
.. ,.llT aiALI 1940 

8iiyük Millet Meclisinde 
Devlet denizyollar~~a 
~ete şilepin hisseleri 

mal edilen Sos
satın alınacak 

~ -----~~~~~~--,.,.,.. ·~~--~-.---~-------
t Şe~ 'i,'j. (A.A) - B. M. cclisi bu- işlerinin devlet idnrcsinde yeniden lan- le mücsşesede his,edar ol ıı mue islc-
4' llııtı~ ttin GUnaltayın aşkanlığın- zim edileceğini ve }Cni bir hnyatn gırc- ıin mensup o\duklnn vekiller d<' üp-

1-Jpl ~Pliıntıda celsenin açılauc ını ceğini buradnn, bu kür Udcn iuıh etmis- hesiz dahil olduğu 1ı ide bunun bu au
.\kaı ılecik mebusu Pr. Besim tim. Yemi ınUu k liit vasıt:ıl rının bir- retle Deniz ) ollanna devredllmesi ka

h ()kunın ının vcl t ettiğine dair tezke- lcştirHerek i11letilmc i bir znrurettiı·. Mii- r rla tırıldı. Layaha bu maksatl tnn-
c;.~t;ı •k.i ı l\e hatırasına hUrmeten naknlfl.t m~fhumund.nn deniz, hıwıı ve :zim cdiJmi tir. Me ,.ft-nin mahiyeti bun-
~et kika Uküt c.-dilpıi.ştir. kara nakliyatının bir.lbirini tnmam1a'lla ı dan ib r<'ttir. 
.lı!urı _dcnn:yolları işletme umum ve bunlar nrnsındu 'koordinusyon anlıııp- Şimdi 939 sencaınde hu his elerin 

trı , 19 yıh bütçesinin vnridnt lır ve nnc k bu sur .. ll halkın ihtiyacı mübnyansı için l~zım olan parayı temin 
~ il ıra~ ve m~ısrnf kısmındn. sos- için faydalı bir !':Ckilde de müo:mir bir külfetini üzerimize lmı oluyoruz. Ay

.P Turk nnonim sirkeli hisse se- vaziyette işlemi!': olnbilir. Bu yapılma- ni :zamnnda sosyete şilebin kendiBine 
d~ bir ( lllÜ ya bcd U adiyle çıla· dı •ı <t kdird tnbiatil ~ na t mam d\'C mah us borçları el. vnıd ı r. Şunu dn iltı

' ~~asla 520,780 lirnnın tahsis.ııt kay. eski bir si.ı temle ve bir nevi vakit geçir- veten söyliyeyim "ki, bu i i dahıı evvel 
~Unıyet v rilın ine alt konunun mı- -;eklinde clcvaın eder gider. Binaen- tahrik eden M tiye vekili nrkadaşımız
~ı ~ v ilcSUe söz alan h tipler aleyh münakalüt vekaleti teşekkül ettik- dır. .1.-nnnedi> onım, bu ınües ese bid -
~ an. layihanın ıktısat encümenin- ten sonra Denizh nkın vaz.i~ tinin tan- ~ette 182.000 1>terlin dö" iz. almı,.tır. 
~ kik cdilm i 11\zını eleceğl hu- ziın ve ıslahı biı· C'nıri zarurj idi. Bu Kcndill"rinin koyduğu ermn)'e 750,000 
· )" usul bakımındruı Refik ince m yanda D niı..bankın bir meclisi id re lirad n ib ret olm smıı rağmen böyle 
ık nın ıJeri sürdüğü mütalafilur teıkil ederek yncn işletm kte olduf:u bir tnkım borçları dn vardır. Bu horçları 

l"a olarak münakalat \•ekili Ali Çe- bu sosy<-'te ill·h · n 'nıi) <·tini dl' !et ~ik maliye vekili benden almak i tedi. Ben 
~daıu ~yannUa bulunm~lur: ettik. nereden bulup ,·ereyim. Bir forınül bu. 

hl 
1 ınıı.., hukuı......· olmak tibnrilc E 1· · k t · k · d 1 rak bun~ tl"ır ck"ıl vcrm•k :•tedı"lc. r ih """ vve u gcnıı ur , rına ~u· el1 vnr ı. ı .. ~ .. ~ 

Gl:lh 
1
. ata ile meseleyi mütaln!\ et- Bu da n}'rıca n celisi idaro le,şkil etmiş- Başka çı re yoktur. Binaenalc) h Eti-

t,;~ti lhır. Fııknt meselenin temas et- tir. BQyle bir takm1 \"ll7.i) etler vardır. bank imdi devlet müessesesidir. De
~t ,.\.'-'lı doğrudan doğruya mlina- Tabiatiy1e bunlnrı lnmJm etmek Vf' yeni na.bank hissesi de clovlet deni.zyollan-

1 t "C.ı<.'\I tine nlt bir ·~tir. Ve mUna-~h .. ~~leUnin 1.ılnz.im ve tertip etmek bir ni7.aına b •lan ak mecbur.iyctindl• na intikn1 etmiıtir. f::.şh sa verilen his· 
."'ili """•Y tln idim. Dcvl t denh:yolları, devlet liman- seai de muvauaJıdır. Bunlar da devlet 
Qı~ '1\l~!:n :i~l!~"eı~i~=~ife~~ lan idare i t~ kkül etliktcu soıu·n bun- deniz yollarına intikal etmiJtir. Ve bi

l nıaht • b l::ı.rm süphcsb: kendilerine •öre bir ni- :ı:im 11Crrn yemiz aırasmdadU'. Sonra 
" ~ yclıni urndn bir 't izah et- zaın alması ?.arur li vnrdı. Biruı~nalevh öbür ticaret irketi. biliyorsunuz, 1r 
19la nı ~Uyor. tet.kikatım neticesinde scrnıayesi~n Bankasma niılir. Iş Bankasının da blldi· 
b~ .~~inde Sosyete il P adile bir .. _ b "iniz v""'t.ile busruıi kti vnrdır. Bina-
~ .~'-U etmişler ve Lrket, Deniz- bunuan i ret olduj!unu, .sureti mahsu· "' <=>r' 

1 
o:.Ubank, Türk ticaret anonim tr- sada teşekkül eden bir nmclisi idare ta- cnale)•h erek bu cihetlerden ve erek 

\ hü ı· olmak üıere kurul· ra!ındnn idare edltmektc oldnrtunu f!Ör- şirketin mahiyeti nsliycsi itibariyle bir 
1aı.; c h1r sat d t • da l diim. Bunların ilk nltı \' uırtında i lel· preruip olarak bunu hnll tmek istedik. 
,;ııtr n ç ~ us a u e r ) apı - -~ d baş, __ SO 000 J Bu h''ık:: .... e .. T· v--'rc.ıı-r olaıı a•,~.a-"'•aoO ~u üç büyük h" ednr cem'M m~ masraıın an ıta , irıı. bu e- ' -·· • ..,, KLU uu 4·1 

hııfu...ı.lır:ı ko)'llluş}ar. iUbnrt serma)'e ne _de 46,000 lir idare tuQSraflan yap- d larm da tam r yi alımırnk Y pıl~ 
\'\,;uukl rı gibr üç milyon olnrn'k ta- tıldnnnı nnlaclım. Bu, meclisiidare, mu- ur. Y ni bir pl'.Cnsip mcs lesini ha11ed.id ve b.ydedilıniş ise de koydukları rakıp ve ufo telek idtırci merkeziye yoru4'. Bunun için 1 39 sene.~i için bu 
~ ~evlet dcnizyollnrına intikal edC!ll masrnflarıdır. Buna bir şekil vcrme"k tahsisatın kabullinU ricn ettik. Bu uret
~ ~40 ~'il..SOO liradır. Diğer iki hissedar znrureti vıırdır. Arkacüısımızın öyledi i le bu işlerin tanzimini üzerimi'le a1mı..~ 

":50 ~er lirn koymuşlardır. Fnknt gibi so. Y"l • sifol>in nSli ınnhivet ve hiz- oluyoru~. 
~ı 'l.aaıt ol:ırnk ta Denizbank ınüdürli meUni 1uıtdmnak fikrlndu dcğiliın. ni- l..:ı~ lhnyı tatilden c. \'\'eli i jçlimada 
~ b[tranda iş bnnknsrnın müdürlerin- lnki!! onu t~vsi etmek ona haynti)•ct ver- meclise vermiştik .. Şimdiye kndar kal
~~ dahn ki \iç hnklki sah.'ı el his- mek ve daha istifadeli hir urett,.. 'kul- dı. Bir dnha hılına.cıın .. Binnennleyh bir 
(~ )'apnu rdır. Biı· mccllc;i idare de lanm:ık Lı:;liyonım. an evv('l ınüzcıkcresini rica cdiyOl'um. 
~~l' \e bu irkctin idare ini bu Binaenale>•h bu nokt;ıi n ur ve bu Bu izabntı müteakl~ knnunun m:ıd-
~ tdarcyc vennlş!erdir. m&kaadı ve bu hak.iki , .aziycti büküme- delcrinlıı müzakcreşinc gcçllm" \C kn-
1 t ~Lırlıı.rs•ruz. Müna'katat vcl..ü- te iuıh ettim ve bir t krir '\'erdim. He- nun kabul cdilmişUr. · 
~~UI ettlktcn sonrn mlinnknt&t yeti vekitede tetkik edildi. A)•ni "rket- Meclis cnrşrunb günii topLuıacak.ltr. 

Uçüzlü ittifak • 
proJesı .. 

.. 

t)ot?ma<1an gömÜleceğe benziyor 
-·-~Olotot·un mçıö 

B~tlinlc Mosk~va 
d~ 25 (ö.R, - Aftombla-

Bcrltne gıtmek istemediği 
arasınd4l bir nüfuz yarışı 

an iaşıhyor 
başlamıştır 

~ Moskova muhabiri bildiriyor: 
.ı\tlh..-~of Berline gitmek istemiyor •• 
licıc --ar b tün harbm devamı müdde. 
t~ Sovycılerc emin bir ortak ot.rak 
d~ ~er. Eter Almanlar üçüncü 
.... ollrak Ribbentrop'u Moıkovaya 
.. tlttd • 
htd erirlerac nüfuslanndan çok kay-
(l~teklerdir. Bunun içindir ki: hiç 
ttl ~ Molotofun bir Polonya §dırine 
rt\4fu,~ Ribbentropla görüıtmesi istoı-

lereınü · ·· ı · ·· Al )'ı. So nın muta aasınıı gorc man-
i r A.vyetl re muhtaçtır. Fakat Sovyct
~rnanyaya muhtaç değildir. Fon 
lc:0~ tropun üçüncü defa olarak Moı-

ay11 tdmeai -..f11ı olur. 

bir nüfuz ve prestij Yantuıın alimetj knrsı bir aksülamel olu11undadır. Faı iz
uyma:ktadırlar. Almanya ıimdiye ka- min ana un uru ileyi muhafazadır. 
da.r sarfettiii b ütün gayretlere rağmen Halbuki Bol evizm, aileyi yı\:mak iıter. 
Sovyetler hariciye lcomismnin ziyareti- Fa iz.m kilUeye dört el ile rJmı tır. 
le Alman payitahhna terd' vennesini Moakova kilisenin bütün dinlerin vic.. 
t emin ed., nemittir. dan scrbe:ıtiainin düpnanıdır.> 

ffAL YA. SOVYE1U:RLf. OÇOZLO ITIIF Al< 
ANLAŞAMAZ... CöMOLOYOlt: 
P ris 25 (ö.R) - Paris Soir gaze- Pari 25 (ö.R) - (Le 1'cm~ ) Al-

teııi Almnnynntn üçü1fü itti( k projesin· m n mnnevrMının temevvüçlcrini ob
dcn b hseden yuuıında unları yazı• jektif olarak tetkik edelim, bı:uilrğı nl· 
yor: < Stnlin ile Mu olini arasında tında ne retliği bir ınaknlede diyor l.:i: 
doktrin ihtilaflarının mevcudiyetinden - Hadiseler tt!f ir edilmeie ihtiyaç 
~üphe t":dilemcz. Bcrlin kendi menfooti çöstermiyccek kndıır beliğdir. ltnlJ ~ \'C 

nnmıno Romayı 1oskovnya yaklnı1hr- So\yetlcr birliği nrnsında yakınlık le isi 
maya çaluııyore<ı d bu i11 kolay olmıya- ihtimali hiç olmazsa imdilik mevcut do
caktrr. Moskov ve Rom r ında yal- ğildir. Hiç kimsi." ~arın ne olacağını k -
nız Balkanlar nr ıım münh sır kalmı- tiyetlc bilemez. 

'ar ... 25 l o.n) - Fr n iZ siyasi ) an bir nkide ihtilnfı mevcuttur. Bolııc- fakat bitar r miı hitlerin k n ıatleri~ 
: ~filleri olotofun Bc~lini z.İylU'et bu- vizm cihan ihtili'ıli çıkarmnk. dünya) ı ne göre. üçüzlü bir ittifak lc.di fikrine 
~ d lmanyanın tcfebbüslerine Sovyetlqtirme\: niyetindedir. ~ ı)\yetler birlici yan mam c;tır. Roma· 
A.l &fakat cevabı verilmemiı olmasını. Fll§izm ise. bir it lyan vakı sıdır. ya gelince o dn seyirci kalmayı tercih 
~vyetlcr birliği ara __ und __ a_ı_;-a_iz_m_in __ m_u_,_a_H _k_ıy_e_t_i. __ k_o_m_u_·,_\i_z_m_c...-e_tn_ı_i.~_ıı_·r_. ---...---------

ltaıya Roma - Belgrad 
_ ,,__ *x-------+---

l<irni n le h_eraber?IDostlug'"' un üç.üncü yıl dö-
lllsıeriıti acıga 
~yorlar... •• •• •• k ti d J tır ~· 25 (Ö.R) - Halla maaraf n - numunu u a 1 ar .. 

trıa' • · Pao!ini Romada l·apılnn bir nü
t ~1 nn anda İtnh-nmn kiminle be
" r o1du··u ualinln çok alunakça bir 
, ~ıcl olduğunu Ü\ lemi 'e sunları Utt-

etm· tır : 
ı(' •1l~ty,ı tnbıı olur.ıl. hukuki nıcnlaat
ll t nm g&-ı.crdit,'1 ~olu t ldp etmektedir. 
d UJol 1919 senesinden beri daima ayni 
?\1 \ tl. . tarnfınclan takip cdilıni<Jtir. B. 
vı h Unı doğru yolu güst~rer<•k 1ta1ya-

~~fuw ulB!llıracaktır. • 
ISTANBUL VALİSi 

ı~J~nbul, 25 (Telgraf) - Valimiz bay 
....... :~ l<ırrlnr in: 11 Anlrnrnvn h. rekct 
"'~tır · 

Gtbnüşhanede zelzele 
_;tlınutlı ne, 2:> (A.A) - Dlin gece 

20 l w bu cıdu b ı !et·ı1 imali hfı
YUku rıelmiiti 

Rom 
1 

25 (A.A) - BC rad da im., ... ı Kuvvetini mlitckabıl emuı,yct ve ~ay. - x*f 
edilen llnl)an - Yugoslav itilrul rınm gıdan ve menfaat birliğinden alnn iki 
üçtincü y1ldönUmi\ clostluk tczahiirlerine memleket arasındaki doslluk .iındiki 
sebep olmustur. Kont Clımo Yugosfa\" hadisat k.ı~ısındn hususi bir ehemmiyet 
sefirinin refine bir ziyafet cckmi tir. ikf :ıp ctınckt · • bi7. d" ::ıynı {e~ iz.li iş
YugoSlav hııriciyc nazırı M rkovlr.e giirı. birliğı Lıycsinde rbtıt etmek nr:•u"unu 
derdiği bir telgrafta Kont Ciano. bllh:ı sa t kviyc eylcmcktodir. 
öyle clemekt clir: Kont Cinno. gnzctccilPrl k;tbul cde-

Yugosle-.·yn İll• llalya tarafından un- ı-ck clo .tlulc paktımn vt>rditi me. ııt nc
za edilmiş otan n .. lgrad i•lla!l.m iki tic.-clcrdcn dotayı mcmııuni.> dini bildir
meınlekctin milnn cbı>tlM"ı icin y ni hir mi~ ve It.nlvn ile Yu oslr\'\ nnın mii11te
dostluk ve ic;birligi clcvtc."'ı açııuşt.1r. Bu Jel ıncnfaa.tlcrinin nıiıdaf. ~.,, icin iiç 
itUlilaı· ha} att bır ınalıi> et! haiz olduk- ne e\"\·el •irdikleri yolda yürünlf .• ;;,. de
larıru ve .iki meıııl••kcün menfaatlerin<' \"Dtn cdec"kl rini öylcmistir. l>iı;t'r ci
tcknbill eUiklcrlni g&;tcrrni lerdir. O hetten 1, rkovic malbunta ih'li aslrmru 
z.amıın o1dugu ı::ibi bu ün de Itnl~ a ve a:. nı Sf'kilde if dt.> etm~lir. •"em-. B 1-:
Yugo la .. -yıı turnfmclan takip edilen i- rad ıtılMmm lıt>r evdffi evvel . dri:.·atık 
:. , selln ·lam l • wlını te kil ı-dc('('kler- ele ve Avrupan•n cenubu sarkh:indr mü

c ir bir ulh un uru oldugunu k ydct-
. dün n ıı bu kı mında ulhun 

----

Hariciye V ckili
mizin l>evanab 
RAŞTARıUl l inci AYFADA -

Böyle bir t bbUsün mnnası ancak 
barp olur. Hnlbuki, Avrupanın bu kıs· 
mında harp olursa, c}A mcv-z.it knlnmaz. 

'I'ilrki)'C, kendi hesabina, mcntleketln 
emniyet 'ıce selimetini, tildilini mü· 
dafaa uınindedir \'e blr tarafbn ~
tere ,.e ll'nın yn, diğer taraftan Balkan 
müttefiklerine kar ı taahhiltl~rini har
fi hariino if edecektir. 

Muhnbir Sovyetler birliğinin İrana 
trıarruz etmek niyetinde oldui:'U hakkın
daki yinlardan bahsedince Türkive 
hariciye '-•ekili şu cevabı vennişt.ir : • 

• - An\lnnnd ki mUnasebellerin 
mimi olduğunu iyi bildiğim iki om.,,c;u 
ara.sındn böyle bir hadisenin \·ukubuln
cağım 7.ıııınetmiyurum . 

Dl') li Em pres muhabiri. Türki) c \ e 
So\'}'etler birliği orasında müzakerele
rin ) enidcn b:ı lanın ı mulıtemel olup 
olın3dıi:rını sorımı hır : 

B:ı~· nrncoğlu gecen birinci te rini· 
m'\·clde losko\•ad:ın n)Taldığı İ;li~dt>n 
beri ,·nziyclin dcği~lCdiğini \C )'ine o 
zam ndan beri i~·nsi bir unl~nıanın 
l'Jcdi için hiç hir temas 'e müı:."lkere vu
lm bulmadığını söylemi tir. 

Paris, 25 (Ö.R) - I..e Tcmps gazetesi 
Türkiye hnriciyc wkiHnin Deyli Eks
pre beyanatını nuıvzuubnhis ederek 
di:ı;or ki : Bu beyanat eğer İngiliz ga
zetesi : rafından sadakatle nakledilmiş
se bu sütunlarda Fon Papcn tarafından 
Anknrncln yapıldığını bildirdiğimiı. cnt
rikal.nrm luıt'i akamcti hakkında izhar 
clliğimiı. kanaati teyit etmektedir. --·-
Tekzibe rağmen 
Bükre~ üzerinde Al
man tazyiki telıak

kuk ediyor 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Taymis, bu Rumen bcyefütln evvclkl 
klcring nola...ıınıasından dnhn mühim bir 
anlaşma yapacağını t ahmin ediyor. Ro
nuınyn, İngilterenin ynı·dımı ile Almnn 
tazylkioo muk:l\·emet ..için kendini kuv
vetlcndinne'k a~wıdadır. MüşkülAt 
hUytik olacak. 7.İl"'.a Alnmn tnzyiki kuv
vetlidir. 

Almnny , ccııUiJ hudutlnrmı lehim
lemek istiyor. Garp hudutları SigEridlc, 
şimal hudutlnr1 Finlandiyn sulhu ile 
lchimlcnmi t ir. Almnnynnın plAnını 
tahakkuk ettirmesi için a kcri hardillt
t.a devamlı sükunet So\•yctlerlo İtal
ynnforın mtı\•:ıf:ıkat.i vl}yn tCSI"iki mesa
isi lilzundır. 

Stalinin BnsarubJ a ilzcrlndelrl İl)"tcklc
rindc.n ''az geçmesi mUşkill görUnüyor •. 
Itnl)•a için de Alman nilfuzuna seyirci 
knlmak miişküldür. Ayni zamanda kuv
vetli Türkiy \' mUttef.iklcrin Şarktaki 
km vctlcri \"nrdır. 

Dcyli Herald, Alman tcc:\\. üzUnc> kw·
şı bir sed çekmek için ınUttcfikler dip
lomasisinin mücadele ebnek lnzım gel
diğini ve Orta · rk ordusunun bu mak
ı-. Ua ku1·ulduğunu yazıyor. 

Niyuz Kronikl ııRomnm·. , Almanyn 
nüfuzumı girmcmulidir, · milttcfikler 
propanandnyrı eh mmiyct \"crıncll \'C 

mali kuvvetlerini kullnnma,·ı unutmıı-
ın:ılıdırlnr • diyor.. · • 

Del-·li Hernldc göre : Knradcniziıı ka
vısını tolnn Tiirki} enin kuvvetine ve 
merdliğinc inanılmalıdır. Bu gazete Ro
manya \ c Yugosl:ıvyayn müttefiklerin 
ı.:mpati ini bildirmektedir . 

-.Jl..--

Macar başvekili 
Dün Ciano ile görüstü 
- BAŞTARAF:I l inci SAYFADA -
cazctesindo eski Avusturya Macar iropıı
ratol'luğunun ihya teşebbüslerini siddct
le redderck diyor k1: 

cMncar topraklarının istiklftl hakkma 
knt'i oJnrak hUrmct etmek lfızımdır. Is
tikltıl olmazsa hnynt ya.1;Umn"a de"rncz> 

JI.. 

H atay iş Bankası 
otuz çocuğu 

okutacak 
Ankarıı, 25 (Husu i) - Hntayclaki 1.., 

bankası Hatn}·a yer] •sen folQkct.zedclcr
dcn 30 çocuğu kendi h bına okulmn
ğa knrnr \'erm~tir. Bunlardan kız ço
cuklar Ankara Kız Enstitüsünde, erkek 
çocuklar dn İstanbuldn D rli!ısaftıkad;ı 
okutturul eaktıl'. 

eden iki hUkümel larııfınd.ıın arfodilen 
g~rctlcrin ruuvnffakiyetlc neticelenece
ğinden emin bulnndugunu il!'ivc- l"yl mic:. 
tu·. 

Parüı, 25 (Ö.R) - Hnlya. Yu •osla\"yn 
ara.undaki dostluk ınis:ıkının üçüncü 
yıldönUmii jki memleketin dostluk te
zahüratınn \"esile olmuştur. cCiyomalc 
d'Italya> gru:.ctesl diyor ki: 

Son h~ di el<'r Mnr ı 1937 de inızn 
edilen llnlya - Yugo.la\ nln.~malnrının 
ı;ı-rek bu iki memleket icin, g rclu;c ulh 
sahıısı için ehemmlyt•lini i b t elmistir 
Hıırbin ilk aylnrı bu nlıışmaların .sa~
L'lmlı ırıı \"C hil:nıet \•ücuduııu isb::ıt et
miş bııl111uı}or. lki mcmk•kc•t armıındaki 
bu · birli•!i ihtiUümın Tun ı, Rulkanlıu· 
A"·rupasına sırayctine mnni olnıuştur. 
Rö\•1 <'C, ltalya - Yugo lav pnktı B. !1<an
Jar s ııhünden l'IOnra Avrupanın sulh -
nün d•· muhafo1AS1Nl hil~met <•lm~ tir. 
Bu sebeple. akdine saik olan gayelere 
tam:ımUe uvgun ç.ıkını~ır. Bu pn'kl a •
l&mlığmı • b::ıt etm: tir. Artık iki mem
leket a ınaa. bu nla..'>!llaya esas olıu 
<lostlugu nuhıUauı <l ha ziyade g nis-
1,.trn,.klt•n b. ka yapılat-~k bir "><'Y ktıl· 

SC>N HA_.ES ·E 
. . . 

"" . ' ·" ~ ·. 

Yunanistanın milli bay
ramı dün tesid edildi 

--~------------x*x . Puit ZS (ö.R) - Bugün Yunan iatiklllinin yıldönümU bütiln Yunaoi.Hatı-
d a ~arlak b ir oelttlde tea1d edilmiştir. Ba vekil general Metakaa8la birlikte kral 
Atinad a bir ık~ri geçid resminde bulunmuf, Selnnik, Larisa ve diier aam i
xonlarda da buna benzer menuim cereyan etıni tir. Bu ceçid resimleri meıp
lcketin müdafaa ı sahumda ne kadar müs"bet i~ cörüldüğünün bir delili 01-
~~ıtur. A.tin ~". \•e hüt';in. ehir ~e k?ylerde gen lil: teıkilatı umumi 9eYk 
JÇmde gcçıde ıotırnk etmı tır. Hnnçtekı Yunan kolonilerinden de ener l M • 
takaıwı milli hükümete bağlılıklannı bildiren telgraflar gelmiştir. Cueteler 
bu merasimin man1Wnı tıU suretle tahlil ediyorlar: 

< Yunanistan milli istildruini ve toprak tıunamlı" mı koruyabilecek dereoedc 
kuvvetlidir. Herkesin istediği, Balkan antantı çerçc\cai .içinde bir sulhtur. Fa
luıt, bıışvekil general Metaksaun bir çok defalar söylediği ibi, Yun nistan 
ancak ananelerine ve mazi"ine layık bir ulh i temektedir. 

Fransa azami enerji ile 
hareket edecektir 

---------x*x-----------Paris 25 ( ö.R) - Ha\ as ajan.sının istihbarabna gö~e Frıın ız. azetelcri 
bu sabah diplomatik tefsirlerle dolu idi. Gazeteler yeni b ~vekilin Ulteri sa
hada olduğu kadar diplom tik \"t- iktısadi aahnda d '"zami cncrii ile hareket 
cdcıccğine itimad ediyorlar. • 

Pam 25 (ö.R) - Fran ız b o,eldli Pol Reyno tarafından .ihd ı edilen 
harp komitcainin csa11en me\cut bir teşekküle il" ,..e cdilmiı bir komitedir. 

Yalnız, harp komitesi ile harp kabinesini birbirine knr11trrmama1adır. 
Harp komitesi, rei "cümh urun ri> asctnde. na2:1rlar \•c keri feffcrden mü

te eWdir. Bu komite muntazaman toplanmaz. icııp ettiği zamanlar toplanır. 
Harp kabincai iae: reisi Lqvek.ild.ir. Kabine haftada Üç defa toplanır ve 

harp sİ)"aeeti vaziyetlerini tetkik eder ve vekillerden teşekkül eder. 

~arü 25 (ö.R ) - 1\a vekil R. Pot Reyno yarın ak m t 20 de radyoda 
bir nutuk öyliyttelctir. 

iki bin 
teslim 

tayyarenin müttefiklere 
hazırlığı ikmal edildi .. 

~-------------~E•K~----~~~--~-
Va ington 2S (ö.R) - En son sistem iki bin Amerikan t.,-yaresinin :Fran-

aa ve ingittereye teslimi ıiçin hazırlı\dann tamamlanmnkta olduğu öfrenilmit
tir. Müttefiklerin t.yyare Aı>•rifleri Amerikanın bu sene nihayetine kadar tay
yare imalltınt iki milline çlknrmasıoı temin etmi tir. Amerika harbiye mli to
p n Coneon mütte fiklu tarafından yııpılan sipariJ1crin neticesi olan seri ha
linde in1aliun maliyet fiatini gerek Arncrikaya ve erel: müttcfı\:1erc icarlı bir 
surette dii ürdüt-ünü beyan f'tmi tir. 

Beynelmilel dikkat Bal
kanlar Üzerindedir 

-----------~*x----------
Brübel 2) ( ö.R) - Beynelmilel diplomatik dikkat 'e l ka Bnlk nlarl 

yakın rlc üzerinde tekhüf etrni tir. Malum olduğu üz.ete, Brcnner millik.
tından aon ra bıw ecnebi mahfillerd e Rom , Berlin ve Moskova hilldlmctlcn 
ara..nda. Balk.anların ve Tuna hıav.Laatnı.n nüfuz mıntak ı haline taksimi e a-
11ınıı. müıt~nid bir anlqına yapildı.Kı iddia edilmişti. 

ltaJyan siyui mahfilleri bu h bcrleri mUttefiklcrin bir milnc,,·ra 1 telakld 
etmektedir. Y n resmi tefsirci Vircinyo Caydnya g6re bu manevra Alm n.. 
yarun oldui{u kad r ltalyanın da aleyhine ynpılmaktadır. 

Diğer t raftan ltalyan nıızırlarındn B. Frinaçi Cenevrede söylediği bir nu· 
tukta a.i büyük g rp demokrasisine iddetli türiı.lerde bulunmu ve mıhveı 
iyaaetinin müdafansına çalı mk unlım söylemiıtir: 

< Unutınıyalım ki zecri tedbirler C$0 nd bir nıllll"l, bütün vasıtalarla bu 
memlekete yardım etmİ:ıltİ. O millet de Almanyadır.' 

Berlin 25 (ö.R) - Homada çık n ) arı re mi Ciorn le D'ltalia uet · 
«Balkanlarda entriL."&lau ba~lıklı dünkü makalesinde unları yazıyor: 

< fngiliz.lerle Franswar cephCJcrde h rp etmekten e bitaraflnn harba sok
mak manevralarile m~gul olmnğı daha mühim buluyorlar. ( ~) Bu harba tct
vik manevraları ltnlynya kareı da ynpılmakt dır. Fransız. matbuatında it lya 
ale)hindeki yaz.ıtar bilh."\,. ıı. yeni Fransız k bine inin tcy.kkültinden ııonra c;o
i:..Imı tır. 

Roman)on hakkındn tazyik haberlerinden onr , imdi de ltaly nın \'u O> 

l vya ve Yunaniııtnn üzennde protektol'1't te.oıiııi ~melinde olduğa hnbetleri 
yayılm1 tır.> 

yeni tip bir 
m uayene ediyor 

lngiliz amirallığı 
Al nıan torpilini 

-------------x*x-------------~ Londr 25 (A.A) - Amiralltk makamının memurlrırı, hRlih zırda Brid· 
lingtonun 4 mil ccnuhund l:i sahile d lgalar t mnndnn atıl n )"eni tip bir Al· 
man torpilini tetkik etmektcdirleı. Bu torpilin ekiz gün evvel Hcinkel mar
kalı bir bombardıman tayy resi tarafından ntıldt[:ı zanneditmc'ktedir. T lı::· 
riben 4 metre uzunluğunda olan bu torpilin rknsmdn iki pcrnne v rdtr. Örı 
t r ft çcmberlaynın şcmşi}cli bir resmi bulunmakt dır. Bu torpilin iki hedeA 
o1duğlı anla imalı:: tadır. Atddıktan sonra hedefe i bet ctmedil:-i takdirde biı 
~vi ma}n VAZ.İ(eıi görmelctt-dir. lngiltl'redc ilk defa olar k bu ekilde bit 
ııilah görülmüııtür. 

Belçika 
yabanc1 

üzerındc 

tayyarc ıcr 

dün tekrar 
uçnıuşlardır 

------------x'i' ., 
Puis 2; ( Ö. R) - Ecnebi ta}'Yarelerf Belçikarun merkexi üzerinde uçmuı 

lnrdır. Tayyare d fü bataryalar mükerreren faaliyete ceçmişkrdir. T >'Y re. 
ler 900 metre irtifada uçtuğu cihetll" hü"iyl'lleıi ta' in olunomamıcıtır. 

Garp cephesinde A lman nazır ta rıa. 
dan Dr. Ley askerlere nutuk söylcd1 

~---~----------~x~x---------------
Bcrlin 25 (A.A) -- Dr. Ley, gerp cephesi i k mplarından birinde aakeı 

vr: ig.i1er önünde öylediği bir nutukta; ltı a}·lrk h rp devresinin Alman mil 
letini ebedt bir surette birlcştirmeğe kafi gddi~i. artık lmanyadıt zafer ıc" 
ihtilaf olmadığını ve zaferin muhakkak olduğunu, Batt de\'letlerinin bu hıır; 
ten ~utlak ııu~~tte mesut ~ld~lar~nı, Finlandiya harbıne Jngiherenin sebep 
ol dugun~. bug~n .art~k tccrıt ~~ılmı vaziyette Alman)"anın dcsil lngıltcrt":nt~ 
bulundu •unu bıldırmış ve; katı bir 7afere ol n kanaatim kat"idır, demi tir. 

DON KAZAKLARI 
OYNIYANLAR: 
CRAR~ES VAHEL ·VERA KORENE VE RUS 

Prensi TROUBErZKOY 



Hn 

t~yyareleri [~o R s·A ~ Açık Artırma llinı Dev]et Hava YoJları Umum 
"T" - ~ :J T. C. Zıraat Bankası Kırkag" aç ğündeo: • 

Almanya iceril~rinde ' OzOM ı nisanHG tarihinde PG84a n e.pj Dllkli7•bna ıs NiAB MO wiilin~ 

lngiliz 

ff L • ı · . .k 247 D. Arditi 11 12 ?5 Aı· ansından : baren de muntazam yoku .... -.. ı.taj .eferlerine başbyac:a'k oı.n ta 
fhUIJa ORI yet l llfl • 223 Esıaf bankası 13 25 13 25 rimiz apjlda yasılı Mlatlenle •areac eclettkfü : 

l 257 Öztürk şirketi 11 13 Borçlu Köy veya Gayrimenkulün Miktarı Tapu 5. 
af UCUfları yaptı ar 87 Albayrak 12 12 No. Adı Mahallesi Mevkii Cinai M.M. Hiueai Tarih No. Hududu (PAZARDAN MAADA HER GÜN) 

Londrn 2s (Ö.R) - İngiliz tayyare- 87 M. Beşikçi 8 50 
9 

_ _ - -- - --- ANKARADAN HAREKET iSTANBULA MUV AS.AL.AT 
~ . AI ' i ·ı . d ki ;.,.:ı.. .... f 76 S. Paterson 12 50 15 50 la Sut Dakika Saat Dakib ~ 
.ıen manya çerı•rın e ....,~ 48 s Gomel 15 50 15 50 120MebmetCelenbeMezaihkTer 12870 Tamamı 19 K .evvel 55 ~ 
urıan~da ~tut~~1, Kol=d Uiı:zı_g 45 C~vdet Alanyalı 13 25 13 "15 Ali ö.rıdemir 931 Şarlc Ta- """""lfı-s"'"T_A_N_B_~;.;:~;....A._N ___ HA..;;.oo;.R!.~EKET~'"""'""---A~NK~A .... KA.~1~~A~M .... UV~eo~AS-::-:AiJ":"'liıiT;--
!_, t rcs enl .z~nnb ~ ~çmtjL-nf ır. gı- 29 j. Taranto Mah. 9 '15 9 "15 tavanlı Kara Mehmet veresesi ve 
uz rıyyare ennın u ı~ "''l"I uçu..oı;u es- 2• 'R ....... t Lebleb' . 14 75 15 Saat Dakika Saat Dakika ~ 
~nda bir çok Alman radyolan saat- 12 5-~i ıcı 16 75 19 Kara Ali ve Muhacir Molla Meh- 8 10 ıt ıe ~ 
*'i~e fasıl:ı vermi~;rdir. . , 1135 Y~kCm n met: Şimal tarik: Garp tarik: Ce- ANKARA.DAN HAREKET ADANAYA MUVASALAT 

Tuna otcsındc 538749 ı Dünkü yek\ln nup yağcı Hasanın JsmaiJ ve emvali Saat Da•ika Saat Dakika ~ 
Fecri Şimali aöriilmiif 

539884 :i Umumi yek\ln metruke tarlaları. H 50 17 M 
No. '1 9 75 ADAN.ADAN HARl!."KET ANKAKA.YA MUVAsAilT 

IJudapeşte, 25 (A.A) - Pazar akşa
m'i Budapeştede ve buz.ı Tuna ötesi mın
tiıif[alannda lecri şimali görUlmüştür. 
:llacaristanda aon 70 aene zarfında böyle 

No. 8 10 7~ « c c Harlc « 1028 Tamamı 16/12/ 937 40 Sark Saat Dakika Saat Dakika 
No. 9 13 25 Halil lbrahim: Şimal emvali met- 8 05 11 15 ~ 
No. 10 16 rukc: Garp ark: . Cenup kabakçı _AN_K_AKA.D _ __:,;:,.AN __ HAR...:;:..EKET__. ....... ----ı"'"z .... Mii"'l"""""E-MUV.;.;.~A"""s"""ALX~~T~--
No. 11 18 veresesi. Saat Dakika Saat Dakika ~ 

1t hadise görUlmemişti. Fakat son .iki 
i€Be içinde Macaristanın şimali garbi 
ınffltakalarında biri 25 Jı:Anunusani 938 

ZAHİRE « c « Koca ova « 5515 Tamamı 17/10/936 28 Şark --...--..:.'1_...,....;3;,:0~-----~~~~10~~~15~~r:;--~ 
310 çuval Buğday 5 875 tarik: Sima) karyağdı oğlu Ahmet tiMiRDEN HAREKl!."T ANKA.RAYA MUVAsAi:AT 

..., 6iğeri 24 nisan 1939 da olmak üzere 
~ defa mUpheae edilmiştir. Fecri şi
'if)a1i hadisesinin milşahede edildiği za
ilmn esnasında kısa dalga radyolar hk 

42 Balya Pamuk .t9 Saat Dakika Sut DUib 
526 K. Acı B. içi 50 Gn

1 
rHp Müslif oMğlu: Cenup Ce

1 
lil oğ-

10 30 13 15 
__/ 

l864 K. T. Badem içi 73 u ursit ve uharrem tar ası. --ıl'""ST_A.N_B_ULD.;;,....,A.,.N ...... H.;.AREKET~~~~----ıı~z~Mt~RE~"~M~u~-~V~A.S~A:.O:LX:'"T.T=----
30000 kilo Zeytinyağı "43 43 129 Huan Suiaia Berber oğ « 3677 Tamamı 2 inci ka. 337 126 Saat Dakika Saat Dakika 

ijiÜlmcmiştir. tL.MJR 1. JNCI iCRA MEMUR-
Hüseyin Sark Mevtiyap oğ. Hasan: Şimal 8 15 10 05 __/ 
Bademci topal Sadık: Garp . kürt zevcesi: l--Pfz"""Mf~R"""D~EN~:..H~A~R~EK~ET~. ~-----rıs:o::T=A~N~B~ULA~:-:MUV=::i!AS~"'!'A':'LXT::T~ s f · LU~UNDAN: 

1 g f J Q Bir borcun temini istifası için tahtı Cenup k&e lbrahim Kz. Sıdıka Saat Dakika Sut Düika 
tarlalari. 10 40 12 3t ~ 

1 . ..:. ... s.a.-•arı sa al.__ .. _ hacze alınan 100 lira kıymetinde mai 
5..........,. unu ipek üzerine koltuk takımı bir kanepe « 

... •alnaf ! u 4 koltuk _. sandnlye ve 15 lira kıymetin-
Zor ağa c 3677 Tamamı 1 inci ka. 336 36 Fazla izahat almak ~in acentelere ve meydan müdürlüklerine ..... ) 

edilmetri.. cı3sc> H - 28 - 30 ıeıs c~ ~ Sark yapıcı Yani: Şimal ve garp ve ___...-
c « 

Paris, 25 ,(Ö.R) - Ren nehri taştı- de bir orta masası ve 9 lira kıymetinde 
pr&n Almanların Sigfrid müdafaa hat- 3 sigara iSkemlesi ve 10 lira kıymetinde 
tmaa mUthiş bir tuğyan olduğu bildiri- iki çiçek sehpasının açık arttınna 

cenup Kaygısızın Hasan efendi tar- 1-
1
-Z-.. -.-.--D-E_Fr_E_RD--A-RLJ--(;·-,-lf-D_A_lf_: ____ _ 

~. ~ ~ 
li;Ybr.. suretile satışına karar verilmiştir. « c « c « 1378 Tamamı 2 inci ki. 337 128 Derterdarhk Merkez ve mülhakatında münhal bulunan maaşlı ve ~ 

İnemuTiyetlere 3656 5ayılı kanunun 17 inci maddesine tevfikan Lise \'e ~ 
Sark Muhacir Mustafa: Şimal icar- mektep mezunJanndan müsabaka imtihaniyle memur alınacağından ~ L d d Birinci arttırması 15/4/940 tarihine 

00 r 3 a müsadif P:ızartesi günü saat 14 de yeni 
müzayede bedcstanında muhammen kıy-

Pak yortalaruun ilk metin % 75 ni bulduğu surette müşterisi 
IÜDÜ nasal ıeçtl?.. üzerine ihale edilecektir. Bulmadığı « 
Londra, 25 (A.A) _ Harp va7.İyeti, ~k.dirdc .~ldn~i arttırma.~ı .~9/4/940 ta-

« « 

cı Hasan: Garp hacı Mehmet: Ce- kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı hiiz olan ve füJi askerlik ~ 
nuo Ömer ağa tarlaları. yapmı~ veya tecil edilmiş bulunan taliplerin ellerindeki vesaiki müs~ 
1838 Tamamı 2 inci ka 337 127 Viliyet makamından muhavvel istidalariyle 2/4/940 akşamına kadar 't' 
Sark cıarapçı og'7lu Yani: Şimal darlığa müracaat etmeleri ve 3/4/940 fünü saat 15 tc yapılacak müsabaP 

" tihanına celmeleri ilan olunur. 26 - 28 1037 (552~ ~ 
tlim geniş halle kitlelerinin havanın gü- rihınc musadıf Cuma gunu s~rıt 14 d.e 

m·· d istifad ederek kırlara ve aynı mahalde en çok arttırana ıhale edı-
Mcvtiyap oğ. Ahmet ve Nazire: ~ 
Garp Raşit ve Hasarı: Cenup Ra~ 
~it ve Hasan tarlaları. b~ :nız k e ına akmasına mini leccktir. Daha fnzla malumat isteyenlc-

eJ~ Be= tahdidatı sebebiyle :rin 939/7237 sayılı dosyasımı müracaat- 132 Hatice Sarıağa Fnanlı 
.,0 Jlarda eskuı mbi otomobiller aöiill- farı ilan olunur. 1030 (549) 
" e· ., Analı 
meınişsc de trenler cuına ve cumartesi : .............................. : ......... : 
aünü büyük bir izdihnmln işlemiş ve E Gayet UCUZ fratle : 

13 ağaç 3676 Tamamı 23/3/938 63 Şark 
zeytin vı: garp ve cenup yol: Şimal dere. 

ve yerı 
'bilhas.58 az benz.in yakan kUçUk otomo- : I h • « 
bj) ve bisiklet adedinin pek zivndc art- : atı 1 k uz « Ynğnıç oğlu Tarla 27S7 Tamamı 28/3/938 64 Şark 

Mehmet: Şimal yol: Garp lsmai): 
tığı görülmUştür. : 

Amerikaoa : 
: Lindc marknda yirmi saatte bir bu-

nıakineleri 

Müthiş elektrik fırtınası ~ çuk ton buz i~ih aı eder, .nz ku~-
Nevyo k 25 (ÖR) _ .Alimlerce gil- .nıhnıştır. Mnkıııeler trasmu.-yonlari-

133 Fatma B. Musa Deringöz c 
Öz esirci 

neşteki ı:ı;elere atfedilen pddetli bir : le vcsair bütün tcferrüntiyle birlik-
elektrik fu1.ı.nası saat 13.53 ten itibaren : tedir. Tnlip ~lac~klnr .A~·valıkta ~ « 
beş saat bütün Amcrikada radyo servis- : rlf kap~n oğlu l~rahım kaptan og-

Sinitçe « « 

lerini durdurmuştur. Şin1cliye kadar bu : lunn ınuracant etsınler.. ~ 
kadar şiddetli bir elektrik fırtınası asl5 : •• ~~.:;;.~~.-;;.~~.;;;J ...... ~~~/ ....... .. 
lraydedilmeınijtir. I ,_, A T 1 Ş 1 LA N 1 « 

INGD.tz LiRAŞIN JZMIR SULH HUKUK MAH 
KORUMAK İÇiM_ . -
B Ulcsel 25 (ÖR) - lngiltercnin KEMEStNDEN · 

Va ~n ton' sefiri BUyük Britanyruıııı İn- Faik kızı llfot il Faik kız.ı Haticenin 
.,f 1~ k k • ı Am--''·-dan ~ayıan mutasarrıf olduklrırı Tuzcu mn-

Deringöz c « 

Cenup Mustafa tarlaları. 
2967 Tamamı 5 Haziran 926 14 
Sark dudu: Şimal kara Mustafa: 
Garp ve cenup berber Ramazan 
tnrlaları. 

4596 Tamamı 5 Haziran 926 13 
Sark Sava: Şimal Tarik: Garp lh
Mn ve Celal cf. Cenup Cemal efen
di t<ulaları. 
2297 Tamamı S Haziran 926 15 
Şark dava vekiÜ Atana§: Şimal 
esirci oğ. Şükrü : Garp berber Ra-
mazan: Cenup çenesizin lsmft.İ) 

ııırL ırasını oruma >Ç n t:rlJUI h 11 . . bü .. k Ç .. k - d 75 
pamuk mUbayaatmı tnhdit edeceğini ;1 csının. yu amgoz 50. agı~ a . J 36 Hüseyin Kabak harmanı 
IUdinnistir. ArnPrikn ll'ir;ınt mahlllleri No. Ju evın m:ın~emece Vl'rılMı ıCzal~:ı.•ı Çirkin 

« 2216 Tamamı 26 K.evveJ .312 86 
zevcesi tarlaları. l 

bu be J A riknnm 1939 pamuk şuyu kararına ıstınnden 2G/4/940 uma 
~J:ı~ ~~nda güç1Uk1ere maruz günü saat 15 de I:z.mir sulh hukuk mah-
blma - tahmi edi ı kcmcsinde satı~ı vapılrıcaktır. Bu art-

cagını n n f 0 r ar: tırmada tahmi;; o'lunnn bedel 1400 li- c 
BDV ABD B~NLI ranın yüzde yetmiş beşi verildiği takdir-
ftF AT ETTİ de talibine ihalesi yapılacak aksi takdir-
Parjs, 25 (Ö.R) - Tekiz. Telgı·af tat- de satış 15 gUn dnhn uzntıl~ra~ ~.kinci 

bfkatmın mucidi sayılan profesör Ed- nrtlınnnsı 11/5/940 Cumartesı gunu SMıt c 
-y.n-d Branli 94 yaşında olduğu halde 10 da yine dnireınizde yapılacaktır. 
wlat etmi§tlr. Franslz hilkümeü profe- Dalııı faz.hı mtl.llımnt almak isteyenler 

Zorağa 3 Alhatlar c 

c Kiraz yolu c 

Şark yol: Garp Süleyman: Şimal 
demirci Ramazan usta: Cenup ~li 
tarlalnrile mahdut. 
2216 Tamamı 16 K.Sani 936 45 
Şark tarik, §İmal aahihi senet: Garp 
ve cenup hafız Ramazan tarlalan. 
1838 Tamamı 11 Mayıs 334 1-4 
Şark kayalı oğlu kerimeei Dudu: 
Şimal hacı Mahmut oğlu zevcesi: 

İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : 
Bucada berber Ali Rizamn köyler servisine ol~n kazanç vegisi bOf" 

cu için mumaileyhin tahtı taaarrvfunda bulunan Bucanın yıkık ke:ı: 
mevkiinde 4 dönüm miktarında ve 60 lira kıymetindeki bağı ile 

l , L ... tt 
pazarı mevkiinde bir dönüm ve 30 lira kıymetindeki zeytin iğın.~r 
bir hissesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilert1~ katı_ vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çı 
mışhr. 

T a)ip olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat 1 5 te Vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 12 19 26 833 ( 45 I) 

İZMİR DEFrERDARUCllfDAN : 
Jbrahimin karşıyaka §Ubesine MiJli Emlak satış bedeli borcundafl 

dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız edilen J(aı
•ıyaka Alaybey mahalleşinin Müşteri sokağında 6 eski 8 yeni tsY1 

y -üdve 800 lira kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün ••• 
detle müzayedeye çıkarılnuıbr. Talip olanların 29 Mart 940 Curr>'l _..inat .. t5 t~ ViJAvet ldıaıe heyetine müracaatları ilan olunur. 

12~19-26 832 (-452) 

IZMIR DEITERDARUCINDAN : 
Kasap Mehmet Alinin Kar!ıyaka §Ubesine olan kazanç vergisi boJ' 

cundan dolayı mumaileyhin tahtı tasarrufunda bulunan alybey zaf~r 
sokağında ve 118 ayılı ve 288 lira kıymetindeki evin borçluya aıt 
olan 5 de bir hiascsi tahsili emvaJ kanunu hükümleri dairesinde hac~ 
edilerek Vilayet idare hayeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye 
çık.anhmtbr. Jaliplerin 29 mart 940 Guma günü saat 15 te Vilayet 
.... ı.ı,ıılni,~lari illa olunur. 

12-19-26 834 (450) 
llt)re milli cenaze merasimi yapılınaSJna ciairemiı.in 940/942 sayılı dosyasındaki 
karar vennlftir. Bu merasim ~O mart orttırmn cııırtn:>rr•,. .. ;..,; t<.'tkik etmeleri Garp Arif: Cenup aarı oğlanJannl-----~-------------------------------~------------

cumartesi sabahı s;ı;ıt lO da yapılacak- ilfm olunur. (553) 
tır -EDIRNEDE 

1 LA. N 
JL...MIR ASLiYE lK tNCt HUKUK 

HAK1ML1C1NDEN: 

13 7 Halil Muealar Arap eşmesi « 
Paha 

Ahmet ağa Z. Nefise tarlalan. 
6435 Tamamı 13 K.evvel 927 .S 
Şark Nohutçu Oaman: Şimal Ra-
mazan: Garp Fehim: Cenup garp 

TOPRAK BAYBAMı 
Edirne, 25 (Hususi) - Halkevi köy-

riih1k kolunun tertip ettiği toprak ve fi
dan bayrrunı villiyette dün heyecanlı bir 
girn yaşruulmnsına sebep olmuştur. 

lzmirde Balçova köyünde kahveci Is- 149 Mustafa Senağa Arapoğlu « 
mail oğlu Emin Bekir Baykal tarafından 
Köyce~i:..; kazasından Çolak Ahmet kızı T oroğlu 

Mustafa tarlaları. 
4595 Tamamı 31/5/930 2 Şark 
ve şimal yol: Garp Hüseyin ve Ali 

1"'<'riştah aleyhine aeılnn tac;hihi knyd 

Trakya umum mUfettişi ve bir çok 
%.evat Havza ve Hasköyc giderek bay
rnMa iştirrık etmişlerdir. Fidanlar dikil
mi muhtelif eğlenceler tertip olun· 

duvv ının icra }.ılınan muhakemesi s~ 153 Mustafa « 
nundrı: Emin B<>kirin §imdiye kadar ev- Diken 

muştur. 

Jenmemiş olduğu niruemlen şahitlc.rin 
şehadetile tahnklmk eylediğinden me
deni konun 38 ve nulus k . nun 11 inci c 
mnddelcri hükUmlerinetcvlikan Emin 

« c 

Bekir Bayknlın nufus knydmdaki Fe-
ZAYİ riştahln evlllik kaydının kaldırılmasına 161 Süleyman 

Ku kağ:ıç Bnkırköy riişdiyesindcn 336 ve masarifi muhnkcmc olem 484 kuruşun 
ıenesincle almış olduğum şah::ıdetnamc- dtıvncıyn aidiyetine temyizi kabil olmak Akçam 
mi kazaen zayi ettim. Yenisini alaca- üzere l4/3/l!l40 tıırihinde dfıvacı hak-
ğimdan eskisinin hükmii olmadığını kında vicahen ve Feriştah hakkmda gı- c 
U!m cclcı im. yrıben karar verildiği ve usulen tanzim 

hmirde Al&ıncak garında manevracı kılınruı hüküm gıyap ihbarnamesinin 

« c 

K1rknğncın Bakırköy rUşdiyesi 336 mUddeanleyhin ikametgahının meçhuli-
enes:i mezunlarından 320 dolumlu yetine binaen mahkeme koridoruna Uı-

Aliağa c 

« « 

Kayadihi « 

« c 

Orhnn ofılu MEHMET ŞÜKRÜ ÜNLÜ llk kılındığı tebliğ makamına kaim ol-
(554) mak üzere ilan olunUT. 1035 (551) 162 Mu.tala Celenbe Harbki « 

" Ödmlr 
lzınİı" Vakıflar Miidürlüğünd~n: 

Azitepe « • c c 
84 242 Kemeraltı Anafar-Diikkan 

bey veresesi, cenup Tahir efendi. 
1838 Tamamı Temmuz 303 4t 
Şark Nizam Mustafa: hacı Ahmet: 
Mehmet: Yol. 
1 1490 Tamamı Temmuz 303 5 
Süleyman ve Mustafa ve Hasan 
tarlaları ve yol. 
4136 Tamamı Nisan 933 85 Şark 
Arif: Garp Fatma: Şimal ve cenup 
tarik. 
1838 Tamamı 18 K.aani 927 58 
Sark Mahmut oğlu Hüseyin ve ben
li o. Mehmet: ŞimaJ ve cenup ta
rik: Garp Mülhim oğlu Sadık tar
lası. 
2298 Tamamı 25/12/936 51 $ark 
hark: Şimal demir çavuı: Garp Ali 
Cenup Besim ve ·Ahmet tarlaları. 
3515 Tamamı 25/t 2/936 52 Şark 
A:zıtepe: Şimal ve garp yol: Cenup 
Numan Mustafa tarlası. 30 

f.0 
28 

45/47 

fartalar caddesi Köle Hacı Mustafa 
Namnz.gfıh Alaybey MUftii e8bak 

c 

Yukarıda yazılı dükkAnlnr 31/5/941 gayesine kadar kiraya verilmek iiu
:re müzayedcy~ çıkarılmı§tır. thalelcri 30/3/ 940 Cumartem gUnii ~at 10 
dadır 

c c c Mezarbkalh Bahçe 919 Tamamı 22/10/935 72 Şark 
yol ve Ali dayı: Şimal Muhacir 
Mevlüt: Garp çay: Cenup Muata
fa ve Muhacir Hüseyin. 

f .. h kJi olanbrın Vnloflar tdaresine mUracaaUarı. 
21 26 29 965 (512) 

171 Ahmet Sanağa Tahakoğ. Tarla 4596 Tamamı 17 Mart 341 53 Şark 
Sal-iuncu karga O. H. Süleyman, Şimal tarik 

Salihlide at yarışları 
Salihlide 3 1 IMnrt/Pazar günü belediye tnrafındnn at ynrı§ları tertip 

<dilm iştir 
KOŞULAR: 
A - Oç ya~ında yerli yarım kan ve saf kan arap erkek ve dişi tay

lam mahsustur. ikramiyesi ( 11 O) lira. 
B - Oç yaşında yerli yarım kan lngi1iz erkek ve di§i taylara mah

sustur. ikramiyesi ( 120) lira. 
C - Dört ve daha yukarı yaJda yerli yarım lcan ve saf kan arap at 

ve kısraklara mahıuıtur. lkramiyeai ( 110) lira. 
Mrr"klıların ve at aahiplerlnin ittirakJeri ilin olunur. 18/3/9-40 

22, 24, 26, 28, 30 

Garp esirci oğlu Şükrii, Cenup Ha
dimli Hüseyin tarlası. 

190 Hafize Musalar Gökük Bağ 919 Tamamı 18 Mart 340 44 Sark 

c 

Karasıki Köse O. H. lsmail: Şimal H. Os
man Ahmet: Garp harman yeri: 

« « ÇepeJJi 

Cenup Ördek H. H. Ahmet miifrez 
tarlası. 

Tarla 459 Tamamı 2 K. evvel 339 3 Sark 
iğcinin lsmail: Şimal sağır Ali: 
Garp ve cenup Hamide tarlalari. 

Yubrida i.im ve adıeaJeri yazılı borçlular T. C. Ziraat hankaeına 
olan bof$)uini -.fıdelerinde ödemedikleri, tebliğ olunan ihbarnamele
rin müddeti dahi hulGI ettiii halde yine tediyeye y~ ci-

Mtle -- huhman 

numaraL kanunun hükümlerine göre a~ılı: arttırma auretile aatıhi
çakanbnıtbr. 

1 - Arttırma 23/3/940 tarihinde haflamak ve 7/5/1940 tarihiw 
de bibnek üzere BiR BUÇUK AY devam edecektir. 

2 - Muvakkat ihale 7/5/1940 tarihine müaadif SALI günü eaat 
ONBEŞTE ve T. C. Ziraat bankası binasında yapılacak ve 3202 nu
maralı kanunun kırkıncı maddesinde yazılı olduğu üzere mal sahihine 
keyfiyet bildirilecektir. 

3 - Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamadığı 
takdirde açık arttırma müddeti Bankaca daha on be§ gün uzatılabi
lecektir. 

4 - Birinci ihaleye ait borçlu mal sahihine yapılan bu tebliğatın 
tarihi tebliğinden ON BEŞ GON sonra borç ödenmemiş bulunursa 
kat'i ihale yapılmak üzere evrak alelusul icra dairesine tevdi oluna
caktır. {lcranın tasdikini müteakıp kat'iyyet kesbeder.) 

5 - Bu açık artbrmaya iştirak edeceklerin gayri menkulün mu
hammen kıymetinin bankaca mukaddema takdir edilmiş olan kıyme· 
tinin (hu kıymet gösterilecek) yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito 
vermi§ olmaları veya buna muadil kıymette milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri veya bankaca muteber teminat göstermi~ bu
lunmaları §arttır. 

6 - Gayri menkul üzerindeki irtifak hakları ve sair mükellefiyet· 
leri ile birlikte satılacaktır. Ve borçlunun bu gayri menkul ile temin 
edilmiı phsi borçları dahi· varsa· alıcıya intikal edecektir. 

7 - Gayri menkulün ihalesi uhdeainde takarrür eden müıteri; iıbu 
açık arttırma k&ğıdmda yazıh kanuni ikametgahına bankaca mektup
la yapılacak tebliğ üzerine ( fa}ıaan tebelluğ etsin veya bulunmadıi• 
için mektup bu adreae bırakılmıı bulunsun) ihale bedelini derhal ve 
pe~inen Ye her halde yedi günü geçmemek §8rtiyle ödemeye mec
burdur. 

8 - lıbu ihaleye ve satı~ müteaJlik gayri menkulün bilcümle h~ 
ve masrafları ve dellaliye resmi, gayri menkulün teslim ve teselJümii
ne ve ferağına vesaireye müteferri bil'umum diğer harç, resim, vergi 
ve muraflar tamamen müıteriye ait olacaktır. 

9 - Açık arttırmaya iştirak edip uhdesine gayri menkulün mu• 
vakkat ihalesi icra edilen talip taahhüdünden nükül eder veya ihaJenin 
kat 'iyyet kesbetmesini müteakıp bankanın tahriri talebi üzerine ihale 
bedelinin yedinci maddede yazılı olduğu şekilde tesviye etmezse 
(3202 numaralı kanunun sükutuna binaen) 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 118 ve 113 üncü maddeleri hükiimleri tatbik oluna
caktır. 

1 O - Yukarıdaki tartlar dairesinde açık arttırmaya ittirak edenJe.. 
rin açık arttırma kağıdının mahaJli mahauauna peylerini yabrarak ilD'" 
za etmek üzne Ziraat bankasına müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 

" 
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Satıhtcak mahsulat v saire 
D. D. Y. 8 NCt tŞLETM

1

E KOMiSYONUNDAN: • : . 
A.laancak ambarında bulunan · incir hUTdası, hl'kla, karışık zahue, pamuk 

iı,lıitdti~ P•lamut, kumd-n, ·~11\Wt •Q!~. d4mir çember ve İp P•T~lım 
/'4/IMO eaat 1 S de açalı ar\tırma ile aatılaeaktır. Meemuunun ~uhammen 

bedeli 2 72 lira 75 'kurui .. ~lu'P"M. teminatı 20 lira. 4~. kuruıt.ı;tr. Şartnamesi Al
._calcta1.f1etme kaleminde görülebilir. isteklilerin muayyen vakitte teminat 
"'-kb"~ulyle ._Qmit1ona ~f!'l.eleri l&zımdır. 22, 26, ,O,•' · 978 (S26) 

Ala cins .. karton bitürl1e alınacak 
1 1 1 

bi .~arcrniz ihtiyacı 'iÇin ~~ğıda miköar ve eys~fı yazılı all cins karton 
turne açık ekıiltnıe suretilo satın alın•caktır. lhale1i ıf/4/940 Pcr

lelnbe günü eaat 1 S de Aleancakta işletme binasında komilıycımumuz~ 
Yapılacakt ' . . ır. 

Mecmuu için muhamtnen. bedel 3360 lira olup isteklileri~ t~yin olu· 
~. V~itte 252 liralık M. Teminat m.kbuzhlrilc komisyona aelm.~leri 
~ır. Şartnamesi iıletme kaleminde görüleb~lir. 

lOO - Rulo Ala . cms Karton Bitüme 26. Kğ.lık 
ıoo _ • • ,. > > 30 > 
ıoo _ • • • » • ı40 • 

16, 19, 22, 26, . 899 ( 481) - ·~· 'f. C. Ziraat Bankası 
Klll'ldut tal'ihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

• Zint vı ticarJ het nevi Baıtka muameleleri 

.,.l\RA BbltKTtRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMtYE VERECEK 

~t huıbsındi kumbaralı ve thbal'SlZ ta.sarnıf hesaplarında eo az (50)' 
--... bulunınlua aeneCle ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre lk
~. d.ııtııacutır : 

4 Adet 
4 • 
4 - . tee • 

1.000 Liralık 
500 • 
250 
100 
50 

• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 ile • 

1to • 40 • 4.800 • 
1) • 20 • 3.20~ • 

) ~T: HtHplanndaki paralar bir sene içinde !SO liradan aşağı dU~I· 
~e ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 faılasiyle verilecıekttr. 
~ "'°'alar senede 4 clefa, 1 Eyl{tJ, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

~. "
11
'" <'f'kilecektir. 

~~yoğlu 
Rnnden: 
M~men kıymeti 

• Kr. -. 

vakıflat müdürlü-

Muvakkat teminat Satıh ölçüeü 
Lira . Kr. Metre muraöbaı. 

1
31S0o 00 238Z 50 798 30 

de.t - Beyoilunda kitip Mu.tafa Çelebi mahalle.i Sıratelviler cad
~ ~n hutanai kar,..ında 119, 119/1, 119/2 ve HOcazede 
"afit1 .. 8/ 1 aayılı bahçe içerieinde on bet odalı mutbak, çamqırlak, kö
~ ilk Ye banyo müıtemilitı Nİreyi havi kArair hane ile bahçe kapı
btl\ n '-İve 10l cihetlerinde dörder odalı iki ev ile yan sokaktaki garaj 
"e ~~ı- satılmak üzere 9/3/ 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
~lı zarf uaulile müuyedeye konulmuıtur. 

t'J) 1- Bina oilam olup ıayct itinalı ve temiz malzeme ve iıçilikle. 
~rnıı CCl>beti tılt keame ıivalı umumi merdiveni birinci kata kadar 
h..flto er: olup cepheden mermer kolonlar üzerine mermer korkuluklu 
"e1ı· nu vardır, Zeminden -itibaren bqinci kata kadar ıerviı rnerdi
do~ı:~rıncr olup katların koridor oda ve ıalonlarının ~emini parke 
boya) ır. Çatı katana bdar ealon ve odalann tavan ve duvarları yağlı 

3 
1 

ve karton piycr tezyinatlıdır. 
kın_ - •.?alci katiye•i 29/.3/940 Cuma aünü •aaf 16 da Beyoğlu Vll-

4 t Tntıdtirlüğü ihale komiıyonunda yapılacaktır. 
ÇtJarı- 1etcklilcrin muhammen kıymeti Üzerinden % 7,5 teminat ak
•itıc1e ha:eya banka mektuplannı 2490 1&yı1ı kanunun tarifatı r:faire
"at ~ ı~lıyacakk-n teklif mektuplarile beraber ihale saatinden bir 

5 - B~ırıe kadar ihale komityonuna vermeleri lazımdır. 
te lbaı .. 1.-•nayı ıörmek her uman kabil olduğu ve 'daha ziyade taf•ilAt 
~almak' •1enleriıa Beyoğlu valuflar müdürlüiil akarat ve 

• 
Bu Hakikati Herke Bilmeli 

SPERCO V ,APVR 
A~•11ruı 
-~ ~ 

AD.UfbrA IOSJl'.l'A t\WONbl.A 
Ol NAvtGAZYONIE • 

BİOGENİNE· en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal göstere.n bulunmaz bir devadır - FEDERICO vapuru 25-2G Mart tarl· 
Gl'ip, neale, ~ocma, llW liJN lttltlllldll" tutulmamak için sağhğmm BIOGENİNE kan '-'• derman baplujyle hinde Ccnova ve Riviera limanlanna 

sigortalayınız.. , hareket edecektir. 
BİOGE?'oJİNE; daima kanı tazele:yiı,> kuvvetlendirir, halsi7Jjği giderir, hltriçten &:elccek her tUr~ü mikroplan_ öldü- ADIGE vapuru ~6 Mart Urihhıde 

rilr. Tatb blı lıtlhıi tembı eleı. Sinlı ~· adaleleri ıai'anıJa:itınr, zekiyı Yilkseltir .. Bel ıev,eldiit ve adeuıl ildlda- beklenmokte olup Ctnova ve Rivlera 
rın en birinci devasıdır.. lımanlarına hareket edecektir. 

. . BİOGEN1NE· kullananlar bt'iyyen ,katdan, kıştanı. ilOğuktan ve havalann değişmesinden müteessir olmazlar .• • CITTA Dl BARI motörü 26-3-40 ta-
Çü~U vijcudu' her Za.man renç ve dinç bulundurur ve. bıı sayede müthiş akibetlcrle neticelenen GRİP, nezle, eflo- rihinde gelerek İitanbul, Pire, N apoll 
onaa sıbna gibi hutalıklardan korur. Bu hutalıldardan koruıunak için bUJükler sabah, öğle, akwa, btr.r, sekiz ve Cenova, MarsUya Iimuılarına hare-
~dan üstiln çocuklar yalriız sabah, akşam birer BİOGENlNE almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu bir ket edecektir. 
mikdar arttırılmalıdır. IIER ECZANEDE BULUNUR.. ZARA vapuru 3-4-40 tarihinde gele-

~-----------•m-ı•--r·-------------.. --.. ----' rek ertesi günü saat 5 şe doir'l Pire, 
81.ıiDci S..W ttütabassıs 

Or. Dem~r Ali 
KAMÇIOOLU ... 

Cilt ve TeQasül ~an · ' 
\1E . . 

Elektrik tecfavileri 
Birinci Beyler Sokail No. 55... . · 
İzmir - EINmr._ Sineması arkasmdı 
Sabahtan akşama kadar haıtalaıvu 
kabul eder.. TELEFON : .3'79 
..... ~= 

Dis Tabibi 

HatiCe Azra· .. 
üemireHi 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer-
kez bankası arkasında) 88 nmnara-

1 
da hususi muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her giin 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder.. ' 

TELEFON : 3~87 ..... __ ,,. __ 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
iZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'AHESİ DAHiLİYE 
MCJ'J'AHASSISJ 

Muayenehane: İkinci Beyler sr.1kak 
No. 25 TELEFON: 3956 . . . 
~ IS 1 Ld 1 E. 1 r.ı,.; 

DOKfl'OR 

Sala~ed~in 
Tekand 

Çocuk Hnstllhklan MUtahnssısı · 
BEKLİN ve KÖLN ÜNİVER- ; 
SİTESİ SABIK AsİSTANI 

llastalnnnı İkinci 'neyler Numan 
zade soknk 5 No. da her g{ln saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEFON : :!453 
EVİ: 3t59 

ı..:IWOJ'-· IUX%711:'JIK U JllMIS._-n 
....... IWrK~-~· .. m:ıı ........ 91! 

DOK'J'OR 

Süle~man Çoruh 
Çoculı hastaıııııarı 

mütahassısı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etiidiinü ikmal etmiştir. 
Hastamrmı her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42M 
Ev adresi : Güzicpc lo.irakolu kar· 

şısında 834/l .. 
TELEFON : 2310 

"im119!1!11B:!!i(::=2.24~~ ) l - 13 

DAHİLİ VE ZÜHREVi HASTA
LIKLAR DOKTORU · t • • 

lsmail Ha~~ı 
Akar~ay 

Her :ün saat 13 ten itibaren.. ' · 
tldıtci Kordon (Alman konsoloslıa· 

1tesi kUlısmda) Z06 numarada hastala· 
l'Jlll kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muaye)'leha
nesini tcrketmiştlr) .. 

'l'EL!FON : 3458 

DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askcr:i Hastane . 
DOGUM VE KADJH 

HASr ALIKLARI 
MV'l' AHASSISJ 

Her ıün İIPnci Reyler sokak No. 

79 ~··· Çarpı,nba fakirlere ~~ 

k 1 k Brindizi, Zara, Fiyunıe, !J.'riyeste ve Ve-

Jzmİ r rfuristi . yol arı ·· mınta ·a ~~ao1t~~ii~':~~.:·ıa. 
m U•• d' . u•• rl·U.,. g"' 0•• O d~C·D·' z'. '. rihinde gelerok lSt~nbul, Pire, Napoli, 

Cenovaya hareket edt-cektir. 
CiLtClA vapuru 20/ 3/ 940 tarijıiQde 

gQlerek doiru Cenovay~ hareket ede
cektir. 

1 - Karııyaka Mithat paşa caddesinde 126 sayılı Recep Uncu oğ
lun~ ait eyjq hedrni ve tatında.n m~ malzernoai müşteriye ait olrnu 
üzere 190 lira 25 kuruş muhammen l;>edel mukabilinde arttırmaya çı-
karılmııtır. . 

2 - Milz•yede 28/3/940 Perıembc gUnü saat 11 de viliyet daimi 
e.ncümenin4e. yapılacaktır. 

3 - lıtekJiler nıüuyode bedelinden batka ihale bedelinin % 15 
niıbetindc bir temİ.QAt , Yermeie mocburdurl.r. 

Ş11rtnameyi görmek isteyenler 1zmir turiıtik yolları mıntaka mUdilr-
lüğüne müracaat edebilirler. 20, 26 842 ( 496) 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin milsteciri 4S aenelik otelcilik miitehu.111 MJ örner 
'tfü Berıgü'dir: 
Briltol oteli elli odah her odada IOl\lk ve ııcak akar ıulan, banyolan 

e IWoriferi vardır. Dahili ve bariCt mit.dclit telefonlan olduiu lribi 
uı..n.1otı-u ve huaual lolc•ntaa1 vardır. 

Bütün url konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni-

DİANA vapuru 26/ 3/ 940 tarihinde 
gelerek doğru Ventdik, Triyesteye ba
r~ktt ~eeek1U'. 

NOT - BUtUn hu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şiın-lt ve Cfpubt A.me
~ limanlarına harf!ket eden t~ 
Arıonitn .sey-Nefain flrk~tımn vo Afr!lta 
ve Hindlstaha hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim Ryri~fajp fir· 
keti vapudanna tesadUf ederler • 

N!l'!RLANDAtSE ROY ~ 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 23-3.4Q tarwnd, bek
lenmekte olup Anvçrn ve HQllanda li
manlarına hareket edecektir. 

ACHILLF.S vapuru 10..4..40 ı.rihinde 
beklenmekte olup Anvers ve Hollanda 
lim{lnlarına hııreket edeQekt\r. 

MEROP vapurg 30/ 3/940 tarihinde 
beklı:runekte olyp Anvers ve Arrıster
dam limanlarına hareket edE:cektir. 

ROMANYA SEYRİ SEFAİN 
KUMrANYASI 

SERVICF,; MARITIME ROMANIA 
STJCEA VA. vapuru 6-4-40 tarih.inde 

gelerek Mş1ta, Marsilya ve Cenova li
manlanna hareket cd\!c:ektir . 
NO'l'ı 

ecek derecede ucu~ur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mUteha11ın Ahvali hazıra dolayısiyle navlwı " 
y ömer Lütfü Benıünün idareaindedir. Bir defa ziyaret hltkikati hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda bunların hiç bir lhbıtra lil%um ol.ınabı-

ulunan otellerde buluıurlar. zın de~bilir olduğunu ve bu hU$USWı "'•llE]llll!l••lllll!l•-...-... lll!lı••••••----•ım:::m:ımı•m•1il dolayı acenteye bir mesuliyet terettOp 
• - etmiycceğini muhtenm yükleyicilerin 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletıne• knyıt ve i~ret etmeleri rica olunur. 
leri umum müdürlüetinden: o~~ fazla tafsillt için Cümhuriyet 

Takriben fı8270 kilo tel, çıplak kablo, lama, çubuk ve suire gibi bakır mal- caddest?de FRATELLİ .SP~CO vapur 
ıcme rnübayaa edilecektir. aoentemne milracaat edılmesı .. 

Teklifler 2 Mayıs 940 Perşembe günü ak§amına kndlU' Levazım dairemize .......... !fü~~f.\>J':.!.~P.~t:.~~~ ...... . 
tevdi edilecektir. 

Muvakkat teminat maktunn 5000 liradır. 
Şartnameler iparcnin levazım müdürlüğijndc parnSJz olarak tevzi edilmekte-

dir. İsteklilerin şartname almak üzere levazım müdürlüğünde. komisyon ka-
tipliğine müracaat etmeleri. 22-26 921 (517) 

D o y ç e O r. y.e n t 
O R E S 'tj N~E R . B A N K 

i Z M l R 

bank 
ŞU B ES 1 

Merkt?D : BERLIN 
Almaıiyada 175 şubesi mevcuttur •• 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Rayhsmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTASBUL ve IZM R 

ı\lısırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERU'B 
Der türlü banka muaınclabnı üa ve kabul eder. 

•• 
.. 

01.İVİER VE 
ŞVREKASI L'l'JJ. 

VAPUR ACENTASJ 
ATA TÜRK C J\DDESİ Rees binası 

,. TELEFON: ~443 
" : ı;.,nd~;;J l'e Liverpol· hatları için 
: piyasarıın ihtiyacına göre Vtipurla
: rımız ~efor yapacaklardır. 
• ...•.•..•. , ..•....................•..•.•... 

UMDAL 
Ul\1UM1 DENİZ ACENTAUCI LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Variıa için hareket edecektir .. Yolcu 
\'C yük kabul edecektir. 

LOVCEN v~puru 19 Martta Kösten· 
ç.eden g~lip 20 Marttn saat 12 de Pi.re 
Hayfa, Bcyrut ve Trjycste için hareket 

·------~·-----------------"°• edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek-- ı;;:ı tir. 

lznıir Mekt.epleı" Muhasebeciliğinden: 
İunlr Mektepler muhaı;ebeciliğinde mUnhal 10 lira maaşlı katipliğe 8/J./ 

940 tarihinde saat 15 ae Defterdarlıkta Lise mezunları arasında yapılacak 
ınüsnba'ka imtihanında muvaffak olmak ~rtile bir memur alınacaktır, 

Taliplerin vesikalarını hamilen bir istida ile Vilfıyct Makamı vasıtasile 
mUracanUarı ilAn olunur. 21 26 :rn 949 (509) 

., _, .. ' . ' .. ~ 1 
IZMIR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve F aörikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Beı:i imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve . 3079 
1,elgraf adresi : Bayrak Jzmir 

GOULAI\'DRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
• NEA HELLAS • 

Lüks transatlantik' vapuru Pire • 
Ne\'l·ork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yilk kabul etmekte
dir. 
~rek vapurların muvasallt tarihleri, 

gerek vapu?' lııiınlerf ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına gireıne~ 
Daha fa7.la lafsilAı almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umum! deniz A~ntalığı Ltd. mUraca::t 
edilmesi rjca olunur. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 A<'t!nta 

W. F. Henry Van der Zee 
ve şürekası 

- J..,'!.·-'-. 
A!\IERİCA!'\ EXPORT LINES İNC. 

NEVYORK İÇİN 
~ . EXPLORER vapuru 24 ınarlta bekle. 

T . ı B k 1 nı~~CHANGE vapuru mart sonlaMnda 

Ş an ası bekleniyor. 
• EXMOOR vapuru 23 martta hekleni· 

Küçük cari heıaplar 1940 ikramiye planı :ror.. o. T. R. T •• nuo~PEŞT · 
KEc*-Ew •a . ı ş b t, 1 M 1 ..&m.et · RUDAPE!;?TE ıçiN .,au ~ • U 8 8)'15, .._,_ OS, KASSA nıotörü 23 martta bekleniyor. 
l ikinci tell'in tarihlerinde yapılacaktır SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

· , BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

. . 1940 'lkramı'yelerı"• •a VE DUNA LİMt\NLARI İÇİN 
~- .~ CAVARNA Mot. Ş Nisanda bekleni-

J Adet 
J Adet . 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

347 

2000 lbalık 2000 Lira 
, JOOO Liralık JOOO Lira 

". 500 Liralık 3000 Lff'a 
250 Liralık 3000 Lira 
ıoo Llralılı 4000 Lira 
50 Liral ılı 37 50 Ura 
25 Llralılı 5250 Lira 

• •••••• 
24000 Yefılin 

, ................. ~ ... lli9İ~ .... J'Z'ız.j~g9111 .. ---··--llnsrn911!'.1•.,. 
Tilrkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para bi~iktirmiş ~lıpaz, l\YJll. 
~ taliinizl -de tleimmit olursunua... 

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

İÇİN 
ATID Vap. 28 M.ırta doğru' bek.leni. 

yor. 
Vapurların isim \'e tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alııımaL 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn-

lunlardaki detiıikliklerden acenta m .. 
auliyet kabul etmu.. 

Daha farla tafslllt itin ATATtmıt 

c:addesi 148 No.da W. F. Henry Van'Der 
Zee ve Şat. Vıpur acentalıtuıa rnllraca
at e•JiJrnMi rica olunur. 
~ . ....,~ 
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havadislerinin manası nedir? Harp 
Bir lngiliz generaline göre Almanya şarktan, gelecek malzemeye güvene

rek taarruz etmezse müttefiklerin taarruza geçmesi zaruri olacak 

Garp cephesinde vaziyet 
Sarın garbında Fransız mevzilerine 

yaklaşan Almanlar t~rdedildi 
Parls, 25 (Ö.R) - Sarın garbinde 

Fr~sız mevzilcrintı yaklaşan Alman 
keşif devriyeleri koloylıkla tardedilmiş
tir. 

Moz.clin şarkında Almanlar baskma 
uğnyarak bir kaç esir vermişlerdir. Bas
kını yapan Fransız çetesinde iki hafif 
yaralı vardır. 

Almanlar, şarki Alsns ve siınali Fran
sa üzerine bir kaç ke:.şif tayyaresi gim
ciermişl erdir. 

HARP HAV ADİSl .. ERİNİN l\lANA
SI NEDİR? .. 
Tuğgeneral Sir Charles Gvynn (Yine 

bekleme oyununa dair) neşrettiği mü
him bir makalede şunları yazıyor : 

Bu son hafta içinde halk arasında 
mümkün olduğu kadar çok tanıdıklar 
harp hakkında konuşmağı kC'ndime iş 

edindim .. Keşfcttin1 ki zihinlerini en 
fazla kurcalıyan mesele geçen harbin 
müthiş açılışına nisbetle bu •Statikıı 
harbin garabetidir. Ba~ıa öyle geliyor ki 
hariçte de vaziyet nyni şekilde görül
mektedir. 

Maamafih 1914 ile mukayese yapar
iten unutmıyalım ki bizi o zaman müca
deleye sürükliyen Umil Alman inisiyati
fiidi. Eğer Von Moltke, bir çok Alman
ların düşiindüğü gibi, garptc müdafaa
da kalıp ta büyük kuvvetlerini Sovyct 
Rusyaya karşı kullanmrş olsaydı, o za
man biz şimdi olduğu gibi uzun bir ha
zırlık ve atalet devresi geçirebilirdik. 

Fakat o zaman bütün kuvvetimizi he
men istimal etmekten gayri elimi:t.de ya
par.ak bir şey yoktu. 

1915 te kuvvetimizi inkişaf ettirecek 
bir mühlete kavuştuğumuz zaman bu
ı:u iyice düşünülmfiş bir kaç taarruzla 
heder ettik. 

Bugün deniz harbi şüphesiz hem te
dafüi ve mümkün ulduğu kadar taar
ruz.i bir şekilde devam ediyor. O halde 
niçin müttefik ordular siperlerinde otu
ruyorlar ve niçin, bilhassa, hava kuv
vetleri keşif tayyareleri ile mahalleri 
tayin olunan Alman sayısız kara hedef
lerine taarruz etmiyorlar? 

Bu suallere resmen henüz cevap ve
rilmemiştir. Hiç şüphe yoktur ki sükiit 
milletin sabır ve kuvvei maneviyesini 
~arsar. Fakat liderlerine itimat, böyle 
bir sarsıntıya karşı, kuvvei maneviyeyi 
himaye ve sabn muhafaza muazzam bir 
kuvvet kaynağıdır. 
KARADAKİ DURGUNLUK 
Kanaatime göre, bu itimat müttefik

lerin askeri siyac;etine tesir ettiği anla
~1an bazı noktaları münakaşa etmekle 
Jmv\'ellenecektir. 

Müttefik orduların bitaraf arazisine 
tecavü7.e gerek ahlaken, gerek siyaseten 
hakları yoktur. Alman sahillerine de
nizden bir taarruz menuubahis olamaz. 

Binaenaleyh, ordu İsviçre ile Lük
scınburg arasındaki cepheden başka bir 
yerden taarruz edemez. Bu cephenin 
hemen yarısı geçilmesine iıııkfın olmı
yan Ren nehriyle kapanmıştır... Diğer 
~ arısı yalnız Zigfrid hattı ile değil ayni 
, amanda bir çok tclbii manialarla hima
ye edilmektedir. 

Böyle dar ve gayri müsait araz.ide, 
yıpranmamı.ş Alman ordusuna baskın - . ' 

Garp ceplıesincle 
şeklinde olmadan taarruz Passchenda
cle taarruzundan daha az mazur görü-
1E:bili r. Orada hiç olına7.sa bir kısmı 7.a
ifleıniş bir Alman ordusuna taarruz 
edilmişti ve taarruz için sebepler vardı. 

ALMANYANIN MESEi.ESİ 
Bu cephede Alınanya da ayni mesele 

ile karşı karşıyadır. Ordusunun faik 
kuvvetine rağmen, o Majino hattını 
yarmak hususunda bir teşebbüs arzusu 
göstermemiştir. 

Ablokarun tazyiki altında Almanya 
lıareketsiz kalabilir mi? 

Bu sualin cevabını yalnız Almanya 
verebilir •. 
Eğer Abloka tahammül edilemez bir 

halde ise, o L\ik.c;emburgu ve Hollanda
yj istila eder ve bu suretle Majino hat
tını çevirmek istiyebilir. 

Bir kerre bitaraf topraklarına tecavüz 
ederse mi.ittefikler mukabil taarruzu, 
~ahut yeni bir cephPde mUdafaayı kap 
ettiren yeni bir stratejik mesele karşı
sında kalacaklardır. 

Binaenaleyh müttefik ordularının ni
<:in bir Alman teşebbüsünü beklediği 
kolayca anlaşılabilir. 

Bu esnada müttefikler ordusunun 
kuvveti gittikçe büyümektedir. Bunun 
için, eğer Almanya ekonomik sebepler
den dolayı taarruza başlamağa mecbur 
kalırsa hava şeraitini müsait bulur bul
maz bunu ynpacaktır. 
,\JÜTTEFİKLERİN HAVA KUVVE
TİSİ l\IUllAFAZA 
Müttefik orduları hareketsizliğe icbar 

eden vaz.iyet tabii hava harekatına şa

mil değüdir. 
O halde niçin kara harbinde havn fa

nliyeti yalnız keşü ve ara sıra vaki olan 
hava muharebe1erine münhasır kaJmak
t.-ıdır? 

Başlıca sebebin yarı siyasi olduğunu 
zannediyorum .. Her iki taraf ta sivil 
nüfusun ve onlara ait emlakin zarara 
uğraınasuu mucip biı· harp şekline baş
ıaw ı"c istemiyor. 

bir Seııegal!i asker 
Eğer bu harp şekli muhakkak Hizım

H' ona diğer tarafın başlıyarak efkarı 
umumiyenin nefretini kazanmasını bek
~ıyor. 
Almanyanın sivil nüfusunu böyle bir 

muhataraya atmaktan çekinmesi müm
kündür. Hava kuvvetini kara ve deniz 
hareketiyle birlikte kullanmak ta isti
yebilir. Bu gibi ahval altında Almanya
nın kabul ettiiti her türlü tahdide biz 
riayet edeceğiz. 

Hava kuvvetimizi l'llçaktan ve gün
düzleri ucınağa mecbur eden sıkı tahdi
dat altında kullanmak ve iyi müdafaa 
edilen hedeflere hiicum etmek .şüphesiz 
ağır zayiata ınal olacaktır. Ayni zaman
da pek fazla bir şey de başarınıyabilir. 
Ve Almanya kayıtsız şartsız harekata 
başladığı znman da biz kendimiz.i zaif
leıniş bulabiliriz. 

Binaenaleyh bundan anlaşılabilir ki 
müttefiklerin Almanya umumi bir ta
arruz. acıncaya kadar hava kuvvetlerini 
muhafaza etmekte bir takım maksatla
rı vardır. 

Bu aralık, taarruzd&n çekinmekle biz 
israfın öni.ine geçmiş ve hava kuvvetle
rimizin müdahalesiz büyümesine imkan 
vermiş olacağız. 

Tersanelerimiz, mühimmat fabrikala
rımız ve ordugahlarımız da masundur .. 
Diğer bir nokta vardır ki o da eğer 

Almanya Hollanda ,.e Belçikayı istila 
ederse bir QOk mühim merkezleri şim
dikinden daha kısa yollardan yetişilebi
lecektir. 

Harpte dfü~manın müstakbel hareket 
tarzına dair kat'i bir şey sö~·lcnemez. 
Eğer Almanya, şarktan gelecek malze
meye dayanarak hareket etmemekte de
,·am ederse .. Müttefikler siyasc:-tindc bir 
değişiklik yapmak lfmm gelebilir. 
Almanyayı kaynaklarını . arfetmemc

ğe mecbur ederek iktısadi tazyikin tesi
rini arttırmak için hile olsa, her halde 
hir taarruz hareketine geçilcceki fon:e
dilcbilir .. 

Şimal memleketlerinde ____________ * ___________ _ 

lngiliz harp gemileri Norveç kara 
sularında kontrolda bulunuyor 

I ondra 25 (ö.R) - Dün gece Oslo 
da neşredilen bir tebliğde büyük Bri
tanyn muhriplerinin Norveç kara sula
rında Alman ticaret gemilerini durdur
maya çalıştıklan bildirilmi tir. Norveç 
hükiimeti bu hadi eyi protesto etmi tir. 
Tebli~ bir Alman ticaret gemisine bir 
Norveç torp · .do~unun refakat etti>ini 
il:w etmiştir. 

Büyük Britnnya bahriye nezareti bu 
hu-:u ta henüz trbliğntta hulunmu de-
ğilclir. 

---·------------
ıçın lngiliz i~aretlerİµi tı:ı~ıyan bir Al- Fransız gazeteleri bu beyanat ınünn· 
man tayyaresini Danimarkaya göndere~ sebetile şunları yazıyorlar: 
rek bu taarruzu yapmış olmaları pek c lsveç kendini korkuya kaptırarak 
muht meldir. Finlandiyayı terk edecel: kadar tedbir-

Brüksel 25 (ö.R) - lsveç milli mü- siz bir siyaset takip ettikten sonrn te.. 
dafaa nazırı Finlandiyaya yardım için dafüi ittifak mes•lednd Moskovanın 
lsveçirı sarfett:ği gayretlerden ve milli vetosuna muhalefet etmesi beklenemez
mü::lafaa tedbirlerinden bahseden bir di. Almnnya bu paktı şimal memleket
nutkunn Finlandiya tarafından Skandi- lNinin bitaraflığı ile telif edilmez say
nnv memleketlerine teklif edilen tedn- mıyordu. 
füi ittifak projesine temas ederek bu- Hattu, bunun müttefikler aleyhinde 
mın ihtiyatla tetkiki lazım geldiğini ve olacağını tahmin etmekte idi. Fak. t Al
Finlandiyanın en ziyade tnarruza ma- manyfl ipleri elind<'n kaçırmıştır. Şimdi 

DANIMA KAU k ruz memleket olmamasının bu gibi tek- Mos ovanın arzusunn inkıyaddnn baş-
ı_.ondra 25. ~ Ö.~) -- Bır lngiliz. ns: l liflC'riıı miiznkere.,inde hususi bir dik- ka çare görmediği için pakta o da mu-

ken tavyı:ıre ının guya geçen cumartesı kati istilzam ettiğini söylemi!ıtir. halefet etmiştir.> 
günü Danimarka nrozi~nig bi~raflı~nı ~~--~---~~--~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~-~ 
ihl"ıl cdt"n•k bir tarlada dolaşan beş av
cıyı mitralyöz ateşine tuttuğu hakkında 
Berlindl"n verilen haberi saliıhiyettar 
lngiliz makamlarınca tekzip edilmiştir. 

Ayni mnkamlnrda söylendiğine göre 
lnr.iliz tayyarelerinin hiç bir zaman si· 
vil h lkı mitralyöz ateşine tuttukları gö
rülmemiştir. Alman tayyareleri buna 
alışmış}arqır Alrnanlann [)anjmaıJu..ile 

Fran·sız b,aşv kili dün Paris ~ talyan 
sefirile uzun boylu görüşt_ü 

~~---'----'-•x*x~-,..._....._.....,._.._ 
Paris 25 ( ö.R) - Fransız başvekili Pol Reyno ltalyanın paris sefirini ka· 

bul ederek .görüşmüıtür. Romadaki Fransız sefiri de bu aabah Pariae hareket 

Ingiliz denizaltıları 
Dün de Jutland ~Çıklarında büyük 

bir Alman vapurunu batırdılar .•• 
Londra, 25 (A.A) - Edmond hugo bir Iskandinavya limanına ait 4,000 ton mahfillerinden tahmin edildiği~~ ~ 

Stinnes ismindeki Alman vapurunun kömür vardır. Alman ticaret vapurlarının JngıliZ ,P 
Jct1andın garp sahilinde Thernminde Londra, 25 (A.A) - Jngiliz amirallik telbahirleri tarafından toJ'.PUJeıııt1 p 
açığında bir Ingiliz tahtelbahiri tarafın- dairesi dün akşam neşrettiği tebliğde: Ingilterenin kendi vapurlarına IcafıaııP' 
dan batırıldığına ve mürettebatının kur- Bnzh Assater müscllah balıkçı gemisinin manlar tarafından amansızca kU j,a)' 
tnrıldığına dair Kopenhagdan verilen bir mayne çarparak battığını bildirmiş- mış olan vasıtalara bizzat müracas~ 
haberi teyid eder mahiyette nmirallık ti ... 210 tonilato hacminde olan bu gemi- kını feda etmek emelinde ohn~ar bil 
makamına dün akşama kadar ımılfimat nin bütün mürettebatı kurtarılmıştır. göstermektedir. Maamafih, Alman ııı i!ı' 
velmcmiştir. Iyi haber alan mahfellerde çok müttefik ve bitaraf vap~r~ar;.ıı.,ı. 
c-""ylendiğine göre, tahtelbahirin kuman- Kopcnha'!, 25 (Ö.R) - Sosyal Dcmok- tarsız batırdıkları halde lngılız r.,,-
danı emin sulara girmeden telsizini kul- raten ve (Berlin~te Aftonblaclet) gaz.ete- bahirleri Alman vapurunu bat~1t" 
lanmıyncaktır. Aynı mahfellerdc Alman !eri Almımya ve Tngilterenin deniz harbi mürettebatını önceden emin 11 

h:ıro gemilerinin mütemadi nc.zarcti rıl- manevraları arasındaki mu::ızzam fark- geçirmeği ihmal etmemiştir. 
tında bulunan sularda Heddcnheim va- ları gösteren ne~riyat yapmışlardır Al- ,.rt'f 

urunu batıran Jngiliz tahtelbahirlerinin ll'lan manevraları insanlık hislerinden ve Londra, 25 (ö.R) -Alman tayY..,,_ 
muvaffakiyetini .hatırhtan bu muzaffe- de izcil~r arasındaki ~ardeşfik duygu- rinin fener g mileritıe taarruzları )ıt" 
riyettcn dolayı memnuniyeti izhar edil- sund~n tamamen uzak olduğu halde in- bile taifesiz ve otomatik ol:ırak Ç,, 
mcktedir. giliz tahtelbahiri Alman vapurlarını tor- fener gemileri hizmete konulın ısı el' 

pillemeden önce mürettebata gemiyi Bunlar, eski fener gemilerinin yar ~ 
terk için mühlet vermektedirler. Dani- samctinde şamandıralı olup iki a'} ~ 
markn gazeteleri Alman denizaltlarının dilikJerinden vazife görebilirler. <ff'.rt' 
eayri insani mücadelesi yüzünden Dani- kiiçük olmaları sebebile, Alman ~" ~ 
markanın şimdiye kadar 26 vapuru ve leri hunları tahrip hususunda dii>·~ Vf 
yi.izlerce gemici kaybettiğini kaydederek müşkülata maruz kalacaklardır .. 13•. Jı!f 
D:ınimarkn hükiimf'1inin Bcrlinde ener- haftaya kadar bütün fener gemıte;~ 
jik bir protestolarda bulunmasını iste- metten alınarak yerlerine şamaı;ı r ft 

Kopenlıa~. 25 (A.A) - Almanyanm 
5,000 tonluk üst Premıscn vapuru şimal
de Ingiliz harp geınill'rinin devriye do
laştı"iından haberdar edildiği icin d~ha 
ı;yade şimale gidemiyerek üç dört gün 
Skııv yakınında heklemeec mecbur kal
mıştır. Zannedildiğine göre kaptan Esb
jerg limanının cenubuna gitmek için 
emir almış ve yoldn batmıştır. Vapurda 

miyorlar. ikame olunacak ve mürettebat dığe 
Paris, 25 (ö.R) - Londranın bazı zife]erde istihdam edilecektir.__/ 

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

Lord Ha lif aksın nutku ____________ * ___________ _ 

Medeniyet Üzerine .çöken kuvvet 
muhakkak surette sökülüp atılacak 

Lond:a, 25 (A.A} - İngiliz. radyosunun Fin lisanında ğunuz.dan eminiz .. Zaferi istihsal ettiğimiz zaman :f~ 
ne rct•.iÇi habt:rler bülteninde Lord Halliaks, yiğit Fın mil- ya da bu devamlı ve adilane sulhun tees.silsünden ~ııfl' 
letınin Ingiltere imparatorluğunun silaha sanlmasını mucip meııfaat1erden müstefit olacaktır. Amerlk.a reisi ı.b11" 
ol:.ın ir!ealler ve hedefler için kahramanca çarpıştığını ve bu ile başvekili hakiki bir sulhun ancak böyle bir su.~ 0 ~ 
hedcllE-rin kiictik olsa bile her milletin yaşamak ve komşu ceğıni l>t:!yan etmişlerdir. Başlangıçta milletlerimiZLO dOP'. 
devle!'erin ta:lrruzuna karşı emin bulunmak hakkına malik günler :>aşamaları da muhtemeldir, fakat davamızın tıı f: 
olrnasır.Jan ilıaret olduğunu beyan etmiştir. Lord Halifak.c; luğundan ve neticede her ikimizin de inandığı idealler i6!'. 
demiştir ki : lehe çalacağından ve dünya medeniyeti üzerine meŞUJ1le~ 

- F.ğer b~kaları da Finlandiyahlar gibi fenalığa ve bar- gesini salan karn kuvvetlerin silprülüp atılacağından 
barlığa karşı yegane çare olan silfilı kuvvetiyle karşı dur- bulunuyoruz. 
mağa azmetraiş bulunsalardı İngilizlerle Finler şimdi ayni 
ınaksad için yanyana c;arpışacaklardı. Hükümctiniz Sovyet
lerin tahmil ettiği şnrtları kabule karar vermiş ise de ordu
nuL yeııilmt?miş bir ordu vac;f ını muhafdUl edecektir.. Son 
kuı bar>iarı olduğunuz şiddet ve tecavüze nihayet vermek 
için gil:ıştiğimiz mücadelede kalben bizimle beraber oldu-

.. 1 _ .... ı#' 
Stokholm, 25 (0.R) - Svenska Dageb adet g....-~~17' 

göre Dunimarka Rotari kulübü bütün dünya Rotarl r1'e'' 
]erinin yüzde bir gelirlerini Finlandiyanın imaru_ıa ~dit 
melerin: istemiştir. Bu suretle, 150 mil.)'onluk bır ~ 
elde edilecektir. __/ 

Mısır Başvekili Havas ajan-
sına beyanatta bulundu 

--------------*------------ ,.rıı>Y' 
Kahire 25 (AA) - cHavan mukları için konmuş olan yüzde 40 nis- müvazi olarak inkişaf etmesi 
ltalya ile Mısır arasında bir dostluk betindeki gümrük resminin kaldırılma- §ayandır. .. Jeı'd~ 

ve ademi tecavüz muahedesi imzalan- sını istemektedir. Japon elçisi dün Mısır iyi haber alan mahfillerde eo'I • ~' 
mnsı hakkında bundan iki sene evvel başvekili tarafından kabul edilmiştir.. ğine göre, Mısır hükümeti japon11'0et' 
ltalya tarafından yapılan teklifini bu Mülakat esnasında elçi demiştir ki: Türkiye ve Efganistan ve Şili ile)cll tflıJI' 
kerre yeniden tekrar edildiğine dair dün - Ticaret meselesile iki memleket tiği muahedelere benzer dost!~ 
Kahirede şayialar deveran etmeO.e baq- b 1 h d k · k dır 0 .. arasındaki dostluk münase et erinin e esi imza etme ısteme te:... / 
lamıştır. ~ .....ıııııl 

ltalyanın Kahire elçiliği mahfilleri, 
ltıılyanın bu tarzda yeni bir teşebbüste 
bulunduğunun tamnmile asılsız olduğu
nu bildirmektedir. 

Diğer taraftan Mısır başvekaleti ve 
hariciye neznreti de bu hııberin doğru 
olmadığını ve ltalynn elçisinin son za
manlarda Mısır kralı ile ve bilahare Mı· 
sır hükümeti ricalile yaptığı görüşmele
rin bir ltalyan - Mısır ademi tecavüz 
paktı akdi ihtimalleri ile hiç bir alakası 
bulunmadığını tasrih eylemektedir. 

Mısır hariciye nazırı Sarara paşa baş 
vekil ile temasdan sonra bu husustaki 
şayiaları resmen tekzip etmiş ve ayrıca 
bugiinkii şerait dahilinde böyle bir pak
tın akdi meselesinin bile imkansız bu
lunduğunu ilave eylemiştir. 

Diğer taraftan Mısır kabinesinin mü· 
hiın şahsiyetlerinden bir kaçı daha ev
velki gün enternasyonal° anlaşmazlık 
karşısında Mısırın bugünkü vaziyetini 
çok ciddi telakki etmekte olduklarını 
ihsas etmekte idiler. 

Başvekil Ali Mahir paşa bu endi.§e· 
leri muhik göstererek pazar günü havas 
ajansı muhabirine şu beyanatta bulun
muştur: 

c Enternntyonal hadiselerin inl.."'işafı
nı bugün hiç kimse evvelden kestire! 
mez. Bu harp, evvelce benzeri olmıyan 
b"r harptir. Müteyı:kkiz ve vaziyetin 
İcap ettireceği her türlü tedbirleri alma
ğn hazır bulunmak lazımdır.> 

dostluk 


