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B.ıtznuharrır ve umuml neşriyat mUdürU: 

HAKKI OCAKOOLU 
--------------~~~~~~~~~~~~·· 

ABONE ŞERAiTi 
D:VAM M'ODDE'I1 Türkiye için Hariç içlıı 
A.~lik ····- 1400 2900 
~~-a11hk ....... 150 1650 

t ...-unu geçmiş ntlshalar ( 25 ) kuruştur. 

-.._._mT•E-..;;L~E~F~O~N-·-·~26~9~7-----• l14n 
1oo,;;.:: Dlilnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 
~ 

• Ticaret Vekili bu akıam 
radyoda konferans verecek 

Ankara, 27 (HU1U1i) -Tıc.ret Vekili B. 
Nazmi Topçuoila yana akıam cBu alqmn» aaat 
19 /25 te tütiin mİİltahaillerine iatibaal kredi
lerinde sösterilecek kolayllklar menuu üzerinde 
Radyoda bir konfenuu Y.-eceldİr. 

·-------' YENİ .ASIR matbaasında basılmı.§tır 

Sağlık Ovası parlak .törenle açıldı 
~~~~~~~~~~*----~~~~~~~~~ 

=-········ : ······•·· • • • Nafia- Vekilimiz •..........•••..• , 

~~~-----''--~---~*~~~~~~~~~~ 

Cellad kurlltma kanalını açarken 
güzel bir nutuk söyledi 

"' . ., 
ı 

'f ~ ATATÜRK 931 YILINDA-
• 

"Cellad gölü, Sağlık Ovası olacaktır; 
emir ve isaretini vermislerdi 

Cümhuriyet hlikümeti, .ATATURK'ün emelleri
j ni Milli Şefimizin idaresi altında işaret buyuru-: 

lan hedele isal etıniştir .. n : 
• • • 

"Millı servetimizin en mühim kayJ 
~naklarından olan bu münbit sahalar

da en nadir iktısadi ve zirai unsurları 
yetiştirmek imkanı elde dilmiştir,, 

• 
Devlete üç buçuk niilyon liraya mal zam regülatör (ini.iııde civnr ve ka7.a: 

olan ve Cellüt ovasını sağlık ovası ha- köylerden gelen hl•yctler ve kalabalık: 
line getiren Küçük Mendrcs ıslah ve köylü grupları huwrunda yapılmışta-. : 
kurutma tesisleri di.in saat on dörtte Mendrcs sularının akışını intizama! 
sayın Nafıa vekili General Ali Fuat ce: alan regülatörden itibaren 20 şer kilo-: 

, Naf besoyun uğurlu eliyle açılmıştır. Tören metre uzunluğunda iki muazzam kanal,: 
• ''''••·'~ vekili nut.ık ırad l'd:yor Tirenin Akkoyunlu mevkiindeki muaz- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - : ............................................................................................................................ 

4tatürk 
Sevgisi 
~-~irllk *v-;-
... -~lllUüğümüzün 

es11ec11, milli heye-
~~•l'llnızın tükenmek 
~._....Yen kaynağıdır -·-HAKKIOCAKOliLU 

trı lliı; bir ki t f d • nkfır dil .~ lcı ınse ara ın an ı e e-
~~ll it Atatürk hürriyet ve istiklalimi
~~ ~~rıcısı, yükseliş harcketlerimi
.. Qt~ atıcısı ve bir kelime ile yeni 
~ e cümburiyetinin banisidir.. O. 
tul'~b~ir imparatorluğun enkazından 
~ ır varlık yaratmak, bir vatan 

~t h.n hem de bütün dünyanın takdir 
~\'~ b!1lıklannı iizerine toplıyan bir 
t~,. 1~ millet yaratmak kudretini 
~ ~r. Bugün alnımız a~ık, başı
l.::ttıit d" rıda ,Şerefli bir millet olarak 
~ b1l uknyaya sesimizi işittiriyorsak 
'itltii tıdret ve kun:eti veren Ata-
r.~11~ dehasıdır. Onun nadir bir hılkat 
~~a bütiin milletler ittifak eyle-t' · Tiirk millc.-ti, onunla asırlarca 
l:~llcl edecektir. Türk milleti, dünya 
~lltı ıı:t var oldukça, onun sevgisini, 

0~ll'alannı en mukaddes bir ema-
.\t.ttb-k muhafaza edecektir. 

Garp Cephesinde 
Geniş mikyasta topçu ve 

hava faaliyeti vardır 
-~-~~-x*x·~---~ 

Fransız, İngiliz ve Alman hava iiloları karşıbklı 
olarak mühim iStik$allar yaptılar ... 

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

Paris 27 (Ö.R) - Garp cephesinde 
karada faaliyet pek fazla olmamıştır. 
Sar'ın garbında bir Alman devri~i
nin istikşaf faaliyeti reddedilmi~tir. 

Mozclle Laliye arnsında büyük topçu 
faaliyeti olmuşlur. Fransız devriye kol
ları düşmnn arazisinde büyük derinlik-
lerde faaliyette bulunarak düşmanın 
hazırlıkları etrafında mühim haberler 
toplamışlarBır. 

2rr26 gecesi yapılan bu faaliyet 26 
Mart günü de devam etmiştir. 

Havalarda faaliyet, havanın gayri 
müsait bulunması hasebiyle azalmıştır. 

Ingi1izler şimal denizinde Alman üs
lerine karşı mutad faaliyetlerine fasıla 
vermemişlerdir. Fransız tayyareleri de 
düşman hatları gerisinde fotograf almak 

misyonlarında de.vam etmişlerdir. 
Almanlar Fransanın şimalinde ve şar

kında bir cok tayyare istikşafları yap
mışlardır. Şimdiye kadar Alman tayya
releri münferid istikşaflarla iktifa ettik
leri halde dün 3, 6, 9, ve l3 tayyarelik 
filolar halinde istlkşaflar yapmışlardır. 
Almanların mi.ittefik orduların hazırlık 
faaliyetleri hakkında mallımat toplaına
ğa büyük ehemmiyet verdikleri anla
şılmaktadır. 

. 
Londra 27 (Ö.R) - Garp cephesinde 

Büyük Britanya ordusu Majinoda cep
henin yeni bir kısmını daha Fransızlar
dan devir almıştır. Son günlerde Ingil
tereden gelen yeni kuvvetlerle tanın
mış üç Iskoçya alnyı bu yeni hatta yer
leşmişlerdir. 

Mı?ydan=ı getirilen eserin ihtişamım gösteren iki gü=el intiba 

Almanyanın Balkanlar 
üzerinde şedit tazyiki 

Balkanlara karşı müşterek cephe 

fikri bilhassa Roman yada 

şiddetli bir mukavemet görecektir 

Brassert 
Müessesesi tarafın

dan İz.mirde bir 

ÇuYal -·Fabrikası inşası 
tetkik ediliyor 

- YAZISI 2 iNCi SAHİFEDE -

Edirneni~ 
--.-

26 Mart ___ ..... __ _ 
Kara günü vakar

la hatırlandı 
Edirne, 26 (Ö.R) - Edirncnin Bal

kan harbinde Bulgarlar tarafından 
işgalinin yıldönüınü olan c26 mart• 
kara günü burada büyük vakarla 
hatırlandı .. 
Halkevinde yapılan ihtifalde kala

balık halk ve gcn1;1ik kitlesi bulun
du .. İstiklal marşiyle merasime baş
landı .. Edime müdafaasında unutul
maz yararlıklar gösteren şehitlerin 
hatıraları t!ız.iz edildi. Bir matem 
havasi le törene nihayet verildi. 

......... lıiiiıiilıiıiıııııiıiıilıiıilllıiiıiııııiiıiıllllll 

Loııdra 27 (A.A) - Timcs gazetesi 
başmakalesinde Almanyanın Balkanlar 
ve bilhası;a Romanya üzerinde ısrarla 
iktısadi bir tazyik icra ettiğini yazmak
tadır. Bu gazete, Rumenlerin Almanla
rın hiddetini cclbetmemeğe çalışmakla 
beraber Almanya ya iktısadi bir inhisar 
vermek niyetinde olınadıklannı yaz
makta ve yakında bir Rumen iktısad 
heyetinin Londrayı ziyaret edeceğine 
dair verilen haberi -de bu ekllde tefsir 
eylemektedir. Rumen mahfillerinde ha
sıl olan kanaate göre, Ingilizler Rumen
lere ihraç maddelerine mukabil ecnebi 
dövizi temin ettikleri takdirde Roman
yanın vaziyeti daha emin olacaktır. 

Hitlerin Alman, ltalyan, Sovyet ga
rantisi ile Balkanlarda sulhu temin ede
ceğine dair Berlin tarafından işaa edi
len haberler Rumenlerde pek kuvvetli 
bir intiba bırakmamıştır. Bu teklif esa
sen Italyada da büyük bir memnunivet 
uyandırmamıştır. Balkanlarda ve T~na 
havzasında bir dereceye kadar Alman
yanın rakibi olan 1talya, bu mıntakala
rın Almanyanın veya Sovyet Rusyanın 
nüfuzu altına girmesini istememekte
dir. Sovyct Rusyanın Besarahyayı eline 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE - Bir Rumen askerı 

............ JIA REŞA ı~ .......... .. 
Fevzi ()akmak 

·~~~~-~-~x*x~~~---~-

Dün, Türk göklerine hakim ola
cak gençliğe hitap etti 

~~......-~~~x*x---~~ ~tı, ~ sevgisi,. Atatürkün aziz hah
~ boyı tk milJetinin mukaddesatıdır .. 
~· 14 ıtıu e olduğu İ!:İndir ki, Atatiirkün 
fl "!~ la va~t kabrinde kalması, ken
~~lt~ Yık. bır anıt l<abrin ,·ücuda ge
~ ~-- ~esı her Türkün )qtlbinde bir 
llt-~bıa llŞatmakta, her Türkün kalbini 

'tıl'l d:adır. Yurd içinde, kalbinde bu 
'ıli~tnanu tek ,·atandaş tasavvur 

lngjliz filosu Alman sularının kalbi
gahına kadar sokulmaktadır 

/ 

Ankara, 27 (A.A) - Genel Kurmay Batbnı Feni Çakmak buaün aaat. 
: 9 da ilk devresini bitiren Türkkutu Gedikli Hamrlama Yuvaaı ıençlerinin or-5 
:duya iltibaklaruun YaklaılDlf olmaa münaaebetiyle Türk Hava Kurumunu te-5 
:reflenclirmitler, planör meydanında her tip plin3rler lberindeki çal~n vei 
S P.aratüt atlamalannı, Etimesiut meydanında Gedikli talebelerin uçutlannı, 5 
Sİnfaab bitmek üzere bulunan biiyük banıarla plinBr atc;ı,..lni ve tamirden! 
iıeçen tayyareleri ıördükten IOl\l'a Türkkuıu Okulunu teftit bayunnuılar, mo-! 
:delcilik laboratuarmda parafÜl ve motör aalonlannda aut 12 )'e kadar kalmıt-1 
:lardD'. 1 

> tlijl'tik . 
'11e.ı.. ~ıllet Meclisinin grup halinde c;..,. ııon ..... 

'- , kat •~·•ınadan sonra neşredilen 
\ii't hep· ~l~re biiyiik bir inşirah ver
ts.... ttı~ 'lll~z~ sevindirmiştir. Bilhassa 
..._...~ Jetı!ıleceJc abidenin yalnız Ata
~~i hti .. aıt ~ası, yoksa memleket 
~t lll'Yliklerme mahsus Panfoni şek-
llltıtı ı!u ol~a ı münakaşası neticesinde 
~.ettiril tku? en lfüylik evladına inbi
~~ı).J art;11e 1 karnrann vanlmnsı sevin
~ hatask!1'nn bir hadise olnıu~tur. Çün
~ta!( h· :•runız, ~ocukluğundan başlı· 
~Ud~t, d:~nta gözlerini kapadığı güne 
l ~le isluncı foferriit ve teın.-ı~·iiz ctmiı:; 
t "dte.t , er b~s:ımınkt.a mii<;i<'.sn:ı bir 
~lel'h c kabılıyet göstcnni~if. Binn-

t rıe ,,,oııkn Ynptırılncnk anıtın da kcn-
ll)' ıct31 b' ~.~et tab·ı . ır kıymet ifade eylemesi 
~IUğn 1 di~. Bu anıt yalnız onun bü
\>:'lllıı "llne, lıyaknt kesbcylemc i nokta· 
il~ ~~ı:na Türk millctinJn minnet 
~ bcıabUtü nnın ifadesi bakımından de-

s~ eh n başka bir manada da hu
enuntyet taşımaktadır. 
Türk lhtilalbüıı sembOHldilr. 

Üç Alman 
--~-~-~-~~.~·~~~~~~~~~ 

batırıldı. Skandinav devletlerinin kargosu 

deniz ticareti tamamen durdu 
Amiral Reader de 

azledilmiftİr 
-9---:-

Paris .27 (Ö.R) - Son on gündenberl 
dün ilk defa olarak bir Ingiliz vapuru 
bir Almnn tahtelbahiri tarafından batı
rıldı. 

Londra 27 (ö.R) - Katcgat boğazı 
sularında üç Alınan kargosunun birbiri 
ardınca Ingiliz t htelbahır1C'rl tarafın
<L'ın bat.ırıiması, Nazıforin bahriye ınah
fıflerini ~yiik enaişe_ye <lüş1irmüştür. 

'Deveran "eden rıvayetl J. e. ~ör~. Bit
ler Alman ordusu baş1rnmnni:lanı nmlral 
Reacler'i azlederek 'l'mne amiral Kassı 
ge~irmek niyetindei!ir. Hitler Alman 
dezm ~ kuınan~ğın'ın .hugilne ka
daı> :(Cisierdiği faaliyetten ve deniz har
bı netltelerinden yeise düşmüştür. Şim-

• 
: Sayın Mareşal Etimesut meydanından aynbrken Gedikli talebeyi ve Diret· 
:menleri fU sözlerle taltif buyurmuflardD'I 
• • 
: Arkadqlar; . 
S Bugün yaptığım teftitten ve Türk Hava Kunsaunun ıalllere b&kfab W.--~•·: • 
Elik yetİftirmek yolundaki mesaisinden çok memnunum. O.- eblii ~ 
Sdinç vatan evlitlannm gHaterdiği pyrete, SfrebnenlerW.ir, ~ bln-40' 
:Ve eenıl< Kurumun verdiği emefe bilbasta müt~ Gfrd~ fol 
:Ve kahramanlık yoludur. Burada g&terdiğbb pyretl l'deeeilnt:ır Jkft ~
Sıunda ve Hava Ordusunda da göstereceğinize etnlnlm. Memleket&. MıUUJ1111U1' 
~havacllığunu:ın çok kuvvetli olmasına batlı bulunduiu lçLı .izden beklediil
Smiz hixmetler bilyüktiir. Asil bir millete mensup oldufunusu dlitlinerek pyre-
5tinizi .ırttı:racağınıza eminim. Bugim gördüklerime nazaranı TUrk Hava Kuru
Smunun Gedikli Hazırlama Yuvasının verdiği ve vereceti hlııla bizim mem
:ıeketin hav müdafaasının kuvvetli bir zamanıdır. Arm ve talebim hepinizin 
:iatikbnlin bi:er Hava Kartalı olmanızdır. Türle Hava Kurumu BAJkanma t~-: 
:kür eder, muvaffakıyetler dilerim. 1 
S · Marqal Türk Hava Kurumundan aynlırken gördüğüm intlz.a~ ve Kuru-• • • 
imun biiyük hiunetlerine müteşekkirlm, aözlen1e memnuniyetlerini bir dahai · 
•!_L__ ) • 1--..I' a 
:~ey~~~ : 
• • 



Tefrika: 28 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dur, sen! .. ibret alem için yakında 
ona bir iş edeyim de hem kendisi, 

hem de bütün cihan beğensin .. 

Meırutiyet idaresi öyle mi> .. Ya
ni elini, kolun u bağlıyacaklar, onu 
bir kukla gibi kö§Cye oturtacaklar
aı. Artık gel k ey fim gel... Mithatın 
Mütercim Rüıtünün, H üseyin A v
ninin ek meklerine kendi elile yağ 
aürmüı olacaktı ... 

Sultan Aziz, b u adamlara : 
- Ben yiyemiyoru m , gelin de 

siz yıyın, diyecek, padişahlığının 
bütün kudretinden ve nüfuzundan 
vükela ile m illet meclisi lehine fe
ragat etmiı olacaktıl.. 

o vakit kendisine, adeta bir fa
kire bir lokma ekmek verilir gibi, 
muayyen bir maaş bağlıyacaklar .. 
f\dı padi~ah kalacak amma, artık 
ne etliye, ne de sütlüye karışabile
&k !.. Aldığı maat haricinde ona 
bir taraf tan tek bir metelik bile _ve
rilmiyecek ... 

Bereket versin elçi lğnadiyef ile 
Mahmut Nedim meşrutiyetin ne 
demek olduğunu evvelce kendisine 
iyice belletmişlerdi... Yoksa o düz
ğün, tatlı sözlerile. hünkarı kandır
mağa m uva ffak olacaktı .. 

Allah o günleri göst ermesin l.. 
Sultan Aziz gümüş tepsiyi, için

deki o canım yiyecekleri artık büs
bütün unutmuştu... Büyük bir te
laş ve asabiyetle hemen yerinden 
fırladı. Ve bu hareketi o kadar ça
buk , ani oldu ki Pertevniyal kadın 
büyük bir korkuya düşmekten ken
dini alamadı. 

- Aman ne oldun arslanım) ... 
işte güzel güzel kahvaltı eder du
rurd un. Böyle öfkeyle yerinden ne
ye fırlarsın~ Yoksa bir tarafın mı 
incindi}.. Söylesen ya, ayol > .. 

Y erinden fırlayıp ilk hamlede 
pençerenin önüne kadar ilerlemiş 
olan Sultan Azizi, ihtiyar kadının 
korku halinde ağzından dökülen bu 
3Özler bir kat daha hırslandırmıştı .. 
Hemen geriye dönüp : 

- Bu halime sebep, işte hep sen
sin) .. Dedi .. Odanda güzel güzel 
otururken yanıma geldin.. Sabah 
kahvaltımızı bize haram ettin. Gün
lerden beri dünya başımıza zından 
kesildi.. Bir dakika bile rahat ve 
üzüntüsüz kaldığımız yok .. Bu hal
de yaşamaktansa öteki dünyaya 
göçmek bize daha hayırlı görünür .. 

Sen bana dişini sık, biraz daha 
sabret der durursun'? .. 

Hayır .. Artık bende takat kalma
dı.. Zaten elçi lğnadiycf anber gön
derip durur.. Çar softaları tepe
lemek için bana elinden gelecek her 

türlü yardımları yapacağına söz ver- . 

mı§ ... 
Ben artık bu b u n a k Rüştüyü az

ledip Mahmut N edim i tek rar sadra
zam yapmağa işte karar verdim .. 
Derviti de seraskerlik: makamına 
geçireceğim .. 
Rüştüyü de, Hayrullahı da , Av

niyi de, Mithatı da geldikleri yere 
göndereyim de, onlar da görsün .. 

H ani, Mahmut Nedim evvelce 
bana bir senet vermiş idi.. Bunca 
zamandır, saklar d u ru rduk .. 

Geçen gün o senedi baş mabcyn
ci Hacı Mehmet ile sadrazama gön
derdim .. Ve gümrüklerin ecnebiye 
verilmesini vükelayı kandırmak işi
ni onun himmetinden beklediğimi 
de Mehmet Rüştüye tebliğ ettir
dim .. Bunak herif bizim Hacı Meh
mede ne cevap verse beğenirsin) 

O dakiknda o kör olası gözlerini 
fal taşı gibi açıp : 

Y oo .. Zatı şahane bu kullarına 
böyle malayutak tekliflerde bulun
masınlar ... lşte mihri hümayunları 
Hatemi vekaleti, bu işi vükelaya ka
bul ettirecek başka bir sadrazama 
tevdi etsinler ... Bizden paso!... Di
yerek bir a lay hezeyan savurmuş ... 

-BiTMEDi-

KISACA: 
•••••••• 

Nefenin k oltuk değneği 
-..er-

T AZAN: Ecz4et K. Kl mil Akta§ 

Dün bir yerde mükellef bir rakı ma
sası başında bulundum. Rakının hepi
miz acami içicisi idik, bunlar arasında 
nıloyı onlnrdan ziyade tanıyan ve seve
bilen yine bendim. Rakı etrafında ma
nıf bir söz vnrdır, Rakı ın biri yarar, 
ikisi karar, üçü de zarar derler. Acami 
içici 't:r arasında hiç zarara sap;m olma
dı. Ben dpdim ki. rakı ~nin koltuk 
değneğidir, İnsa~ Ot!ŞCS~ni sıhhatinden, 
mizaç ve vicdanından alamadıkça iki 
kadeh rnkı ile gülmek Ol\Unla neşeye 
sapmak ayaklarını kaybederek koltuk 
değneğiyle yürümenin aynidir. Kadeh
ler elde iken ~ofranın ortasına ftrlıynn 
bu sözüm bUtiln dostlarım ilzerinde çok 
iyi bir tesir yaptı, amnn bu nazariyeyi 
kısaca sütununda ıK.ısaca• yaz dediler. 
Sofrada unuttuğum bir noktayı da bu
rada işaret edeceğim, ne kadar alkolik 
adam varsa hepsi şu sözil söylerler : 

Benim adım çıkmıştır .. Ben çok rakı 
içmem, benim Uç kadehi geçmez, belki 
de doğrudur, fakat bir noktaya her gün 
bir damla su damlarsa on sene sonra 
o damlanın mermeri deldiğini görürüz .. 
Keşki böyleleri ayda yılda bir içse de 
pir içse .. Neşeyi, zevki yine dediğim gi
bi sıhhatten, mizaç ve vicdandan nlmak 
gerektir. 

Brassert 
Müesses~&i tarafın

dan lzmirJe bir 

Çuval -·F abrikast ; nsası 
• 

tetkik ediliyor 
Ziraat vekAletinin gösterdiği lüzum 

üzerine Karabük demir ve çelik fabri
kalannı in a eden lngiliz Brassert mU
essesesl mühendislerinden Mr. John 
Taylor Gaily sehrimize gelrnl§ ve JUt 
ziraati hakkında uzun uzadıya tetkikat 
yaom~lardır. 

Brassert müessesesinin milhendisl Ti
reye giderek kendir ziraatinl de tetkik 
eylemiş ve sehrimizc dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre Brassert mil
essesesl hükUmetin tensibiyle şehrimiz
de bir cuval fabrikası inşa etmek tasav
vurundadır. Tetkikat bu bakımdan de
rinleştirilmi!ltir. Mr. John Taylor fabri
kanın kurnlaca ö-ı yeri de tesbit etmiş 
ve bu hususta şehrimizdeki alakadarlar
dan bazı malumat almıştır. 

Izmirdc kurulması düşünUlen çuval 
fabrikası çuval imalinde hem kendir, 
hem de Jüt kullanacaktır. Mühendis 
Taylor iz.mirde Jüt ziraatinin inkişafı 
icin nasıl tedbirler alınacağını da tesbit 
eylemiştir. 

Kançeşme Mevkiinde 
müessif bir hidise oldu 

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

1 ki mütecaviz bir muallimi tabanca 
ile ayağından yaralıdtlar 

~~~~-------x*x ~· 
Kemer istasyonu Uzerinde, Kançeşme adamların yalan söylediklerini ve kötil 

mevkiinde müessif bir tecavüz hldiseil mabatlarını anladığı için bittabi tuzak. 
olmuş, iki muallim yaralanmıştır. larına kapılmak lstememiftir. Filhakika 

Evvelki gün öğleden sonra muallim miltecavizler Bn. Sabahat Kutayı ala
arkadaşlariyle birlikte hava almak ve rak götürmek isteyince şiddetli bir mu
gezinmek üzere kırlara giden kız lisesi kavemet başlaml§tır. iki suçlu B. Kemal 
muallimlerinden Bn. Snbahat Kutay ve özgcncl fena halde döğdilkten sonra 
Manisa orta okulu öğretmenlerinden B. ayağından tabanca kurşuniyle yarala
Kemal Özgenç bir kayalığın yanında mı~lardır. Bn. Sabahat ta gözünden 
oturmuşlar, konuşmağa başlamışlardır. yumrukla yaralanmıştır. 

Bir aralık ikl meçhul şahıs muallim- HUise haber alınınca yaralılar mem-
lerin yanına gitmi§, kendilerini tehdid leket hastanesine nakledilmiştir. Suçlu
ederek: ların Bucada Yukarı mahallede oturan 

-«Burada işiniz ne, biz bekçiyiz... Ibrahim Araplar ve Osman oğlu Rils-
Sizi karakola götilreccğizt! tem olduğu anlaşılarak ikisi de tutul-

Demişlerdir. B. Kemal özgenç, bu muştur. 

B. Menemencioğlu 
Bir haftadan beri şehrimizde bulun

makta olan hariciy1:1 vekllleU umumi kl
Ubi B. Numan Menemenci oğlu bugün 
İstanbula hareket etmiştir. -·-B. Kemal Berkarda 

Bir müddetten beri Karaburunda aa
llhiyetle vazife gören müddeiumumi 
muavini B. Kemal Berkarda vazifesini 
ikmal ederek şehrimize dönmü.ştür. 

MAL İSTİYORLAR 
Pirede bir firma ticaret odasına mil

racaatle İzmirden deri, yiln ve kimyevi 
maddeler sabn almak istediğini bildir
miştir. 

Atinada bir firma ithaMt taclrlerimiz
le temasa gelmek arıusundad.ır. 

Belçikada bir firma yapağı, işlenme
miş koyun derisl ve keçi kılı istediğini 
bildirmiştir. Bize verilen maHtmata göre fabrika 

bir müdd~ ~in Jüt ihtiy~ını Hind~- ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ 

tandan temin edecektir. Istihsalat, ihti
yaca tekabül edince fabrikanın randı
manı bir kaç misline çıkacaktır. 

Ingilizler, fabrikanın yalnız yurdun 
çuval ihtiyacını değil, aynı zamanda ih
racat imkdnlarını da göz önünde bulun
durduğu için fabrikanın Izmirde kurul
masını tensip eylemiştir. 

Mr. Taylor yarın Kastamonuya gide
cek, orada tetkikat yapacaktır. --·--

incir altı -·-Turistik yolu 
yapılıyor -·-Güzelyalı - İnciraltı - Ilıcalar turistik 

yolunun inşasına bUyUk bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Turistik • yollan 
mühendisliği bu yolun haziran ayı sonu
na kadar ikmnl edilmesi için icap eden 
tertibat alınmıştır. 

Yolun İnciraltı kısmı, vilAyetin inci
raltında inşa ettirdiği yolun arkasından 
başlamnktadır. Bu yolun üzerindeki ba
zı istimlak muameleleri tamamlandığı 
için beton dökme işine pek yakında baş
lanacaktır. 

Yol inşa edilerek temmuz ayında açıl
ma merasimi yapılacak ve belediyece bu 
hatta hususi otobüsler işletilecektir. 

Güzelyalı - İnciralb yolu güzergahın
da ve Yenikale yolunwı ayrım nokta
sında bir köylüye ait tarlada yanlışlık
la hafriyat yapan turistik yollar amele
leri bu köylünün baklalıırını sökmüşler 
ve 300 lira zarara uğratmışlardır.. Reji 
Jenernl şirketi bu köylüye tazminat ve
recektir. 

lngiliz filosu Alman sularının kalbi .. 
gahına kadar sokulmaktadır 

~---------------~~~x*x:.......-----~~---~----
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİli'EDE - mUttefik devletlerin Alman ithal!tını 

kesmeğe muvaffak olamadıklarını iddia 
ettiği bir uunanda Oslonun protestosu 
vukubuluyor. Yani lngiliz kuvvetinin 
azametini, tedbirlerimizin tesirini gôs
terıneğe başladığı zaman bitaraflık iddı. 
alariyle kaqılaşıyoruz. 

di Ingiliz filosunun Almanya ile Skan
dinavya arasında deniz ticaretini tama
men durdurmağa muvaffak olınası bu 
yeisi izah eder. 

Alman radyoları son günlere kadar 
şimal denizinin bir Alman denizi oldu
ğunu, müttefik filoların faaliyet! lskoç
ya sahlllerine barınmaktan ibaret kaldı
ğını iddia ediyorlardı. 

Dün D.N.B. ajan:;ı ansızın lisanını 
değiştirerek Ingiliz filosunu Alınan sa· 
hillerlne çok yaklaştırmıştır. 

D.N.B. ajnnsı, Kopenhagdan aldığı 
haberlere atfen Ingiliz tahtelbahirleri~ 
nin Danimarka kara .ı;ulan dahilinde fa. 
aliyette bulunduklarını bildirmektedir. 
Almanların endişe ettikleri lngili:r: hA

kimiyeti muhakkaktır. Fakat Ingiliz 
harp gemileri henilz bitaraflann kara 
suları dahilinde hiç bir faaliyette bulun
mamıştır, 

Yapılan kontrol bu kara suların dı
şındadır. 

Londrn 27 (ö.R) - Norveç protesto
su Ingillz gazetelerinde bugün yapılan 
neşriyatın en hararetli mevzuunu teşkil 
ediyor. 

Deyli Niyuz, cLondranın Osloya ce
vabı şöyle olmalıdır:. diyor: 

cBiz hayasız düşmanlara karşı bir ha
yat ve memat harbı yapıyoruz. Alman 
müddelyatına Alınan korkusiyle boyun 
eğen kör bir bitaraflık zihniyetine mil
samaha edemeyiz. 
Ablokamıza gedik açılmasına müsaa

de edemeyiz. Alınan propagandası har
bın ekonomik pilAnçosunu yaparken 

Asıl şayanı dikkat olan nokta budur., 
Paris 27 (Ö.R) - Petrol meselesi Al

man siynsi mahfillerinin bütün faaliye
tinde bir manivela rolünü yapıyor. Al
manya, altı aydanberi Romanyanm ken
dialne ayırdığı petrol kontenjanının 
dörtte birini çekmeğe muvaffak olama
mıştır. Finlandiya harbı bittiği hnlde 
Sovyetlcr birliğinden ithalat vaadları 
henüz kAğıd Uzerindedir. 

Bitaraf gazetecilerin Berlinden aldık
ları haberler, Almanyanın Moskovayı 
emin bir ortak telakki etmemeğe başla
dığını göstermektedir. Bilhassa Alman
yanın şimal memleketlerinden iaşesinin 
esaslı bir surette menedileceği anlaşı
lınca Alman siyasi mahfillerinde yeni
den Skandinavya devletlerini şiddetli 
bir mukavemete tahrik etmek arzulan 
belirmiştir. Fakat bu defaki gayretler 
beyhude olacaktır. 

Zira müttefikler şimalde bitarafiık 
muvazenesinin bozulmasına bir ikinci 
defa mUsaade etmiyeceklerdir. 

Berlin 27 (A.A) - Alınan istihbarat 
bürosunun Kopenhag muhabirinin bil
dirdiğine göre, siyasi Danimarka mah
fillerinde Ingilterenln Almanya He 
Skandinavya memleketleri arasında es
ya nakleden Alman şileplerine karşı g;. 
niş mikyasta bir taarruza geçeceği söy
leıunektedir. 

Atatürk 
Sevgisi --·-Mllli birlik ve 

bütünliiiümüzün 
mesnedi, mllll heye- _., 
eanlarınuzın tükeJIJll ... 
bilnliyen kaynapclll 

DAIKiöcAKOGLV ._...-
- BAŞTARAFJ l fncl SAYf/d)/.:.. 

Atatürk, milli birlik ve bUffiııUir " 
ruUzUn mesnedidir. 1>11• 

Atatürk, hayatında olduğu kad~ 
gün de, yann da milli heyecanla ooıı 
tükenmek bilmiyen kaynağıdır. !>it' 
düşünmek, onun sevgisini ann_ıak_.1.,w
her zaman yapacatıınız yeni ~,. 
de, yeni kuvvet kaynağı olacağında fU 
he yoktur. . ·deoıo· 

Türk milleti, milli terbiyesiıutı 1 

jisini Atatürk sevgisine bağJaınJŞtır·~ 
Türk milleti, emperyafut eme~l' 

Uyen bir mevcudiyet değlldir. ıstil' 
vereceğimiz milli terbiyede yenluı&JJSIOI' 
hedefleri gösterecek mevkide b-_dJJI 
yor. Bu mevzuda milli hudutl~. 
emniyetini muhafaza politikaJJı1J1118'11f 
mimiyetle temelini teşkil ediyor .• _MllJ' 

idealine aamimt batlılıtunıs b~ 
tin ifadesidir. Milletlerin hey -:::..J 
daima hareket halinde butund~ 
için milli terbiyeyi muayyen P>'~ 
hedefle.re istinat ettirmek ve bP ~ 
tere gençliği, yeni nesllleri fnaD~ 
, .e ballamak lizımdır. Bizinı h ~· 
miz henüz gayesine varmamıt olaO __.,Mil 

IAp hareketlerini tamamlaınak, ~~ 
imar ve refahına çalıpnak, nı~.,lı 
vasıflannı tarihimize llyık nsttlıl .,... 
mevlde çıkarmaktır. Bu hedefleri JJif 
gösteren Atatürktür. Eser onundot• ,p· 
ve bizden sonra ıelen nesiller lcl~_:ı..ı 
rak bu eser i tamamlamak v~ 
Üzerlerine almakla mUkelleftirlet· ttJll! 
yolda lnklşaf edecek mesainb' ~· 
kaynağı Atatilrkün sev&Uin• J.I" 
tır. Bunun içindir ki yap1lacak aJllt ~· 
türk sevgisinin timsali olacak ~· 
ret ve kıymeti ihün eylemesi ~ 
Hükilmetin bu meseleyi bfraJ ~ 
tetkik eylemesinin bir aebebiııl el~ 
cele hatalı bir eser yaratmamak ~ 
ıinden dolmaktadır. End• de~ 
ve yerindedir. Tetkikatla kay ~ 
zamanın inpata sün t veribnetl -!'!"..:-.ı 
le telifisi çok arzuya fayandır· ~ 
anıtın tamamlanması kadb1i.nal ter* 
milletinin hicranını giderecek, ka1e9 
\icdanlara hUZUI' getirecektir. ~~_(/ 

HAKKI OCAK0v" -*-ZeytinyaeJarınlll 
KONTROLÜ.- >'~ 
Zeytinyağı ihracat~ılar bfrliğ_!~1 ~ fl

yağlnnmızın ihracında tesbit ~t ~~ 
atlerin tatbikini kontrol ebn~ ~d' 
için, zeytinyağlarının ihracı sır ~t 
asit derecesini kontrol etmeğ.e_-ı"bııı' 
vermiştir. Bu karar vel<l\letin UP"" 

arzolunacalctır. 

HALK EVİNDE 
KONFERANS VAR 8 #1 
Bugün Hallcevi Sdlonunda saat l~I" 

Döçent B. Nihat Erim tarafından iıl0etcl 
kiyenin dünya sulhunun ida~es:ıc0ıJe
hizmeü) mevzulu kıymetli bır p 
ransı vardır. Bu konfernnstan h ~ 
zın istifade etmelerini tavsiy~ 

- ... , 
··········· · ······•····• ·············· : ' 

BİR DOCUM et"! 
Müddeiumumi muavini B. ıth tıJt ! 

Tilfenkçl oğlunun pazartesi giln~et~ 
oğlu dünyaya gelmiştir. Tebrik Je-! 
uzun ömürlil olmasını temenni e<> : 
ri ••• 

~ •• ~i •• •••••••••••• •••••••••••••••••••• 

• •• 
Yeniden yapılan ı.ı.... un şehirler - On binlerce insan kalabnlığının yalın kılınç müthi~ boğuşmaları - Korkak bir kraluı zaafı yüzi.inden bir iilkeye hükmeden bir g:ünlük bir başkumandan - Ayak takunına cJebıışıhk ederek bir mcaılt"" 
kurtaran gözü pek .,e.r.;eri bir kahraman - Şiirleri halkın dilinde geçen şöhretli bir şfür - Güzel bir prensesin gönliinil çalan a\'are bir sergüzeştçi - Sözün kısası, MİLYONLAR SARFiLE YARATILl\UŞ EŞStz BİR ŞAIJE.5ER .... 

; -~ .> • ,_. • . ,;>/ • . . . - .. • " 

• • • • • • • 

TURK.ÇE SOZLU 

Serseri Kral 
MEt'RO .JllRNAl..DA : 

BAŞ ROUERDE : RONAl..D COl..MAN • FRANCES DEE • B A S J f.. E R A r H B O NE 
EN SON HARP HABERLERİ.. SEANSLAR : Here gün : J.JO •• J.JO •• S.JO - 7.JO - 9.JO D~ 

Yarın matinelerden itibaren ELHAMRA SiNEMASINDA 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız 
74 '_ 

•ı•••••r•e-~ 
bana söylem~din .. Şimdiye kadar ben- biner lira vermedim mi? .. Sen beni bo
den ne istedin de ben yapmadım .. Senin şamak için beş bin liradan mı çckini
nrzunu be bin liralık nika.hımn feda mı yordun .. Ya\.Tucuğum .. Sevgi karşılıklı 
ederdim sanıyordun .. İstanbulda yalnız olmazsa h.iç bir şey ifade etme.. Fakat 
başına barlara, eğlence yerlerine gidip ben seni o kadar çok seviyorum ki.. Se
te parasız kaldığın .ıamnnlar benden is- nin beni sevmemenc rağmen sırf senin 
tediğin paralnrı senden esirgedim mi?·· saadetin için senden vaz geçiyorum. Ya
Daha evleneli şunun şurasında ne kadar ni nikahıından vaz ~eçiyorum .. Ne za-

da · · aksi ınaıı is 

yaşıyabilirsin .. 
Suna söylerken gittikçe boğazı dü

ğümleniyor, sesinin titreyişi bilsbiltün 
farkolunuyordu. 

Sonra, ayaklarının ucuna basarak bi
raz yiikseldi... 

Kendisinden uzun boylu olan kocası
nın eğik başını elleri ile kaldırdı.. Ya
naklarından öptü .. 

- Allahaısmarladık Selfı.mi dedi, bari 
sen mesut ol... Ve sonra kapıya doğru 
yürüdü ... 

Orada durdu.. Bana, yalnız bana 
uzun, çok uzun bir nazarla baktıktan 
sonra bir rüzgar gibi odadan çıktı. Bir 
fırtına gibi merdivenlerden indi .. 

Sokak kapı ının kapanması odanın 
bütün camlarını zangır zangır sarsmıştı. 

Odada üçümüz kalmıştık. 
Nejat hala yerinde mıhlanmış gibiydi. 
Selami ise sanki taş kesilmişti. 

ABana gelince .. Üzerimde tuhaf bir hal 

ler ve sonra aşk yolunda yapılan feda
karlığın en büyük nümuncsini Sunanın 
son jestinden gönnt!kliğim, işte bütün 
bunlar birbirlerine karışarak beynimin 
içini altüst etmişti. Kocam da susuyor
du, 8.şıkım da .. Fakat bu iki sükO.t ara
sında Nejadın susrııruı ne kadar ulvt 
jse Selt\minin susması o kadar Adi idi .. 
Aşk insanı yükseltir •. Derler.. Halbuki 
Selamiyi alçaltmıştı .. Demek... Demek 
onun bana karşı hissettiği bu hakiki aşk 
değildi.. 
Bunları düşünürken kafamda Suna

r.m giderken bana .;on defa olan bakışı 
canlandı .. 

Bu bakış, bu hazin ve acı bakışı tek
ı ar görür gibi oldum ... Ve ancak o za
man ... O zaman onun manasını an~~. 

Suna gibi olanlar bir kerre severler 
ve sevdiklerine karşı fedakarlığının en 
ııon derecesini canlnrını feda suretiyle 
gösterirler ... Evet ... Evet ... Suna gitmiş-

şeklini ditşünüyordu .. 
Bununla beraber burada, bu odada 

artık kimse Sunayı düşünmiyordu. Hal
buki o benim arkadaşım, o benim veli
nimetim, o benim her şeyimdi.. Kimse
nin anlattığını anlamak benim hakkım 
olduğu gibi her şeyden, her kesten ev
vel de onun imdadına koşmak benim 
vazifemdi.. 

Bir çılgın gibi yerimden fırladım : 
- Gitti .. Gitti .. Diye bağırdım .. Nere

ye biliyor musunuz? .. Ölüme .. Kendini 
öldürmeğe.. Haydi ne duruyorsunuz .... 
Koşsanıza ... Gitsenize .. 

Benim bu feryadım üzerine ilk defa 
kendini bulan Nejat oldu ve odadan dı
şarı ok gibi fırladı .. 

Seiami hal~ apdal apdal duruyordu. 
Onu dn kocamın arkasından ittim ve 

lıep beraber merdivenleri dörder dörder 
inerek sokağa fırladık .. 

Aradan epey zaman geçmişti.. Hava 

. •"' yıne: 

- Oğlum, dedim, buradaıı .~ 
vel koşarak bir kaduı geçti pıı? .. 

- Geçti Zehra abla, dedi.. j 
- Ne tarafa gitti.. tıııJı 
- Deniz tarafına . Anıma ne ~ 

diyordu.. fl'·w 
Biz hep deniz tarafına abl~ı~~~~ 

çok önden gidiyordu.. Ve ı)'1 Jı;~J 
için epey mesafe almıştı.. }l.r 

1
,-,r 

Selami koşuyordu.. Onun da f1 c:o" 
benden oldukça uzakta idi .. BeJl t1 
kadan geliyordum.. V'.,tli j 

Birden .. Deniz kenanndn kı.1 1'if 
su fışırtısı, suya bir şey atıtrnıf· 'fil 
ı;im gibi bir ses duydum.. Jtat' 

Bunu Selfuninin boğaz.ındıın C ~ 
feryat takip etti.. -1~ 

Nejat.. Karanlıkta ve yağın°r de...,-,.. 
deniz.in kenarından koşark~::.ı ~ 
üstünde bir cismin çabaladıg 
ve kendisini o cisme do u • 



Pa • 
ıs sefiri Sovyetlerin 

~tansa hükômet~in talebi 
aristeki vazifesinden geri 

~... _..__, _________ _ 

•• • 
uzerıne 

çağırıldı 
"ıı 27 ... 

\;~etin· (Ö.R) - Tas ajansı So\Tet 2 Bununla bcrabcı·, diplomatik tının knbahati d -ildir. Çünkü F'mn.su 
~~d ın 13. Suriçi Paris sefirliği temsil vazifesi katı bi!' itimad m seksi tt-lgraf kontrolü tarnfoıdan tutulm~ 

en affettiğini bildiriyor. Bu olduğu cihetle, B. Suriçl Paris vaiife- tur. B. Suriç :telgrafında Finlandiyayı 
b ~™· n Sovy~t tebliği şu- .sinden kaldırdıiını Frım ız hükUmctlne Fransanın kendi haline bırakmasmı isti-

lıfartt bildirir. yor. Ve Finlandiyn harbini Sovyel tari-
bilıa 11• Fransanın Moskova mas- Bu ikinci mndde. Fransız talebinin hinin en parlak menkrıhclerinden biri 
it :.ıı B. Pnynr Sovyct ~l'!iri B. yerinde olduğunu göstermi~ir. Fraımz. olarak gösteriyordu. 
~ladı~ı. Sovyel • Fin ulhu- hilkUmcti, kendisine karsı hit..'lraflık si

t..,,_ ıeıa ~ Stnlim hitabciı gönde- ynseti takip eden memlekollerle normal 
.Ji~tn rdafı . Fransız hiikümetinin, diplomnlik nıünuscbdler idamesinc ka
! ~ eır ~ıU siyasC'tine müdahale rar vermiş ise de bu memleketlerin de, 
1').llr ~~ Molotofa bildirJ11İŞlit'. mUte.kabllen buı normal nezaket kai-

1ı1..··· 'ransnnın bu telgraftaki ta· de.terine riayet etmeleri icap (der. B. 
t""ftl .F' ne telAkld etnv·di~ iliive Suriçin Frıımada Sovyct Rusyayı teo1-

. ~ bilkümeti namına B. sil ettiği esnada büyle idnrci kelUm et-
~. #:~ ca~ırılm<JSmı tnleop etm~ mcsi doğru değildir. Sovyet ı::c!irinin 

\"llllllt\ diplom .. -ıtik kaidelere riayet etmediği 
ıı.. neucesi olarak hariciye komi- gün gibi a~ld\rdır. Telgrafını açık oh
'~ ~a lll Potemkin 26 Martta B . Pa- ralc: çekmesini bir gösteri.<} telakki etme-
1tlr: I> Vererek su noktaları izah et- ınek imkanstEdır. Bu telgrafın B. suı. 
'So linin eline \1annnması ehemmiyeti haiz 

l.iC::ıı 'll\}'et hilkümeti, Fransız bükü- dc~ildir. Asıl olan şey B . Suriç tnrafın
-~~ et' Suriçt Fransada şayanı arzu dan 1Jöy1e bir telgrn!ın yaı.ılmı.~ olma
~d~e l\ in hiç hi.r ı:;ebep gör- sıdır. Evet, tclgrnf Sovyet Rusya.ya gön-

~ raosız k~~bi;;;;ı=· 

Parıs 27 (Ö.'R) - Dcba gazetesı Sov
yel sı:ıfirlıtio geri çağırılması mUnnsc·beti
Je şunları yazıyor: Sıwyet hUkümeti 
Fr:msanm talebini derhal red ctwi .. iir. 
13. Suriçin Parisd<.'n n~·rılması memnu
niyeti mucip olacaktır. Bu diplomat itl
mad telkin eden bir snhıs (Percona gra
w) olarak hiç bir ~man telakki cdil
nıcmişti. Parisdn knlması tabii nn:u edi
l mez.di. Sovvet lıükUmelinc çekti~! tel
garf Fransa· ve IngiltC'..re hakkında hlr 
husumet lıarcketidir. Fn~'lt ltıe.'>t'le B. 
Suriçin şahsma münhasır değildir. Pa
risdc her hangi bir Sovyet müme..c;sili. 
nin bulıınmasınn nasıl müsn:ıde edilebi
lir? Propnganda merkezi olan Sovyet 
el<;:iliğl büsbütün kapanmalıdır. 

toplandı 
~tansız BaşvekÜi~in nutku bütün 
dünyada gayet müsaid karşılandı 
~~ .. -·-----------

' ~ {0.R) - Fransız hıırp kabi· Londrn, 27 (Ö.R) - I•'rmmz b::ış\'l~i-,1ı sahifelerini maıışet olarak ncşı·clmiş. 
L~ ~ ikinci toplantısını yapmıştır. Jmin radyo nutl.-u hakkmda D<:>yli Tel- lcrdir .. cHnn<ll blat• şu ciimlcyi kayde· 
'.\~ht "4t sürmüşttir. raf gazct inin tefshi : j diyor : HUki.imctin va .. \fo~i hnrp yap. 
~ ~ llleınleketlcrde1ci bazı Fransız aBu noktada lıukiıu olan ı·uh hareket maktu·. 
~~ beynclnıilcl vaziyet hakkın- ruhudur. Rc)rno biıyük bir devlet ada- •'l'cJgt·af ta şu cümfoyi tcbanr.l etti
~' d ete raporlarını vermek üzere mı, btiyük hir şefin lisaniy1e konu "lllUŞ- l"iyor : Hat'P her sal1ada yapılacaktır. 

avet edildikleri haber alınınış- tur. Ona •Harp proırı nmmıt. nedir• di- Yalnız. c!nliu hlikınU ,·utıdıı· ve hükümct. 
ye sorduklnn 7.nman bunu iznh::ı li\7.tıın cfalinc göre muhakeme edilecektir. 

·~ · r.önneden : İngı.ltcrede yeni basvekilin SÖ7.lcri 
~ (J~ AKİSLERİ aHarp yapıyonun• deıııch.lc iktifa et- dıplomalik ınahfillcrde en derin bir 
~ •h~ (Ö.R) - Galyils Entrwısi- mişlir. mcnınuniyctlc karşılanmış olup Fransız 

1~ ~lcet saaU• ba!!\J,, altındaki Pol Reyno ile Fransız milletiniu gö- milletinin harbe en kudretli bir enerji 
~~ "'nları yauyot" ~ rUsleri arasında fark yokl\lt· .. Düşünce ile devam a~minin ifodc~; telakki edili· 
~~ ~ Reyno dün radyoda bize ve kanaat aynidir. Nihni 7.tıferi k<ıznnın- )>'or. 
., htt llutuJ,; dinletti. Fakat ne de ol- caya kadnr harpte devanı... Frnnsudn knbiıı<l tebt.'Cidüliinü bir zaa{ 
~~ l\Utuktur. Elkln umumiye ar- '.ılnnceslcr Gnı-diyan ı;azelcsi, Rcyuo- n1ameli olarak göstermiş olan Alman 
~ldulktifa etmiyor. Reyno bunun r.un j,abine miistL.-şart E. Demnrjeriden propagandası ela bu nutuk clolnyısiylc 
'l ~ ~ biliyor. t.nkdh·lc b::ıhsctnıcktedir. Ga7.et~ diyor müşkül mevkide kahuıştır. 

' etıtoda lttilak husultlnü ister- ki : Paris, 27 (Ö.R) - Paris - Soir g;ıze.. 

İzmirle Karşıyaha arasında ·ser~!l'it'i 
den heri Yaptır j r, İzmir niifusunu11< 
d."lha çok, !lderlcrltt dnh" usun, isk~ 
1erin d:ılMı fazla oldulu devirler4c bile 
şu .son zaınanlardn halka ıösterilcn m~
IUilat ve yapılan kc:\'fi hareketforc tesD· 
diif edilmeml<>tir. 

İ~letıne i~ini idal~ cdcnle.rin on ay
lar zarfmda çıkanhklım yeni :reni u il
ler halkı bihallm ~ ~·• ~ -. 
mektecHr. Meseli pasol1tnn IMr Nlaü 
her \ 'apura blılişind.e zımbalaıanaası. kar
ne alacaklann isim, adres ve hiivqetıc
rini bydeUi~ nteebur tutulmalan 
gibi s.Oep ve u;laneti anl•plamı1aa 
usuJler ancak rahat ~-e hWıuru ~ 
İ('in int edilmiş 7.anACdilett'k k dar ca· 
riı,lir. 

Zaten addlcri mahdut olan paso hi· 
millerinin pasolanw tdit ~nbrm
da kontrol edilmesine kim c bir şey di
yc.mez. l~nkat günde dör:t, hazara beş alh 
defo gidip :clmeğe mecbur olan yolcu
nun her dcfnsıuda pasoswıu 7.unbn1a· 
mnk mana)';ız ,.c 1n:ıııtıksı:.c hir hareket 
olur. Çünkü hwıun tecdit ?.nnuıumda 
bir \cerre zımbnlnnmasiyle Ki!nde yü2 
elli defa zunbalannms1 nra mda hiç bir 
Cnrk yoktur. 

Knmeleriu ~·n!ruı Knrşıyaka iskele
sinde sntılma.'11 vo bttnn bir tı•k: memur 
tub.-.ı~ edilerek. her defnmıda isim, nd· 
re,., hih·iyct knyc1ettirilmcsi de bu gara· 
bcHcrdcn biridir. 
Halkın para ım peşinen ödiyerck M• 

tın aldı~ hir hilct için evin! barkını, hü· 
viyctini biJdimıcğe Jıi<: bir nıccburiycli 
olmadtğt gihi idatcnin de böyle bir tn· 
lcpte bulunmab hnkkt yoktur. 

Bu ıırnda gilliinç denilebilecek haller 
de vnr. Me~tıi. biletleri kt~edc vnrip 
\'npur idndc tol'ltyorlnr, (ihcl! Bu S\t· 

retle hem kontrol yapılmıs. he.ın bilet 
toplanmış oluyor. İşin tubnf ciheti bı· 
fotler toplanırken cvve.la mil1?lerinin 
elinde ıaınbalanıyor '\' e öyle ahlltyor .. 
Bwtun sebebine de aktl erdirmek dd· 
den müşküldür. Eier ayni biletin tek· 
rar ikullao.ılmıama!ll içinse topltyan kendi 

· rncnnulandır. F..:1er ona itimat yoksa hu 
da dc,•lctin ~mi bir meınuruclur.. Bu 
İlihr:rla ondan ~ii1>lu~ chnej::i lıfthra ı;e
tirm.·k dahi rfo~ru nlınwan bir hllelı:et 
olur. 

Memur biletleri toplıır 'c lü7.tDt ~elen 
) ec tesJinı edt'r halkın kul:.i~t dibinde 
nmhalamn~a ne lüznm ,·ar. 

Nihayet i, Un.hri muhitte transallan· 
liJc i Jctıne-k •lef.ildir. Avuç İ(İ ka
dı.r körfnde üç difrt is.kele arnsında iJd 
\•npur i lctmckten ibarettir. Bu.ndll ida
~ amirlerinin n:wm dikkate alu-aldan 
ilk şc•y halkm "<''·~i ini. ralıahnı temin 
ctanektir. 

Her \•akit , .e her 'esile He hallun işle· 
tinin :iyilikle :öriilmesi hakkında bil. 
yükJc-.rin vcrdiii emirlerden körfez Ya· 
purlan işlcltnc memurluiu istisna edil.
ntl"mistir. O da halkın bu hizmetini :ör· 
tm~k için o mevkie ~eçirilmistir. 

Al!ıkadar maknrulnrın i ·Ictınc isleriıte 
daha Cn.7.Ja alukrı ~·· tcnuesiııi, ,.c halkı 
rl\habrı edecek lü~umsuı: wtıller konul· 
ına ına mcydnn \'erilmemesini, randan 
ılilerim .. 

~. Ü7.J<:KEN 
~ ~ ~tla blitiln partilere ınen- •Bu znt Büyük .Britanyuyı en iyi ta· lesi. Ball::ınfaruı Hiılc.rin ınüdclciyatın· 
~.ı~ Yntlere kabiııedc birer yer tek- ııı)·an Frnnsızdır. lngiliz - li'ransız clost- elan cncli-!ie!dl' ol<hıl:lar1111 lrnyd,"Clcrek 
~ ... ~ u ittifak her halde husul bu- luğunun hayati ehemmiyet taşıyan bü· ı cli~·or ki : 
l.'.ı~"- d nkat onu kurnazca kombine- liin konferanslarında N1 <'hemmiyetli lki ihtiu1al ,·ardu·.. A/manyanın Balkan-
. ~llU, hareketimizin neticesiyle rolü o oynmnıstır .. • 1 - Kendilerini .tfüıffo, lchdıtJcre kat• l 
. h İsteriz• diyen başvekil siya· Pnris, 27 (Ö.R) - Frnruız başvekili lnrunakln l~nruyucakforını 2.anncdcnlc- QT Üzerinde tazyiki 

!\..:.,.. ~ ada hareketten ibaret ol- B. Pol Rcynonun nutku cc.neb'i memle· rin takip ettikleri '.VOl ... 
(iti hu ~ - BAŞTARAPI l inci SA\TADA -f:1\~ ~. l_Uıı knynı.kların harekete ketlcrdc çok iyi karsıJanınıştır. •Ga7.ct 2 -- :l"rnnsa ve ıngilt.el'c gibi, dünya· gcçirmok istcdif,<indcn şUphe edilemez, 
~ ~ı anlatmı tır. Dö Lozan• hu nuLlrn So\-rct sefiri Su- run selameti namına taarnıLa amansıı: bu itibarla Bnlkanlat'dn sulhun :r.aman 
~.Jt~ 'ekilin , ·aadi.. Onun hakkı riçin geri çağırılmdSl hfıdi.o;;esiyle karşı· bir mukavemet g&.iermek liinımuna ;ıltınn alınması Sovyct Rusyanın bu ih-
, ·«ı~et eketin de istediği budur. Ve i::ılllırarnk şunu ~·azıyor : Yeni Fransız kani oJanlnrm yolu... tirnsını tehir edecektir. 
~· l'~~rtık snbırsız:lanmağa başla- ha.c;vekili lfU yerine hareket prcnsihini Diinya baştan ba.-,n hu hnkiknte \'asıl Timcs, Hitlcr ile Stalinin Avnıpanm 
~· ayllk blr harpten sonra sa- tatbik mm·.kiine koymnkt dır. olduğu gün Alman tnhakkümilııiin cl'nubu şaı· ·isinde daha fnnl bir şek.ilde 

sı tummr görülmelidir.• Hofümda g::ızctcleri nutl:un belli bn.ş- ciurnıasınn imkan yoktur. t~riki me...~i etmek üzere anln!'maları 
-----=-----------------·----------------------- ihtimali mevcut o'duğunu ynzmakt.a ve 

L. Almanlar Hindistanda FranS!Z müttefik hiikümellcri bu jhtimn1i ıın-
.,bL 7.arı illbnra nlmn~ davet eylemektedir. 
,..teı-~ dd 1 G il ı· l ı·stı"'!-ııbaraf!o ·-azın.ı Tin•cs !';ö~·te ~:nzınaktadır: tın la: ma e er revc er po 15 ere •• ıa. ıı;• ıı. Son hrıdiselcrden sonra müttC'fikler 

-~hu aldılar... hilcum etmiştir. Londraya Jf diyor ilk fırsntta g<'rck iktısadi. gerekse siya-
~~~ 0

11 27 (1'c1guıf) - Almnnl::ırla Brtiksel, 27 (Ö.Rl - Hindıstmıdan Londra, 27 (Ö.R) - Fran.<ıı7. istihba· s! sahnd::ı tc.schbUse gcçmediklC'ri ta1<dir-
·"'1~ t'~ ınilyon lıralık ımınıkbıl bildiriliyor : Malılttına Gıındi ko~·cdc rnt nnzm Fros ard bugt\nlcrdc Lo.ndra· de onların bu ntnletini hk bir sey ınn-

ı Lk1Utibin~ ic;mdiye kadar Al- •Hnpsedilınekicn korkmıyan mcbuslnr• ya gelerek ingiliL istihbnrat nazırı ile zur gö lereme7.. En ziyade tehlike)'C 
lıı~.Vo l b.uçuk milvon liralık tiitii.n. grubunu te kil etmiştir. tesriki mesai cdccclctir maruz olan Balkan devletlerinin teca-
"' 4\/' kilo fındık, seki~ yüz hin Ji- Grevciler bir polis kordonuna hiicum B. Frossard Fl"an~C!< siyasi snnsörii \i üze karşı ınilstcrck bir cephe kurmak-
~ \'e ~. \•c W.Uın. ) üz bin liralık !'il- etmişlerdir. Polisle:- grevcilere nteş nç- 1--.aldırmnk Ye istihbarnt io:;iııi yeni baş- ta menfaatleri vardır. TecavU:ı, iktıQadi 

"rlıı~'C aldıfar. Tiltilnlerin he!isi m·~,ardır. 10 seneden beri grevcilere ilk tnn organize <'tn~k nivelindedir. öir lll7.yik veya bu devletlerin aleyhin-
'''1 tir. ~ FİN REISil'~İN de olarak ni.ifuz mıntnkalan ihdası tc-

clcfo olarak ateş cdilmışUr. • ı;cbbUsleri seklinde olc;9 dRhi vv:iyet 

1--ı ~---
ı .. ·ava seferi eri 
b:~huı 

- -e--- HAZIN iriRA.FI aymdır. 
Briik.,cl, 27 (Ö.R) - Finlundi_ya rol- V A T · 

~~tı ı; 27 (Td ~raf) - Nisandan 
~ ı:nbul. Ankaı.ı, Aclrın:ı, İzmir 

'l\ıl ~ lli~a .~cforlcrin başlnnncak, 
~k 11 on be.şinc k dnr e<Jya na-

b:ı.~~\'alar düzelince yolcu nakli-
\. tıacaktır. 

(t . -~·-~~·ZELAND 
~~ekili öldü. •• 
~ ~· 27 (Ö.R) :.. Yeiıi Zcland ba.ııı

'1ttl'. ;·~ ıncla olduğu halde 'l fa 
• 

ALMANYAMDI 
DEMİR NAKLiYATI 
Londru, 27 (Ö.R) - Skmıdinavyadan 

Aimcınytıya şimal dl·tıiz.ind~n $C\'kiyat 
yolunun tıkanınıs olması Almnnyanm 
dcmir itlıaıa.tuu sarsmış ve demire ınuh· 
taç olan sanayii yıkıcı nf!tice1cr kar~-

111da bırnkmışt ır. 
Ba1tık yolundan i. tifadc edildigi tak

diı-dc . simcndifer ..nakliyatı esasen liizu· 
munclnn fn,._Ja yilklü olduğu için hliyiik 
mfü::kUlôt karştSında ohm A"'lmanya 'h1r 
· ıt daha halledilmez meseleler karsısın
t ı knlacnkbr. 

TÜRKÇE SÖZLÜ \ 'C ~AltKIJ,I 
~"-- 'l: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l\Kı\'lmE İT.K nı:FA HİÇ c~ünüLl\m~ıi~ J;İR YENİi.ii( 

t Cücelerin korkunç şehiri t:: !~MUN'J' HARP JURNALi 
~NKLiMiKi t ~EPSIEUGÜN 

ALE ve ir 4 N S1nern·alarznda 

sicliınhuru Sovyet Itu ya He yapılan 1 K A N 
sulhun :fo1akctıi olduğunu, buna rat· Berlini itham ediyor 
men foik kuvvetle.re knrşı bir ne sil· Vatikan sitesi, 27 (Ö.R) - Vatikan 
rebilecck kanlı bir harbe mi\r~c alı ol· radyosu l-,~ak yc0rLulannda Atnuınyadnkl 
ciu!:•umı söylemiştir. kutolik kiliselerin g(.;rdüklcri muamelc-

V E L S yi şiddetle itham ed.:n iki nesrlvnltn bu-

Amerika~a bekleniyor luı}muştur. . 
BrilkScl, 27 (Ö.R) _ Aıncrikb hnd- INGİLİZ • İ'l' Al.YAN 

ciye mtis~m·ı B. Koıdel Hut, muıwini MÜZAKERELERİ 
Sumncr Ve~in Vasingtomı gclJr gelmez BrUk.!el. 27 (Ö.R) - B r knc; hafta 
rcisicürnhur n. Ruzvolt tarafından ka· e\'\•cl inkıtan uğr:ınuş olan İngffiz '- 1tn1-
bul edil cc~ini -s'.>ylcıniştir. Hnriclyc yan ticari mtttn.herelerinc dovnm etmek 
müsteşarının cuma ~Unü gelme. i bekle· iizere hlr fn.ı::ili'T. <folegcsl Romrıytı vaml 
niyor. olmuştur . 

SAA'l' 2.30 DAN Gl•:CE YAnJSINA KADAR 

Büyük ve küçük hususi : 15 •• Bll'lftci ıo kuruş •• 
RU FJATI..E 

Karar Gecesi 11e görünrnı~en Haydutlar 
Filmi ile J>ARAMUN'l' JURNAL GÖRÜLECEKTiR 

SEANSI.AR : l{ARA Giı;CJ~İ : 2.30 - a.40 - 9.00 DA .• 
GÖRÜNMİYEN JlAYDtr'J'l.AR : 4.20 - 7.40 TA ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CUMA fl"ONO 

SEVDA KA Pi • KAHGSrERLER CEUADI .. 
('f NGJ~I-t noGims . DUGLAS J<"AiRDANKS 

Büyük Millet Meclisi 
Hava ve Vakıflar büdçelerinde 
münakale kanununu kabul etti 
Anlara. 2 7 (A.A) - B. M. Mediu buwün Refet C.nıtczin riyasetinde top

lanarak Denırt Havayollan bütçesiode l,500, vakıflar umum müdürlüğü büt
çuinde 8,J$0 lira münab.lc yapılma11ma ait kanun layihalannı tasvip eylemi,_ 

.. Ç'ay kanunu l~ihasının da i\;,inci müzakercıini yaparak kabul etıni~tir. 
Mocliı hnai münakalAlla kullanılan mahrukat ve ya~ların resimlerden muaf 

tutulmasına dair Londradc iıw.a edilen mukavelenin tasdikine ait ltanun layi
haemın birinci müz:al.:ere,.ini yaparalc Cuma glin\i toplanmak üzere d.ağılmı':br. 

Yeni vergile·r hakkında 
mütemmim malômat .. 

x*x•~-~~------
istanbul, 27 (Tcl~raf) - Yeni vergi kanun l&yihalannın Millet Meclisi en-

cümenlerinde tetkiki ilcrfcnıi tir. Yeni lcııınunlar 1 Harirandan itibaren meor·iyet 
mevkiinc girecek.tir. . 

T~wıı..; sanayi nıuafıyetinin §inıdılik ilgi\ edilmiycceği Ankaradan bil· 
dirilmektedir, lstihlftk resmi tczyid edilecek maddeler arasında lustik maddeler 
alttnda toplanan tarak ve saire de vardu. 

Bunların kilo una ~O • 90 kuru!! zam ,.·apılmaktadır. 

Alman - Sovy~t - ltalvan nıihv~ri 
artık tamamen unutuln1uştur 

Paris. 27 (ö.R) - Bulgar gazeteleri Alman - halyan • Sovyd anla~ıuı 
projesinin lı::uru1nıasım, sonra terkedi]meaini ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Dün gazcteleı:in Berlin muhahirleri. Sovyet sefirinin aüratle Berline avdctini 
anlnRmanın tabııkkuk ettiiine bir delil olarak cösteriyorlardı. Az zaman içind,. 
anla,ma ilin edilecek ve iyi habCT alan mahfillere göre üç devlet hariciye ve
killeri Viyanada toplanacalttt. 

Bugün ise cZoru gazetesinin Berlin muhabiri Sovyet sefirinin henüz Bedino 
udet etmediğini ve üç haricqe vekilinin mülllcatı rivayetlerinin ortadan lalk
nğını bildiriyor. BerlUı gazetelerinin kullandığı lisandan bir şeyler haznla.nm14 
olduğu, Eakat meçhul sebeplerle kurulan ptandıın son dakikada vazgeçildi~ an· 
laşılmaktadır. · 

Bir Fransız torpidosu 
infilak ederek battı 

~------~*x.~---~-
lkiibet 2 7 ( ö.R) - O. N. B. Ajanaaıun c Sitefani~ vaaıtıuiyle istihbarma 

göre Radyöı Fı-..nsu torpıfdo.su dil.n öğleden sonra biribirini ·ı:ıklp eden infiUk
lnr neUceslnde harab olmu~ ve derhal bn:tmŞJr. ölU, yaralı ve kay1p1arın 100 
kadar olduiu tahmin ediliyor. Fransa makamlan lıadiııcyi uwi tut.mai;ı ~
~lal'dı. Rad}·ı>ı: ~ - 1925 arasında yapılan her biri 1300 tonluk 1:\ deslt&
yemen biri idi. 

Şimal fecrinin sebep olduğu mik-
natıslı fırtınanın hasarları 

Londra, 27 (ö.R) - Roytar bildiriyor: Şimal fecrlnin .:ebep olduğu mıktt.:t
tıs !ırtına<ı.1 büyUk gcn.iŞlik g&ieriyor. 

Royter radyo ve kablo servisleri saatlerce bo7.ulmustuı·. Mıknatısı fırhn;ıgı 
devamlı ve ıiddetlidir. 

Stronomlar c:Şinıal ttcri bu f u1ınalnrın ı·emzi olmakla beraber sebebi olma
dığını •Öylüyorlar. 

Zannedildi&ne göre fırtına ı;ıilnqtcn .kopan bir dektrik fırtına ından ileri 
gelmişıir. T \eq'koplar günt-ştcki lckel ri11. ni;:lcdiğini g<.isteriyor. 

Yugoslettv· - Macar ticari müba-
deleleri için ınüzakereler 

Par.ii, 27 (ö.R) - Mac.ar. Yugo lav ilttısadi müzakereleri yarın Belı;radda 
ba~yacaktır. Yugoslavya gıızetelcrinin fikrince Yugoalavya ve Macariatan 
arasında talıakku1c cd.cn siyaSl tasfiye iki memleketin ticar1 mübadelelerini 
nrfbrmak ihtimallerini t.ez~id etmektedir. 

Yugoslav iktısad1 mahfillerinin knnaUne göre vaziyet müsaittir. Alnı~· • 
harp vaziyeti sebebiyle, toahhüUcrloi tutaıl\amaktadır. Bu sebeple, daha Al
man iktısadt taarruzdan evvel, Tuna ve Bıılkan mcmlckcllcrincle !wdretini is· 
hat etmi~ olan Macıır endilstı·isi tekrar vmiyct alacaktır . 

Franaonın Roma nezdinde bü vük bir 
diplomasi faaliyeti haber veriliyor 

Brüksel, 27 (Ö.R) - cBclcrı• Ajansının Eerlin muhabiri bildiriyor: Brcııncr 
mllli\knh ve muhtemel nctlcelori hakkında, Alınan mohfillcri hadisclcrln nor
mnl st-yrini t.'lldp ctt!ğini beyan ve şunları ilıive cdiyorlrır: Hava ::ıçmı.,.crtır. An
.kerl hareket. ihtimalinin yaklaşması iki memleketin hiikümet reL-;ini vaziyctl 
gözden geçirm.:-ğe scvkctmişür. 

Bcrlinde nıUUıknt hakkında hiç bu· malwnat vcrauıcıncklc ve gizliliğin iyice 
rnuhnfauısıruı devam olunacağı temin edilmektedir. 

Bununla beı·abcr, siyaSi :mahfillerin fikrince, Almaııhrm sulh taarruzu ilk 
auda limit cd11cliği kndnr yılclll'lm tcsirU olnmıyacaktır. Diğer taraftan, Frsn
sızlarm da - Bilha!'f>a Romada - geniş bir diplomasi fonliycti aıiettikleri k y
dedilmektedir. 

Maliye nazırı F ranSt7 n1iiletinden 
sebatkar bir gayret bekliyor 

P::ıris. 27 (ö.R) - Fransı1. ınalİ3-'C nazırı Lamurö matbual::ı şunları söylemLi
tir: 

«Yedi ayhk harplen sonra maliyenin bugünkü va7.iycti memnuniyeti mu
ciptir. Ba5veltil Pol RE•ynorıun maliyo nuırlığında kalkınma siyaseti sayesind 
butç_e ve nakit meseleleri hi.ç bir ô.cil tedbire ihtiyaç ö tcrmisor. Bütün millr
tin sebatkar bir gayret ~<jstcrme"ini · tİ)'Ol'uın. Bunun yopıhıca~tndan da. 
eınlnlm.> 

ltalyo l,arv kalarak Alman .:vaya 
temin ediyormu& 

harici 
madde ham .. 

Faris. 27 (ö Jt) - ltalyanın Balkanlarda takip elliği politika hakkında F n· 
sız mnhfilterinln kanaati ~udur: ltalynn gazeteleri, Italyanın BııJkanlan harp 
• ahll!t hnrlclnde tutmak istediğini yazıyor. cMesacero> a zctcsine göre Bal
kcu\lu Avrupanın sıılh bukarıdır. Fakıt talyanm ınnksadı Balkanlan ablokıt 
kontrolü haricinde bulundumrak buradan kolayc hnm zirai maddeler bul
maktır. Nn.sılki, Alııwıyanın da a~nğı yukarı emeli aynıdır. $imdi Balkanlar 
Jıakkında Sovyct polltlknsını dn aynı yola sokm:ıt:a ~nyret ediyor. Bu goyret
lerln ele muva.ffakly<:ti ~üphr.1idir. ~ 

Kanada intihabatı hükümet · par-
tisinin zafcrile ncticelcndf 

., ~Londra,' 27 (ö.nı - lCanndııda ınlihabat Lib ı·al Makenze Kiıt" hUkümelı- • 
ntn parlnk gal~b~slyll' MtlCl'1enın~lir. Hükilmct partısi 183 mevki knuırunıf" 
tır. Muha(r-UlkA lcır 3 , dltl!er kUçük pattil"'r 24 mevki lemin eylemişlerdir. 

Muhalif parUl r Ml)k{'nzc kingl kiıfı derec(•de kuvvNli hir hnrp gayreti göı;. 
tennemckle itham ecli~oı l.ırdı. Kanada halk•, hiiki.ım •tin lı H p ~yosctini ttııtın
nıen tasvi etrni tir. 



Nafia Vekilimiz 
Cellid kurutma kancllını açarken 

güzel bir nutuk söyledi 
~~~~~~~~~~Jll#w•~~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - yet ve hareketini icap ettiren bu ame- Bu ~b~amw.n mesut , blr neUcesi 
CeDat istasyonu önüne kadar imtidat Jiyat için Büyük Millet Meclisince ka- olan bu ~tı huzunuiuzda fŞletmeye 
ediyordu. bul buyurulmuş olan hususi bir kanun açarken, 1-µrdum1ı1zuıı ~rvet ve rcfahı-

Köylünün yüzUııd1:: şükran iz.leri alfık ile lüzumlu tahsi.~t verilmiş ve 1933 yı- nı arttıracak olan bu faaliyette deva
,ekildc okunuyordu. Regülatörün üze- lında ıslAh işlerine esas olacak proje)e- :mımız ifln byuıcı milletimizin azim 
Jinde irili ufaklı yü:derce Tilrk bayrağı rinin hazırlanmasına başlanmıştır. \le iradesine deyanarak Milli Şefimizin 
Mtgalanınakta idi. Tire bandosu, regU- Bütün bu facialara sebep olan kUçük gösterdikleri tattkamet ve çizdllcleri 
Mtör önilnde yeralnuştı. Burada yapı- Menderes nehrinin rejimini düzeltmek, program esasları dahilinde ça1ışmağı 
luı merasimde Nafıa vekilini Tirede is- senelerden beri bııkım.cıızlık yüzünden milli bir borç ve sonsuz bir şeref telakki 
Ukba.1 eden vali B. Ethem Aykut, Parti dolmuş olan ve feyezan sularını taşıya- ettiğimi bir daha tekrarlarım. 
1aUlettişimiz, İstanbul mebusu B. Galip mıynn yata~ı iki kısma ayırarak bir fe- ESER AÇILIYOR 
Bahtiyar Göker, Tire kaymakamı bay yezan knnalı açmak ve eskL yatağı tan- Alkışlanan bu nutuktan tonra Nalm 
Kemal Dinç, Belediye reisi B. Ali ;r.im ederek taşkıların önline gecmek ıs.. vek.iliılliz, regülatörü inşa eden Aral 
Okan, alay komutam, Parti ve Halkevi lalı nmeliyatımızın başlıcn hedeflerini şirketi namına küçük bir kız wafındnn 
~nlnrı, Tire adliye ve maliye erkli.- teııkil ebnekte idi. kendisine verilen makasla kurde1Ayı ke-
bl ve vekilimiz.in tetkiklerinde kendile- Bundan başka, Tiryanda ve Fetrek serken : 
rine refakat eden Sivas mebusu, Müte- oibi derelerin ıslahı ve CeTI~d Belevi ve - Allah, memleket ve nıillctimiz için 
ahhit B. Abdurrahman Naci Demirağ, diğer göllerin kururnac;ını temin eden bayırlı etsin .. 
Vekalet su işleri umum müdürü B. Sa- knnnllann açılması işleri de programı- Demiş, ilk adımı atmış, müteakiben 
ıahettin Biike, hus~i kalem müdürü, m17.ln esaslarından idi. diğer. davetliler, kendisini takip eyle-
'Aydın su işleri dairesi müdürü B. Mem- Bunlardan başka, yatak "e kana11ar miştir. 
duh, turistik yollar miidüıii B. Emin \'e üzerinde tdrolik icnplara göre yapıl- O sırada işçiler, regUlAtöriln kapakla
vilayet nafıa müdürü ile Devlet demir ması icap eden sınai imalat ve bu mc- rını açarak Meııdresin sularını Jcanalla
:yolları sekizinci işletme müdürü bulun- vanda suların açılnn bu knnallara mun- ra dökmeğe başlamışlardır. 
muşlardır. Bayındır, Ödemiş ve Torba- taznmnn ~evkini temin eden gördüğü· Regülatörden itibaren nehrin auları
bclan da heyetler gt:lnıişti. niiz ·bu regülatörlerlı> münakale yolJn- nı zararsız halde CellAt istasyonunun 

Merasime bando muzikanın çaldığı İs- rının nihııyet bulduğu yerlerde yapıl- yanıbaşındaki ana kanala nkıtan yUı 
tiklal mnrşiyle bn.şl.mınışbr. Müteaki- ması lfizım ~elen befon:nme köprülerin yirmişer kilometre uzunluğunda iki ka
ben Tire Belediye reisi bir nutuk söyle- insnntı da ıslah am('1ivatınm bünve!rine nal uuınıp ovalarda kayboluyordu. 
mi,ş, Küçiik Mendresin zaman zaman .J::ıhil bulunmakta idi. · • Bu muazzam inşaat ve tesisatı vücu
yaptığı zararları anlatmış, sıtma yüzün- O tarihten bugüne kadar devam eden da geüren müteahhit B. Abdurrahman 
den köyliinün sıhhat itibariyle pek çok miilemndi blr <'.alışma ncttr~indc kü- Naci Demirağ ile Aral şirketi mümessi· 
kaybettiğini anlatmış, yapılan işlerin "Ük Menderes hav.znsına ait ıslah amc- li ve sayın vekilimiz hararetle tebrik 
ehcmmi~etini tebarür. ettirerek Küçük livntının kurutm::ı ve ıslahını istihdaf edilmişlerdir. RegUlMöıün karşı tara(m
Mendres mmtakası halkı namına şük- "den kısımları tnmamlanmı~ ve sene- da hazırlanan büfede davetlilere ve me
ranlarını ifade etmiştir. lerdt>nbcri sürüp gelen ve milli servet rasimde bulunan halka limonata ve bis-

Mütenkiben regülAtörün önünde Na- ve bünyemizi kemiren bu (elaketlerln küvi ikram edilmiş, halkın alkışları lll'a
fıa vekilimiz, şu veciz nutku iradeyle- önüne gecilmiş ve bu mıntaka, Cümhu- sında vekilimiz Tireye gitmiş, istasyon-
miştir : riyetin teknik h!\kimiyeti n1tına alın- da bekliyen otoraya binerek halkın sa-

Aziz yurttaşlarım, mıştır: mimi tezahüratı arasında İzmire hare-
Eskidenberi kücük Menderes havza- Art.ık birer hastalık ve ö1Um yatağı ket etmiş, saat 17.30 da Alsancak istas-

sında yaşamış ve ~parlak bir medeniyet olan bu yerlerde ~ıhhatli. giirbüz, çnhş- yonuna gelmiş, merasimle karsılanmış
nüvesi kurmuş olanların bugün hiıla kan bir nesil huzur, refah ve emniyet tır. 
yn ıyan eserleri ve tarihleri tetkik edi- içinde barın.'lcak ve milli Jiayatımızda Ebedi Şef Atatürkün Cellat ovası ye
lir bu havzanın servet ve kabiliyeti kendilerine düsen vazif Pleri emniyetle rinde göm1ek istediği sağlık ovası ta
kenıtiliğinden tezahür eder. basaracaktır. Ve bu wıziyct bugün fa- hakkuk etmiş, ıslah ve kurutma tesisatı 

Bu mıntakada yaşamış olanların zen- hakkuk etmiş, bir kaç sene f'vvel büyiik için şimdiye kadar üç buçuk milyon li
ginliklerini ve servetlerini küçük Men- bir bataklık ve afet teskil eden Cellfıd ra sarfedilmiştir. Bu rejimi idame ettir
de7esin foyiz ve bereketine borçludur- ~ölii sahası tamamen siiriilerek verimli mek için kanalların tahkimi lazım gel
J:ır. Bundan başka göz kamastırıcı ser- bir vaziyete getiriJmiştir. mektedir ki bu iş için de yarım milyon 
vet ve refah kaynağı olan bu yerler bu Islah işleri bu mmfakanın bozulmuş lira kadar sarfetmek icap edecektir. İle
yüıden muhtelif istilfılııra geçit ve bir olan içtimai, sıhhi iktısadi ve zirai va- ride bu kanallardan istifade etmek su
çok nkınlara sahne olmuştur. ziyetini düzcnlem~ ve ona tam ve cm- (etiyle ovaların sulanması tesisatı dn 

Şarktan ve garpten Anadoluya giren niyetli bir veçhe ve i. tikamet ''ermiş- vücuda getirilecektir. 
h~T akının tuttu[,'U yol muhakkak bu tir. Devlet; küçük Ml!ndres, Gediz ve Ba
haV7.:a ve civarından geçmiştir. Vaktiyle MilJi scrvetimiı.ln en mühim kaynak- lnrçay nehirleri üzerinde ıslAh, sulama 
pulak medeniyetlerin merkezi olan bu tarından biri olan bu münbit ve mah- ve kurutma tcsisatJ. için on milyon lira 
han.aya feyiz ve bereket getiren küçük suldar sahalarda en mı.dir ve kıymetli sarfetmcktcdir. Bu muazzam ı,,in en 
Menderes nehri uzun seneler süren ba- iktısadi ve 7.irni unsurlnrı yetiştirmek mühim kısmı olan Küçük Mendres tc
Jmnsrı.lık yüzünden bu mıntaka için bir ve bunu azami hadler" kadar yiik!ııelt- sisatımn ikmali münasebetiyle dün baş-
Met ve feJAket haline gelmiştir. Feyezan mek imk~nları t>Jde ediJmiştir. ta vekil olduğu halde her kes memnun-
sularının sürüklediği teressUbatla dol- Aziz yurttaslar: du .. 
muş olan yatak, suların yayılmasına ve Islahtan is1ihdaf edilen gaye, evvele- ** 
ckrarında bulunan rnünbit ve mahsul- mirde bası bo!? vP. durgun bir halde bu- Nafıl vekilimiz, refakatlerindeki :te-
cıa., araziyi istila etmesine ve dolayısiy- 1unan suları akıtmak üzere yatakları vatla evvelki geceyi Çrunlık istasyo
Je yer yer bataklıkların hus!il bulması- aemak ve biUıhal'a da bu yatakları tah- nundaki otelde geçirdikten sonra dün 
n~ ~bcp olm~tu. kim ederek te.sbit etmektir. sabah Çamhk (Aziz.iye) tüneli inşaatını 

Bunun neticesi olarak hem ekilebilen Tahkim işleri her ~ene daimi bakımı teftiş etmiştir. Mühim bir pata sarfedil-
ımı.:z.inin sabası azalmış ve hem de bu- icap ettirmektedir. Biz bu sahada ya- miş olmakla beraber heyelan ve su sız
:rayı işliyen halkın sıhhati ve refahı bo- takLırı açtık, bataklıkları kuruttuk. ması yüzünden tünel inşaatı şimdiye 
zulmnğa yUz tutmuştu. Tahkimatın esaslarını hazırlattık. Bun- kadar ikmal edilememiştir. Maamafih 

Birer hastalık ve ölüm kaynağı olan dan sonra yataklarm tesbiti ameliyesi inşaatın yakında biteceği anlaşılınakta
ve ~cnelerden beri niifosumuzu kemi- ile uğraşaca~ız. Ve her ıslahta olduğu dır. Vekil, tünelin içinde bir saatten faz
~n bu bataklıkl:mn sahası seneden se- gibi yapılan j ten alınan neticeleri da- la tetkikat yapmış, mühendislerden ma
n~ye genişlemekte ve mi11i servetimiz ima takip edeceğiz. Bundan sonra top- lUınat almı.ş, sonra otorayla Selçuğa 
bu yüzden 5ayısız zararlara duçar ol- raklarmız ve çlftlikleriniı: için bir Afet gelmiş, orada Ku~dası kaymakamı ve 
maltın idi. olan kiiçük Menderes bir hayat ve be- halle tarafından karşılanmı.şbr. Kuşa-

Bu bataklıkların en büyüğii olan Ce1- rekct halinde avucunuz içinde sevk ve dasında müzeyi. Efcz harabelerini, Sel-
15d' göli.inU misal olarak alalım. Yapılan idarenize bağlı kalacaktır. Şimdiye ka- çukilerden kalma İsa bey camimi uya
~tkiklere gör<-', 1930 yılında bu batak- dar esiri bulunduğunuz bu nehir bun- ıet ederek malCımat almış, turistik yol
lığm sah:ıcıı 7800 deknr fkf'n Hl31 yılın- clan sonra sizin hakimi.vetiniz altında- lar inşaatını da tetkik ettikten sonra sa
da 13948 dekarn çıkmış ve aynı yıl icin- dır. Verimsiz ve bataklık halinde bulu- at 11 de otorayla Tireye hareket etmiş, 
de vukubul:m bir feyez.'\n neticesinde nan köyleriniz bu beliyeden kurtarıl- saat 12.30 da Tireye gelmiş, istasyonda 
de su altında kalan arazinin sahası 22 mış onların yerine size h l'r türlü kabili- merasimle halkın büyük te:z.ahüratiyle 
bin dekarı geçmişli. yet ve kudretlerle dolu geniş ve yeşil karşılanmıştır. Tire belediyesi, Nafıa 
Yapılan bir hesaba göre, bu havzada- <-nhalar haline getirilrnişfir. vekilimiz §erefine Belediye parkında 

ki daimi göllerin asgari satıhları 36,618, Bu nimetlerden nzam1 derecede fay- bir öğle yemeği vermiştir. Ziyaletten 
feyezan satıhları 115.688 ve bu göller dalanmak sizin elinizded:t'. Bunu yap- sonra Akkoyunlu mevkiine hareket 
haricindl'ki batnklık satıhları 113.366 makin hem kendinize ve hem de men- edilmiştir. 
d"knrn baliğ olmakta idi. sup olduğunuz Büyük 'I'ürk mnletine PARTİMiZİN ZİYAFt.'Tİ 

Şıı hale nazaran, bu mıntakada feye- miJli va2.ifcnizi ödemiş o1 caksınız. Dün akşam İzmirpalas salonunda Ve-
7.:ın znmstnınrla batak ve göllcrin229.043 Cümhuriyet hükümeti, altı yıl sUren kilimiz şerefine Partimiz tarahndan bil' 
oekar gibi °l):jvük bir rakamln ifade edi- ciddi, uzun ve külfetli bir çalışma ne- t:iyafet verilmi§tir. 
len bir sahayı kapladığı görii)mektedir. ticesindc Ebedi Şef AtatfükUn emelle- Nafıa vekilimiz, bugün saat 10.05 te 

Bu ufak bi1anço, bi7.e bu hav:tanın rini, Milli Şefimizin idare<d altında ba- Basmahane istasyonundan Bandırma 
uğrndı.i!ı biiytik felfıkr::ti bütün açıklığı şarmış ve işaret buyunılan hedefe tsAl ekspresiyle Balıkesire hareket edecek 
ile ifade etmt'ktedir. lnbati kudret ve etmi§tir. Ye merasimle ~i edilecektir. 
kabiliyeti i1e tarihi medeniyetlerin ına
Jıan-ı olmuş olan bu yerlerde bu yüz
den bütün sahayı kaplıyan ye.şil ve 
ı.fimrüt (;iftlik)erin yerini batnklar is
ti~ etmiş, sıhhntli. mesut, mürefleh. 
zengin bir halk kütlesi yerine de hasta, 
cılız. fakir ve gclirsfz b\r topluluk kal
mışh. 

Yine tetkikl~rimiz, bu havzada (480) 
bin dekar vüsatinde ekilebilir ara7.i 
mevcut bulunduğunu, fakat Menderes 
taşlı:ınlnrı ile, sel tahribatı ve buna in-
1imam ed n göl ve b:rtak satıhlarının 
artması dolayısiylc anı:.ak bunun (250) 
bin dcknr1ık kısmının ekil<'bildiğini, iş
lenmiyen kısmın da (230,000) dekarı 
g<'çtiğini ve bu miktarın senedr-n sene
ye 11rftıf'fını ~östermi!:tir. Bu rnknmfor 
da bize milli scrv<'t ve istihs:ıJimizin bu 
nehir rP ·iminin derHcımcsi yüzündE'n ne 
hiiyük 7.'lr"rl:ır ıri),.,'Hi;;iinii 1r'b:ıriiz et
tirmektedir. 

Ciimhurlyetimi;r.in kurulwaı!ln kadnr 
devam edt>n ve her yıl arf:ın bu f.'.>,.fonın 
liniine g<>cilmesi harekı>ti i1k cJ f-ı Ebl'di 
SM'imir. Abltiirk'ün 1931 tarihlC'rindC' 
Tzmiri tec;riflNindC' Cr-lllld göHi civarm
~:'m gN'C'rlcrken bu t'lim vaziyeti müsn
lı&IE' buyurmaları üzerine verıtiklC'ri
f<'ellacl gölü ı::n~hk ovaoıı - c,..IJfüi j .... 

tnsyonu, s.ılilık istı>syonıı olnrıı Hın 
MTıir V<' İ<:ar,.•l,..~i iizC'rinn n f:ı .. ;ı. ı .,,.~ ... ' 
Mikiim!'t r ... ; .. ; bulunan M;Jli s,..'i-ni7j,, 
hu islere el kovmncıı ile> hn 1ı:mı<;1ır. 

Ciddi v~ cc;:ıc:lı bir rtüd ve inc;a faali-

IZMIR DEFTERDARUOJNDAN : 
Adı 

Milke1le1in T8J'holunan verginin Tebligatm neye 
datr olduğu Adresi Jsi Nev'i Yılı miktarı 

Koıdri Tilkilik 
caddesi 
No. 180 

L. K. 
1.lo-azat.. Kazanç 937-936 J.40.98 

cılkı 

Vergiler itiraz komisyonunca ittihaz olunan 
25-12-939 tarih ve 939-1855 .ayılı kararı aley
hine mal memurluğunca tanzim olunan J..2-940 
tarih ve 350 sayılı temyiz lAylhuile me~ 
karara mtlstenlden hnla olunan 1-47 ve 1-48 
numaralı lhbarnnmeler 

Yukarıda mufassal adresi vergi miktarı ve sene.si iştigal nev'i yazılı bulu
nan mükellefin evvelce gösterdiği adreste aranıp bulunma.ması dolayısfyle 
kf'.ndisine tebliği iktiza eden temyiz lAyihası ve ihbarnameler tıebllğ edileme
diğinden keyfiyetin 3692 numaralı kanunun 10 ve 11 nci maddeleri nıuclbiJı... 
ce tebliğ yerine kaim olmak üzere iJan olunur. işbu tebligata 15 gUn içinde 
itirnz edilebilir. 1064 (572) 

İzmir Mıntalıa 'J'lcaret Müdürlüğünden : 
Yapağı ihracatçılarının Dikkat nazarına 

Ynpağı Tip-Nümunelerile azami rutubet de.rece.si, nizamnamenin 24 UncU 
mad.desi hükümlerine tevfikan, heyetçe tesbit olunmuştur. All\kadarlann, 
J Nısnn 1940 t..<\rihindn itibaren meriyet mevkiine girecek olan mevsuubahiı 
tipleri görmek ve malfunat edinmek üz.ere acele Izmir ihracat Ba§konbolö?'-
lühtürıc mi.lrnc3ntlıırı. 1068 (573) 

ir~ IR VETERiNER MVDVRLVOVNDEN : 
Evvelce 30/3/940 günü ııaat 13 de hitam bulacaiı ilan edilen at kofulan 

kayıt muamelesinin 28/3/940 günü snat 12 de hitam bulacağı taehihen d&n 
olunur. 27. 28 1042 558 

ÜZ'OM 
136 Alyo\i bira. 
!!M Pmıaf Bankası 
130. Reşat Leblebici 

'1"i M. Hıfzı· Cemal 
55 A R. Uzilmcü 
45 İatiklM şirketi 
41 Hilmi Uyar 
40 P. Klark 
16 Hilmi Selvili 
10 Y. E. Bcncuya 

1244 Yekfın 
540933 i Dünkü yekfuı 
542177 t Umumt y~kCin 

1-lo. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

zAHbtE 
145 ton Buğday 
fı65 Balya Pamuk 

10 GO 
11 
12 15 
15 25 
8 'm 
ıs so 
12 ~ 
15 '15 
13 50 
15 

40 

t 15 
10 '15 
13 50 
lG 
18 

6 
62 

tZMIR BELEDIYF.SINDEN: 
1 - Otobüs işletme idarm için 6 

adet küçük ve 2 adet bilyük akimülatör 
ııatın alınması, yazı i~leri müdürlüiünde
ki ııartnıımeııi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 740 lira 
olup ihalesi 6. 4. 940 pazutet1İ günü aa• 
at 16 dadır. lttirak edecekler 55 liıa50 
kuru~luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuı.ilt! encümene gelirler. 

2 - Otobüa işletme idaresi için fatt• 
nameainde cinsleri yazılı 18 kalem muh
telif yedek parça satın alınması, yazı ~ 
leri müdürlüğündeki ııartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Muham
men bedeli 2381 lira olup ihalesi 8. 4. 
940 pazarteııi günü saat 16 dadır. l~tirak 
edecekler 1 79 liralık teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzile encümene ge
lirler. 

23, 28, 2, 7 1001 (533) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gayet ucuz fiatle 

satılık buz 
makineleri 

Lindc markada yirmi saatte bir bu-
çuk ton buz istihsal eder, az kulla-

• nı~tır. Mnkinder trasmisyonlari
: le ve~air bütün tderrüatiyle birlik
: tedir. Talip olacaklar Ayvalıkta Şe
: rif kaptan oğlu İbrahim kaptan oğ
E lunn müracaat etsinler .. 
: 26 - 28 - 30 - 1 (547\ • 
································'········· 

BUCA TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİNDEN : 

Bucada i~ta yon caddesinde 50 numa
rada kain binasımn tamiri i-:in keşi{na
mede gösterilen 548,50 lira muhammen 
bedel üzerinden eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 15 nisan 940 tarihinde sa
at H te kooperatif binasmda te ·ekkül 
eden komisyon huzurunda yapılanktır. 
F..ksilbneye iştirak edecek olanlann yüz
de 7.5 teminat akçesi yahnnL41 olmalnn 
şarttır. 

Projeye "·e tamiı yerlerini ıömlek 
için talipler ~ar~ba ve tatil ciinlerin
den maada kooperatife miin('aat edebi
lirler. 

1055 (565) 
L 2 m 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, bunın, Boğu hastalıklan 

Mü~lıa.s.mı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 
Davacı: Hazinei maliye vekili avukat 

Sadık Boratav tarafından Tu.ınJ.rin lki
çeşınelik Halil efendi mahallesinde 
Camgöz sokağmda· 17 numaralı evde 
oturan Hüdeyde kızı başk~tibi Nuri kızı 
Ayşe aleyhine 940-748 numara ile açı
lan alacak davasından dolayı müddei
aleyh namına gönderilen davetiye va
rakasının ikametgahının meçhul kal
masına mebni bllfı tebliğ iadesi üzerine 
Uben tebligat ifasına karar verilmiş 
ve muhakemesi de 15-4-940 tarihine 
mi.WKlif Pazartesi günü saat 10 na bı
rakılml§ olduğundan müddelaleyhanın 
yeYmi ve vakti mezkörda bizzat ispatı 
vUcut etmesi ve yahut tarafından bir 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkm
da gıyap kararı verileceği lüzumu teb
lii makamına kabn olmak ve bir nüs
hası divanhaneye talik Julınmok suretı.-
le llAn olunur. 1058 (5&9) 

lZMIR SULH HUKUK HAKtMLt
OtNDEN: 

Davacı: Haı.inei maliye vekili avuat 
Sadık Boratav tarafından lzmiTln Te
~meydan sokağında mukimler Yu
goslav tebaasından madam Katerina 
Ve1a Dimitri ve Tomos Yurumoviç '.ka
~ Kalemeni aleyhine 940-785 numara 
ile açılan halci şuyu davasından dolayı 
müddeialeyhler namına gönderilen da
vetiye varakasının ikamet~hlnrının 
JneÇhul kalmasına mebni b115 tabnğ ia
dCsl Uzerine ilanen tebligat üasıne ka
rar verilmiş ve muhakeme de 24-4-940 
'tarihine müsadif Çarşamba güntt !aat 
·ıı re bırakılmış olduğundan mUdnel
aleyb1erlıryevml ve Wkti mezkOrda blz
r.at bıpatı VU.cut etmelorl ve yahut t. 
mflanndan"btr vekil gtindenneJe:rl aksi 
takdJrde liaklarmda gryap kmıarı 
leceği ıtizuinu tebliğ ma'kaınma kabn' 
olmak ıre bil" ntlshain ıriahke:ıne dmm-i 
beneeıtne titlilt Julmma1ı: ~yle l1ID 

J: ZABITNAME: 
2: Hiaaedarlar cet.eli . 
Tü~k aanayi ve ticuet anonim firketinin 18/Mart/ 1940 P~ 

. gönü saat 1 O da, Türkiye palamutçuları anonim tirketi idare.,.._....-
yapalan adi heyeti umumiye toplantısi zabıtnamesi. r .,,. 

1 - Hükümeti Cümhuiyeyi temsilen Ticaret Veillcti Dd>l!9 .Al 
mieer aıfatiyle İzmir mmtaka Ticaret müdürlüğü muavini B. ~ 
Arik.ut hazır bulunmuttur. fi)" 

2 - Heyeti umumiye nizamnamesinin 27 nci maddesine~ 1"' 
mec)iai idare l'eİei B. Fuat lyimenin riyaaetinde aaat 1 O da açddı~ 
namelerde yazıh olduğu üzere bildirilen 2".81n8n içinde, firket . ~ 
zine baş vurarak girme kaiıdı alan ve iaimleri toplanti yeı~ 
bulunan hissedarlar cetveli ile toplentiya gelenlerin girme 
araşbnldı. Sekiz hissedann gelmif olduiu görüldü. • ~ 

3 - (28,450) adet hieee aenedi aahiplerinin toplantıda hult 
duldan J"eia tarahndan da bildirildi. ~ 

Toplantıda hazır bulunan hiasedarlerin eahip oldukları hieee • .,, 
leri aennayenin ymısından çok olduğundan, nizamnamenin 26 ~ J
Ticaret kanununun 366 ıaci madde.inde yaz.ıh nisabı içtimain "' 
Cluğu ve çağırma ilanlari ile toplanbnİn usulüne uygun olduğu JJ. 
miaer tarafından da bildirildi. ' 

4 - Rey toplam.ağa, en çok hiaeyi temsil eden, Türkiye ~ ı;.t' 
çuları anonim ıirketi mümeeaili B. Fuat lyimen riyaset mevkıınde ....6 
Junduğundan hissedarlardan B. Jim Jiro ile B. Çarlton Vitol ve , ... 
cihğa B. Hüseyin Ahu oğlu aeçildiler. ~ 

5 - idare heyeti ve murakıp raporlari ve 3rı13/939 tarih~ -• 
yılbk bilanço ile mevcudat cetveli ve kAr ve zarar heeapları okıP'""" 
atağıda1d hususat müttefikan karar albna ahndı. 

BIRtNCl KARAR: 

idare heyeti raporu ile murakip raporlari okunup kabul .,dildir 
iKiNCi KARAR: 

Bilanço ile kar ve 7.arar hesabi ve mevcudat cetveli okunu~.~ 
bul ve tasdik edilerek idare heyeti azalarinın zimmetJerı J 

olundu. 
t>ÇONCO KARAR: 

Bu sene muamelatından hasıl olan ( 134,87 4,21) lira ~::; 
dan % .5 i olan (6,743,71) nizami ihtiyat akçetine aytl~ ~ 
sonra kalan ( 128, 130,SO) maya geçen seneden ıniidVj.; 
(8,691,64) lira kann ilaveeile hasıl olan (136,822,1 .. ~ .,ı 
mecmu kann; idare heyetinin raporundaki teklifi veÇh~ 
nizamnamenin 35 nci maddesine tevfikan (35,392,S6) -:.,:J 
nm fevkalade ihtiyat akçesine aynlmasına ve hisse bafina ~ 
lira temettü olarak (88,000) lirasının 8/4/940 tarı1ıindd'.,., 
haren hissedarana, tehl'imiz Oemanb Bankası kifelennde )il'. 
ziine ve geriye kalan ( 13,429,58) liranın yine kar ve :ı.at~ ..MI 
sabında bıralr:ılaralr. gelecek eeneye devredilmesine hep ~ 
karar verildi. 

DöRDONCO KARAR: 

idare heyeti azaaından, aene içinde iotifa elroİf olan B. ~ 
Jironun yerine idare heyeti tarafından tayin olunan~ }ti' 
Jironun azalığı tattdik ve yine müddeti biten B. Hari ,.,. 
yeniden idare heyeti azihğma intihap ed.iJdi. 

BF.ŞtNCt KARAR: 
,t 

1940 yılı için m...Jup olarak (250) lira ücretle B. Haıfof 
çildi. 

ALTINCI KARAR: 

Apğıdaki huauaat için ide.re heyetine mezuniyet ve ..ıtJtlf" 
verildi. .-' 

(A) Müdürler tayini ile ücret ve aylıklarının belli edilmeei ve 
meei. ..A 

(B) idare heyeti kendi azalarından her biri ile her türlü m~ 
ticariye ve akitlerde bulunması. 

YEDlNCI KARAR: 

1940 yılında idare heyetinin toplanma hakki olarak her t""1' 
bela beher aza için ( 10) lira verilmesi kabul edildi. 

SEKlZINCt KARAR: 

T oplanhya saat 11 de nihayet verildi. 
Reis Rey toplamağa memur Y~ 

!mu okunama.DUfbr. lmrıa okunamamıtbr. imza oku 
Komiser 

Arikut "" 1 O KUl'Qfluk damp pulu herinde 19 /ManJ,..O 
ifüık Smayi w TICAJ'Ct Anonim tirketi 

:rürk -yi..,; ticanıt--U.. tl*lretinin 18/.3/ 19-40 p......,.ıı~ 
,.aaıat 1 O da, lzmirde Türkiye pa)lmutçulmi wınim tü'keti ~ .. i' 

einde yapılan hieeedarlmr. tıdl ~ \lmumİye toplantieinda ı;..,r 
· hm.an hieaedarlar cetvel. • 
~Jarin Otardup Hiase 

---adı 'Ye eanı yer 
irüıkiye pa)Amutçulari 

mis.dan Rey,ededi ım.J .. 

AŞ. namma B. Fuat 
lyimen .bmir 13,750 10 F. lyiınell 
B. Jim Jiro Jt '4,500 10 j.R.~~ 
B. Çarlton Vitol > 4,000 10 

~ B. F. Braggiotl1 > 4,000 TO F. 
B. Hakki Adli > 1,000 10 Hakki· 
B. Fuat lyimcm > 500 10 ':4'ifll B:M. ~ Biritel » 300 '° ~ Atiidinağlu > -400 '° Rc.r 

-



·~T PER EMBE 

["""D~~;~;·D;~i;··y~ı;~;;~J~~ ........... i 
.................................................................................... 

Resmi elbise ve palto yaptırılacak 
l>. D. Yollart 8 ci isletme komisyonundan: 
~Uhanunen bedeli (6700) lira olan idaremiz memur ve müstahdemini için 

(~) takım resmi elbise ve (250) adet paltonun d ikilmesi 15.4.940 Pazartesi tu saat 16 da Izmirde ~letme binasında ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
e lltrneye konulmustur. 
l Taliplerin Izmirde ·atelyesi bulunması şarttır. isteklilerin 502 li~a 50 k~ruş. 
uk ıU. teminat .makbuzlarile eksiltmeye girmeye kanunen rnaru hallen ol· 
~dığma siıı4' .b~annafll~ "::.t~kli~, mejtu~l!lflnı havi r.arflarını aynı glin saat 

~~ kadar komısyon reıslıgıne vermelerı lazım~ı:. 
~rtnanıesi işletme kaleminden parasız alınabılır. 

28-31-4-9 1065 (571) 

Alsu·ncak ·:-: .Cuıniıoviı'sı otorayları 
!:>evlet demiryoUarı 8 inci işletme mUdUrlilğUnden: , 

l lia\'a yolu ile seyahat edecek yolcular için Alsancak - Cum<ıovası arasında 
ı.°t40 tarihinden itibaren iş'arı ahire kadar her gün işleyecek olan 343/344, 

1346, 347/MS numaralı motörlü vagonların aşağıda gösterilen saaUerde 
llenusefer edecekleri muhterem Halka 'ilan olunur: 

• . No: 343 katar 
istasyonlar Varma Durma Kalkma 

~k 
leeıner 
l<tıtlçullu 
G~etnlr 
Curnaovuı 

G Cuınaovu.. 
~tınl.r 
~lçullu 
~eıner 

Alsancak ... 

.\!sancak 
leenıer 
l{IUlçullu 
<lıııemır 
Ctıınaovası 

~ 
l{-er 
Sııu 
~aııernır 
Ctıınaovuı 

Cuınaovuı 
Oat1eınır 
I<ı;,;ıJçullu 
l{~er 
.\lsancak · 

S. D 

6. 35 
6. 43 
6. 53 
7. 3 

7. 23 
7. 33 
7. 41 
7.47 

9.40 
9.48 
9.58 

10.09 

10.38 
10.48 
10.55 
11.02 

14.20 
14.29 
14.39 
14.49 

15.08 
15.18 
15.27 
15.3:l 

D 

1 
1 
1 

S. D 
6. 30 
6. 35 
6. 44 
6. 54 

No: 344 Katar 
7. 15 

1 7. 24 
2 7. 35 
1 7. 42 

No: 345 Katar 
9. 35 

1 9. 40 
ı 9. 41 
2 10. 00 

No: 346 Katar 
10. 30 

1 10. 39 
1 10. 49 
2 10. 57 

No: 347 Katar 
1'4. 15 

2 13. 22 
1 14. 30 
1 14. 40 

No: 348 Kaf.lır 
15. 00 

t 15. 09 
3 15. 21 
1 15. 28 

1023 (574) 
.......____ ________ .._~---~~~----~~~--~~~~~~~~ 

1ZMtR StClLt TiCARET MEMURLUöUNDAN: 
2Q l'cacil edilmi§ olan (Aliotti bir~derler eshamlı komandit §İrketinin) 
~3/940 tarihinde adiyen toplanan um~mi heyeti zabıtnamesi tica
~· kanunu hükümlerine göre aicilin 2667 numarasına kayıt ve tescil 

ıldiğj ilan olun'1r. . , . • 

l: ZAWTNAME: 

Sicili Ticaret memurluğu reami mühür 
. ve F. T enik imzası 

2: HiSSEDARLAR CETVEU= . 
ZABIT HULASASI 

\i Aliotti biraderler . eshamlı Komandit ~irketi 1939 senesi Adi heyeti 
~1Urtıiyesi hissedarlarından Guido Aliottl; Remo Aliotti bizzat ve 
\' 

1 
ola Manusao bilvekale hazır oldukları halde evvelce yapılan ilan f; davet daireainde 1940 aeneti Martın· 20 nci Çarşamba günü saat 

~ de iktutat villleti celilesi namına muraktp komiser B. Cevdet Ari
~tun huzuriyle §İrketin lzmirde Kazım Dirik bulvarındaki mcrkczin-

toplanmı§tır. . 
~eti umumiye ifbu içtimada: 

~ - 1939 aeneai idare heyeti ve murakıp raporlarmm ve kar ve zarar 
ta;Planmn tasvip ve tasdikine idare heyetinin zimmetinin ibrasma. 

19
4 

- 1939 temettüünün idare heyetinin teklifiyle tevziine 4 Nisan 

3 
O tarihinden itibaren tediyesine. 

)i . - 1940 aeneıi için 150 lira ücretle Turgut Görkenin muraktp ta
tııni ittifakla karar vermİftİr. 

1
1<&.tip Murakıp Komiser Heyeti umumiye reisi 
rnıa okunamamıotır. Arikut imza okunamamıştır. 

Malik 
olduğu 
hiaae 

~ -
Cftıo Aliotti 36 

C-.:.a . . 
"\IO Aliotti 20 

1 O Kuruıluk damga pulu üzerinde 26/ Mart/ 1940 
Aliotti biraderler Eehamh Komandit §irketi 

HAZIRUN CE1VEU 

Bedeli No. 

T . L. 19,000 59 ila 73 

89 ill 94 
10 ilA 4() 

T. L. 10,000 7 4 ila 88 

47 ill Sf 

ikametgahı 

Birinci kordon 370/ 1 
imza ok.unamamııbr. 

Atatürk caddesi 450 
imza okunamamııtır. 

6 T. L. 3,000 95 il& t 00 Bornova Cay Ferah 
Uzun aokak 1 2 

imza okunamamııtır. 

64 32,000 
ı l<&tip Hükümet komiacri Heyeti umumiye reiai 
~ okunamamiıtır. Arilcut imza okunamamııtır. 

1 O KuruJluk damga pulu üzerinde 26/Mart/940 
~ Aliotti biraderler Eehamlı komandit ıirketi 

s . . Salihlide at yarışları 
td~~l.tde 31 /Mart/Paı:ar ııünü belediye tarafından at yarııları tertip 

1\ lfhr. 
OŞlJLAR. 

1-r~ - Oç ya;ında yerli yarim kan ve saf kan arap erkek ve di~i tay-
8 tnahauatur. ikramiyesi ( 11 O) lira. 

'Uttu -
1 
Oç Yatında verli yarım kan lngiliz erkek ve diıi taylara mah

C r. kramiyeai '( 120) lira. 
~ ~ört ve dah yukarı yaşda yerli yarım kan ve saf kan arap at 

lara mahsustur. ikramiyesi ( 110) lira. 

DOKTOR 

Vefi~ Ağar 
~ Askeri Hastane 
X DOGUH VE KABIN 

HAS'J' ALIKLARJ 
MVrAHAssısı 

Her gün İkinci Beyler sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirlere meccaben 

DAHİLİ VE ZÜHREVİ HASTA: 
LIKLAR DOKTORU 

lsmaii Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren .• 
İkind Kordon (Atman konsolosha· 

nesi kar ·ısında) 206 numarada bastala. 
.,nı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha. 
nesini tcrketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 
wz•aeaEDaew 

~ PARfS FAKÜLTESİNDEN 
t OlPLOMALI 

DİŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

"'1 • VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan başhyar:ık Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numııralı muayene
hanelerinde kabul ederler. 

TELEFON: 3921 

,.f ckand 
Çocuk Hastalıklan Mütahassısı 
BEKLİN ve KÖLN 'ONİVER. 

SiTESi SABIK ASiSTANI 
Hastalarını İkinci Beyler Numan 

N zade sokak 5 No. da her giia saat 
:\birden şonra kabul eder. 
~ fE~FON: . ...3453 
~ : . 3459 

l• ..... !mll .. l~LA~• .... Iİlllİll .... ~ 

DOKTOR 

Süleyman Çor.uh 
Çocufı flaştalJfdarı 

mütahasuı 
Londra ve Viyana hfstanelcrinde 

etüafinli ikmal etmiştir. 
Hastalnnnı her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak N o. 42 •• 
Ev adresi : Göztepe kwrakolu kar· 
şwnda 8.14/J,. 

TELEFON: 2310 
(2241) 1 - 13 

ilam .. --•• 

DOKTOR 

Celal Yartm 

T. C. Ziraat Bankası 
KUl'ulUŞ taPifll : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
•ube ve ajan adedi ~ 262 

Zirllf ve ticari her nevf Barıb muameleleri 

PARA BtRtKTiRENLERE 28.800 LtRA 
iKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heuplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA.na glSre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

. ' Adet • • ' . 40 
100 

• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 • 
100 

50 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 ' 
LOOO , 
4.000 
5.000 

• 
• 

&PERCO VAPUK 
ACEN'I' ASI 

ADWTIKA SOSHTA ANONİllA 
Dl NA vtGAZYONE 

FEDERİCO vapuru 27/ 3/ 940 tarl· 
hinde Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir. 
ADİCE vapuru 30/ 3/1940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
lımanlarına hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 28/ 3/ 940 ta

rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli 
Cenovaya hareket ~decektir. 
BRİNDİSİ motörü 3/ 4/ 940 tarihinde 

gelerek ertesi günü saat 17 de . doğru 
Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeae ve 
Venedik limanlarına hareket edec:ektfr. 

CITTA Dl BARI motörll 9-4-40 ta· 
rihinde gelerek İstanbul, Pire, Napoli, 
Cenovaya hareket ed~ktir. 

ZARA MOTÖRÜ 10/ 4/ 940 tadhinde 
120 • 40 • 4.800 • gelerek ertesi günü saat 17 de Pire, 
160 • 20 ' 3.200 • Brindisi, Zara, Fiume, Triycste ve Ve-
DİKKAT: He&aplanndaJd paralar bir .sene içinde 50 Uracl&n aşa~ dOJIDi· ııedik limaruanna hareket edecektir. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasiyle verilecektir. NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste 
Kur'alar aeoede 4 defa, 1 E7IUI, 1 Birinci kinun, 1Martve1 Haziran tarih· veya Cenovada Şimalt ve cenubt Ame

rika limanlanna hareket eden İtalia 
lerinde çekilecektir. Anonim .eyrisefain şirketinin ve Afrika 

·~---~--------~--~---~--~~~~~~ahar~~~~ uom 
SlHHAT VEKALETtNtN RESMi RUHSA TINI HAtZ TRİYESTİNO anonim seyrlsefaln tir· 

K .a 1 E keti vapurlarına tesadüf ederler. 
.-. NEERLA'flıı'DAISE ROYALE 

llddetll BAŞ, oış aerı· 
tarını, ROMATİZMAsan• 
alarmı SDdR, rahatsız· 
bklaruu derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCVK 
algmlıiına karşı ınües· 

slr llAçtır. 
lcabmda günde l - 3 kefe 

alaur. Her Eczanede bulunur. 

Devlet Hava 
ğündeo: 

Yolları Umum Müdürlü-

1 nisan 940 tarihinde posta ve Bafaj nakliyatına 15 Nisan 940 tarihinden iti· 
haren de muntazam yolcu posta ve bağaj seferlerine başlıyacak olan tayyarele
rimiz Mağıda yazılı ~aatlerde hareket edttektir : 

(PAZARDAN MAADA HER GüN) 

ANKARADAN HAREKET İSTANBULA MUVASALAT 
Saat Dakika Saat Dakika 

.15 00 17 00 
ISTANBULDAN HAREKET ANKARAYA MUVASALAT 

Saat Dakika .Saat Dakika 
1' lf} 10 10 

ANKARADAN llAUE.KET ADANAYA MUVASAl.XT 
Saat D:ıkika Saat Dakika 

14 50 17 00 
ADANADAN llAR~KET ANKARAYA 1\IUVASALXT 

Saat Dukika Saat Dakika 
8 . 05 10 15 

ANKARADAN HAREKET fi&ıİRE MUVASALAT 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 30 10 15 
tZMlRDENHAREKET-----------A-NK---A-R_A_Y_A_MUV __ ......,A_S_A_LA,.._T_,. __ _ 

Saat Dakika Saat Dakika 
10 30 13 15 

tSTANBULDAN HAREKET tZMtRE MUVASALX .. T ______ _ 

Saat Dakika Saat Dakika 
8 15 JO 05 

fZMtRDEN HARF.KET isTANBULA !tfUVASAIAT 
Saat Dakika Saat Dakika 

10 40 lZ 30 
Futa izahat almak için acentelere ve meydan müdürlüklerine 

edilmesi.. (1358) Z6 - 28 - 30 1025 

JZMJR DEF'J'ERDARLJGJNDAN : 

müracaat 
(548) 

KUMPANYASI 
ACIDLLES vapuru 10-4-40 tarihinde 

beklenmekte olup Aııvers ve Hollanda 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME ROMANYA 
SUCEA VA vapuru 31/ 31940 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlarına hareket edecektir. 

NOT ı 

Ahvali hazıra dolayısiyle navlun vı 
hareket tarihlerinin katı olmadığını vı 
bunların hiç bir ihbara lUzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CUmhurlyet 
caddesinde FRA TELI .. t SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi" 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUVIER VE 

ŞVREKASJ LTD. 
V APVR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees biruw 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan içfn 
piyasanın ihtiyacına göre vapW'!a
nmız sefer yapacaklardır. 

. • • • • 

: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALICI Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA ~ D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta. Köstena 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
,.e yük kabul edecektir. · 

LOVCEN vapuru 19 Martta KöSten· 
. ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 

Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu \'C yük ~abul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

L üks transat.lantik vapuru Pire . 
Nevyork hattı : Pireden hareket tarihü 
l4-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekt~ 
dir. 

Gerek vapurların muvasallt tarihle~ 
gerek vapur Wmleri ve navlunlan bak~ 
kında acenta bir teahhUt albna glremn. 
Daha fazla tafsi!At almalc için Blrlnct 
Kordonda 152 numarada &UMDAL• 
umumJ deniz Ace-ntalığı Ltd. milracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 A<.'enta Defterdarlık Merkez ve mUllıakatmda münhal bulunan maaşlı ve ücretli 

memuriyetlere 3656 sayth kanunun 17 inci maddesine tevfikan Lise ve Orta 
ınektep mezunlanndan müsabaka imtihanlyle memur alınacağından memurin 

İZMİR ME .. LE.,.~,.. kanununun 4 ünrii maddesindeki evsafı hm olan ve fiili askerlik hizmetini 
· . .,. n.c. & yapmı~ \'eya tecil edilnıif bulunan taliplerin ellerindeki \'esaiki müstashiben 

w. F. Benry Van der Zee 
Ve $ürekisı 

HASTANESi DAHiLiYE Vilayet makamından muhavftl istidalariyle 2/4/940 alqamına kadar Defter-
MVr AHA.SSJSI darlığa müracaat etmeleri ve 3/4/940 fiinil saat 15 te yapılacak müsabaka im-

Muayenehane: İkinci BeJler sr..dmk tihanına ıeJmelerl ilin olunur. ıt - !8 1037 (55!) 
No. 25 TELEFON: 3956 

Dif Tabibi , 1 
. Hatice Azra 

/ 

Demirelli· 
ikinci kordon ( Cümhuri1et Mer· 

kez baakM' atkaslnda) 81 numara-

' 

ela hususi muayenehanesinde balta
ı.rmı (tatil ıünleri hariç) her ıfin 
saat ondan l Z ye, üçten altıya kadar 
kabul eder.. . 

TELEFON : 3Z87 

Birlnd Smıf Mtitahum 

Dr. Demir Ali 
KAHÇJOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhamra Smeması arkasında 
Sabahtan alqama kadar hastalanm 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğund~o: 

1 , 1 

KC}fi 
Lira K. , 

Muvakkat teminat' · 
Lira K. .. 

Atölye binasının üst katı 3961 7 4 298 00 
~a§ırlık ve hamam tadilltı 2057 • S3 f 55 00 

Alsancaktaki Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi binasının altölye üst 
katı inpsı ile hamam ve çamaşırlık tadili için yukarıda yazılı bedeli 
keıiflere göre açık eksiltmeye çkanlmıfbr. 

Kanuni §eraiti haiz taliplerin şartname ve projelerini görmek üzere 
her gün sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyon reisliğine müracaat
ları ve ihalesinin 29/ Mart/ 940 Cuma günü saat 15 de sıhhat müdürlü
ğündeki müteşekkil komisyonda yapılacağı ilan olunur. 

14,19,23,28 875 (469) 

İZMİR LİMAN VE ŞEHiR BAKrERIYOLO.Jf 
Müessesesi .Satın Alma Komisyonundan : 

Yapılacak iş: MUtcferrik tamirat ve inşaat 
Keşif bedeli: 3476 lira 24 kunı~ 
Ilk teminat: 260 lira 75 kuruş 
Müessese binasında yaptınlacak, keşif bedeli ve ilk teminat tutan yuka· 

rıda yazılı bulunan tamirat ve inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. ihale: 
4-4-940 Perşembe günü saat 11 d e rnUessesede toplanacak olan satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Şeraiti ve jşin teferruatını anlamak i.Stiyenlerin Bnhrlbabada ki.in mües
seseye müracaat etmeleri, isteklilerin Nafıa müdürlüğünden ve belediyeden 
müsaddak ehliyet vesikaları, ve bu gibi i~lerde çalıstığını ticaret odasında 
kayıtlı bulunduklarını gösterir ve.saiki ve teminat bedellerini sahil sıhhiye 

· · · · tarihte satın alma 

--& 
AMERiCAN EXPORT Ll.N~ iNC. 

NEVYORK İÇİN 
EXPLORER vapuru 24 martta bekJ~ 

niyor .. 
EXCHANGE vapuru mart sonlarında 

bekleniyor. 
EXMOOR vapuru 23 martta beldeni· 

yor .. 
D. T. R. T . • BUDAPEŞT 
BUDAPEŞTE İÇiN 

KASSA motörü 23 martta bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
BUCAREST KÖSTENCE GALAS 

VE DUNA LİMANLARI İÇİN 
CA V ARNA Mot. 5 N"ısanda ~kleni· 

yor. 
ATİD NA VİGATİON COMPANY 
BEYRUT, HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAİD VE İSKEf\."DERİYE 

İÇİN 
ATID Vap. 28 Marta doğru beklen!· 

yor. 
V aporlarm isim ve tarihleri hllkmcla 

hiç bir taahhüt alınmH 
Vapurlarm hareket tarihleriyle UY• 

tunlardaki d~kliklerden acenta m .. 
sul.lyet kabul etmft. 

Daha fazla tahlllt 1~ ATA'l'ORıt 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şa. Vapur aceııta.lılma mu.raca.. 
at edilmesi rica olunur. 

TEi.DON ı Ht1./Hll 

ZAYİ 
Izmir belediyesinden aldığım 647 no

tu şoför ehliyetnamemi zayı ettiğlmil~n 
yenisini alacağım, eskisinin hükmil kal· 
mamıştır. · 

Ömer o lu Ibrabim Seferihisar 



---- ---
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28 MART PER9EMBE JJjt SAlllFS• 

-Stalin, Hitler'i Moskovaya çağırdı 
Bir habere göre üç diktatör, Nisan ayı içinde Şarki Galiçyada LiootJ 

şehrinde bir mülakat yapmıya hazırlanıyorlarmış .. 
~.ıwo.,,.-~~~~~~~~~~ 

Molotof'un Berlin seyahati Amerika Müttefiklere ge-
Almanlara göre Müttefikler, Sovyet- niş krediler .açacaktır 
ler birliğile harp etmek istiyorlarmışı "Müttefikler Am~~ikadan istemediği 

Bcrlın, 27 (A.A) - Berlin matbuatı Fransız - İngiliz sl-
yast!tinin yeni hedefi Sovyetlcr birliğine karşı bir harp ilan h ld l b d ..,, rt 
~~:~no~~ü~~n~~=kie:===~~~so.:ı::b~~~~a~~~~~i:~ a e on ara u yar ımı yapacagı~~ 
de k-ull~ndıklnrı lısanın bu iddıayı teyıt eyledıgını kaydet- Nevyork 27 (ö.R) - Amerika mat- kadar, müttefiklerin ithalatlarında, ~ 
mektedır. . . . . . buatında müttefiklere mühim mikyasta didat yapmalarını arzu ediyorsa, b~ 
Nachtnus~ab~ gnzetesı, mUttefikI:~ın harb~ .?:ırp ~~phe: mali yardımlar yapılması için kuvvetli geniş kredilere kapıyı açmak ınec 

sinde ınev7.11 bır halde kalmnması ıçın her turlu tehlikelerı bir cereyan kendini göstermektedir. yetindedir. __..dl 

göze a:acnkldrını yazmaktadır.. . . Joumal of Commcrcc gazetesine gö- Conson kanununun tadili ko~~, 
Kop'.!nhag, 27 ~~.A~ - Natiom~l. ~dende gazetes~, Molo- re, Fransn ve Ingiltcre harbı kazanmak bu yeni cereyanın kuvvetle beli.rı1\~ 

tofun ya~. Berlını z.ıyaret edec:g~ za.~~~tmekt~dır.. Bu zaruretleri karşısında Amerikadan it- bağlıdır. . ~ 
gazeteye gorc, .Balkanlaı:n v~yeti goruşmcl~rın .. b~~lıca halatlarını yalnız hnrp ihtiyaçlarına Journal of Commerce'in VaşiDJilt' 
meV?.uunu teşkıl edecektı~ .. Aynı zam~nda ~e~lin h~kum~- hasredeceklerini ve ikinci derecede ih- muhabirine göre müttefiklerin kell ~ 
ti Avrupanın cenubu şarkısın~e sıkı bır teşrı~ı mesaı. temı- tiyaçlar üzerinde ithalatı azaltmağa rine kredi açılması için Aıtıeri.kaf1 0ı 
ni için Berlin - Roma ve Berlın - Moskova mihvcrlerı ara- mecbur olncaklarını salfihiyefüır Ame- yik etmeleri beklenmemekte i.Se ~ 
sında bir yakınlık husule getinn~ğe çalışmaktadır. Balkan- rikalılara bildirmişlerdir. Amerikan tüccarları ile çiftçiler er 
)ar hakkında iyi haber alan mahfıllerde hasıl olan . ~anaate Aınerika mali mehafili, Conson bita- böyle bir teşebbtiste bulunmaları 111 il' 
göre, Berlin - Romanya statükosunun muhafazası ıçın Sov- rafhk kanununa muhalif olmasına rağ- huz olduğunu knydeylemektedir. ~ 
yetler<len teminat almağı ümit etmekt~di~. Fakat. Sov}:etJer men Amerika rençbcrinin ve müstahsi- lar muhabire göre, Fransız ve l e~• 
şimdiye kadar bu teminatı vermekten ın:tma etmışlerdır. linin hayati menfaatlerini korumak için piyasalarının muhafazasına ya!dı!11 ~-e-

Londra, 27 (A.A) - Kopenhngda Daıly Telegraph gazc- milttcfiklcrin her sııhada geniş ithalilt mesini Vaşington hilkilmetinden 1feııe-
tesine bildiriliyor : yapmalarına imkan verecek krediler aç- ceklerdir. Gazete, mUtte.fiklerin be Ş, 

Üç haftadan beri Von Ribbentrop Polonyada yeni Alman mak bir zaruret olduğuna kanidirler. rint peşinen ödeyecek malzeme sat~JJ 
Sovyet hududunda bir. s.talin - Hi~e~ mü?~kntı tertip etm~- Şurası • ehemmiyetle kaydedilmelidir B. Ruzvelt mağa devam edebilmek için bazı ;rt-
ğe uğr&şmaktadır. Stalının bu proıeyı katı surette reddettı- ki: Müttefikler tarafından Amerikadan mübayaalardan vazgeçmek mecbur ıı.-" 
ği emin bir membadan bildirilmektedir. Diplomasi yolu ile hiç bir mali yardım talebi yapılmış de- sadiyle bUtUn kaynaklannı harp gayesi- tinde kaldıklarını kaydettikten So 
Berline gönderilen bu husustaki Sovyet cevabında Stalinin ğildir. Bu fikir doğrudan doğruya Ame- ne hasrcdeceklerdir. Büyük Britanya ve netice olarak şöyle demektedir: ~ 
Hitleri Moskovada görmekle bahtiyar olacağı, fakat A~an rika iktısadi mahfillerinin ortaya attık- Fransa bir çok diğer ihtiyaçlar u~erinde Amerika, miltteflklerln harbı Jt ıcts.r' 
devlet reisını? Berlin ile Moskova arasında yarı yolda mül~- lan bir düşüncedir. zafer üzerinde fedakarlıklar kabul ede- malarını istiyorsa ba7.l fedakfu"lı,.,# 
ki olınnk imkanı göremediği hildirilm~ir. . Amerlluılılar şunu hissediyorlar ki, ceklerdir. Eğer Amerika harbın mlit- katlanmadan kfu- temin etmeği dll, 
CEVRİLEN ENTRiKALARIN MAHiYETi milttefikler nihai zaferi kazanmak mak- tefikler tarafından kazanıldığını io;tediği memelidir. ......-/ 
Bclgradda çıkan Politika gazetesinin Berlin muhnbirine _ 

göre Sovyet1er Birliğinin Ber1in sefiri Şartzevin Moskovaya M it 1 e • ı A k t 
fir Almanya Ye İtalyanın Turkıye ve Romanyaya karşı vafakatini t.:!min ederse üç diktatörün yani Bitler, Mu.ssoli- • 
~öniişil Brenner mülakatının .~et.iceleriyle aJakadardır. Se- B. llitlcr acar a ya D mu a a 1 
müşterek göı üşlerini bildirerek hazırlanan anlaşma proje- ni ve Stalinin en nihayet nisan sonuna kadar bir mülakat 
sine Stalinin de muvafakatini almağa gitmiştir. yapmaları Berlinde şayanı arzu görilldüğiinü de bildire-

Bcrlinin kanaatine göre Sovyet Rusya Romanya ile mil- cektir. 
nnseb<!tlerinin ıslMıı bUtUn cenubu şarki Avrupa problemi- Stalinin Sovyet arazisinden çıkınağa mütemayil olmadığr 
nin halline yardım edeceği gibi bu mıntakada bir karışıklı- düşünUlerek Vilhelmştrase bu mülakatın Moskova, Berlin 
ğın Almanya kadar Sovyet Rusyanın da aleyhine olacağını ve Romaya ayni derecede uznklıkta olan bir noktada yapıl-
düşünmektedir. masım teklif etmektedir. . 

Df (;ER BİR HABERE GÖRE Berline göre en iyi ınülfıkat yeri şarki Galiçyada Livov 
Sovyet sefiri Şuvartzev üçüzlü bir anlaşmaya Stalinin mu- şehridir. 

Al~an radyosunun batırdığı Ark-Ro
yal lngiliz gemisi lngiltereye avdet etti 

Londra, 26 (Ö.R) - Alman propa
gandasının batırdığı Ark - Royal tayya
re gemisi beş aylık bir seferden sonra 
İngiltereye dönmüştür. Geminin tayya
releri milyonlarla kilometrelik bir sa
hada istikşaf ve araştınnnlar yapmıştır. 
Ark Royal üç Alman gemisinin zaptına 
yardım etmiş ve tayyareler bir çok Al
Jllan denizaltılarını bombalıyarak suyun 
altında kalmnğa mecbur etmişlerdir. 
Folki~ Beobahtcr gazetesinde Ark 

Royalın bir Alman tayyaresi tarafından 
bombalanarak batırıldığını gösteren bir 
temsili resim, Ark Royal müzesinde kıy
mcttnr bir hatıra olarak saklanmakla, 
mürettebatın alay mevzuunu te~kil et
mektedir. 

İngiliz gazeteleri bu sabah Ark Ro
yalın bir İngiliz deniz üssüne dönü.şüne 
ait resimleri ve haberleri ehemmiyetle 
neşretmişlerdi.. Malfundur ki Alman 
propagandası Ark Roynlı batırdığını id
dia eden yedek subay Frankı teğmenli
ğe terfi ettirerek kendisine demir haç 
nişanı verilmişti. 

GRAF SPEE HADİSESİ 
Londra, 27 (Ö.R) - İngiliz baş ami

rallığı, Graf Speenin Montevideoda ken
di kendini batırma-;ı, efradın kumandan 
ve zabitlerin emirlerine itaat etmiyerek 
isyanlarından ileri geldiğini bildirmekte
dir. 

Bu haber hadise günü amirallığa bil
dirilmişse de inkar kabul ebnez deliller 
elde edinceye kadar haberin neşri tehir 
edilmişti. Elde edilen vesikalara göre 14 
ilk kanun perşembe günil Graf Spee 
yaralannı tamir ederek denize açılmak 
hazırlıklan yapıyordu. Cumartesi günü 
yeni bir hadise oldu .. Efrat sekiz defa 

Alman propagandasının batırdığı Ingüiz Ark-Royal gemısı 
güverteye çıkarak •Harp etmeyiz• diye taş kesilmiş gibi suı.uyorlar ve harbet
bağınştılar. mek niyetinde olmndıklannı gösteri-

Graf Spee amiralı Landsdorff bizzat yorlardı .. 
efrat arasına karışarak onları iknaa ça- Londra, 2i (Ö.R) - Moritanya lrans
lıştı, yalvardı. Fakat bu yalvarmaların ntlantiği Panamadan geçerek mahruka
para etmediğini görünce Montevideoya tını Balboadan almış ve yoluıın devam 
çıarak Alman sefirini keyfiyetten ha- etmiştir. 
berdar etti. Berlinle Montevideo arasın- Şimdiye kadar Nevyorkta kalan Kuin 
da telefon görüşmeleri yapıldı. Dört sa- Elizabet ve Normandi transatlantikleri
[ıt sonra Hitler, mürettebatı isyan eden nin de üç aylık iaşele.,.ine kif!lyet ede
geminin kendi kendini batırmasını em- cek erzak aldıkları, Kuin Mari ve Mo
retti. Amiral Landsdorff gece yarısı ge- ı·itanya gibi Nevyork limanını tcrkede
miye döndü.. Sabah erkenden ka:;ar ceklcri öğrenilmiştir. 
mürettebata tefhim edildiği zaman yal- Dünyanın en bUyük dc.rt transc-.tlan
nız 60 kişi harbin kabul edilmesini iste- tiği Avusturnlyadan harp malzemesi ve 
diler. Bir gün evvel i~nn edenler ise ~ker nakliyatında kullnnılacakl::ırdır. 

--------------------"WIW.IWO'#fr------~--=----~~--

N eşredil en tebliğe rağmen Peşteni~ 
endişeleri bertaraf edilmemiştir 

Roma, 27 (A.A) - . Mussolini dün caristan en~lerinden kurtulmamıştır.. 2 - Macaristanın İtalyanın rtı~; 
saat 18 de Macaristan başvekili kont Te- Venedik mülA.katında Romanya ve Yu- retinl istemesine lilzwn yokt~r. 1 ve O 
lekiyi kabul etmiştir. Kont Ciano takri- goslavyaya karşı müddeiyatını uyut- Macar dostluğu o kadar samUnl 'iM'' 
ben iki saat stiren bu mülakatta hazır mağı kabul eden Macaristan şimdi Al- kadar sağla~~ır ki bizza~ İtalya UJ11c"1 

bulunmuştur. Mülakattan sonra aşağı- man - Sovyet - İtalyan üçUzlU anlaşması ristanı kendisıne bu şekılde rtı aJ)>.e' 
daki tebliğ resınt neşredilmiştir : için kendisinden yeni fedald.rlıklar is- etmesine mecbur bırakacak bir " eli 

Mussolini ile Kont Teleki arasında tenmesinl hayretle karşılamaktadır. tin tahaddüs etmesine muvafakat ıf>-r 
yapılan görüşme pek samimi olmuş ve yecektir. İtalya Macaristanı mal(Utl .;ef• 
iki saat kadar devanı e~. 13 sene- Roma, 27 (Ö.R) - Macar başvekili tedil isteklerinden vaz geçirmek .. ~ıl' 
lik bir hay?tı olan ve kıymetli hMise- Kont Telekl gazetecilere şu beyanatta bunları t..-ı.lik ett~rmek iç~n .asla n~~~ 
)erle teeyyüt eden dostluk paktına bulunmuştur : nu kullanmak ıstememıştır. . R ııV.:',. 
müsteniden iki memleket arasındaki •Memleketim sabırlıdır. HAdiselerin Macaristan s.iyasetinin kelimen~ ld;,P. 
müs~kil iş birliğinin ~mumi hatlarının inkişafını dikkatle bekliyebllir.• manasiyle ~ır A:'rupa .. 5.1.yaseti oıı~ 
tesbıtine karar verilmiştir. Bu dostluk Romanya ile Macaristanın münase- na ve bu sıyasetin butun Avt ııııııJıl 
İtalya ile Almanya ve Almanya ile Ma- betleri hakkında Telekl : menfaat ve icaplarına uygun b~ ~ 
caristan arasında Ye İtalya ile Yugos- •Kaynaşan meselelerden bugünlerde ğuna vakıftır. Roma bu si~.aseüeret t1 

lavya arasındaki münasebetlerle mü- ne kadar nz bahsedilirse, o kadar iyi men anlamakta ve buna muzah 
kcmmel surette kabili teliftir. İki hükü- olur• demiştir. mektedir. .. 1~~ 
met Tuna havzasında ve Balkanlarda Teleki Sovyet Rusya ile Macaristan)n 3 - Bütün Macar - İtalyan ~il Jet":. 
sulhun muhafazası için gayretlerini bir- mlinasebctleri ~amlmi olduğunu ilave !arının tek hedefi di.inya ha~~e1' 1; 
leştirmek arzusundadırlar. etmiştir. müşterek menfaatler zaviyesın ~~ 

Budapeşle, 27 (A.A) - Macar Ajan- iki memleketin yapıcılarını rtı ~ 
Paris, 27 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 

Romada neşredilen resmi tebliğ etrafın
da tefsiratta bulunuyorlar. Gazeteler 
diyorlar ki ; Stefoni ajansından müza
kerelerin mevzuu nt? olduğunu bize ifşa 
etmesi beklenemez. 

Tebliğin hakiki manası Macar başve
kilince ortaya atılan endişelerin nisbe
ten teskini için Mussolininin bir gayret 
sarfettiğini göstermektedir. 

Ayni derecede muhakkaktır ki, Ma-

sı bildiriyor : memleketin yapıcı barış siyas~tl e)~ 
Peşter Lloyd gazetesi başmakalesinde müşterek ruhu dairesinde teıki.Jc tJBf'_~ 

şu ı;atırları yazıyor : mektedir. Bu muslihane siya:et tJ'I (}I 
Başvekil Telekinin Roma seyahati et- fakat devamlı ve sağlam bir nıı.B et Jf' 

rafında yabancı matbuatta çok garip şa- rlne dayanan yapıcı barışa hiZP1 -·'" 
yialar intişar etmiştir. Bu haberlerin asıl zusundadır. . •· tl1~ 
ve esası yoktur. İşte Romada yapılan şimdıki ·e ~ 

1 - Macaristan hiç bir devletin hiç katlar bu hedefi takip etm~~te ~ ~ 
bir nilfuz mıntakasına alt değildir. Ma- memleket efkarı umumiyesıniJl . e11 
carlstana sormadan kendisi hakkında yelerinin tam anlaşmasını temhir 
karar vermek zamanı geçmiştir. mektedir. 


