 
\"C dokuma çe~itlerini burndrı U<'U7.a 

hulabilirsiniz. 

.......... ~?.;;;.~!. -::. ~~ ... {1~U •.••.•.• 

Ur. hemır Ali 
KAMÇIOGl..11 

Cilt ve 'fenasül ba!'ltalıkltm 
Vt: 

1-.:lektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

lzrnir - Elhamra Sincma.-.ı ark11smda 
Sabahtan ak1ama kadar lıa'!tulannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

fll'//)fZl!)/J:}!,7.;.;LY7;,(77,L"'/.Z/,Y'XZZ!/72J 

Diş Tabibi 

Hatice Azra 
l.Jemıredi 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer· 
kez bankası arkasında) 88 numara-

1 
da hususi muayenehanesinde hasta· 
larını (tatil ~nlcri hariç) her giin 
saat ondan 12 .)C, fü:ten altıya kadar 
kabul eder .. 

iı:mmııı ___ TELEl<.ON: 3287 
,Wl+H ıaw 

DOKTOR 

Vefik Ağar 
Askeri Hastane 
DOGVM VE KABIN 

HAS'J' ALJKLARJ 
Mil'J'AHASSJSJ 

Her ~ün ikinri Reyler sokak No. ~ 
79 da .. Çnrşanıba !:ıltirlcrc meccanen ~ 
~~~i'1*"'E«'~'3 

Tijrkıye Zıraat Bankası Çeşme A iansından: 
Senet 
No: 

41 

41 

41 
25 
~4 

84 
58 

ı;B 

2fl 

13 

14 
14 
14 

Gayri 
Borçlu isıni Mevkii 

Hüseyin Ö7..soy Bağlar 
ara:ııı 

~ » Bahçe 

.. > 
arası 

Tabak yeri 
Kuş yeri 

Bahçe 
Must;:ıfa Vural 
Hemziye Tiitüncü 

Mustafa 

rıra!!ı 

» > 
Tütüncii Birgide 

Çiftlik bu11:azı 
Karn kuyu 

Bohce 

fvi.,,hmet Altay 
ıua~ı 

Bovahl-

» 
Çakmak yeri 

Kara kuyu 
Çakmak yeri 

menkulün 
Mesahası 

4 140 

10 350 

10 350 
8 666 
2 990 

5 520 
5 980 

4 600 
2 940 

9 388 

4 600 
J 910 
5 520 

Kıymeti 
llUDUDU Lira 

Şi: Leyla gar: kendi ce: hususi yol~= yol 62 

Şa: gar: şi: yo) cenup: Halil 202 

Şa: dre ga: yol §i: Mustafa Çelebi 45 
Şa: yol ga: Baburi ~i: Pıra§ko ce: Yani Toleto 93 
Şi: Papuşcudaki gn: Yani ce: Yakomi 
şarkan: hususi yol 
Şa: Hasan ve kabasnkal ga: Kostantin 
Şa: Ahmet ve Süleyman ga: Ali şi: Hasan 

20 
20 

cenuben: Es'ade 32 
Şa: yol ga: Ali ve Mehmet ~i: dere cc: fu,adc 5 5 
Şi: Papuşcudaki: ga: Nebi ce: Diyakodimi 
şimnlen: hususi yol 
Şa: Ali Knptan ga: yol şi: Şerife ce: şösa. 
yolu 

Şa: yol ga : cebel : şi Şinasi C: Ömer 
Sa: Manol ga: Dimitri ıi: dere C: kendi 
Şa: E.'f,ade ga: Dimitri şi: kendisi ce: Ömer 

30 

1o1 
45 
20 

K. 

50 

.so 

00 
95· 

00 
00 

so 
00 

50 

75 
00 
00 

ve katibe 37 75 
T .. C. Ziraat bankası Ce~me ajansına borçlu yukarıda isimleri yazılı borçluların hiza1arında gösterilen 

,;.ıyrı menku.~e.ri 13(3/940 tari~inde başlamak ve ilk ihalesi 2/ 4/940 Salı günü saat on be§te ve on gün 
~onra dn k~t ı ıhalesı yapılmak 11zere satılığa çıkarıldığından isteklilerin mezkfır tarihe lcadar ~ 1 O temi-
nat akcnlarılc bankaya müracmıtları ilan olunur. 93 1 ( 491 ) 

317 E.5naf Bankası 
144 M. Beşikçi 

10 75 16 
10 50 16 

132 A. Papağno 
118 N. Üzümcü 
106 P. Klark 

73 Öztürk 

11 12 75 
l4 375 15 25 
14 25 15 
ll 12 25 

79 H. ve Mehmet 
68 A. R Üzümcü 
48 S. Gomel 

12 15 25 

47 M. İlyazen 
33 Mustafa Şeker 
28 Salamon Kol. 
18 Alyoti bira. 

13 25 13 25 
15 50 15 50 
11 75 15 50 
13 5() ı:ı 75 
12 12 
12 12 

8 Hilmi Servili 
1893 Yek\ın 

14 5() 14 50 

!>32596 ! Dünkii yekfuı 
534489 } Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. ıo 
No. 11 

17500 kilo ~ytİAyai'J 

ZAHİRE 
25 ton Su.o;am 

105 balya Pamuk 

43 

9 50 
11 25 
12 '15 
15 50 
1'1 50 
.ta 

Para Borsası 
CÜMllURlYE'r MERKEZ BANKA.Si 

KLEARİNG KUBLARI 
Sterl.iJlıten ıayriai bir Türk liruınm 

mukabilidir_ 

Sterlin 

Sterlin 
Dolar 
Bclga 
Fransız frangı 
Pczetas 
Florin 
~sviçre Frangı 
Jsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
L>in.:ır 
Leva 
J.ey 
Rayşmnrk 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Fcngü 
FF.SERBEST 

Satış 
524 

Sab~ 
~24 

76.81 
4.526 
33.64 

7.442 
1.4459 
3.4244 
3.2217 
3.379 

23.09 
35.22 
64.44 

92 
1.97 

15.20 
103.97 

4..2159 
36807 

~ 
521 
Alı., 

521 
'1'1.26 
4.553 
33.84 
7.465 
l.4545 
3.4445 
3.2407 
3.400 

23.20 
35.40 
64.83 
92 
1.98 

15.29 
104.50 

4.23'73 
3.6984 

38.42 

JZMIR 2 NCI iCRA MEMURLU
GUNDAN: 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇJK ARITIRMA iLANI: 

Açık arttırma ile pRraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Ahşap ev. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
ııolrnğı numarası: Faik paşa mahallesi 
Karakapı sokak 1 767 ada 9 par~el ve 
97 taj nolu: 

Takdir olunan kıymet: 600 lira. 
Arttırma yapılacağı yer. gün saat: 

25/4/ 940 erşembe ııaat 14 de lzmir 
ikinci icra dairesinde. 

1 - lşbu gayri menkulün arttırma 
prlnnmesi 15/4/940 tarihinden itiba
ren 40/14654 no ile ikinci icra dairesi
nin muayyen numarasında herke!lin gö
rebilmeııi için açıktır. Jlnnda yazılı olan
lardan fazla malumat almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 40/ 14654 doı1ya 
numara!!ile mı-muriyetimiLe müracaat 
etmt-lidir . 

2 - Arttırmaya i,tirak için yukarda 
yazılı li.ıymetin % 7, 5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. ( 12.ıf) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
nliikadnrlnnn ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren yfrmi 
ı:;iin içinde evrnkı müsbitelerile birlikte 
ınemuriyetimize birdirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu ııidlile !!ahit ol
madıkça satış hedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya İş· 
tirak edenler arttırma şartnamesini oku· 
mu., ve lüzumlu malumat almış ve bun
lan tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen ı:amanda gayri
menkul üç defo bağnldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmıız veya satış isteye
nin alacağına ruchanı olan diğer alacak
lılar bulunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklıların 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit ve on 
be§inci günü aynı saatte yapılacak art
tırmada, bedeli sat~ iııteyenin alac.ağına 
ruchanı olnn diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin ediJmiş alacaklıları 
mecmuundan fazlaya çıkmıık şartile, en 
çok ıırtlırana ihale edilir. Böyle bir he· 
dt-1 elde edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse df"rhal veya verilen miih
lct içinde parayı vermez_<c ihale kararı 
fel!holıınarak kendisinden ev\'el en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olurııa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş giin müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
% 5 den he~ap olunac.ak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmakaı
ı:ın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde ( 1 33) 

Evııafı yukarıda gösterilen e"\' 
25/4/940 tarihinde ikinci icra memur
luğu odasında işbu ilan ve gösterilen art
tırma şartname<tİ dairesinde satılacağı 
iJiin olunur. q15 ( -493) 

19 MART 

···-= ················•······•·•·•··••·•····•······································•••• ' 

~ Devlet Demir Yollarından .J 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Benzin alınacak 
' D. D. Yolları 8 ci işletme komisyonundıt11' 

idaremiz ihtiyacı için 10,000 kğ benzin şartnamesi veçhile !lıttl~ 
alınacaktır. Açık eksiltmesi 25/3/940 Pazartesi günü saat 1 S d~ A 2 
sancakta işletmemiz binasında yapılacaktır. lstek1ilerin ( 164) lı~ı. 
kuruş M. teminat makbuzile muayyen vakitte komisyonumuza F 
meleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. Muh"1" 
men bedel 2187 liradır. 10, 13, 16, 19 811 (443) 

Göz taşı alınacak 
D. O. YOLLAR! 8 CI JŞLETME KOMJSYONUNDAN: 

ldaremiL ihtiyacı için ~rtnamesi veçhile 15.000 Kğ. göz ta~ı açık eksilt111' 

•uretile salın alınacaktır. ihalesi 28. 3. 9-40 Per~mbe günü saat 1 S de AJ,-11" 
cakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3300 - 3750 lira olup M. teminatı 281 lira 25 kurut'"" 
lıteklielrin tayin olunan vakitte M. teminat makbuzlariyle komİşyona gelııı" 
leri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

12 15 19 22 839 (8S6) 

Pistonlu tulumba (dizel) ve tahrik 
motörü alınacak 

D. D. YOLI~ARI 8 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: • _:ıı· 
Jdaremi:ı için 2 adet pistonlu tulumba tahrik motörüle beraber açık elP" 

-iri• 
me suretile aatın alınacaktır. ihalesi 29. 3. 940 günü eaat 15 de AlsaPC-

i~letmemiz binasında yapılacaktır. 

Beherinin muhammen bedeli 2300 lira olup Hıtcldilerin H5 liralık M. ır 
c:..r1' 

minat makbuzlarile tayin olunan vakitte kom~yona gelmeleri lazımdır. -r-) 
namesi işletme kaleminde görülebilir. 12 15 19 22 840 (855 

Ala cıns karton bitüme alınacoh 
D. D. YOLLARI 8 Ct tŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

11 
idaremiz ihtiyacı için aşağıda mikdar ve cvsah yazılı ala cins karto 

bitüme açık eksiltme suretile .satın alınacaktır. ihalesi 4/4/940 per 
~cmbc günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında komisyonum1lıc' 
yapılacaktu. 1 

Mecmuu için muhammen bedel 3360 lira olup isteklilerin tayin ° "i 
nan vakitte 252 liralık M. Teminat makbuzlarile komisyona geJrneJer 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

Kğ.hk J 00 - Rulo Ala cıns Karton Bitüme 26. 
IOO - » > » > > 30 > 
1 ()() - l> » l> » > 40 > 

16, 19, 22, 26, 899 (481) 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~___.,,,-

lzmir defterdarlığından: 
Bucada berber Ali Rizanın köyler servisine olan kazanç vegisi bO~ 

cu için mumai!eyhin tahtı tasarrufunda bulunan Sucanın yıkık ke111). 
mevkiinde 4 dönüm miktarında ve 60 lira kıymetindeki bağı ile bB 
pazara mevkiinde bir dönüm ve 30 lira kıymetindeki zeytinliğin ı,eşt; 
bir hissesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz ediler\ 
vilayet idare heyeti kararile 21 gün miiddetle müzayedeye çıkllfl 
mıştır. 

Talip olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat 1 5 te Vilayet id3fl 
heyetine müracaatları ilan olunur. 12 19 26 833 ( 45 l 
~~~~~~~--,-~~--~~~~~~~--:__...-: 
JZMJR 3 NCO fCRA M&\1URLU

CUNDAN: 
GAYRI MENKUL MALLARIN 

AÇIK ARTTIRMA iLANI: 
Gayri menkulün bulunduğu mevki: 
lzmir lsmet Kaptan mahallesi. 
Mahallesi, sokağı, numarası: 
Poyraz sokak 640 metre murabba 

1046 ada 1 parsel ve 4800 lira kıymeti 
muhammineli bir bap arsanın ikide bir 
hisscııi ve yine I~rnet Kapt::.n mahallesi 
Atatürk bulvan 1046 ada 4 parsel 250 
metre murabba 2500 lira kıymeti mu
hammineli arııanın ikide bir hissesi. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, aal: 
lzmir 3 ncü icra dairesi. 
1 - J,bu gayri menkulün artırma 

şartnamesi 30/3/ 940 tarihinden itiba
ren icra daireııinin muayyen numara ın
da herkeııin görebilıneııi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almak isteyenler, ;,bu şartnameye ve 
9 3 7 doııya no: ile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya İştirak için yuknrıda 
yazılı kıymetin ~~ 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olnn iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitell'rile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Alı.si halde hakları tapo sicilile ııabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşmnsın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma sartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan ıonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin % 75-
ni bulmaz veya satı, isteyenin alacağına 
ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup
da bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklılarının mecmuun
dan fazlaya çıkmauıa en çok artlıra
nın taahhüdü baki kalmak şartile on beş 
gün dahn temdit ve on bc.<oinci günü 
vapılacak arttırmada en çok arttırnna 
ihale edilir. Böyle bir bedel t-lde edil
mezse ihale yapılamıı.-: ve ~alış talebi 
düşer. 

6 - Birinci arttırma 19/4/ 940 
tarihine müsadif Cuma günü !'ant 11 de 
ve ikinci arttırma 415 /940 Cumarte~ 
günü saat 1 1 de icra edilecektir. 

7 - Gayri menkul .kendisine ihale 
edilen kimse derhnl veya verilen miihlet 
İçinde parayı vermezse ihale kararı fe
ııih olunarak kendisinden evvel en yük
sek tekliEde bulunan ltimse arz etmi~ 
olduğu bedelle almağa razı olurııa ona, 
ra:LJ olınazııa hemen on bes gün müddet
le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 
ve geçen günler için ": S den hesap 
olunacalC faiz ve diier ~ararlar aynca 

• az ; • DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çonık Jlastnlıklnrı Miitalıassısı 
BERl.iN ve KÖLN ÜNiVEB· 
SİTESİ ~ABIK ASİSTANI ,_ 

Hastalarına ikinci Beyler NulJI t 
zade ~okak 5 No. dn lıer gün 51-' 
birden ~onrn kabul eder. 
TELEFON : 3453 

~ EVİ : 3459-" 
~AW'I lm!lıt!IXC&Zll I uwı»Zil 

DAHiI.İ VE ZÜHREVi ffAS'l'j' 
LIKL.AR DOKTORU 

lsmai Hattı 
Akarçay 

~lcr gün ~nat 13 ten itibaren .• q()ıl' 
lkinri l{ordon (Alman konsal c,JI' 

nesi karşısında) 206 numarada laıP 
rını lmbul eder. tJıl' 

(Çivici hamamındaki muayen 
nesini terkctıniştir) .. 

TF.IXFON : 3458 
.... iHllll!a.Q~iıf111!11'1'JJl!I ..... ,,.. ...... 

DOKTOR OPERATÖI& 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz h~tab~ 

Müwha.cısısı 
Muayenehanesi: Birinci J3ey1et 

No. 42. Telefon: 2310 g'l'J 
Evi: Göztepe tramvay cad. No· 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

PaTİ• lahülteainJen JiplotflJı 
Di, tabibi 

Nesip Doluna 
ikinci Be Jer Numan zade sa::. 

No. 36 Saat dokuzdan itibaren 
Jannı kabul eder. 

=--. ......... 1 .... 13._ ..... --: - -~ hükme hacet kalmaksızın ayrıca '(l)e'J" 
riyetimizden tahsil olunacağı iJill 
nur. 930 ( 489) 
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~----------------------------------------·-------·~ Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIOGENİNE· en birinci kan, kuvvet, iştilıa yaratan ve tesirini derhal göster-:n bulunmaz bir de,·adır .. 

. Grip, nezle, ~nfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENİNE kan v.e .derman haplariyJe 
sırortalayımz .. 
BİOGENtNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsi7Jiği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü

riir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştınr, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliği ve ademi iktida
l'ltt en birinci devasıdır .. · 
.~lOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların defişmesinden müteessir o~azlar. • • 

ÇünkU vücudu her zaman genç •edinç bulundurur ve bu sayede müthiş ikibetlerle neticelenen GRlP, ~le, eOo
tıllta, sıtma ~H hastahklardan komr. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler ~hah, öCfe, a~. birer, sekis 
Yapndan üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu bir 
~ arttmbnalıdır. BE& ECZANEDE BULUNUR .. 

~------------...a--------------------------------1 lzmir Gümrük Başmüdürl~ğünden.: 
Kaplann . Kıymet Sıklet · ' 

A. -- NeY i Marka. No. Lira K. Kilo G. Eşyanın cinıi - . 16() 16 Balya jc 2/1-16 171 96 2271 OQ ' niukav•a 

ISJ 

1 
3 

5 

Kalca 
Sandık 

Sandı le. 

Sa 
Cr 

4310/15 
2159/11 

Am.G 6/10 

50 
360 

9 
1285 

00 
00 
00 
00 

166 
000 

21 
1038 

00 
00 
60 
00 

Levha halinde tazyik cdilmq 
Demir mürettep adi cam kavanoz 
Motörsüz vele8hit adet 18 
Boyalı demir port bagaj 
7n SO den yukarı ipeii havi ipekli 
pamuklu mensucat 

AINO 1675 96 351,6 , 60 ' YEKON ' 
Yukarıda müfredatı yazılı muhtelif eşyadan ıon kalemdeki b~, sandık muhteviyatı ipekli pamuklu mensucat lisans 

U&ulüne tAbi olmak şartile yurt dışına götürülmek ve diğerleride yurt içine olmak üzere 20/3/ 9 .. 0 Çarşamba günü 
~t . l '4 de açılt arttırma ıuretile sabla caktır. Müzayedeye İştİTak edecekler 9 39 yılına ait maliye ünv~ tc.kcreaini 
~ıl olmak ve % 7,5 heaahile nakdi pey akçaıı vermek li.zundır. Müzayede ithalit gümrüiü yanandakı levazım ve 

"-tıı tcrvisi bina11nda yapılacaktır. Muayyen gün ve aaaue iateklaer komisyona müracaatları ilin olunur. 
6, 19 765 ( .. 16) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depo

Senelik. zi~oau 
Yeri No. su Nev'i kira11 T.L. 

Taj 1167 Darağaç Şehitler caddesi. 93 
701I1-A Karataı 9 Eylul aok.ak. 3 
~~~2-B.' c c « 12 

' Karşıyaka Naldöken 1675 inci sok. İS 1 70112-A Karataş 9 Eylôl sokak. 1 O 
7oııı-c.· c , « 14 

~~: /B Osmaniye caddesinde. 37 
9 · Karataı 9 EylUl sokak. 1 14 

23 « c « 136 

Deponun 
7/24 hi. . . 

40.- 6.00 

Ev. t 12.- 16.80 
c 60.- 9.-

Dıvarlı arsa 12.- 1.80 
Ev. 72.- 10.80 

c 150.- 22.SO 
Mağaza 130.- 19.SO 
Ev. 76.- t 1.40 
« 90.- 13.SO 

günü saat ONDA ihaleleri yapılmak U lı.ahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin kiralan 22. 3. 1940 Cuma 
t~re arthrmaya konulmuştur. 

2 
- lateldi olanların hizalannda yaztlı depozito akçelerini veznemize yabrarak arttırmaya girmeleri. 

~ - Müzayede sıraınnda verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolaranı nis
t dairesinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananlarm mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri. 

9, 19 (436) 

Su-, 
ıt •. 
......... 

l 
! 
3 

• $ 
& 
7 
8 

' ıo 

lJ 

l! 

lZlıltR BlRtNCt lCRA MEMURLUCUNDAN: 
GA YRl MENKUL SATIŞ lLANI 

KöyU 

Bulgurca 
c 
« 
c 
c 
( 

c 
c 
c 
c 

c 
« 
« 
c: 
c 
c: 
c 
c 
c 

Mevkii 

Keler köy 
Pilav tepe 
Kızıl mera 
Nazlı oğlu deresi 
Karapınar 

Çiftlik 
Keler köy 
Pilav tepe 
Karapınar 
Kızıl mera 
(Çihlik) 
(Derununda) 
{ ) 

Cinsi 

Tarla 
c 
c 
c: 
fi 

c 
c 
c 
c 
c 

Bir hane bir 
dükkan ve kah
vehan~ ile OD 

13 c c Keler köy 
Cumaovası (Koeakır ve) 

oda 
(Yekdiğeıine) 
(muttasıl 15. 
(hane ve dam) 

Numaruı 

10.11.14.15.16 
12.13.17.18 

28 
27 

31.33 
35.37.65 

43.45.51.53.55 
47.49.57.59 

Gl.63 
67 

41 

14 (Kara ~rvi) Bağ 15 
l.S c c « c c 16 
lg c c c c c 1'1 

..\. _ « c c .. fi • • Bağ ve k.ule! . 18 . . 
~ 1-3 Numarada gosterilen gayrı menk:ullenn 768 hıssedc 696 hissesı 
C -4 -12 Numarada gö::.terilen gayri menkullel'in 768 hissede 580 hissesi 

Tarihi 

26/ 12/ 927 
26/ 12/ 927 
26/12/927 
15/ 11/ 928 

c 
« 
« 
c 
c 
« 

c 

c 

c 
« 
c 
c 
c 
« 

c 

c 

24/4/9Z8 
c 
c 
« 

c 
c 
c 

TAPUNUN 

5.1 

' 7 
54 

54.55 
55.58 
56.!tT 
56.58 

58 
5t 

31 
31 
31 
31 

Cilt 

286 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

c 
c 
c 
fi 

Döni.in\ü 

5000 
• 3850 

1000 
1000 
2000 
3000 
5000 
385@ 
~000 
1000 

2 

10 

17 
8 

31 
16 

n -14-16 Numarada gösterilen gayri menkullerin 3 hissede 1 his.sesi 
olu u gayri ınenkulerden 4 numaradan 12 numaraya kadar olanları (64175) liraya Avukat Nuri Sıtkıya ipotekli l' tarnamı üzerinde de Ziraat Bankasının 2814 numaralı kanuna göre imtiyazlı (16235) lira alacağı vardır. 
tılrn - İşbu gayri menkullerin hepsi birden satılığa çıkarılmıştır. Muhammen bedeli (544225) liradır. Ayn ayrı sa-
3'aJ>tf · Birinci arttırma 20/ 4/94-0 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 10 da dairemizde açık arttırma suretile 

2 •caktır. 

3 - Şartname 30/ 3/!MO tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için açıktır. 
~ - Arttınnaya iştirak için muhammen kıymetin yüz.de yedi buçuğu nisbelinde pey veya milli bir bankanın 
rrı~k8t ~ektubu ibraz edilecektir. ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
nvr~ U} iherindeki haklanm husu~le faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihinden yirmi gün içinde 
&atış ~-~Usbitelerile birlikte memuriyetimize blldirmelt'ri icabeder. Aksi halde haldan tapu .sicilile sabit olmadıkça 

4 ~~linin paylaşma!lından hariç kalırlar. 
lhıt- Bırinci arttırmada yüzde 75 ini bulmazsa arttırma 15 gün daha arttınlarak ikinci arttırma 6/ 5/940 tarihinde 
l'11kıl llatte yapılacaktır. Yine yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanuna göre satış geri bı· 

s "eaktır. , 
li~e;f .Müş~riden yüzde ikl buçuk dellaliyeden haşka masraf alınmıyacaktır. Fazla malılmat almak istiyenlerle ta-

nın 39/ 2697 numara ile memuriyetimize müracaatları ilan olunur. 923 · (492) 

1-Aals FAKÜLTESİNDEN 
DiPLOMALI ' . M Dtş 'f' A.BİPl.ERİ 

Uzaffer Eroğul 

~eınat Çetindağ 
"--~~rını he.r gün sabah saat 9 
~ ··-ıuyarak Beyler sebk Nmıan 
~ ~i ZJ numarah muayene-

l'inde kabul e'lllerler. 
..., 'l'ELl!."'FON : 39!1 

2 1 

Cı lat•nb 1 ZAYİ 
~ 3/ 36 u Haslı:öy nufus idaresinin 
l·~' 63 :.~a kayıtlı olup ve Dıyarba
"'-lı.~ •ldu ~alay ikinci tabur 6 nCJ bö-
'•ılta ..... _ Jgırn 26 1 .. 934 tatihli terhis 
"~ ... ~ . 

1 ı •ıı' . Yı ettim. 
I\ ' ... ııı . 
"ltıtıii ~ alacağım cihetle eskisinin C .•dıiını ilan eylerim. 

l.<f~ Kadınlaz: 2 nci kordon 
•kak 7 noda Hüseyin 

lZMtR BELEOlYEStNDEN: 
Karşıyaka 1869 sayılı sokakta adi dö

şeme yaptınlması yazı işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muha~ 
bedeli 435 lira 75 kuruş olup ihalesi 
20..3-940 Çarşamba giinü baat. 16 dadır. 
Iştirak edecekler 33 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzu ile encü
mene gelirler. 

G-10-15-19 111 ( 426) 

DOKrOR 
Slüeyman Çoruh 

Coc:ulı luutaıdıları 
· rnütahmsısı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
t•tüdünü ikmal etmi~tir. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi ~ Birinti Beyler 

sokak No. 4:?.. 
Ev adresi : Giiztepe kwrak.olu kar

şısında 834/l .. 
TELEFON : %319 

PBBATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

FPansız hastanesi 
OpercıttiPö 

Der ıün öileye War Fnmıs basta· 
neaimle, öileden aonn Birinci Bey· 
ler soblmda.- No. 4L 

TELEFON: Z3lt 

DOKTOR 

Celal Yartm 
!ZJl.tR HEllLEKE2' 

HAS'IAllUİ DAJdl.iYB 
MflrAllASSISI 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürliığünden: 

Keşfi 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Atölye binasının üst kata 3961 7 4 296 00 
Çamaşırlık ve hamam tadilatı 2057 53 155 00 

Alsancaktaki Sağır DiJıiz ve Körler müesecsesi binaaınm altöJye üst 
katı intaıı ile hamam ve çamaftrhk tadili için yukarıda yazılı bedeli 
ke~iflere göre açık eksiltmeye çkarılmıştır. 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin şartname ve projelerini görmek üzere 
her gün sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyon reisliğine müracaat
Jan ve ihalesinin 29/ Mart/ 940 Cuİna günü ~at 15 de sıhhat müdürlü
ğündeki müteşekkil komisyonda yapılacağı ilan olunw. 

14,19,23,28 875 (469) 

Bevoflantla 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müateciri 45 aenelik otelcilik müt~ııı ba1 ömer 
.. tfü Beııgü'dir. . 
Briıtol oteli elli odalı her odada aojuk ve ııcak akar ıulan, banyolan 

e kaloriferi vard11. Dalıili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aaaneörü ve huıuıi lokantası vardır. 

Bütün asri lronforu haiz olan ba otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lstanbal cihetine de nezareti fevkalid~ye maliktir. 
Bütün bu mikemme1iyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi

ecek derec:ede utııt.dlır. Çünkü bu otel Türkiye otekilik müteh .. ueı 
J ömer Liitfü Be.ıpn1n idareaindedir. Bir defa ziyaret ha • • 

dana koyar. Banma için b6tün Egeliler, kendinin tahb itticanncla 
lbulumm otellerde hulupırlar. . ' . 
T. C. Ziraat Bankası 

Jraaual8f taPfld : ım 
Seımaye81: 100.000.000 Türk lirası.. 'aite Ye ajan adedi ~ 262 

Zinll ve Ciaıt ller ..t Butb muamele1eri 

PARA BbdKTblEllLERE 28.800 
tKRAJdYE VERECEK 

Ziraat bankasınd. kumbaralı ve ihbarsı% tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p1lna gfuoe llc
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Urabk 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 58 • 5.000 • 
120 a it • 4.800 • 
119 • H • 3.200 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki pualar bir sene içinde 50 JJradan aşağı d{işm.I· 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde ytlide ZO fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar .senede 4 defa, t E"61. t Blrilld llfılnm, J Mut ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir • 

• .................................. r.-........ ~ 

Turgutlu Belf!diyesinden: 
Keşif bedeli 608 lira 38 kuruştan ibaret yedi eylul sokağının tema

disi olan 1 17 metre uzunluğunda ve 1 2 metre genişliğinde olan yolun 
toprak hafriyatı ve döşeme işçiliği 8. 3. 940 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmu~tur. ihale 22. 3. 940 tarihine 
müsadif saat 2 de Belediye encümeninde yapılacağından taliplerin 
Belediye riyasetine müracaatları. 

IS, 17, 19, 21 885 (474) ·--------..... -----------------·· Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

İZ N 1 R 

bank 
ŞUBESi 

llsbD : BEKLiN 

•••anyada 175 lllbesl mevcuttur .. 

SPERCO VAPUR 
AC:ENTASI _,._ 

ADRlATIKA SOSYETA ANONİllA 
Of NA VİGAZYON!: 

CİLİCİA vapuru 20/ 3/ 940 tarihinde 
gelerek doğru Cenovaya hareket ede
cektir. 

ZARA vapuru 20/ 3/ 940 tarihinde ge
lerek ertesi günü saat 5 te doğru Pire 
Brindizi, Zara, Fiyunıe, Triyeste ve V~ 
ncdik limanlarına hareket edecektir. 
FEDERİCO vapuru 25/ 3/ 940 tarihin

de Cenova ve Riviera limanlarına hare
ket edecektir. 

Cİ'ITA Dİ BARİ Vapuru 26/ 3/ Ne ta
rihinde eelerek İstanbUJ. Pire, N11pe>li 
ve Cenova, Marsilya Hmanlanna t.e
ket edecektir. 

DİANA vapuru 26/3/940 tarlhbtd.e 
gelerek doğru V enedik, Triyesteye ha
reket edecektir. 
ADİCE vapuru 29/ 3/ 94.0 tarihinde 

bek1enmekte olup Cenova, Rivtera li
manlarına har<?ket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trtyeate 
veya Cenovada ŞimaD ve cenubi Ame
n1ca llmanlanna hareket eden ttaıuı 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrtb 
ve Hlndistana hareket eden ILOYD 
TRİY!"SI'tNO anonim seyıisefaln .._ 
keti vapurlanna tesadUf ederler. 

NEERLANDAtsE ROYALE 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 21/3/940 tarihinde bek
lenmekte olup Anvcrs ve Hollanda li· 
mantarına hareket edecektir. 

MEROP vapuru 30/3/940 larihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Amster
dam limanlarına hareket edecektir. 

ROMANYA SEYRi SEFAİN 
KUMPANYASI 

SUCEA VA vapuru 7 / 4/ 940 tarihinde 
gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket c~ektir. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayıstyle n.a..tun " 
hareket tarihlerinin katı olmadıtma ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmak-
mı detifebilir olduğunu ve bu bUIUltllll 
dolayı acenteye bir me9Uliyet teNltUlt 
etntlyecetini muhterem yilk)eyidleria 
kayıt ve i~ etmeleri rica oluaur. 

Daha fazla tafaillt için Cümburb'et 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO npur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIYİER YE 

ŞtlREICASJ ı.rD. 

YAPVR ACENTAll 
ATATÜRK CADDIBİ Rees binam 

TELEFON: 2443 

Lonclra ve Lnerpol batlari için 
piyuanın ihtiyacına göre vapart... 
nmız sefer yapacaklardır. . ......................................... . 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve $ürekbı 

1:}--

AMERICAN EXPORT LİNF.S lNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni
yor .. 

EXPLORER vapuru 22 martta bekle
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlarında 
bekleniyor. 

D. T. 'R. T. • BUDAPEŞT 
RUDAPEŞTE İÇİN 

KASSA motörü 23 martta beldeaiyer, 
ATİO NAVlGATİON COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL A VİV 
PORT SAİD VE iSKENDERİYE 

Serma7e ve ilati;pt akçeli İÇİN 
J7J,JOO,OOO Rayluntal'lı ATID Vap. 25 Marta doi,rru beldeni· 

yor. 
Tilrkiyede fUbeleri: ISTANBUL ve IZMI& Vapurlarua isim ve tarihleri hakkında 

Mmnla pbeleri : llAlllllE VE ISKENDERIYE hiç bir taahhüt almma:z. 
il« tlrlii boka muamelitnu Ha ve kabul eder. Vapurlann hareket tarihleriyle u•4 _________________________ .,. lunlardaki ~tiıikliklerden acenta rr.e-

Izm İr Defterdarlığından: rnliyel kabul etmn. 

Kasap Mehmet Alinin Karııyaka ıubeaine olan kazanç vergisi bor- Daha faz.la tafllllt t(in ATATlJr · 
cundan dolayı mumaileyhin tahtı tuarrufunda bulunan alybey zafer caddesi 148 No.da W. P'. Henry V1111 IA:ı 
sokağında ve 118 sayılı ve 288 lira kıymetindeki evin borçluya ait ~ ve Ş.ı. Vapur acentalıtına mllnea
olan 5 de bir hiateSi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde hacız •t edJlın.t rica olunur. 
edilerek Vilayet idare haycti kararile 21 gün müddetle müzayedeye TELEFON : %107/2111 

çıkanlmıttır. Taliplerin 'l9 mart 940 Cuma günü saat 1 S te Vilayet 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

12-19-26 

IZMIR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F ahrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamujundan At, Tayyare, Köpekbq, Deiirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l,elgraf adresi : Ba rak lzınir 

lzmir Defterdarlığından: 
lbrahimin karşıyaka şubesine Milli Emlak satıı bedeli borcundan 

dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız edilen Kar
' şıyaka Alaybey mahallesinin Müşteri sokağında 6 eski 8 yeni sayı 
ve 800 lira kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gtin müd
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 29 Mart 940 Cuma 

1 te Vi et idare he etine müracaatları ilan olunur. 

UNDAL 

UMUMt DENİZ ACENTALl(;f L'ID. 
ZETSKA PLOvtl>BA A. D. KOTO& 

LOVCEN vapuru 12 Martta Köstencı1 
ve Vama 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 edeeekoe 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
aNEA HELLAS• 

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

Gerek vapurla.nn muvuallt tarlhJert. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan bak4 
kında acenta bir teahhUt altına ~ 
Daha fazla tafsillt almalt lçtn Btrlnel 
Kordonda 152 numarada • UMDAIA 
umumt deniz Ae»ntablt Ud. mtlnc::uıf 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4012 MUdilrl,re& 



rmn•••• !!1 
ıt MART SAL·I 

Brenner Akisleri 
Bu Mülakat demokrat memleketlerde Hitlerin hazırlamakta olduğu 

karşılanmıştır 
Paris, 18 (Ö.R) - Havas ajansının 

Roma muhabiri bildiriyor : 
Pazartesi günleri ancak öğleyin inti-

• şu- eden İtalyan gazeteleri Führer-Dü
fe mülllitına heyecanlı bir mahiyet 
-.ermeğe çalışıyorlar. Mülakatı, birinci 
~elerin bütiln genişliğini kaplıyan 
muazzam başlıklarla haber vermişler
dir. 

ePopolo Di Roma• gazetesi tarafından 
rıeşredilen bir mildüriyet notasında 
f(>yle denilmektedir : 

ıMussolini ve Hitler bu sabah Bren
nerde mülı1kat ettiler. Beynelmilel file
ınin dikkati bu hadise üzerine çevril
miştir. Hiç şüphesiz son ayların en gö
ı.c çarpan h!discsi budur. İtalyan - Al
man devlet adamları arasında mülakat
lar pek sık ise de Münib mülakatından 
beri Düçe ve Führcr arasında doğrudan 
Gôğruya temas vaki olmamıştı. Bundan 
dolayı, Alman tebliğinde tasrih edildiği 
gibi, çoktan beri tasarlanmış olan bu 
yeni mülakat yapılmıştır.• 

Havas Ajansı mülakatın mahiyetini 
bu nota ile iznh edilmiş telakki ediyor : 
Yani takip edilen hususi bir maksat ol
maksızın, sıkı bir siyasi anlaşma ile bir
birine bağlı olan ild hükümet reisi 
umumi vaziyeti tetkik için buluşmuşlar
dır .. • 

Faşist gazeteleri mülfıkatın ecnebi 
memleketlerde yaptığı tesirleri de bü
yük başlıklar altında neşrediyorlar,., 

FRANSIZ GAZETELERİNE GORE 
Paris,l 8 (Ö.R) - Fransız gazeteleri

nin Brcnner mülakatı hakkında tefsir-
leri ... 
JURNAi~ yazıyor . 
·İtalyan hükUınet şefinin sadece yeni 

bir temasa atılmakla kalmayıp Alınan 
führerinin ayağına kadar gitmesi için 
müst."lccl bir vaziyet hftsıl olmuş bulun
malıdır. Maamafih soğukkanlılıkla bek
JiycJim. Bu tezahürü, bir karar olmak
tan ziyade bir asabiyet eseri sayalım .. • 

PÜ'ri PARİZYEN diyor ki: 
•Ribbentrop Mussolini ile görüşmele

rinde mevzuunu tamamen deşememiş
tir .. Romayı İtalyanın gayri muhariplik 
vaziyetini terke kruıdıramamışlır.. Bir 
1talyan- Sovyet yakınlığına ikna ede
memiştir •. • 

ORORE gazetesinde Pertinaks diyor 
ki : 

ıDüçe ve onun pc~i 'Slra Führer Vels 
vasıtasiyle Ruzvelti bir sulh taarruzuna 
sürüklemeği umuyorlar .. 

ve korku ne bir sulh taarruzu olarak 
' 

ltalyan kralının bir sözü: "Ben kral bulundukça 
ltalya, Müttefikler karşısında harbe girmiyecek,, 

··········································=················································· ··········· ··········································· ·················· ·········· 
Bir Fransız gazetesi şöyle söylüyor: 

"Fransa ve lngiltere Hitlerle müzakereyi kabul ederlerse süratle 
mezara ineceklerdir. zira Avusturyayı, Çekoslovakyayı 

Polonyayı mezardan çıkaramıyacaklardır,. 
ve 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mussolininin Brennere yaptığı seyahat, 
beyhude bir teneuühtür .. • 
JUÜTJ'EFİJ\l,ERİN SULHU 
Paris, 18 (Ö.R) - Fransız gazeteleri

nin verdilkeri malUınata göre Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentropun son 
Roma :ıJyarctinde İtalyadan, Alman d~
vasına müzaheret hususunda hiç bir te
minat alamadığı teeyyüt etmektedir. 

Hitlerin alelacele Brennerde bir mü
ltıkat..-ı karar vennesi Mussolini üzerin
de bütün nüfuzunu kullanmak ihtiyacı· 
nı duydui,'llna delil snyılmaktadır. 

Buna mukabil sarahatle bildiriliyor 
ki, ne müttefiklerin. ne Rnzveltin, ne 
Papa on ikinci Pinin fidil ve de\'amh bir 
&'Ulh hakkındaki karar ve temayülleri 
değişikliğe uğramamıştır. 

Küçük Avrupa milletleri üzerine bir 
kabus gibi çöken haksızlıklar tamir 
cdilmedikç müttefikler sulha razi olnıı
yacaklardır. 

B. Ruzveltin Assosiyeyşin Kristiyen 
içtiınaındnki son nutku bu iddianın açık 
bir delilidir. 
AMERİKA GAZETELERİNE GÖRE 
Bu sabahki Amerikan gazeteleri, 

•Amerika diplomasisi bir Alman dikta
tiiri.iniln tuza~tına diişmez• demektedir
ler. 

Nevyork Herald Tribunun bu mev . .m 

Jtalyan Kralliyet sarayı 
etrafında hararetli neşriyatı Amerika göre Hitler Mu.ssolini mülakatı totaliter 
siyasi mahfillerinin kanaatini gösterme- memleketler arasında sıkı bir ittifak 
si itibariyle çok şayanı dikkattir. ekdedileceği tehdidi ile son bir sulh fır-

Aınsterdam, 18 (Ö.R) - Havas Ber· satı hazırlamağa matuf bir Alman te~ 
linden bildiriyor : şebbüsünden başka bir şey değildir. 

Ba:r.ı ecnebi müşahitlerin kanaatlerine Mülfıkatın Avrupanın mukadderatı 

Büyük Yalan 

için hayatı bir ehemmiyeti haiz olduğu
nu iddia eden Alman propaganda<;ı, şan
sölye Hitlerin Mussoliniden İtalyanın 
teşriki mesaisini koparmak için bütün 
gayretlerini sarfettiğine şüphe bırak
mamaktadır. 

Berlin - Roma - Tokyo mecmuasında 
Dr. Şmitin kaleminden çıkan bir maka
lede Almanya, Sovyet Rusya ve İtalya 
arasında bir teşriki mesainin imkansız 
olmadığından bahsedilmektedir. • 
Şmit makalesinde şöyle demektedir : 
•Müttefiklerin bitarafları tehdidi alı

nan bütün ihtiyat tedbirlerinin şimdi
den haklı göstermektedir. Alman-İtal
yan ittifakı her uıman ve her yerde pek 
faal ve hudul<;uz bir şekilde tatbik edi
ltbilir. 

Almanya ve İtalya hedefleri bazı iti· 
lfıfları asarak daha geniş kombinezonla
rın tebellür merkezi olabilecek bir cep
henin mümessilleridirler. 
Ecnebi müşahitler bu son iddianın fon 

Ribbentrop tarafından takip edilen dip
lomasinin İtalya ile Sovyet Rusyayı ay
ni cephede birleştirmeyi i!.iihdaf ettiği
ni beyan eylemektedirler.• 

İNGiLİZLERiN GÖRÖŞÜ 

Londra, 18 (Ö.R) - Bütün İngiliz 
gazeteleri Hitler - Mussolini mülakatiy
le meşguldürler. Muhafazak~ paritye 
mensu~ olan Times ·Bitler hürriyet fik· 
rini bogmak bahasına bir uzlaşma sulhu 
arıyor .• Bu imkansızdır» diyor .. 

Liberal Niyuz Kronikl bugünkü Al· 
manya ile sulh yapılamaz .. Bütün kuv
vetimizle nihai zafere kadar harbe de~ 

ma muhabirlerinden aldıkları haber::; 
göre Hitler Brenner müWaı~~.c:tıt~ 
yanın müzaheretini temine~ ..... 
Buna mukabil Mussolini müttefi1d~ 
~yanı kabul _söriilecek bir sulh ~ 
bulmak için ltalyanın noktai ~
Hitlere bildirmiştir. 
DEYLİ TELG~AFA GÖRE ııı 
Londra, 18 (Ö.R) - Deyli Telgraf 

Roma muhabiri diyor ki : : ·bl 
•Papa son mesajında izah etti~ gıf 

adalet üzerine müesses sulh tekllfl4t' 
le karşılaşmadıkça Vatikanın sulh dıt• 
hinde bir harekete iştiraki imkansız 
Bu noktai nazardan, Alman sulh te;; 
vüzüne yardım maksadiyle yaP~...11ı:ıı 
gayretler şimdiden akamete maJU';e 
tahmin ediliyor. Temin edildiğine ~ 
Hitlerin ikinci gayesi sulh teca~ 
aklın kalır ve harp genişlerse İtalY 
~ardımlarını temindir. 

Halbuki İtalya gayri muhariplik sı:, 
setinde hiç .bir değişiklik yapmama\ıo
mindedir .. ltalyayı Alman - Sovyet tlt1 
kuna çekmek için yapılacak ga)~ 
netice venniyecektir. 

Hitlerin Mussoliniye teklüleri ş~.ı~ 
ları ihtiva ettiği tahmin edilmektev~, 

1 - Harbin yakın Şarka sir&Ye 
mAni olmak.. ,tr 

2 - Cenubu şarki Avrupada .~lı!' ır 
yanın ve İtalyanın teşriki roesaJSill1 

min edecek tam bir anlaşma yap~ 
3 - Yeni bir Avrupa nizamı kurtl1 ıııJ 

istihdaf eden müşterek bir sulh p19ll 
ortaya atmak.. d# 

Bitaraf müşahitler İtalyanın ketl bit 
ni harbe sürükliyecek olan b()yle '/)' 
harekete gireceğini uınnetmiyorlar~ 
ra İtalyan umumi efkhı Alman ta~. 
n olmaktan ziyade müttefiklere 
tardırlar. ş· 

Kral Viktor Em:ınüel açıkça şu 
leri söylemiştir : rdıl' 

•Ben kral bulundukça İtalyan ° f}f' 
su aslA müttefiklr aleyhinde harbe 
miyecektir .. • ş1cıl' 

Veliahd Prens Umberto ve bB ,. 
mandan general Grazyani Pan Cerır1 
nizmin aleyhtarıdırlar. \1~ 

Bilhassa İtalyada hissiyat B<>~~ 
aleyhtarıdır .. Ve dolayısiyle Bolşe p 
A vrupanın kalbine kadar getiren 
manyadan nefret etmektedir. r#. 

J\1ussolininin sulhu zannedildiğinden 
daha yakın gösteren fahrninlerine hak 
~erdiren bir ,.n7iyct mevcut olmadığı 
muhakkaktır .... 

JOUR divor ki : 
•Hitler Balkanları bitaraflaştırmak 

i<:in İtalyayı kendi dairesine alnıağa ve 
Sovyetlerden korkmak için bir sebep 
olmadığına kandınnağa çalışmıştır. Hit
lcr, Alman hariciye nezareti ve AJman 
propagandası tarafından başlanan sulh 
larruzunu şimdi daha ccık ve daha kat'i 

vam etmek lazımdıu diyor .. 

Fon Ribbentrop Mussolini ile te b" 
larında Alman - Sovyet ortaklı~ın ol
günkü fevkalade şartlara münhasıl' dl 
duğunu temin etmeğe çalışrnıŞS' ~ 
ı;;özlerinin iyi bir tesir bıraktığın8 e 
olamamıştır. Almanlar Skapa Flov' da bir çok harp )"d,., 

18 
(Ö.R) - Gazetelerin Ro-

gemileri batırdıkların1 ilan ettiler sveç haric~*re nazırınııı 

bir şekilde yapmak istiyor .. • 
EKSEl..SİYORA GÖRE : 
Ekselsiyor bir Alman - İtalyan birliği 

ihtimalini uzak görüvor .. 
Yine Ordre gazcte:sinde Emil Bi.ıre eli

yor ki : 
- .. ı•rnnsn ' 'c İngiltere Bitlerle mü

zakereyi kabul ederlerse sürntlc mezn
ra incceklcrdir. Zira Anısturyayı Çe
koslovakyayı , .c Polonyayı mezardan 
t:ıkanımıyaı•ııklardır. l\1iiUc(ikler bu 
dost mcmlcketlı•ri ihyad ım sonra yaşa
mak istiyorlar. Bugiinkii sartlar içinde 
hir sullı yapmak demek miittefiklcr iı;in 
rnnf:li'ıbiyct dcmektir.n 

LE TEl\1PS \' AZffOI! 
Paris, 18 (Ö.R) - Gazeteler bugün

kü baş yazılarınıu Bre nner mi.ilftkatına 
tahsis etmMerdir. Le Temps başmaka
lesinde sunları l azıyor : 

- •Mussolini - Hitler mülakatının 
hakiki sebebi Almanyanın bir Cermen 
s~Uıu lchind~ki teşebbüsleri olduğu tah
mın edilebilir. Yine tanmin edilebilir ki 
Jlitlcr, Sumner Velsin Mussolini ve 
Kont Cianoi le görü~elcrinden -ve Pa
pa ile temaslarından istifade etmek iste
mistir. 

Vels Amcrıknya 'ieyahatini 24 saat 
tehir etmistir. Bıı da Brcnncr dön iişün
de İtalyan basvekiJiy!c tekrar görüsıne
s: muhtemel olduğunu gösteriyor. » 

Le Temps ~azı~ına söyle devam edi
yor : 

- •Acaba Brennerde ne göri.işülmiL'i
tiir". Vcl in Bcrlini zivarclindc kendi
~Jnc lt>hlig cd ı1en Almnn müddeiyatının 
tashıh ,.e tadıli mi m vzuurohistir? Bu 
müdd<.'hatın sii'l'luli.mü azaltmak nu dü
~üni lınüstür'.' ·.mi bir ınünaka a Z('

min· h .,,,.lam k içın yeni bir r,ayr('t 'mi 
) ;ıbılı}O '.' 

Bu Almıın o} unları mallımdur. T l'C
: üht:' ıle biliriz ki, Alın, manın ne vait
lerinin ve ne "cl<' temınatınırı hiç bir kıy-

Bu yalan tekzip edilirken lngiliz tayyareleri 
Üssüne ani bir baskın verdiler Heligoland 

mt'll yoktur .. Son :;ÖZ şudur : S kapa Flov'cla lngiliz harp gemileri ı•e M r. Çörçil 
Hürrivetle ec:aret arasında Hitlcrin Londrn. 18 (Ö. R) - Alman tayyare- land koyunun garbinde Alman avcı tay- mukaqelcye maruz kalacaktır.> 

~ivro<;etiyle medcniydin emrettiği mef- lerinin Sknpa Flova karşı yaptıkları ta- yarelerinin ve dnfi toplarının ateşine Löndra, 18 (ö~ R ) _ Alman pro,Pa
kurC'lcr arasında bir uz~a.şma imkansız- arruz esnasında yüzden fazla bomba rif- rağmen istikşaClarını muvaffakıyetle gandası Skapa Flova taarruzunu uy-
dır • tıklan, tayvar<'krden bir kısmının Is- yapmışlar, üslerine dönmeden Alman durma b ir muvaffakıyet şeklinde gös-

ADAT.ET SUI.HU koçva sahillPrinP karşı taarruzlarını d<'vriye j!emilerine bombaların ı savur- termektedir. 
fntransig<"nnt ~aztes.indc Gallius şan- u1atm""a ça,lı c:t •klnrı . fakat muvaffak mu~lar, Frist adası civannda ve Bor- Kumandan binbaşı Boldenin idare-

lıırı y:mvor : olamadıkları ı;::.,.C'nilmişti r. Bu taarnız- kumdaki Alman devriye gemilerini de sinde olan Alman tayyare filosu tarafın-
- •Biz sulh dfıvaı.ında bir tC'cil iste- in n"•r surette hac:ara u~nyan altı bom- bombalamışlardır. Bu gemilere isabet- dan atılan bombaların g(ıya Jngiliz fi

miy • uz. Aradığımız şey ebedi olmasa b::ı rdımpn tavyıı~,.sinden bir fanesi alev- lerden bir çok iştiallf'r olmu.~tur. losunun en büylik sınıf harp gemilerin-
dn cok uzun c:eneler devam edec•' 'k bir ler irind<' b 'r Danimarka adasına düş- Jngiliz gazeteleri Royal Aireforce'un den Barken gemisine isabet ettiği, bom-
hürriyet ve adalet St\llmdur. Haksızlık- mi.iş V<' mürC'ttebatı tevkü edilmiştir. bu mukabelesi miinasebetile diyorlar ba isabetten yarım saat sonra bile ~e-
l:ı.r. taarruzlar. zorbalıklar yeter!.. lnPiliz. taYYarPlerfoin Skapa Flova ta- ki : miden m~az.zam bir '1~v ıtıtunu yük-
~~ilzjl vapaulaı: ~la ceJdıJr-.&Ji1Dt~~b''WM!~ft1l1'i!!.li~!'tıarıı«:flftM'~ MMT';' dl-" &tvenfgo~e1-' • • ·,. - • 

1 ~Jvcdc hıılunacaiım.. 

Fin - Sovyet anlaşması hakkındaki nııt1'tl 
Faris, 18 (Ö.R) - İsveç hariciye na

zın Stokholm ecnebi gazetecilerinin iç-
timaında bir nutuk söyliyerek ifşaatta 
bulunmuş ve Finlandiya ile Sovyet Rus
ya anlaşamamış olsalardı İsveçin mü
dahale edeceğini söylemiştir. 

•Stokho1m Tidnigen• gazetesi bu be
yanattan mütevellit hayretini gi7.leıni
yor. 

Kopcnhag konferansında İsveç, Nor
veç ve Danimarka müdahalenin kat'i
yen aleyhinde bulunmuşlardı ve İsveç 
hüki.iınctinin tebliği de bunu teyit et
mi~ti. Şu halde Moskova ile Helsinkl 
arasında mütabakat hasıl olmasaydı, 
İsveç.in fikrince yeni bir vaziyet mi ha
sıl olmuş bulunacaktı? .. 

Gazete şunu müşahede ediyor : Ha
riciye nazırının beyanatına göre Sov-
yet Rusya Finlandiya ile uzlaşmak için 
bizzat tesbit ettiği şartları kabul etme
diği takdirde İsveç müdahale tehdidin-

de bulunuyordu!. :ls\.,q 
Diğer taraf tan hariciye nazırı. )\lıl-'d 

Finlandiyaya askeri yardımda. bı.ı ııteÖ' 
idl. müttefiklerin şimalde ıni.ıd~8:z;et' 
bulunacnklarını iddia etmi~ir:· e ,~ 
bu ağır ithamı reddederek Jngılt~ bit 
Fransanın İsvcçin bitaraflığına hı ıııt-1~ 
tecavüzde bulunmamağı kat'i 0

50f1)' 
temin ettiklerini hatırlatıyor ve 
Yor: H ·te 
Eğer müttefiklerin Finlandiya fiJltBl1' 

birliği olmadığı halde AlınanY~ ç tı1 
diyaya taarruz etmiş olsaydı JsVC oJııl' 
vaziyet alacaktı? Tavzihe nıtı!1tııı:;ce\.,p 
bu suale şimdiye kadar hiç b.ır ınıJ11'" 
verilmemiştir. İsveç gazetelerı ~I #' 
yetle müttefiklerin hattı hareke 
layışla karşılıyorlar. . d})oJ 

•Sosyal Demokraten> gazetes~·ttelil'' 
ki · Bitaraflar için harbeden ınU ııııt' 

. ak' dilen 11· lerin bunlar tarafından t ıp e 1'ııJi1 
tı hareketi biraz itimatsızlıkla d'r 

seY01''/ malan akJe yakın gelen bir~ 
~------------------~--~..,....~-

Hind n1illi kongresi Londra 
cinayetini nefretle karşılamıştır.·j· 
Yeni Delhi, 18 ( ö.R) - Hint kongresi faal komitesi Londra '~r 

kasti münasebetiyle teessüflerini bild iren bir karar sureti kabul etrtl 
tir. Karar şudur: .,,e 

«Kongre bu elemli vakaya siyasi hiç bir kıymet atfetmeınekte 
· bu kabil hareketleri milli gayeye aykırı görmekte müttehittir.» JcıJı• 

Halbuki Alman radyosu bu hadiseyi hürriyet uğruna yapılmış 
ramanca bir hareket olarak alkışlamıştı. ~ 

,. ıa.rıP"'.A 
vaffakıyctlcrle umumi cfkllt 0etr" mamile harap olduğunu. iki harp g .... mi

si v., b ir k ruvazörün ağır hnsara uğra
dığı , yine diğer iki sınıf harp gemisin~ 
de oldukça hasarnt ika edildiği. lngiLZ 
hava dnfi bataryalarından on birinin 
tahrip edildiği, Ingiliz tayyare meydan
larından i.içiiniln bombardıman edildi
ği, bunlardan ikisinde yangınlar çıktı
ğı , Ingiliz avcı tayyarelerinin yükselm c
ğe lmkfln bulamadıkları gibi ha1 al mah
sulü bir çok uydurmalar neşredilmiş
tir. 

Bu haberler baştan başa yalan olup 
Alman tayyarelerinin taarruzda bir 
harp gemistne diişen bir bombadan 
ehemmiyetsiz bir hasardan başka hiç 
bir mühim hadise kaydedilmemiştir. 

Jn~iliz hava dafi bataryalarının sus
turuldu~u iddiası gülünçtür. 

Hele ıınıf harp g~mil~rlnden jHood, 
Repulae, Renoron ve Barbam zı blıla-

derin hoşnudsuzluğu teskin~ ;:&it· 
muhtaç olduklarını gösterme 

11
,. 

:flO'' ıt 
Londra, 18 (Ö. R) - Skaya lt~rıı• 

va taarruzu hakkında AJrpan 1~ p 
danlığının iddialavını redd~dd~n ııfl~ııt 
ler Alman hava kuvvetJerın uıe fP 
küçük bir kısmının Skaya F10"'iliı ııııte" 
geldiklerini ve bunların da ;'1~ınt!l 11 tt• 
gemilerinin ve sahil batarya dar ces' 
şile karşılaşmağa pek o ka a ı# 
edemediklerini bildiriyo,:~ar. 'f'rt~· 

Alınanl(lr l.se. bir ·Ingı1ız ta)ııırı re' 
k'endi hava mUdafna ba taTYf~tiıle Jtl' 
fından düşilrUldilğünü v~ .0 Ot t11' 
yaralandığı bildirilen sivıllerl erıı"ae 
giliz hava bataryalarının :Fr1et· ~ 
yaralandığın). tddicı et.nıeklBe ~lt~ 

Ingilizler Hcligoland ve ~ 
ı aruında 


