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HAKKI OCAKOOLU 
ABONE SERAITI 

DEVAM MUDDE'l1 Türkiye için Hariç için 
Snelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
GUnii geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 ;.-, ______ . 
ilan münderecatındaıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

__ Q _ 

• 
Cünıh"riı,ıctin ı.•e Cümhuriyet eşcriftitı bekflıti, Mbahları ç.kar ~yoı1 !JDUt~dir 

lngiliz - Sov yet 
münasebetleri 

Londra 27 ( ö.R) - lngiliz Sosyalist Me
buslardan Sir Stefan Stripı'in Sovyel hüküme
tile müzakere için Moskovaya gideceği teeyyüt 
etmİJtİr. So-.yet tefiri B. Mais1'i Moskova hü
kümetinin bu ziyareti ho~ göreceği hakkındaki 
cevabmı dün akıam Lord Halifakaa tevdi et-

1 

••llllf ... · .t~.-................................... __ ....J 
YENİ ASm matbaasında basılmıştııı 

anlar lngiltereye saldıracak 
Almanların Kale limanına girdiği 
hakkındaki haberler asılsızdır 

Harp pek kanlı oluyor 
Alman zayiatı görülnıe
riıiŞ · «ıer~C~d-e· · büyüktür 
Som hattı Almanlardan tamamen temiz.le
ni yor, muhareb~ bilhassa simalde siddetli .. .. 

Londra 27 ( ö.R) - İngiliz ve 
SON DAKİKA Belçika kuvvetlerinin yeıti bir geri 
• • • • • • • • • • • • çekilme hareketi kaydedilmİ§tir. Bu 

Tuna meselesinde Sov- çekilme neticesinde harekata İştirak 
eden kuvvetler bundan evvel hazır-

y et/er ve Almanya ıanmıt olan mevkileri tutmuşlardır. 
karşı/aşıyorlar Dün geceki Fransız tebliği tiddetli 

- - sokak çarpışmaları neticesinde Bu-

- · -· - lonya ıehrinin dütman" eline düştü-
Paris, 27 (Ö.R) - Almanya ve Sov- ğünü bildirmİftİr. Almanlar fimdi 

yet Rusya arasında Tuna Avrupası hak- d K 
kında bir r~kabct baş gösterir gibi olu- e ale'yi aldıklarını iddia etmekte 
yor. iseler de Fransızlar bunu tekzip et-
Hatırlardadn ki Jfuna beynelmilel mitlerdir. 

komisyonu Belgradda yaptığı son içti- Şimal cephesinde muharebenin en zi
mada Tumı .sahiJindeki bütün memle- yade şiddet kesbettiğr mıntaka Moen ci
ket1crin nehrin kendi ar,azilerinden ge- varıdır. Burada Almanlar bütün gay
çen kısmındb zabıta vazifesini biz.zat retlerini sarfetmektedir. Fransız mah
ynpmalanna karar vermişti. Fakat Al- fillerinin bugün beyan ettiklerine göre 
manya Macaristan vasıtasiyle ortaya Alınan hücumlarının başlıca ağırlığı ce
yeni bir teklif atmıştı. llu tek1iE muci- mıh., nakledilmiştir. 
hince bütiin nehir imtidadınca zabıta lngiliz erkanıharbiyesinin gece neşre
va7.ifcs1 sahildar devletlerin müşterek dilen tebliğine göre ~ündüzün lngifü: 
kuvvetlerine havale edilecekti. Bu ted- ordulanna karşı ciddi bir taarruz ol
biriıı kabulü, Alman harp gemilerinin mamışsa da Almanlar müttefik ordu
Tunrıda zabıta nzifesi yapmak vazifesi- sunun ~ol cenahı olan Belçika orduları
le Karadenize ('ıkması neticesini vere- na karşı kuvvetli taarruzlar yapmışlar 
rekti. Bu tedbir Romanya gibi Sovyet "'e Britanya askerleri müttefiklerin yar
R.us~·ayı da endişeye diişiirmiiş olacak dırnına yollanmışlardır. 
kı bu memleket Tuna beynelmilel ko- En şiddetli taarruzun vukubulduğu 
nıis~·onuna kendisinin de kabulünü iste- mıntaka her gün değişmekle ise de Bel
mi tir. Her ne kadar Sovyet Rusya Tu- çika ı-ahilinden başlıyan ve Pikardideki 
na · ahiJinde deiilse de Karadenizdeki aralığa kadar devam eden bütün cep
h;ıkim mevkii ve Besarabya ile hatta hede bıı tazyik kendini hi~ı;ettirmekte
Tnnn mansıbı üzerindeki emelleri onu d. ır. 
Karadcnize doğru Alman hulôlüne kar- Alman zayiatının çok müthi, ol
"'' <'ephe alma~a St'\'kedecek mahh·ette- duğu haber ahnmaktamr. Fransız 
di~ . -

Italyanın 
Hareketi 

--*--

harbiye nezaretinin salahiyetli bir 
zab tarafından ifade edildiğine göre 
bu zayiat ancak katliam ıöziyle ifa
de edilebilir. 

Bugün Fransızlar Som ve En nehirle
ri arasında Almanlara hnva tnarruzları 
yapmışlardır. Müttefiklerin muhtelif 
kuvvetleri arasında azami irtibat vardır. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

1\-1an§ denizi sahilindeki şehirleri ve ba~lıca harekal sahnsmı gösterir harita 

Almanlar Norveçten 
lngiltereye hücuma 
hazırlanıyorlarmış 

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

Londra 27 ( Ö.R ) - Almanlann bir hitabesinde evveli tahliye edilmesi 
Mant denizine fiilen hakinı olduklan J.a:ıım gelen mıntakalar telakki edilmek
ve Londra ile deniz mülakatının kesil- te olan cenubu şarki sahilindeki yeni 
eliği hakk~da Nasyonal Çaytung tara- şehirlerden bahsetmiştir. 
fmdan verilen haber tamamen hilafı ba- Nazır, yeni tedbirler ittihazına lü:tum 
kikattir. h3ı;ıl olacak olursa hükümet bu tedbir-

Londra limanına son hafta zarfında leri alacaktır. Fakat şimdiki halde bu 
yüzlerce vapur girip çikmiş ve Manş de- kabil tedbirler alınmasına heniiz lüzum 
nizinden de geçmiştir. yoktur, demiştir. 
TAllLİYEJfüİLECEK Bu şehirlerdeki mektep çocukların-
İNGİLİZ ŞEHiRLERi dan bahseden nazır, çocuk velilerine ço-
Londra, 27 (A.A) - Umumi sıhhat cuklarını kendi iht~yarlariyle buralar-

nazm Mac Donald radyo ile ne}redilen - SONU 3 t}SCU SJ\IDFEDE -
Garp cephesinde deuam 
eden muharebelerin 
inlıiJafına bağlıdır 

denebilir ••• -·-HAKKI OCAKOGLU 

Roma da . ''h 1 . yıne arp,, ses erı var 
Garp cephesindeki muharebeler gün· 

Jer geçtikçe şiddetlenmektedir. Boğuş· 
ma şiddetini arttırdık~a harbin genişle· 
nıesi ihtimalleri de kuvvet bulmaktadır. 

~*~,._~------~~~-~-

1 n gi liz - Italyan münase .. 
betleri düzelecek mi? 

v 

İtalyanın harbe girip girmiyeceği 
keyfiyeti aylardan beri günün meselesi 
oJınnk ehemmiyetini hiç bir suretle kay
Le,vlemiyor. Ililha c;a Kont Cianonun on 
ıı;iin evvel si;ylediği nutka, Alman mat
bualmın bu nutku teyit eden sarih neş
riyatına bakılat'ak olursa '.alya harbe 
~irmek kararmı \<'rmiştir. Italyanın ne yapacagı kestirilemiyor 

Ancak bu kararın tatbik sahasma ko
nulacağı gün ve saati ::\1ussolini ve'.\'a 
llitJerin i~arcti tayin edecektir. · 

Londra, 27 (Ö.R) - l'tlançester Guar
dian gazetesinin diplomatik muhabiri 
kaçak eşya kontroJii meselesi hakkında 
Komada müzakerede bulunmuş olan İn
giliz dcle~esinin avdeti miiııascbetile ~u 

Pilhakika akıl 'e mantıkla yürütiile
cck bir miitataa:-ra nazaran ·İtnlyanın 
bu hnrbe karı~masında hi~ bir menfaati 
yoktur. Bihlkis ~llk u..ı:un sürecek hir 

ı~~~l·~~~:;~~~EL3::~:s:~·t.~r: ııı·;ry;~ıa;;···gü=E 
yayı bazı iimitl<'r<.' \'e lıayallcre kaptır· : h J d 
nıış ise, bu takdirde Mussolininin iimit· ~ re cep e er e 
lcr hilıif ına Mr scrgiizeşte atılmasmn • 
muhakkak naznrb le bnkdahilir. : vaziyet 

Son ~iinlcı-in lıazı hadiseleri bö'\'le ih- • 
fimali miistelı'at ~iistennİl'ecek ·kadar Paris, 27 (Ö.H) - İtalyan ınarc alı 
kuvvetlidir. • Balbonun gazetesi olnn •Korycra Pa-

İtalya harbe girerse ,·a~Jyet ne ola- doa• gazetesi Garp cephesindeki va-
bilir? ziyet hakkında sonları yazıyor : 

Fnsist İtıtlya bu badireye ancak Ak· Vaziyet az çok objektif olarak tct-

malumatı veriyor : İtalyanın kabule te
mayUI göstereceği bir anlaşma zemini 
bulunduğu tahmin edilmektedir Bu an
laşma İngiltere ,.e İtalya ara~da eko
nomik tesadiint seheplerini bertaraf ede
cektir. Şu takdirde İngiliz • italrnn 
dostluğu tahkim edilebilir. · 

Bununla beraber İngiliz ddcgesinin 
ziyareti sırf iktıs.adi meseleler iizerinde 
clmu-;tur. Eğer ltal~·anm emelleri iktı
sadi mahiyette ise iki memleket ara 111· 

da anla ma kolayla ııuş olur. 
.Mançe..,(er Guardiyan gazetesi bunun· 

la beraber meselenin siyasi cephesi hak
kında bedbin görünmekte ve şunları 
)'annaktadır : Her ne kadar İngiliz de
lege inin getirdiği malumat eski malfı
rnah teyit etmekte ise de daima ga)rİ 
miisait bulunan siyasi usullerde bir de
ğ i ildik yapmnmıstır. 

iTALYADA HARP se LERi 
Roma, 27 (A.A) - Havas ajansından: 

Diiıı Mussolini stadyomunda Düçcnin 
de huzuriyle yapılım jimnastik ckzersiz
lcri, •İtalyanın aslrerl bir müdahalede 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Avrupa ·ekspresi artık 
F ransadan kalkmıyor 

Türkiye sulha bağlıdır1 
fakat her hangi bir hadi
seden de korkusu yoktu 

~~~~~~~--x*x•~~-~~~~~-

H ar İ c İye vekilimiz diyor ki: " Türk mille
tinin her ihtimale karşı sözünü tutacağını 
tekrar etmeme biln1em lüzum var mı? 

" Ankara 27 (Yl!lli Asır) - Hariciye 
vekilimiz Bay Şükrü Saraçoğlu, Pnris 
Suvar gazPtesiniıı Ankara muhabirine 
beyanatta bulunmuc:tur. 

Hariciye vekili demiştir ki: 
«- Türkiyenin vaziyetini bili

yor~unuz. Bu 'vaziyet gayet açıktır. 
Balkan antantına daihl bulunuyo
ruz. Dostlarımıza kar~ı taahhütleri
miz var. Komşumuz Irak, Af ganis
tan, lrana kar ,ı da buna benzer ta
ahhütlerle bağlıyız. Bundan başka 
f ransa ve İngiltere ile de İttifaklar 
akdetmiş bulunuyoruz. 

Türk milleti müstakim, sadık bir 
millettir. Her ihtimale karşı sö?.\inü 
tutacağım tekrar etmeme 1iizum B .• )iikriı Saraçoü:ıı 
var mı) ı muhtemel her hangi bir hadiseden 

Biz aulha bağlıyız, fakat zuhuru korkumuz yoktur.» 

Bulgarlar Yunan hudu
duna asker yığıyorlar 

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

Jstanbul, ?7 (Yeni ASlr) - Bugtin Yugo lın•3adan .ı;el<'n yokular. Bulgaris~ 
'4ndıın ı:cçukcn, Bulgnrlann Ytman hududuna fam teehiz=ltlı a kcrlc.rlc dol 
trenler se,·ketmekte olduklannı gördüklerini ı;öylenıcktcdirlcr. Ayni yolcuları 
bu meyanda 60 kadar da ağır lop bulundu~unu ve e\'kiyatın hilhac; a Kırca Ar 
tlvanna yapıldığı anla~ıldığmı ilave etmi. )erdir. 

lngiliz tayyarecilerinin kah~amanlığı 

Bir Alman treni ve iaşe 
kolları il'lha edildi 

~-~----'x*x•~~-~~-

Roterdamda çıkarı /an yangın günlerden 
infilaklar beri devam ediyor Müthi, 

PARİS, 27 (Ö.R) - Son 48 saat zar
fında İngiliz ha\'a kunetlerinin faaliye
ti hakkında Londra havn nezareti şu 
maltımatı vermekt<.'dir : 

Rotterdam tnyyare meydanı iiLerinde 
Alınan te.c;isatının biiyiik bir kıı;ını tah
rip edilmiş ve bir t:ok yerlerde iddetli 
yangınlar çıkmıştır. llolJandanm cenu
bunda mühim gaz depolarına hiicumlar 
yapılmıştır. Hedefe isabet eden bomba
ların sebep olduğu infilaklar o kadar 
şiddetli idi ki iki in:iliz t>ombardunaıı 
tayyaresi kendilerini zor kurtamuşlar
dır. Belçikada asker nakleden bir çok 
Alman trenleri bombardıman edilmiş 
ve mühim hasarat yapılmıştır. Bir çok 
vagonlardan mürekkep askeri bir tren 
tamamen imha edilıniş ve Almanların 
zayiatı ağır olmuştur. Ingiliz tayyarele
ri motörlü kollar üzerine ani baskınlar 
yaparak bunları tamamen imha etmi~
lerdir. 

YANGINLAR DEVAM EDİYOR 
Londra, 27 (Ö.R) - İngiliz hava hü

cumları hakkında şu tafsilat veriliyor : 
Son 24 saat 7arhnda İngiliz tayyare

leri Rotterdamda petrol depolarını bonı
bardınıan etıni l r \'e bir kaç gün e\\el 
ika edilmi:ıı olan yangınların hala de\'am 
etliğini görnıii-')lerdiı'. 

Tayyareler bu defa bombalarını ev
velki hücumlarda isabet vaki olrnıyan 
noktalara tevcih etmişler ve az sonra 
altı biiyük yangın çıktığını gonnUşler
dir. İngiliz tayyarecilerin<len birisi şu 
hikfıyede bulunmuştur : 

Tam döneccgim znmnn bütün ınınta
ka alevler h:indc idi 'c bu yangın otuz 
mil ın<.'safedcn hfılfı görülüyordu. 

Bütün İngiliz tayyareleri salimen 
dönmüşlerdir. 

KAURA:\1ANCA HAREKETLER 
LONDRA, 27 (A.A) - Hava işleri 

nezaretinin bir tebliğinde şöyle denil
mektedir : 

Cumartesi günü İngiliz pilotlarJ tara-

Beş güıı et•ı·cl Fransı~ sı ıllen kaçm·lcetı 
Alnımı tayyareleri Bıılonya 

şehrini bombalıyorlardı 

YIKILAN KÜPRÜIXR 
llenizdeki Tngifü lı5kimiyetini yıkmak kik edilirse derhal göri.ilür ki Fran
\ C Balkanlara kar'ı beslediği emeUeri· sa ciddi bir darbeye maruz olmakla 
ni tnhnkkıık ettinnck i~in siiriiklene· beraber kendi kaynakları kuvvetli 
Cl'.ktir. bir askeri ınuka\·eınetin teminatıdır.: 

Yalnız şurasını unutmamıık lazımdır Bu kaynakların birbi ve belki en: 
ki böyle bir hareket müttefikler için ehemmiyetlilerinden biri Fransanın : 

j 
x*x fınılnn yapılan yüzlerce kahramanane 

. stanbul, 27 .. <Yeni Asır) - Fransa hü'<iimeti, Senıplon ekspre~ini la'ğH~hni'i- lmrckat esnasında Almanların 25 avcı ve 
tır. Bundan hoyle ekspres ltaJyadan ha•ekct edecektir. Bu tren, dahili trenler bombardıman tayy~releri tahrip edıl
ile Fransadan gelen yolcuları da alacaktır. 

Bclçikada Lys nehri üzerindeki köp
rüler üzerinden düsmnn Belcika harp 
C'eph<'sine takviye kıtalnrı göndermiş idi. 
Bu köprüler ö 1leden sonra yapılan ha. 
\'n scforlerinin baslıcn hedefini teşkil 
etmiştir, KöprUlerin tahrip edilmiş ol· 
duğıı miiteakiben gelt'n bombardıman • 1 • • • • • aıimperverliğidir ki bunu itiraf mi~iir. Bu muvaffakıyetler yalnız bir 

Evvelki giin Paristen hareket eden s :m ekspres yarın (Bugi.in) ~ehriınize tek 1ngiliz pilotunun hnyabna mol ol
muştur. - SONU G J1'CI SAHİFEDE -



:il'" e rclz ................................... . 
.............................. Kokulu Kız 

Mill i Roman: 7 Y AZAN: Adnan Bilget 
- Anlıyamadım bunu ... 
- Çok vazihtir ıöylcmelt istediğim 

ıey ... Siz bilerek, sırf benimle tan11mak 
lçin bu eve geldiniz. Annem, zavallı 
anneciğim, k1Z1DJ bir an önce elinden 
çıkarmalı: için bana, size gayet İyi gö
rünmemi tavsiye etti. Anahlc endiıesi 
bakımından bu onun belki de haklıdır 
ama, ben bunu bir türlü kendimce affe
demiyorum. Ben satılık, münyedelik 
bir mal. siz ise bunun iyi bir müıterısı 
gibi bu eve geldiniz. Böyle konuşmalda 
hakikata temas ettiğimi Anıyorum. 

Mükremin bey ayağa kalktı. Yanı ba
tımda, ayakta, beni süzüp duruyor ıre 
belki de hallımda bir karar vermek, 
beni tahlilinden bir netice çıkarmalı: isti
yordu. 

- Bravo Fikret hanım. Çok hoşuma 
gitti bu teşhisiniz. Zevahir, sizin tarif et· 
tiğiniz şekilde olmakla beraber, ben sizi 
imdi değil, tam altı aydan beri tanıyo· 
nım. V crdiğiniz cesaretten istifade ede
rek ben de çok açık konuşacağını .. 

Fikret hanım. eğer sözlerime inan
mak imltinını bulursanız. sizi daha ak 
görüşte beyendiğimi söyliye bilirim. Bu 
beyenmek, başltalarına pek az benze· 
menizden ileri geliyor. Çok orijinal ha
reket ve huylarınu: beni yavaş yavaş 
meşgul etmiye başladı. Sonra, sizinle ha
riçte taoı.şmak hatınmdan geçmedi de
ğil.. Fakat ben, evleneceğim, kendi evi· 
min içinde, hayatım için ortak yapaca
ğım insanı bir sinemada veya umumi 
yerde tanımamağı tercih ettim. 

itiraf ederim ki sizi beyenişim. şu an
da daha ilerdedir ve inanırsanız, çok 
hoşuma gittiğinizi açıkça aöyliye bili· 
rim. Falcat zevahir, pek. pelc lclisilctir. 
Evinize tıpkı, oiluna kız arayan analar 
gibi girdim. Bu, ik.i.nci görüşmemizdir. 
Beni bu ikinci görüşmemizde anladağanı
ı:a hükmedemem} Fakat ümit ediyo
rum belki siz de beni beyenirainiz. 

O kadar babayanice konuıuyorclu ki, 
hemen elimi uzattım: 

- Bravo Mükremin bey, dedim. Ben 
de sizi ctahirinizle> beyendim. Fakat 
buna başlta bir ad vermekte acele etmi
yeceğim. Yani cııizi ıeviyorum, sizinle 
evlenmiye cesaret ediyorum> diyemiye
ceğim. Bu belki de mümkün olur. Eğer 
olamazsa bile, sizi iyi bir arhda~ım gi
bi hatırhyacağım. 

- Kabul ediyorum bu anla1mayı. 
NOTLAR~ 11 

Telefonda Mükreminin sesi: 
- İster misin Fikret, diyordu. Bu ge

ce seninle bir deniz gezintisi yapalım. 
Hava o kadar güzel ki, hu gecemi senin 
uzağında geçirmek islemiyorum.. . 

- Kabul Mi.ikremin bey, dedım, Bır 
r.artla .•. 

- Neymis o Fıkret. 
- Çok uzaklara gitmiyeceğiz ve ka-

tiyen aşktan, nişanlılıktan balıselmiye
ceğiz. 

Mükreminin uzun bir kahkahası ... 
- Enginlerden korkuyorsun galiba 

FikreL Sonra, nişanlılıktan bahsetmek
te hoşuna gitmiyor. 

Cevap veriyorum: 
- Ne bileyim ben.. Sizinle yann, 

öbür gün nişanlanacağımı hatırladıkça 
böyle gezintilerden hoşlanmıyacağımı 
sanıyorum. 

Yelkenlimiz.i idare eden sandalcı bir 
aralık seslendi: 

- Bey, eledi. 1kiniz de sola yaslandı
nız, halbuki rüzgar kalmadı. Şöylece bi
rini:r. sağa geL.,eniz iyi olur. 

Mükreminin meşhur kahkahası: 
- Aman sandalcı başı nasıl olur. Biz 

gezintiye çıktık. Senin sandalının mu
\'azencsini temine değil... 

- Aksine rüzglir kesildi .. Ne yapmalı 
bilmem ki... 

- Sana elli kuruş fazla veririm. Şim
di sarfettiğin enerjiyi bilahara bir şi,e 
rakı ile tadil edersin. 

- Çok yaşa hey ... 
Elli kuruş vaadı, sandalın muvazene

sini hemen temin edıvermişti .. Dalgası1 
ve dur,gun deniz.in ortasında hakim olan 
simsiyah gecenin içinde yalnız konuş
tuklarımı:r. ~itiliyordu. Mükremin, her 
an bir az daha artan cesaretiyle yanı
ma sokuluyor ve adeta ikimiz tek kişi
lik yeri işgal ediyorduk. Nefesleri o ka
dar yakınımda idi ki, huna işaret etmek
ten garip bir zevk duydum: 

- Oşüyorsunur. galiba Mükremin 
bey? 

- Hayır, üşümek değil Fikret .. Garip 

bir hi.s bu.. . Sanki korkuyormuşum gi
bi.. Gece çok karanlık ta. .. 

- Yok.. . İşte buna gelemem. Ben 
korkak erkeklerden katiyen ho~lan
mam. 

- İsterseniz bWla baska bir ad vere-
yim. Bu korkmak deği( başka bir şey .. 
Karanlık, suların hareketsizliği ... 

- İş eninde sonunda yine korkaklı
ğa dayanıyor. 

- Vallahi değil.. Beni zorla söylete
ceksiniT.. Size yakın olmak istiyorum. 
Hissettiğime göre, mutlaka bunun reak
siyonuna kapılıyorum. 
Susmuştu Mükremin .. Sonra, ufak 

bir tereddütten sonra devam etti: 
- insan, sizin gibi ince ve orijinal bir 

kızın yanında hareketsiz kalabilir ıni? 
- Anladım ne demek istediğinizi ... 

Hayret ediyorsunuz bana. (Bu nasıl kız, 
ne-den bana yakın olınıyor. Bu kız aca
ba bir kalp taşımıyor mu, hissiz mi 
acaba) diyorSWluz. İnkara kalkışmayın 
sakın. Söylediklerimde mutlak bir ic;a
bet \•ar. 

- Yalandan hoşlanmadığım için te~ 
hinizdeki isabeti inkar etmiycceğiın. 
Bana öyle ~eliyor ki, siz, bilhassa ben
den uzak kalmak istiyorsunuz. Bugün 
telefonda verdiğiniz cevaplarla şimdiki 
vaziyetinizi yanyana ~etirince her şeyi, 
olduğu gibi anlıyorum. 

- Neymiş acaba anladıgınız? 
- Bana ısınam.ıyorsunuz. Hak veri-

rim size:. 'Biz belki de, tamamen ayrı 
varatıl~ta insanlarız~ Sizin, evlilik hak
kındaki telikkilerinizin de çok başka 
olduğunu tahmin ederim. Ve belki de .. 

- Ben tereddütten hoşlanmam Mük
remin bey, bana daha yakın olun. Fi
kir1e.rini7i noksan.liız olarak ifade edin. 

Mükremin bu defa biraz düşünceli 
idi. tik defa beninı yanımda cesaretle 
ve pek safiyııne bir ~cküde konuşu}•or
du: 

- Fikret, neden beni anlamak iste
miyorsun. Bu tecahüli.in, bisleorime kar
~·· hem de size samimi bir bağlılık ifade 
,,den hislerime kar~ı iyi bir mukabele 
değildir. Eğer maksadın beni tecrübe 
etmek ve bu uğurda üzmekse buna .se
ve eve katlanmak isterim. Fakat it
ham altında kalmavı kabul edemem. 
Çok korkuyorum ki Fikret, ccesaretimi 
mazur görün&, siz bir başkasını sevi
vorsunuz. ~er kalbinizde bir başka er
~eğin hayali yatıyorsa ben hemen, ora
da işgalini samimi surette arzuladığım 
veri tahliye ederim. Körü körüne bir 
inanuı ve taas..ı;upla on.ıya yaslanmak is
temem. Bu her şeyden evvel kendim 
için 7.araru olur. 

Hakkınızclaki hislerim o bdar ulvi
dir ki, sizi, kalbini7.i saran bir alakanın 
önünde bile takdir etmekten kendimi 
alamam. Bu takdirde, tar:afınızdan se
vilmek saadetine mu.har olan arkadac;a 
olsa olsa gıpta ederim. Ben bir macera 
çocuğu olamam Fikret hanım. Sevgimde 
ya hep, ya hiç olmayı daima kabul eden
lerdenim. Bilmiyorum fikrimi anlatabil
dim mi? 

-BITMEDl-
----tr·---

Norveçte tayy are 
gemisi batmadı 

Londra 27 (Ö.RI - Salahiyetli mah
filler Norveç sahillerinde bir müttefik 
tayyare gemisinin batırıldığı hakkında 
Alman başkumandanlıgmın resmi tebli
ğindeki haberi kat'i olarak yalanlamış
lardır. 

- *-Papa Ve lrlanda sefiri 
Roma, 27 (Ü.R) -- Papa Irlanda se

firini kabul elmiştfr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Okuyucularımızın : . . 
: mektuplan : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eşrefpıqanın ihti~acı 
Zafer A. Ok.Öğ Sezgin imzoısiyle al

dığunız bir mektupta, nüfus kesafeti 
çok olan F..şrefpa,,c;ada hiç olmaUia bir 
okuma odasına ihtiyaç olduğu bildiril
mektedir. Kariimiz, :.'.>Ürü sürü kahve
hanelerin g~ gündü7. do1u olmasını, 
bu ihtiyacın başlıca bir misali olarak 
göstermektedir. 

oEMıR-~iAsi<E 1 

1 Büyük tarih ve 
(ıKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 
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Gniafon; bu muhterem hatunun senin 
gibi bir piçi alenen kendi evladı olarak 
tanımasına mani olan haya sebeplerini 
takdir ederim .. Onn bu işten hiç bah..,et
mjy ceğim .. Hatta, hususi görüşeceği
miz zaman bile .. 

- Nasıl, hususi olarak? 
- Fakat za\'allı Gniafoncuğum, bu 

söylediğimden aklını oynatmış gibisin ... 
Fakat, Versay sarayını ziyaret etmek 
ıstiyorsam, her halde bu mimarinin gü
zellikleri ve sarayın eıı büyük zineti 
olan kralJA 

ınaksacliyle olmadtğını takdir edecek 
kadar seni zeka sahibi sanıyordum; 

- Su halde maksadınız nedir? 
- Muhterem ve haşınetlü madam Dö 

Mentenon cenaplarına saygılarımı sun
mak .. 

- Buna cesaret eder misiniz? 
- Yalııız başıma nu? .. Yok canım, bu 

1-iadar hayasızlık göstererek de.reeede 
bi.iyük hanım olmu:;ı değilim. Fakat emi
nim ki benim için bu mülakatı kendi
sinden ı·ica edecek olan uıtın bu istil'lıa-

Mazot buhranı 
çok arttı -·--Belediye mazot balamı• 

yor. BataJdıJdara balıı· 
lamıyacalı •• Sanayi q le· 
rinde sılııntı çeldHyoP 
Şehrimir. büyük bir mazot buhranı 

mevcuttur. Belediye otobüsle-ri için ına
zot temin edilemedikten başka sıtma 
mücadelesinde her sene kullanılan ma
zotlar bu sene temin edilememiştir. Bi
naenaleyh mazot buhranı şcltrin sağlık 
işlerine de tesir ebniştir. .. 

Belediyeden aldı~ımız malumata go
re mazotsuz.luk yüzünden evlere her se
ne mutat olduğu şekilde mazot tevzi edi
lememektedir. Bir çok bataklıklar, ma
alesef sineklerin daha fazla üremesi tPh
like.sine maruzdur. 

Belediye riyaseti ikinci defa olarak 
Ticaret vekaletine müracaat ederek va
ziyeti bildirmiş ,.e tedbir alınmasını ri
ca etmiştir. 

Şehir civarındaki sebze bahçelerinde 
kullanılan mazotla müteharrik mötörler 
ve .sanayide bir çok makineler için de 
mazot sıkıntısı çekilmı.-kte-dir. --·--Birlik idare 
heyetlerinde-
Palamut ve Zeytinyağcılar birlikleri 

idare heyetleri dün toplanarak baı.ı ida
ri işleri müzakere etmişlerdir. --·--K ti Ç U K 
Mendreste çekirge .. 
Ziraat müdürü, çekirge mücadelesıru 

tetkik için küçük Menderes kazalarına 
gitmlştir. -·--Bir kuduz vak'a•ı 
Kemalpaşa kazasının Sarılar köyün

den Yusuf oğlu İsmail Kömürcünün kö
peği ayni köyden 13 yasındaki Osman 
Erözü ısırmıştır. Çocuk "tedavl lçin lz
mlre getirilmiştir. Köpeğin kudu:r. oldu
ğu 7.annedi~ktedir. --·--Çocuk bakıcı mektebine 

talebe alınıyor 
Çocuk E..-;irgeıne kurumunun Ankara

da Cocuk yU\·asındaki Çocuk bakıcı 
mektebine talebe kaydına başlanmıştır. 
Kayıt 30 hazirana kadar devam edecek
tir. Yaşları 18 \'e daha yukarı olan ba
yanlar alınmaktadır. İlk mektep tahsili
ni bitirmiş olmak şarttır. Orta mektep 
mezunları tercih C:dilmektedir. Mektep 
yatılı ve ücretsiz. tahsil müddeti iki sc
ııedir. Taliplerin Ankarada Çocuk Esir
geme kurumu umumi merkezine müra
caatleri lazım gelmektedir. --·--POLiSrE 

• ••••••• • 
Bes esrarkeş tutuldu 
Tepecikle Meydan sokağında 38 sa

yılı evde oturan Abdullah Abdoviç, evi
ne topladığı ürküplü Hamit Şişkolar, 
koltukçu Tevfik Kaynak, Osman Arpa
cılar ve amele Sıtkı Egeye esrar içirt
tiği sırada evvelki gece hepsi cürmü 
meşhut halind<' tutulmuşlar ve adliyeye 
verilmişlerdir. Suçlular esrar içtikleri 
nargileyi kuyuya atarak imha etmi.,ler
dir. 

Eski nişanlısmı 
korkutmus •. 
Kahramanlarda ;,turan Hasan Neşeli, 

evvelce n~nlı bulunduğu 18 yaşındaki 
Bn. Muzafft>.r Yıldıza muğber olarak 
hakarette bulunduğu ve tehdid maksa
<liyle havaya iki el silah altığı iddiasiy
le tutulmuştur. 

Bir bisiklet kazası 
tkiçe§ınelikte Dundar sokağında gor

.son Cemaleddin bindiği bisikleti 6 ya
şında Hayim adında bir çocuğa çarptır
mış. çocuğu ba5ından yaraladığı için 
tutulmuştur. 

Tarla yüzünden kavga •• 
Alaçatı nahiyesinin Hacı Memi;j 

mahallesinde oturan İbrahim oğlu Ne
zir Ejder ile aynı mahallede oturan 60 
yaşında Ramazan Karadana bir tarla 
meselesinden .kavga ederek çapa ile yek. 
diğerini yaralaını~lardır. tkL<;i de tutul
muştur. 

-Kim? .. 
- Sen• .. Beni ona takdim etmek ve 

en iyi sckilde kabuJ edilınemi temin et
mek için kendi oğlundan daha kudretli 
bir hami intihap edebilir miydim? 

- Oh İvon .. Senin fikrini anlıyorum 
ve tasav\'urlarını S(..'7.iyonıın .. Böyle bir 
entrikaya yardım edeceğimi hiç umma .. 

- Ederim Gniafoıı, ederim! .. Ben se
ni senden daha iyi tanırım! .. Haddi za
tında nazik ve iyilik yapmasını sever 
çok iyi bir adamsın.. Hem de c;iddetli 
vasıtalara müracaatten her şeyden zi
yade nefret edersin .. 

- Öyle ol:-;un alay et, daha biraz alay 
et! .. Fakat iyi bir tavsiyede bulunmamı 
i:;;ter misin? 

- Memnuniyetle! .. 
- Bu nevi bir intikamdan vaı geç-

melio:in! .. 
- İntikam almak mı? .. Madam Dö 

Mentenondan mı?. Bunu hiç aklıma 
koymuş değilim .. Bilakis onun hizme
tine girmek, en sadık hizmetkarlarından 
biri olmak istiyorum .. 

- Sarayın parmaklığından daha geç-
meden seni kralın ınuhafızl · · 

Dolu bahçe ve bot lara zarar verdi 
~~~~~~~~-x.x·~~--~---~~~-

Dü şen yıldırımlardan bir 
kadın ve bir erkek öldü 

Üç kadın hafifçe yaralandı 
~--~--------~-•x•x·----------------

tki gündenberi İzmir vilayetinin muh- bakkal Yahya karısı 'Om.mü Çelik, yıl
telif yerlerine düşen yağmurlar esna- dırım isabetiyle ölmüştür. Ayni mahal
sında bir defasında 17 dakika, bir defa- lede oturan Ali kızı bahriye ile Talip 
sında da 10 dakika olmak üzere iki ker- karısı Huriye ve Niyazi kansı Ayşeye 
re dolu yağmıştır. Dolunun zararı bil- de yıldırım isabet etmiş bunlar yara-
hassa sebze bahçeleriyle henüz uyan- . '. . • . . 
lnakt la b ~1 d f z1 d lanmışlardır. Ahvalı sıhhiyelerı ıyıdır. a o n ag ar a a a ır. .. .. 

Dün saat 13,30 da Kuşadası kazasının Urla kazasının Çaplı koyunde İnce 
Selçuk nahiyesine yıldırım dü.şmüştür. Mustafanın çobanı Sürmeneli İsmaile 
Selçuk'un Yeni mahallesinde oturan yıl~ırım isabet etmiş, İsmail ölmüştür. 

Dk mektepler için tabiat bilgisi 
kitabı yazdırılacak 

----~-----x•x-----~~-

SeJılz ay müddetli bir ndbabalıa a~ddı 
~--~------~---x4x 

Maarif vekaleti, 1941 - 1944 ders yıl- mızdaki rollerini gö.stermck, tabiat kuv
larında okutulmak üzere ilk: okullann vetlerinden in.sanların nasıl faydalandı-
4 ve 5 inci sınıflarına mahsus tabiat bil- ğını anlatmak, tabiatin in.san llie-rine ve 
gisi kitaplarının yazllmasını sekiz ay insanın tabiat üzerine olan tesirlerine 
müddetle müsabakaya koymuştur. . çocukların dikkatini çekmek, çocuğa 

Bu kitaplarda aşağıdaki vasıfların bu- m~ede ve deneme fırsatları hazırla-
lunması şarttır: ınak, öğretmene yardımcı bir vasıta ol-
Çocuğa muhitinde bulunan hayvan- ınak, ifade itibariyle sade yazmak, mev

ları tetkik ve hatta hazırlamak, vUcu- zularda insanla olan münasebetlerini 
dumuzdaki organlarla bunların yaşayışı- ifade eylemek. 

Şehrimizde polis 
vak'aları azaldı 

lzmirde zabıta vakalarının iki sene 
evvelkine nazaran yüzde 40, geçen sene
dekine nazaran yüzde 27 nisb~tinde 
azaldığı tesbit olunmuştur. --·--

8 er gama kermeai 
devam ediyor 

Bergamada açılan kermes şenlikleri 
dün de biiyük bir co~kunluk içinde de
vam etmiştir. Halkevinde gündüz ve ge
ce muhtelif eğlenceler yapılmı~. milli 
oyunlar oynanmıştır. Kozak filmi de 
Halkevi salonunda halka gö.sterilmL;;;tir. 

Gece Bergama Halkevinde verilen 
kermes balo:.u çok eğlenceli geçmiştir. 
Bugün Kozağa gidilecek ve Kozak çam
lığında eğlenceler yapılacaktır. 

(Kermese ait resimler 6 mcı ıa
hif emizde) 

Dikilide zelzele 
Evvelki geoe sa.at 20,40 ta Dikili kaza

sında dört sanlyer devam eden hafif bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasarat yok
tur. --·--Gelen maaril 
mületti$1erL. 
Maarif baş müfettişi B. Ekrem Saraç 

ve müietti§lerden B. Necmeddin Bora 
Ankaraclan şehrimize gelmişlerdir. Bu
rada imtihan işleriyle meşgul olacaklnr
dır. --·--Bir motör yandı 

Karaburunda Küçük Bahçe nahiyesi
nin yeni liman ağzında Sürmeneli Ah
met ve kardeşi Tevfik'e ait beş ton 'kö
mür yüklü motör Dikenli mevkiinde ka
yalara çarparak parçalanmış ve batmış
tır. Motör sahipleri ve içindeki güm
rük muhafaza memurları kW"tarılmış
tır. 

Atatürkün validelerinin makberesi 

Ebedi Şef Atatütkün validelerinin 
medfun bulunduğu Karşıyakanın So
ğukkuyu mevkünde beılediyece güzel 
bir makbere inşa ettirilmiş olduğu ma
lüındur. 

Bu makbere, güzel bir park içinde 
yapılınıs, hususi surette ağaçlandırılınıj 

Böylece. kendi i"limle seni öldüresiye 
işkenceye uğratmak zevkinden mahrum 
kalacaksam da hiç olmaz.sa Grev mey
danında, darağacında sallandığını gör
mek meserretine kavuşacağım! •. 

Genç kadın bir lihza sükut durduk
tan sonra sordu : 

- Gniafon!.. A7.iz asilzadem!. İyi bir 
nasihat isler mİ.'iin? .. 

- Ne yapayını senin nasihatını! 
- Bu güzel tasavvurdan vaz geç .. 
- Asla! .. 
- Öyle ise, yaşamaktan bıktın de-

mek? 
- Ben mi? 
- Hic şüphesiz... Zira, ııcn bir söz 

bile söylemeden bir 1ehdit ta\Tında bile 
buhınıııadan ne vakit oluı-sa olsun, bu 
hall(:erin ucunu h3Cif çe sana hatırmağa 
ben de yemin ederim .. Halbuki aziz asil
zadem, bunun damarlara döktüğü zehir 
o kadar süratle öldürür ki senin fücce
ten vefat ettığini söylemekliğiın kifayet 
edecek .. Cesedin üzerinde o kadar çır
pınıp göz yaşı dökeceğim ki seni kal
<lırıuaga gelen kimseler bana 7.iyadesiy-

ve park mütehassısları tarafından tan
zim edilmiştir. Makberenin ortasına 

oturtulan bir kaya üzerine cAtatürkün 
anası Ziibeyde burada gömülüdür> iha
re~i yazılmıştır. Yukarıdaki ı-esiın, mak
berenin umumi heyetini göstermektedir. 

- Melun! .. 
- Bana hakaret ediyoı·:.'.>-uıı!. Vay nan-

kör vay! .. Halbuki ben ihtiyal tavsiye
lerimle . eni düşünmeğe sevkederken 
annenin şefkalinden mahrum etmemek 
istiyorum .. Peki, bu gösterdiğin nankör
lüğt- rağmen tahlis ameliyesine sonuna 
kadar de\•am etmek ve seni, ini ölüm
den kurtulduğun takdirde celllt altın
da i,kence ile can vermekten te kurtar
mak i.stiyorwn .. 

- Cellat bana el süremez ondan kor
kum yok .. 

- Ya öyle mi efendim~ .. Öyle ise ce
saret ve salabetine aşkolsun .. Br..tvo Gni
afon!.. İ kence çarkından, ka:r.ığa otur
tulmaktan, bacaklarının parçalanmasın
dan da korkmuyorsun demek? .. 

- ·Korkmıyorum, çünkii bwıa mah
kOm edemezler beni! .. 

- Vay efendim vay! .. Öyle ise çok 
hata ettiğini söyliyeyim yakışıklı asilı.a
dem .•. Çüııki.i beni i~kenceye verdikle
rini farzedelim .. Ben aif edilmek için bü
tün bildiklerimi söylemekte tereddiit 
gösteımiyeceğim "w'e bu meyanda Kont 

. 
Italyanın 
Hareketi 

--*-
Ga r p cephesinde d eua m 
ed en m uha r ellelePin 
inlıqafına bağlıdır 

denebilir-. 
- BAŞTABAFI 1 inei SAl~ADA 
ve Fransa harbe karar verdikleri gün 
çelik paktı biliyorlar ve hesaba katmıt 
bulunuyorlardı. 

Hayreti mucip olan nokta İtalyanın 
şiındiye kadnr neden harbe ginneme..,i 
kt"yftyetidir. 

Bu ıedkme, Mussolin.ini.n basiretine, 
harp harici kalmanın italyaya temin 
eyledi~i menalie hamledilmiş, hatta ate
şin tevessüünü ;;nlemek kastiyle bo 
memlekete kar~ı abloka işlerinde ba7.ı 
müsamahalarda bulunulmuştur. 

Buntınla beraber İtalyanın her an Al· 
manyanın safında yeralması ihtimali de 
güzden uzak tutulmamı~, Akdenizdc: 
italyan hudutları iizerinde müdafaa ted· 
birleri ihmal edilmemiş, bu tedbirler \'( 
baZU'hklar daiına lruvvetleııd irilmistir. 

Frausn ,.e İtalyan hududunda · biı 
milyon iki yüz bin FranslZ askeri mu· 
lıarehelerin arzeyJediği şiddet ve ebem· 
miyete raL'Tiıen İtalyayı bekliyor. 

Swiyede. Mısırda, Tunusta müttefik 
kuvvetler mütemadiyen tezyit ve takvi· 
ye olunuyor. Muazzam filolar islim üze
rinde bekliyor. Türk ordusu müttefik· 
tere verdiği sözü yerine getirmek mec· 
huriyetinde kalabileceğini güz önüade 
bulun•urarak hanrbklannı ikmal eJ· 
liyor. 

Yugoslıl\·ya ve Yunanistan her hangi 
bir tecavüze uğramak ihtinuilleriyle 
rnüdaf aa hazırlıklarına hararetle devam 
ediyor. 

Balkanlarda ve Akdenizde gafil ., •• 
lanmak meselesi asla mevzuubahis h· 
iildir. 

Binaenaleyh İtalyan kuvvetleri nasıl 
!\lussoliniuin i,aretini bekliyorlarsa & 
tildillerine sımsıkı baih Balkanlılar ile 
miittefikler de hadiselerin inkişafılla 
muntazırdırlar. 

İtalyanın harbe ~irmesi çarpışan kuv· 
\'etlet'ila müvazcnesini lehte ve aleyhte 
değiştiremez. 

Çünkü Alman saflannda yeralacak 
kuvvetlerin karşısına yeni kuvvetler d• 
cıkacaktır. . 

Biitün bunlara ila,·eten ltalyanın Bal
kanlara müteveccih bir hareketine kar• 
~ı Sovyet Rusyamn da takmaca~ n~i
yeli göz önünden uuk tutmamak icap 
eder. Sovyetler Almanlann Karadeni~ 
İtalyanların Balkanlara sarkmasına a.~11 
riza gösteremezler. . 

Mosko,·a radyosu bo mevzuda ltalyaı 
ya 1anm gelen ihtarlan da yapmaktadu: 

Amerikada müttefikler lehine kuvvet. 
li cereyanlar uyanmaktadır. Her um .. 
tekrarlad ıi:'ı mı7. gibi İtalyanın lurbe fiil 
bir müdahalesi ate ·i, dhan~ümul bir 
sekle sokabilir. 
· l\1ussolini bu kadar muazzam bir teh· 
likeyi kolay kolay göze aldıramaz. Fa: 
kat giılcnemiyecek bir nokta ,·ardır ki 
o da İtalyanın fı.rsat kolladığı, müttefik· 
ferin zaafa u'~amalannı beldedi!idir. 

Bize iiyle geliyor ki Mussolinide11 
hekJeuen isaret çanının zili Garıı cephe
~inde de .. ·~n eden muharebelerin inici• 
sarına bağh bulunuyor. Buradaki vaı:i· 
; et ise müttefikler icin nazik olduğa 
kadar Almanlar ic'in d~ çok tehlikelidir. 
Bu karısık durum di7ülmedikre İtalya· 
dan bir harckl'l bc.tc°lemek doğru olıuna't. 

HAKKI OCAKOCLU 
'--*--

yeni vergiler ve be-
yanname mecburiyeti 

Fe\'kalade vaziyet dolayısiyle y nl 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin ınüketlefiyel mevzuuna 
alınmasına dair olan kanun ahkamına 
tevfikan ithalatçıların, toptancı tacirle· 
rin, sınai müesseselerin, bazı kayıtlarla 
perakende kahve, çay Yeya benzin .sa· 
tanların hüküınete beyanname ''ermele-
ri lazım gelmektedir. Bu husustaki taf· 
silatı 4 i.in:::ü .sahifemizde de.fterdarhğın 
ilanında okuyunuz. ----u-----

Yüz Japon tayare
sinın hücumu 

Cungking, 27 (A.A) - (Royter) 
100 Japon tayyaıesi dün öğleden son

ra Cwıgkingin civar mahallelerini born
bardunan etmi;;lerdir. Sivil halk ara
sında bir çok ölü vardır. Nefsi şehir 
üzerine hiç bir bomba atılmamıştır. 

Fransız Bava 
nazırının teltifleri 
PARlS.27 (A.A.) - Hava işleri na-

zırı Laurent Eynac, harbe iştirak etmiı 
olan hava teşekkülleri ne7.dindeki ziya· 
retlerine devam ederek dün öğlMlt"!l 
sonra bir çok harekat sahasına gitmiş
tir. 

Mumaileyh muhtelif malzemeyi tef· 
t~ ve son harplerd!! temayüz etmiş olafl 
mürettebatı tebrik etmiştir. 

Laurent Eynac,Düşman tayyare.lronnl 
d~ürmüş ve bu işi gördükten so~ 
dönmüş olan pilotlarla uzun müddet go
rüşmii~lür. 
Nazır Polonyalı avcı tayyarclerind~Jl 

mürekkep bir grubu da ziyaret etmiştır. 

Teaekkür .. 
Kıymetli validemiz.in hastalığı 1.aına 

nında hatırını istifsar etmek ve ceııa· 
1.esinde bulunmak lütfünii ihtiyar eden 
telgraf ve mekluplariyle ve ~ifahen be
yanı taziyet eyleyen sayın dostlnrıını;a 
ayrı ayrı teşekküre imld'ın bulamadıgı· 
ınızdan her birine borçlu olduğunıuı 
şükranlarımızın muhterem gazeteniz va
sıtasiyle arz ve iblağını saygılarunıı.la 
rica ederiz. 



----·-., & ... ttMft 

l JIA Ti• SAL 1 
- na zuı 

IMtl 
. A 

beya ıatı 
Amerikanın niza haricinde bulun-
duğuna inananlar doğru düşünmi
yorlar. Amerika ordusu kuvvetlidir 

---------------~:;:.,,,,,,,.,,., 

Deniz ve hava kuvvetleri Amerikada milli nıüdalaanırı esası 
Yaşıngton 27 (ö.R) - Amcr.ku Rd
·ümhuru B Ruzvelt bir rndyo miisa
ıl.>esinde Aııwrika milletini Fransız \'C 

lçika miltetJ~ri içjn Kıulh~ tc~kılrı
ıa teberrüde hulunmaga d:ıvet ettJk-
11 c:onra Birleşik Aıııcıika dt'vlctlc-ı-i
n ı-. ikbnlindrn bahsetmiştir. 

8. Ruzvclt körlerin ve sağırlann, 
.merikanın ma.ddeten s'mdi niza 
ııricinde olduğuna i..;ananlazin, 
arti ihtiruları sebebiyle ~üküme
n harici siyaseti aleyhinde davra
anlann, paniğe yakalanarak ordu~ 
a itimat etmiyenlerin hattı hare
etlerine hücum etmiı ve sözüne 
öyle devam etmiştir: 

«Ben hUtUn bu konsere i tirak ('lmi
orum.:ı> 

B. Um:velt kendi idare i nJtınrl;ı 19:!3 
cncsiı'ıdcmhcri Amerikanın milli müda
nası için yaptığı ısHUıatı k,ıydecl('rek 
ııilli müdafaanın ihmal edildiği iddia
mda bulunnnlarn cevap venn"<;tir. n. 
luzvelt Amerikan tarihinclc hi~ bh· za-
11an milletin şimdi oldu~u lrndaı· iy.i bir 
>rdu~ a ınnlik olınndığım ve milli müda
:aa namına bu deL-cce büyük masraflar 
htiynı· cclilmcdiğinl hntırlatını \'e 'J,M
iisinin Reisicümhur olduğu -93:; .senesi 
ıle 19'10 arnsın3a geçen yedi sene z~ır
fındn cV\'clki yedi sene-ye ni .;h<'tle 1,:r 
milyar 487 milyon dolar fazfa milli mü
dafaa .ınasrafı yapıldığını g~;stcı-ıni':'lir. 
Sekiz zu·Jılı hııleıı in~'l <>diLm•J,:lcdir. 

B. Ruzvelt Almanyanın hava ta-

arruz.u itibariyle haiz. olduğu kuv
vetin, milli müdafaanın en esaslı 
k?smının harp gemileri ve tayyare
leri olduğu hakkındaki kanaatini 
sarsmadığını söylemiştir. 

Bir senedr:ınbl'l'I A ncrikanm askeri 
fabrikaları imnlıitı arlırmı~lır. E. Ru1..
vc1t tayyare im..ıl.'.itmı scnedn elli bin 
ta~·ynı·c dı!ı,-t'ccsint' çıkaı uıak tasavvu
runda 9ldu·~umı s<iyloııı;stır Hüküınct 
bu hususla müc." r Ç'lf(•lcrc müracaat 
etmekle \'C hc-r nevi harp P liha.oıı im-41 
cdC'nlcrin n•rhnrelinclı>n · tif dt> <'\le
m ·ktC'dir. 

B. RulVPl~ 54:t.tı,nc ~:>:, 1 
nu lir: 

d \"a•n e:ı-

«- Hüküınct ıne,·cut fahrikaı<.rın hiı
ydülmC"si, yeni iınaltıthancierin vücu
da gctuilwc~i. binlerce umelcnin yeni
den işe alıruna.sı ıçuı icap eden J.~rayı 
avaru;e etm~c iunadedir. 

R. Ru:ıvclt hu progrrııı1ın lahakkulm 
için lıiikiiınetc ynrdım etmeleri husu
.suııda fabrika sahiplcl'indcn müı.ahl'rct 
istcmistiı· ve şl)ylc demiştir: 

«- Bir kaç giin sonra bu b:ıpla daha 
sadh maJCımat elde c•dect'ksiniz. Diin
yarlaki vcıziyctin \ıııcı·ikunın huglinki.t 
milli rniidafaı. siy~s.·tini W.bccldiUe u;:
ra.tına.~ı rnuhtcmdclir. Jcnbı h:Uinde 
mum.arı\ tahsisat istcmC'ktc tcrcd(Hit Pl
tnivccegim.~ 

D.· Ruz\•elt Amerikalı c:anayi <'rbabı
nın ~·liksC'k müdafaa mcc:H~;nf' yardıın
larını talep erlcrek clemisür ki: 

«- Vatan .S•'\'l"l' ı\nlC'l'ikalılarrn. bii
ttin ihtisa.oı s<'hiplcrnfıı \'C ıccı·üh •İ<·ı'h-

den istifade edilcC"l'k k;ınsolerin hi.ıkü
ıııelt• yardım cdeceklN ındeıı emınım. 
Gayemiz istih~nlitı nrtırmnkt ı h •r. her 
ipls.ası ı:ızını 4decı>k vl.m vııwifin vaµıl
ması iç'n millclin haız oltl11lı ı imkfinhır
d~n ı tifade etmek ve bunları m·tırımık
lır. Fakat ih.:r ;ıtfor tenzil ••dilıniyt-cck 
\'l' mt> i snatlt'ri ~ı1ırıln11}'aCalctı:· Y c
nı harıı milyal'dt>ı •rr't ım-ytlnnn rık·nıya
cnktır.-. 

l~ . Ruzvc-lt hııinlC"re v~ casu .. tanı knr
ı=ı -nilletiıı rnüt~ .• '· 1<17. olınıı.;1 lü:rnıı•unu 
f··~·ledikten !'leınra nutkunu !;u i_\7

1erlP 
hitıı ırb1ir: 

t:- Ben gere giindUz dü•ıvırnııı ~ulh.ı 
kavw;ım•c;ı ı~ın clu ı ediyorum. ReL'-icüm
hur sırıoıiyl siz1 rin de bi)yh•ce han.-ke-
1 ıruzi lavsjycyt> liizum 11,ıırnıİJöruıu. 
Çünkü benimle bir'.kh.• hepinizin du •. 
PlU!•inize f'minın,,• 

Bayan Ruzveltin 
hitabesi ••. 
\ '•ı•İn~ton 27 (A .. \) - Bayan HııL· 

vdt, Anıerikn kızuhaç cen\İ.)'t:lırıe luırp 
uıültecileıinc yard ım jçin olnn gayretin
de nuizahnret için Amerikl\lıl,ıı a hitap 
ednek nciiml,. clr.ıni!ltir ki: 

ln,ıın iztırubınm harifletilıncsiıı,. nu
dım etmemiz. hizim medeniyet ıelakki
mi:.r.e knr~ı y.lpıl l\n rııcyd.ııı okunıava 
k·~men ct-v.ıphr. 

flnyan Ruzvelttcn "onra ~ÖL r.1,ln rt:İ~ 
Normand Dıwis clt- sövle demistir: 

G netimiz nkiın !:n.lclıi':ı t r.kdir<l~ 
meri'-a kızılJı,.rı bny:raj::ını o.,ı;ıığı.> il in

rlirmAk ıııecburİ} rıindı- k'lbr'lk ve be
:;~rİ.) ı•t karanlıkl.ıra lıo~11lucl\kt1r. 

:········································· .. .. 
~ Panamada hü-. . 
~ kümeti devir-. . 
~ mek istediler . 
: .... -------. 
: Suikast akim kaldı.. 
: Panaınıı, 2i (A.A) - Hükünıete 
: ~ıı·şı bir ısyliıı ~lkonnak üı.ere mu-

haliflı•r tarafıııd:ııı tertip edilmiş olan 
hır lrnıılplo muhaliflerden on k~i 
tevkif celi imek ~uretiyle bastırılmış- . 
u~ : 

Ifü çok :.ıl~h ve 180 bomba müsa- ! 
derP edilmistir. : 

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

lngilterede 
istihsalat 
arttıı·ılıyor 
Lontlra. :.!i (.\Al - Harp :fabr.ikdla· 

rmdcı uz;ııııi bir- gayı·ct ar.-.usu tebarüz 
etoıcktcdır. İş ı\aı.ıı·ı ınrafmdan dün ak
şnm ihrlası hilrlınlcıı ı:,iıı tnksiıııi komis
yonun lıu tlw-z:ii u ~urctle Y< ıxıca~t bil
diriliyor : 

' - İşı;ı ıııızn· Gı·ecn Voodw1 reislı
ğındcki İ5tih~I k\•no/.>yi.. (İ.;; naurt bu 
1-;oı~ eyde fıuı olarnk bulunacaktır.) 

2 - İ tcvıii komisyonu. 
~ MU\·akkııt organizasyon .. 
' - Mı:ıhalli is ttvzii koınilelcri. 
f<.1Çtlerden j,,t.jfodp için noo mü{etti 

\.nym edilC'l-'Ckliı-. '\1illi istih al hiunet.i
ı.ın nwımırlım milli ın •nfonte hadim iş
ler ıÇin heı· kc'>İ <·.ıhştırınnk hususunda 
h<'mcn hcm..-n hud~ıtsuz •ml;ıhiyetı• ma
lik Qlrıcnklanlıı . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
] REİSİCÜ.P~HURVMUZ ; 
~ Ecnelli gazetelerine § 
: müJıilıat vernıediler : . -
E ı\nkaı·a :!.7 ( (tr.) - Anadolu Ajaıa·: 
: . ·ıııa giirf', iRL•isic:iiınhur İsmet İnönü: 
: unafmdan rmt'hi razetelerinf' veril·: 
: mis hiı· hir ınülükat yoktur. : ............................................. 

Noroectt! vaziyet • 
;p.\RİS. 2i (.t\.A) Nor\·eç sefareti. 

N<•n't.'<: yiik ... k kuııuuıqa heyetinin aş::ı
~ıdaki tclıliAini ııu;:rc·tnwktcdir : 

Oı.ı•teıı ınıntak<.sınchı nıüttcfiklcrin 
-------------'"'----------~------'-----:---_;_ _ _,,_______________________ mtifrcz"lNi ile Non•cc ıııiifrczderi mcv-

1.ilc..l'ini ~,:, ;;aard ognl.ı•n \'C Hanksjell 
nc•hır!t ı·iıw 1 adar ileri goti.mnüslerdir. 

.I fa.ı1ıı'!n1~ındın cı>nuhunrla i ,arcı det><?ı
bir s<'y \ o1thJt'. 

Büyük Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

Yeni bütçe konuşuldu. Müstakil 
grup reisi ile Maliye Vekili bu 
hususta bef anatta bulundular 

---------------· - -'-----------
nıt•elisiu i.;tiı·..ık ı•dL·ceitini iirnit L'dn uruz. 
(Alkıslaı· .. ) ' 

Almanlar 
---:f:---

Norveçten lngil
tereye hücuma 
hazırlanıyormuş -·-

. . 

:·Ş O , ~-·: · .. ·· ~- .. ~.;.}. ~:. _, < • ..,.,, ,;: ••• ·x·: 
tedbirler alındı Mısırda 

. 
yenı 

lngiliz ve Fransızların 
hazırlığı · mükemmel 

----------x*x---------
Geceleri her yerdi! . ışıklar söndürülecek 

İslcendcı iye, 27 (A.A) - İngiliz • efi
ri Sir Sil:> Lampson dün başvekil Ali 
Mahir p~:ı tru·afından kabul cdilmıştir. 

lia~\"•kil. İngiliz sefirini kabul etmc
dqı evvel İtnlynn <efiri Koni Mau.otini 
ile uzuıı bir görii ıue l'apm~tır. 

ISll\.l.J.\R SÖNDİ~RÜLECEK 
Kahire, 27 (Ö.R) - Mısır mnkamları 

~k!i•ıın rıat 21 den ~nbah saat beşe ka
öar ısıklarm öndürülnwsi tedbirim >i.i
tün memlekete te!=ımilc karar v"rmlştir .. 
Şin•diye kadar bu karar yalnız sahil 
mmtakalarına ınhisar etmekte idi 

Elehram ~a:r.etes; sunları yazmuktn
dır : 

Bu lhtı,> at tcdbırın konulma ı iıııd ı 
•c kadar n~ ni alında ahnan tedbirleri 
itınam için Hizumlu buluıımustur.. Her 

thtimalc knrsı koymok için MısıT ihti
yat tedbirlerine k:ırar vcrmic::tir. 

IIAZU:LJKl.AR IÜKEMl\1EL 
Hoylcr Ajan ının hu usi muhabiri is-o 

kendcriyedcn "ÇU •-nıtlumntı vermektedır: 
i<1kendcri~dt•ki ha\'n mii<fafaa va~t

taları mlithi hlr 'ii at k •sbetmi~lir. Gc· 
cf'n rarsambn ~ecesi K nhirc iizerinde 
~·nıHlnn ha\ ıı te7alıiirlcrindcki :ingiln 
hnrp tcsrhkülleri 't• ha\'a km·\'etleri 
Mısırda n1e\ r•ıt km•\·ctlcrin ımcak kii· 
~ük bir kı<;ntıclır. 1ııgili:r. , .e Frıuı t7.ları11 
!\1ısırı;Jnki h:ızırhkl:ırının \"iİ<:ati isken· 
deriye liıııunında hr,ri7. bir ~ekilde gci
ıiilnırl(tctlir. K11rn \ 't: d~ni7. kU\'\'etlt·ri ' 
iinifom1alari~ le her tarafı kaplaniakta 
\ t• şehir ı:h annd:ı h:ı\·:ı dafi toptaruun 
ndedj ,;inden ..-{ine artmaktadır. 

Romany~da Alman tazyiki 
-----~-~----x*x~,.----~--~~~ 

Ten muz sonuııa kadar 
fazla petrol alacaklar 

---------x*x------

Almanlar harpte hergün 20 
bin ton benzin harcıyorlar 

P.ıri:1 2i (Ö.R)- Havas aiiıln•t BW.· 
ıetlen istihbar ediyor: Homanya iktt5a
di delegeleri petrol 1:umpanyalıırmın 
mümessillerine Homnnyadan iman) a
ya petrcM teslimatmın 30 te.ınmuzn ~". 
dar arttırılması liiz:umunu bildirmİ!ller· 
dir. ileri iirülen :sebep Roınanyırnın A1-
llHUI) adıın nlclığı te~\ihi\ta acil ihtiya
cıdır. 

Almanynnın Romanyaya yaptaiı eko· 
nomik tazyik fiddetini arltırınakta ve 
Alman müddeiyab dalaa zenif ,ekiller 
jJı:tiaap etıııUtedir. Bu .uretle Rom&nya 
aimamclarlan Nas.iıet-in dw Ult'ih istek-

lera kuııamda bulunuyO!"lar. 
Romanyanm a} l&k ham petrol istih

$illatı )00 hin tcındur. Harbın bu 3.) m· 
dan beri Almanlar Homanyadan iktısa-' 
di "nl"~nl\larilt' tesLit ettikleı i azami ' 
ıniktaıı alaımınııcılardır. Cünkü nıÜltt!· 
fiL:ler ~·e bitaraf de,.ııetler de Roın.ın) a
d un petrol miihııyna ediyorlar. 

Almanyanın ltuıncn petrollerin.• olan 
ihtiyacı vücıati meçhul olrm ihtiyatlıııı
nın sarf ve i tihli't.kiııe tabidir F rnnsn: 
cephesinde hıubın geçen her günü hap 
len A1manyaya yirmi Liıı tondan fazla 
benzine mal olınuktadır. 

Seyyar hastaneleri 
kasten bombalıyorlar 

~-~~---~--x4x-----------~--

A mer i /ıa/ı/ar hastanelerden 
işaretini kaldırmağa karar 

Kızılhac • 
verdiler 

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

ANKAH.A, 27 (A.A) - B. M. Meclısı 
hugün rei~ Abdülhalik Rendanın baş
kanlıKmchı toplanarak 19-10 ıniivazcnci 
umumiye knnununun nıli'i'akercsinc bas. 
laınl.lilll". • 

Malı)'e vekili Fuat gralının metninin 
:ı:ı rıc~ <leı·ccttiğimiz ınnli \'aziyeti, \ 'C 

bütce varidat ve masarifat hakkmdaki 
izahatım takiben Pdrti ınfütakil Grup 
ı·eis \"ekili Ali Rana 'l'arhan ki.irsüyc 
gelerek nc;ağıd"ki hPyanattn bulunmuoı
tur : 

tcdbirdiı·. Kcııımiycl yednc keyfiyet . 
Halli 7.anıri <ıldu«u krıclnı· ıııii.şkül ''e 
i~tımni cihcllıdcıı Jnimn göl (ini.inde bu
lumlurulnıHsı lazım olan bu ıncseJcyi 
dr•\'letin bi.itUn d.lirell•rindc nyni suret
le tatbik cclilccck is:ıhr~tli bir nro~raın 
daıı·csinde int,ıct• otm af tak olınalarıııı 
temenni cclNiz. 

Mııhter<!ın arkad.ı lar; 

Alı n:ma Tcıı lııııun hcyaıı.ılıııı takiben 
d • h.ı7J h.ıtipler so;c. .ılarnk bütçenin 
ınulıtelif ınasra! fasılları Uıerindc ba7.ı 
mütn1fıa ve temennilerde buluııımı~ \'C 

lı~ eti umunıiycsi ÜLcl;indC' müzal,ere 
kdfi ;.:iirülcrck<! maddelere gcçilrni.<; \ c 
knnunun 1~.Hll yılı m:.umrifotL lmrsılığı 
olarak 268.476.~2 1 lıra tuhsi..,at itasına 
mt birinci maddesi kabul edilmi"1ir. 

Paris 2i (ö.R) - Frnı1.:>uda bulunan yt>tli n. ıan dikkatleı mı celb<-tn1"ktc:diı 
<l.ın u.zakla~tırınal. ta\'siyc inde bulun· Amerikan scyyaı· hastaneleri komitesi Son on gun z,ıı fındu ha,.tam:lerimiz mü ' 
mu tur. Zira çocukların buralardan çı- harJ> saha~ ındn hareket halinde bulun~n tcmadh•cn bombaı·d11n:m edılınl~ \'ı.! mit. 
karılma ı nıuhlemd buluıım. ktadır. M~Har ~ tcınclerdeu Kızılhaç i~cırct.n ral)ol. ate ine tutulmustur. Hntul bu 

silchrnıC'yl" karar vcm1ck iizemdır Bu taarruzların bir çogu t.ıyyat-eler 20 ınt-t... 
hususta u izahat veriliyor: Bütün o- rP alcaktan uçarken yapılmt~tır ki bu 
föı·lcrimiz una knnidirler ki l(ızılhac irtifncla yanılımık keyfi~ ~ti mevzuubahis 
ısarelleri A1man tayyarecilerinın :mini- bile olama~. 

Muhterem .ırkrıdr.slur; 
Bütçenin fn ılları ctl'afından yrıpılan 

müzakereler münasebetiyle devlet dai
relerinin muhtelif isleri hakkımla grup 
:-.rkadaslarıın varit göı·ecckler1' şahsi 
mütaH\alarını nyrıca hcymı cdt•rleı.. 
Bendeniz bütçenin heyeti uınumiycsi 
hakkında grubunrn7.uıı görii,lerini izah 
edeyim .. 

268.481.000 lıra olal'ak teshil edilen 
\ aridatın istinat C'ttiği tahmin len ınu
Yafık bulduk. Masraf lıutccsine gelince; 
hükiimet c babı mucihesinde" bu sene 
vaziyeti tabii değildi~·. "Maı,,·nfların bir 
kısmından kcsmeğe mecbur olduk. ::!62 
ınilvonluk bir masıaf hlitccsi tanzim ct
tık.: Bu sene bununla idare cdcr.cgız. 

Fakat \'aridat hunu karsılnmıyor .. 
Vergilerde 28 milyon limlık kadar zam
lnl' \ <' lC'\'Silcr v:ıpımık 7 .. arurcti \'ardır. 
diyor. 

Mech<.; hu 7.ül'Lll'l' i tcslin1 ccliy<ır \'c 
o l'.oınnn tc\·sileri rle kabul ediyor. Büt
l'l' cncünıcni hu 7.nmlnrı \'e tc,·silcri na
zarı ifib&rn nlnrak son yaptığı ,•nridal 
tahmininde \'aridatı hliki.iml•titı tC'klif 
c.ttiğinden altı milyon lirn fazlasik· tes
bit ediyor. Bunun karşısında hliküınet
fo biitcc encümeni ına.~rarta aynı ınik
darda znm yapm:::ık hususunda birll'oıi
yorlar. 

J3unu mu\•nhk bulııYyoruz. Mu\•afık 
bulırnıdığımız bu ınasranarm zaruri is
IC'r olmadığından <lohıyı değildir .. Yani 
bu altı milyon lim ile 'l~ıruri ve faydalı 
i !er y;ıpılınıyacak, lüzıımsuz işlcı· ya
pılucak demek istemiyoı uz. Biliyoruz ki 
hu znmlnra rağmen memleketin ihtiyaı,:-
1.ırnıdan dnha hir cokları kmsılanamı
\ nrak kalmıstır. Memleketin hakiki ih
İiyaçlnrını knrı:jtlnınnk iclı\ daha ~k cok 
milyonlara ihtiyn<.: vardır. İktısadi in
kisaf bunıı da temin edece ki ir.. Bıziın 
mm·afık bulma<lı!iLmız Le \•aziyetie ta
biiliğe- doğnı hiç bir inki<;af müsahcde 
Hlilmediği halde !.'l~tmtden Milli Miida
fmı ihtiynclarınclan huska ihtiyaclaı- ıcin 
biitçe\ e sonradan znın ~apılınıs o1ma
sıdır. Musraf bütc.-.•sindc başlıca hir ra
kam ı şkil eden ııırms nıeselcleri i.i1.e
ı-ind • gı ubuıııuz uzun u1.adı:\ a nıüza
kl•rt•lt•rde bulunmu<ctur. Bu h~susta en 
n u ;,ıı t •dlm ım.lıtHc n huwekiliıııi-

M:ıli müvazerıe hnkımmdan çok mühim 
gi;rdi.iğtimüz bir 11oktavı cin arL.etmemc 
ınilsaadeııizi rıca ~derim .. 'Hükümctin 
csb:..hı ımıcibesiııdc bahsettiği ,.e bugün 
mulıforem maliye vekilimizin de hnk
k111d11 tafsilrıt verdiği fevlrnlfıdc tahsi-.ıt 
programının dcvtuııımı taraftar deJ:ıliz. 
Hnı-p h.-ıva~ı kiıırl • fc,·kaladc tcdüırlere 
elbette ha.;; \'U

0

ruhır. ~~almt tnbii wman
larda hu gılıi tt-rlbiı !ı•rc• müracaat usu
lüne ııihO}Pl veı·ilıneSı uııı''i selfünelımiz 
icabıdır, kanaalincte\·ız .. Ve bu kanaati
nıizP muhterem hÜküınetin Vl' büyük 

:Bunun iizerlne ınnsrnf biitçcsi oku
n rak B M. Meclisı, Rıynsctıcümhur, 
IJıvanı muhnscbat, bn.şvck:ılct, Sura.yi 
dt-vll't. ısln.li tık, Dcvk·t metecıroloJİ ve 
ınatouat umum ıııfüiüdiiğü lıütçclcri) le, 
Ül)'nnc·t işleri reisliği, ımtliyc \'ck:ılcti, 
düyunu umuınivc ve 1•iinu·ük \'.C iııhi
~arlar \'t>kl'ılc IJ.•ri hi.\1ı·~leri Uı~\·ip c·diJ
ml..,lir. 

Meclis .rnı..ın müznkcr~lcrinc de,·aın 
l'cl C'CC kti r, 
-----~--_..,~~~-----------'-

Bazı vergi ve resimlere yapılan 
zaınlar hakkında Maliye 
Vekaletinin bir tebliği 

------X.y.X 

nkıua l 7 ( .. ) - Malivc vekale- nır. 
tinden tebliğ cdilmistir: . 4 - Bu k.uııınla tütün ve idc.if,.rffen 

1 - Ftıvkalade \ a:ı:iyı·t dol,ıyı,.ile ha- 2 460 s.ıyılı kanıın mucibince alınmakta 
zı ver İ ve resimlere 71rnı icrasına ve ba- olan ıııiidAfaa \'ergisi arttırılmı" \"e kib· 
zı mnddclcrin ınükellefivet mevzuuna ritl..r kutu ba11ınl\ 1 O panı , çak~nak ıa~
alınaınstnl\ dair olan 382f\ savılı kanun lan da adedinde bir kuru" milli ımida-
nl"sredilmi tır. - taa \ ergi~İne tal>i tutulmu~ur 

2 - Bıı kanunla bazı nı.ıddelerin iıo- Knnuııun ikinci muvakkat ınaddeııin,. 
tihlak vergileri ıuttmlmı~ ve ~imdiye ka· gör,., tüt ün ve mliskirat bayileri ile hu
dar vergiye tabi olınıyan ha71 maddeler usi mii!ıkirat amıtleri kanunun ne•ri ta
i,.tlhliik vergisine tit.hi tutulmuştur. Bu rihinde ellerinde bulunan tütiin ve içki
maddclerin cİn!I ,.,. nf'\ ileri gümrük t.ni- !erle kihritleri m:ıliye dairt-lerlnce yapı
fe numaralarilt- birlikte hı-r mahalde lacl'lk ılanı takip Pden gi.inden itibaren 
maliye daireleri turafındaıı, günddik iki gtin içinde ve kibrit inhisarı i leıme 
gnLete çıkan yerlerde bu gazet .. lerle ve 'iJİrketi acentclett de ellerinde bulunan 
çıkmayan } erlerde mutat vasıtalarla ilan- kibritleri ınc.7.kiir ilanı t:ıkip rden gün
ol•ınacakttr. elen itibaren 24 srıat içinde mahallerin-

3- Kanunun hirinci rıım.-akkat mad- deki inhis0tı idı.rr.lerine bir beyanname 
deı<i mucihiııce hu m e\'111 Vf' ewanın ti- ile bildirmeğ .. mecburdurlar. Beyanna
car,.tile nıt=.,gul olan ithRlatçılar bu mal- ıne vcrıniyen \"e)'a 1111wcutlıırını noksan 
lan (ithalatçılardan) veya memlek,.t ~· (i~terenlerden vergi ve Laınlaı bt"~ \.:.at 
içindeki ticıni ve sm<ıİ miie:o!leselerden fo2la«ile almıı. 
müba) aa ederken satırn toptancılar bu S;ıyın vatanda l.ıra bilinmek u:rere 
maddeleri memlekt-t içinde imal eden ırhliğ olunur. 
sınai müessı•seler bıı kanunun nesıi ta
rihinde yü1 kilodan fı.,.la kahH, ç.ay ve 
1 O tenekeden fa.ı:la hen7iıı ınevcutlacı 
bulunan perakendeciler mahallerinde 
mali.re dııirelerince y:-ıpılan ilanı takip 
t-den günden itibaren 46 aat içinrle 
mevcutlarını bir beyanname ile bağlı 
oldukları m&liyc varidat d11ireleriııe h;l
clirmeğe mecburdurlar. B .. > ımname ver

ve a mevcutlarını noksan gh>1I~ 

- *--lngilizlerin bir 
detctro yeri battı 

L•ıııdra. 24 (Ü .R) - 'l'a" an• hii<"u
nıu ile hatnn V c sl'ks t .ı~ili.7. destro)·eri 
1 l lHJ tonluk 11hı11 134 k .. ilik mürt"tteba
h \"ardı. Bu dcstro)·eriu :r.nyiiyle İngi. 
l"zlc.•rin harp iptida.,.mclan h<-ri destroyer . . . 

NORYEÇTEN INGtLTEREYE 
HUCUMA HAZIRLANIYORLAR 
Bern 27 ( A .A) - Nuevelle Gatte 

De Zurichin Stokhotm muhabiri, Al
manların Norveçi üssüthareke ittihaz et
mek surctile lngiltereyc karşı büyük bir 
taarruz hazırlamakta olduklarını bildir
mektedir. 

Bu muhabir, Merkezi Norveç.le bu
lunmakta olan Alman kıtaatının Bergen 
1.-e Stavangere gönderilmit olduklanm 
ve esasen bu iki noktada bir çok cüzü
lamların tahJİt edilmİf olduğunu ilave 
etmektedir. 

Bir çok boş Alman gemileri garbi 
Norveç limanlarına gönderilmiıtir. 

tNCıLıZ YARAl il RI 
Londnt 27 (A.A) - lngıliL yaralı

larınd.ın miircklct-p hir kafil,. di.in lngil
terenın ı;nrbindı- kain bir schre '-'aı"I 
olmustur. • 

Yl~Nı 1 E.VKtFLEI{ 
• Londra 27 (AA) - Birİ!İ Londra 

ııııııt.tkuı komünist fıı-kası ..rkanından 
ollln ıki kiııi dün akşam hir toplantı e·
ııasında umumi intiı:arn kanununa mu· 
haliF hnreketlerindl':n ıfolayı 1 favdparl· 
ta tevkif edilmi !erdir. 

Bir ıııi.iddet ımnrA ımlhçuların yapmıs 
oldukları tıir- toplantı ""nasında da ikı 
lci~ı tevkif olunmuştur. 

Londra l 7 ( Ô R ) - Burada yeni
den on ki•i lt-vkif r.dilnıi... hu suretle 
fesad cemiyetlere mensupları arasında 
yapılan tevkifat yek\ınu alımı~ baliğ 
olnıu.ıtur. imdive kadar mahdut hür
riyet halinde tutulmuş o lan Alman ve 
Avuııturyalı kadinlar Maltaya ıürüle
crl:tir. 

················~~~~················~ 

~O ın:ı\'ı" Hl40 per mbt- gününden: 
ıtibarı:•n ·Müşir Fevzi pa~ hulnnnda: 
2 savıda kaiıı Bımkanu7. rlevalrini ay
nı caddede 1 l savılı .eski Seltınik ban
knsı bınasına na.klt'deceğimizı sa~·ın 
miisterilt•rıınizin malumu o1m.ak üz.e
re ılan olunur. 

BANKO Dİ ROMA 
iZMİR ŞUBESİ 
MÜDiJRİYEri 

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

Bir gazetesine •• gore Macar 
------~----K*x~-~-----~-~ 

Akdenizde harp ihtimali, 
Türkiye ve Sovyetler 

--------~---x*x·~-~-------~ 

Sovyetler 
harbe 

bizden ne 
n~ 

istiyormu~, ltalya 
yapacakmı~tz? 

------~~~-.x*x~~---------
1\1.ıcarca ::\1agyar Nemwt gaır.etesine TÜKKiVI: - SO\'\'ETLl-J: 

Belgrad muhabiri bildıriyor : Garp <'ep
resindeki h!ldiselcrin Balkımlarda derin 
hır alfika fü• takip edUmckte oldıığun
daıı üphc (•dilemez. Fakat. Balkan dev
lr-th--rınıu aliikasıııı çek.eıı diğer hiı· me
~eıc clnhn 'ardır. Bu da, S •\'\"et Rus\'a· 
ıun~ ccmıbu saı:ki A\TUµaı.ı ~·c B.lk~u 
devl<"tlrl'I h.ıkkında takip {'ltigi ~iyn-

"Citır. 

SO\'\'E'fl.l;R \ 'E İ'J'ALYA 

Bulkaıı -hi.ıkiimct ınerkezlrrinde dola-
ı,nıı rıvayetlere ııanıran. cenubu arki 
A nupa.sıııda ulhun de\•aııı~ı temin 
mak~adiylc Sovyct Rusya ile ltalya al'a
sındıı ıııii7.akerelcr ceret,·nıı etmektedir .. 
nı;.:er tcmıftan, Moskov;. He İsvel' ara
sınd:ı nn Aöt·iişınelcr .}'<AJ>1ldığı .sö.}1eu
ım~ktt•ıhr. Bundan haska. So\'ı.•et hükü· 
met i mı. Bülı::re~. Sof ya \'C . .An kam ile 
d" mtiı.akereler yaprııakt<t uldugu bcya11 
edilıııektedir. Haber aldığııuını göre, 
hu milz.akcreledn ba~lıca hedefi, cemı
bu şnrkt A,·rupası sulhunu ~nğlaınlnş
tırınak \'e Sovyet Rusya ile İs\'CÇ arn
sı ndaki ınliııa cbetleri h i hir seklld,• 
tanzim etmektedir. hnl~:a ile SO\-yet 
Rtı><nı arnsındaki ınu7.aken·lcnn valnız 
BQ!kaıı nıemll'kHll'l'ı uzeriııdc o.lduAtı 
1..iıplu• ... iulır Çünklt: İtat) .ınııı İ \ ec ile 
lıir ftlakas1 voktur. Haı·bin cenubu şar
kı A,•rupa ;na ira) et etmeıncsi Sovyet 
Rıı-.\ anın \'t' İtalyanın olduğu kadaı· Al-
1Wln\ aıun da menfaati iktı1..asındandır. 

&"'''el Hu va ılı"' Ankara arasınd.o 
<.-erev~ıı ed•·n. ıntizakerclerin hedefine 
1?.eliı;cc: Sov~ t•tlc•r. 'rUrkiyeııin Boğlt7Ja
rı hütlin yuhancı ucmilcrc k:ırsı kapa
ınasıııı istemekt••rlirl<'r. 

Bıitun hu lıadıseler, Balkanlar<la :ve
ıııd 11 kuvvf'lli bir hıtm·af bloku viic~da 
getırilınesi ihtmıahnın km ... ·ctli oldugu
'Jıu gö~tcı uıektedir. 

Filhakikı:ı. $ov) t Ruı.yoı. İı..al.} ~ ve 
Alınan.va taı·afmdaıı a~ ni arzu gciı>tenl
digı :takdırde. cenubu SID"ki A\•rupast. 
bölge! ind kuvvetlı hır bitaraf bloku 
\'Ücuda gt•tirilmc inde hiç hir manı ta
!>avvur l'dilt•ıncı. 

' l'P ltKİYE - İT.\L\'A 

Anc--ıılc. B11lkımlar lıakkmda •uı-.t•I 
iıınitlt•ı· \'C'J"i'll bu luıbcrlerin yanında en
ili c uvıuıdmıcak mahi~ ette hnh-~rlı'r de 
vardır. Et:t~imle D~ilv T~legı·nfın Aıina 
nıuhabirl. ltol~.a harbe {,.'irdi"i tnkdirde 
Tiirkı\ eııin dC' deı hal h re kete gec.:ct<-
gini 'e İtalya~ a kar"'ı harp ilfın edeef'
r:inl blldirmekkdir :\1uhabirf• ııazurau, 
itı.lyımın harbe gı ·ınesi. Akdrniz sı.fü-
1.o unu ıh lal f•dPn bir MıdıS<' olaca'klır'" 
Binaennll'~h. Türki:ıc - Fran~n - lngıl
tcr<' arasıııd. lllP\'CUt i.iç tarnflı kar(lt· 
ı\Ch "ardım paktı ınncibiıwe, Akdem .. 
tatukoı.u ılıUll edildigı fında. Turkiye

nin mfütefiklerlr birlıkte hııı ,...._,. i! tinık 
l'tıııc-;ı icaı> l'lın ktedir 



kara radyosu 
---~---· 

BUGON 
-+

DALGA UZUNLVGV 
1139 m. 183 Kc:a./120 Ww 

I'. A. Q. 19.7.f m.15195 Kes./ ZO W". 
l2.30 Progrom Ye memleket saat ayarı 
l2.35 Ajans ve meteoroloji haberleri .•• 
,2.50 Müz.ik ÇALANLAR : Cevdet Çağ
iJa, Fnhire Fersan, Fahri Kopuz. Refik 
F.e.r n.. OKUYAN ~ Melek Tokgöz 
1 - Rifat bey - Hicaz şarkı (Gül.şeni 
hiisnüne kimler varıyor) 2 - Ahmet 
Rasim - Hicaz şarkı (Can hasta gönül) 
3 - Bedriye Ho gör-Hicaz şarkı (Müm
tez.jç aşkınla) 4 - Fnhri Kopuz. • Hicaz 
wkı (Bahar olsa cemcnı.er olsa) 
.OKUYAN : SADj HO$SES 
l - Cevdet Çağla : Keman taksimi 
2 - Sedat Öztopı-.ık - Hüzzam şarkı : 
(Ccfayi hicrinle) 3 - Kazım Us - Hi.lz
E.am .şarkı (Benzemezsin kinıSeye) 4 -
&ılahcttin Pınar - Hützam şarkı (Bil
mc.m niye kalbimdeki ytırc) 5 - Sadet
tin ~aynnk - Hüzzam türkü (Erzurum-

a ~ olmaz) 6 - Hüzzam tUrkü : 
(Uz,,un olur efelerin bıçağı) 13.30 - 14.00 
Müzik: Kamak pıogram pl. JS.00 Prog
nun ve memleket snat ayarı, 18.05 Mii-

. 2.ik : Konçerto pl. 18.30 Çocuk saati. 19 
Jdi.i~k : Fnsıl he} di J{).45 Memleket 
tt.&ıat ayan, Ajans ve meteoroloji haber
leri 20.00 Konuşrrırı (Çiftçinin saati.. .. ) 
20.15 Mürik : Ankara radyosu ktime 
ıs".s ve saz heyeti .. İdare eden: M. Cemil 
21.00 Konusma (İ!~tısat ve hukuk saati) 
21.40 Mi.izik : Mesut Cemil tarafından 
Viyolonsel Solo (Baclı - Suit) 21.40 Kü
~ük orkes tra (Şef : Necip Aşkın) Sop
rano Bedriye Tüzi.inün i"tirakiyle .. 
1 - Vi1lı Lautenschlager : Yıldızlara 
doi,'ru .. 2 - Bcrnhard Kutsch : İspanyol 
l;:npri i 3 - ZiehrE>ı : Der Schatzmcister 
operetinden valsJar. 4 - Heinrich Strc
t:ker : Kalbimin sahibisin 5 - Emıne
J'ich Kalmann : Hollandalı kadın operc-
1inden potpuri .• 6 - Scherapov : Pav
)o, a (Ağır vals) 22.30 l\lcmlekct saat 
ayarı, Ajans haberleri, ziraat, eshnm, 
ıahvilfıt. kambiyo, nutuk bor.sası (fiat) 
22.50 l\füzik : Cazbant pl. 23.25 - 23.30 
Yannki program ve kapanıs .. 

---ı;J>.---

ltol yada yeni Nafıa 
teşebbüsleri 

Roma 27 (A.A) - Mussolini Nnfıa 
n:ız.ırını kabul etmistir. 

Nazır, kendisine ;·apılmaktn olan bü
yük nafia işleri hakkında izahat venııiş 
ve bilhassa Tibre nehrinin orta ınccra
.. ının tnnzimine müteallik bir proje tcv
dı ve ecnebi mahrukatının istihsalini 
t:ıhdit maksadiyle elektrik kuvveti istih
~li için yapılmış olan planı te.ş r ih et
miştir. 

Bil!lhara lıeş milyar kilovat saate çı
karılabilecek yeni bir insaat programı 
tanzim eclilmistir. 

l!M:J senesirnıe elektrik kuvveti istih
~latı 25 milyar kilovat saate çıkacak
tır. 

Bu mıktar 16 milyon tondan fazla kii
miirc tekabül etmektedir. 

~SORSA] 
i. 'CİR 

293 Ali H . Alooyrak 
35 Serif Remzi 
.(!} F. Soları 

an yek ün 
203161 E5ki yek(ın 
203538 Umumi yekfın 

ZAHiR~ 
çuval Bu:1<hıy 
uval Sus.'1ın 

R 5 75 
() 25 6 25 
5 1'75 5 875 

6 375 
15 25 

7 
15 25 

Dikkat 
Radyo meraklıJaruıın sabırsızlıkla 
bcklcdiği 120 ve 150 voltluk ve 500 
sant garantili Anut Batarya ve her 
C'ins pillerimiz gelmiştir. 

TÜRKiYR UMUM SATIŞ YERİ 
HÜSNÜ ÖZ ÜDEMİŞLİ 

0ALEFI4F..Rİ 
Sulu han civan No. 28/9 
H.3 1 - 15 (912) 

::r.J.; 

y 

tZMtR S1C1LI 'J!.ICARET MEMUR- 1ZM1R StC1Lt TtCARET MEMUR-
LUGUNDAN: 'LUGUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Doy.ç. Ocyent (Feıhllvanoğlu Hilmi Angın ve 
bank • Drestner bank §U'besi İz~) ja fa ft Adil Demiray) ticaı'!8't 11nwmlle 
ödünç para verme işlerile uğraşacağına tzmil'de Eslti :Kasaplar çuşısında 113 
mütedair beyannamesi 2279 ve 3399 n\&lô numaralı mnt:lı.ııda 7.ahire, yumurta, 
maralı kanunlar hükmüne göre sicilin ~al~e ve sair emtia ticareti}e iştigal 
2756 numarasına M.vt ve lıeecil edildiği etmek lizere teşekkUl eden işbu şirketin 
ilan olunur. · tkaı:et unvanı "c şirket multavelename-

lzmir sicili ticaret memurluğu :resml si ticaret kanunu hükümlerine gör~ si-
milhrü ve F. Tenik imzası cilin 2758 numarasına kayt ve tescil 

1. Beyanname edildiği ilan olunur. 
iz.mir vilayeti yüksek makamına: iz.mir sicili ticaret memurluğu resmt 
2279 sayılı ödünç para verme işleri mührü ve F. Tenik imzac;ı . 

kanu11unun 2 inci maC!desine ve mezkur 
kanunı:zn bazı hükümlerini tadil eden 1: Mull:avelename 
3399 sayılı kanuna tevfiknn işbu beyan- 2: 
nameyi beş nüsha olarak tanzim ediyo-

Zeyli mukavele 
MUKAVELE.NAME 

nız. 

1940 senesi içinde aşağıdaki ~artlar 
&iresinde borç para vereceğimizi beyan 
ederiz. 

1 - Yeni yapılacak ödünç ).Xlta vtr-
me işlerinde: 

A) Açık kredi şeklindeki muamele
lerden üç ayda. bir tesbit ve ana paraya 
ilave edilmek üzere en çok ~enede % 
12 (yiizde on iki); 

B) Diğer .ikra:r.at muamelelerinden 
nynı şerait &ire.c;inde en çok senede % 
8.~ (yüzde se-kiz buçuk) faiz alınacak-
tır. 

2 - 33H9 sayılı kanunun meriyetin
den evvel yaptığımız mukavelelerin fa
iz miktarına taalluk eden hükümleri, 
mezkur kanunun merivet 1.ırihinden 
.itibaren i.iç seneyi tec~vüz etmemek 
üzere mukavelelerin devamı müddetin
ce aynen tatbik edilecektir. 

3 - Mii.şteriler adına depolarımızda 
mal muhafazası murunelatı ile de iştigal 
edileceğinden, bu yüzden mütevellit si
gorta, ardiye, eksper ücretleri ile bek
çiJik, hammaliye, posta ücretleri de ay
rıca mü.,terilerden alınacaktır. 

Saygılarımızla 
DOYÇEORYENTBANK 
Dresdener bank ımbesi 

tZMIR 
Jmuılar okunamadı 

16 kuruşluk pul i.izerinde l4 Mayıs 
1940 1arih \ 'P F>oyçe O yent bank miih-
rü. 

Bin dokuz yüz kırk .senesi Mayıs ayı
nın on üç_lincü Paı;;ı.r1.esi günü: 13-5-1940 

Ben zirdeki imza ve mührün vazıı; 
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarının bah
settiği .salahiyetleri haiz Deniz.li vilayeti 
Noteri Ragıp Saraçoğlu. Çarşı caddesin
de daire.sinde vazife görmekte iken De
nizlinin Yücebağ mahallesinde 122 yüz 
yirmi iki nwnaralı hanede mukim oldu
ğunu söyleyen ve Bin üç yüz dokuz ta
rihinde doğduğu anla ılan İzmirli Ab
dullah oğlu Hilmi Angın ve me:z.klır ev
de misafir Dinar b.as.ının Bokurt kö
yünde mu.kim Alôeddin oğlu bin iiç yi.iz 
on yedi doğumlu Mustafa Demiray ve 
kardeşi bin ilç yüz yirmi .sekiz doğumlu 
Adil Demiray bana müracaatla rE'SC'O 
bir senet tanzimini l<itediler. Kendile
rinin kanunt ehliyeti olduğunu anladım. 
Denizlinin Saraylar mahalleı::inde mu
kim Halil lbrahim oğlu Ragıp Cem ve 
Gürcan mahallesinden Emin oğ]u Ka
zım lzmirJi de şahit Vf' muarrif . .Jatiylc 
hazır bulunuyorlardı. Bu ~ahitlerin, şa
hadete mani halleri olmadığı sanılarak 
anlaşıldı. Bunun üzerine ~u şekilde tak
rire başlaıchlar: Tarafeyn atideki serait 
dairesinde bir sirket aktevlemiı::lerdir. 
Şöyle ki: ~ • • 

Madde 1 - Şirketin merkezi: l:unir
de ~i kasaplarda 113 yüz on üç nu
maralı mağazn olup idaresi Hilmi An
gına ait olup Dinar kazasının Bozkurt 
köyündeki Şllbenin idaresi şeriklerden 
Mustafa Denıiraya mevdudur. 

(1065) 2 - Şirketin sermayesi: (18000) on 
--------~--.....;..-.:. ...... __ sekiz bin lira olup (10,000) on bin lirası 

1938 

lZ.M1R ASLtYE 2 inci HUKUK HA
KtML1ClNDEN: 

İz.mirde tkiçeşmı•lik hasta mahallesi 
has1a sokağında SG nolu evde oturan 
Hüsnyin kızı Makbule tarafından kö
miircüler car~ ı~ında seyyar rnanavhk 
yanan Abdurrahman oğlu Mehmet Ali 
öder aleyhine ikame olunan boşanma 
davasının icra kılınan muhakemesi so
nunda medeni K .nun 134 ve mevaddı 
mütebakisine göre tarafların yekdiğe
rinden bosanmalaı ına ve kabahatlı olan 
Alinin bir sene milddetle evlenemeıne
.,ine ve mi.i.şterek iki çocuğun ~]ayet 
hakkının anaları davacıva verilmesine 
ve küçi.ikler için on lir::ı ~afaka takdiri
le aydan a.yn müddeialeyh Aliden alına
rak davacı Makbuleye verilmesine ve 
çocukların her hafta Cumnrtcsi gün\i nl
tı saat babalan m üddeialeyh Aliye gös
termec;ine ve ma::arıfı muhakeme olan 
1249 kuruşun müddeialeyh Aliye yük
letilmesine kabili temyiz olmak üzere 
5-12-939 tarihinde davacının vkahmda 
ve mi.iddcialeyh Alinin gıyabında karal' 
verildiği ve usu1en 1anzim kılınan gıyap 
ihbarnamesinin mahkeme koridoruna 
talik kılındığı tebJığ makamına kaim ol
mak ii1Prc ilan olunur. 

1939 (1056) 

ÖDEMiS A~T .. fVR TTTTVTTU MAH-
I<F'MF..S1NDEN: 
Öd"mişin Devrim ımıhallesinden Bir

'!İli Hnc;::ın kı7.ı Nazif" Tidün tarafından 
koeıısı Birgi nnhiyesinin Akrrıescit ma
hallesinden Karabıyık oğlu Aliden 22 
sene evvel bosnnmak suretile ayrıldık
l~rın~an ve bu bo.:".lm~anm nüfusça te~
cıl edıl~miş olduı•unılan bahisle boşan
manın subutuna dr.ir ::ıçılnn davanın ya
pılmakta olan dur•ışmnsında müddeia
leyhin 20 ~ene ka~ r evvel Birgiden ay
rılmış V<:' ıkametgahı meçhul bulunmuş 
olduI;rund:ın dava • rzuhalı ve davetiye
nin bila tebliğ iad-. edilmesine binaen 
ilfınen teb!igat yapılmasına ye duruşma
nın dn 2J-f>-940 C ımcırtesı günü s:ıaı 
10 na bırakılmam l ve müddeialeyh 
gelmediği takdirde <luruşmanm gıyabın
da devam olunaca~ı karar verilmiş ol
duğu ilanen tebliğ olunur. 

1918 • (1059) 

Hilmi Angın, (7000) yedi bin lirası Mus
tafa Demiray, 0000) bin lira.c:ı da Adil 
Demiray tarafından vazedilmiştir. İı:jbu 
sermaye her iki mağazada lüzumu ka
dar kullaru1ncaktır. 

3 - ~irkelin ünvanı: Pehlivanoğlu 
Hilmi Angın ve Mustafa ve Adil Demir
ay şirketidir. 

4 - Şirketin Nev'i : Kollektif .~irk~ti
dir. 

5 - Şirketin mevzuu: Zcıhire, yumur
ta, bakkaliye ve sair emtiai ticariye iize
rinedir. 

6 - Kar ve :ıaı·arın sureti taksimi: 
Yüzde c11i Hilmi Angın, yüzde otuz bcc; 
Mustafa Deıniray, ve yüzde rm beş Aail 
Demirayındır. 

7 - Sen11ayeyi Hilmi Angın nakden 
Mustafa da mal ve alacaklar ile doldur
duğundan aramızda teati edilen listede 
muharrer afocaklc:ırdan tahsil5t imknnı 
olmazsa tahsil edilemeyen para Musta
faya ait olacaktır. 

8 - Şirketin müadeti: Bir Mayıs do
kuz yüz kırk tarihinden itiboren olu?. 
bir kanunucvvf'l bin dokuz yüz kırk bir 
tarihine kadar bir sene sekiz aydır.Müd
detin hitamından üç ay evvel şirketin 
temdit ve ya fcc;hi yekdiğere haber ve
rilecektir. Hiç bir ~ebep ve bnhane ile 
şirket fe~ih edilemeyecektir. 

9 - Her sene nihayetinde pilCınço ya
pıJac::ık her iki mağazanın kar ve zararı 
bir araya toplanıp altıncı madde muci
bince Uıkdim edilecektir. 

10 - Liirnmu kadar tutulacak depo 
kirası ve şirket için yapılacak bilcümle 
masraflar şirkete aittir. Şüreka bilfii1 
çalıştıklarından şirketten ücret namiyle 
bir para talep etmeyeceklerdir. Şüreka 
şirketten kemli hususi f?'V masrafları için 
aldıkları para ve mııl kendi hesapları
na kayt edilecektir. 

11 - Şeriklerden Adil nakden (1000) 
bin lira koyacaktır. 

Diye ~zil bitirdi.) Verilen t.-ıkriri bC'll 
yeminli Noter bir nüsha olarak tanzim 
ettim ve muhlf'viyatını kendilerine ceh
ren okudum ve mealini anlattım. Arzu
larının tam i~tedikfori gibi zaptolundu
ğunu tasdik etmeleri üzerine bu . enet 
:r.irini hepimiz imza ettik ve mUhürledik. 
Bin dolrnz ytiz kırk !renesi Mayı.s ayının 
on üçüncü Pazartesi günii. 13-5-1940 

Şahitler: Akitler 

1Zl\t.JR S1cn..t TtCAlU~ .. "'l' ME1.4UR-
1:.UCUNDAN: 

ı ı.mlrde Tar. y .semt.inde ndü-
fer caddesinde 90 numarelı evde ohmın 
('Hi.iseyin ~lu Hurşit Ba:rba.n'ın ödünç 
ıw-a vCJ:me işlerile uğı'apooğllUl mUte
dair ~annaıne& 2279 Vf 3399 numaralı 
kanunlar hükümlerine göre sicilin 2753 
nuamarasına kayt ve t~cil edildi~ ilfin 
olunur. 

İz.mir ~cili ticaret memurluğu :reemt 
mUhrU ve F. Tenik imzası 

l: Beyanname 
2: bfo vesrkru1 

BEYANNAME 
l - Beyannameyi verenin adı veya 

\Jnvanı ticareti: Hurşit B&rlıan. 
2 - Kanunt ikametgahı: Karsıyalta

da şimendilfer cadd~de No. 90 
3 - Tical't'gahı - Hükümct cadde~in

de Şükran oteli No: 55 
" - Tabliyeii - T. Cümhuriyeti 
5 - Sermayesinin miktarı: (2500) 

Türk lirasıdır. 
6 - Muamelenin nev'i - Şah~ imza 

ve kefaleti m~tereke ve müteselsiltli 
tic:ıri senetlerdir. • 

7 - Alınacak faizin en yü.k~k had
di - Senevi yüı.if e 8,50 dur. 

8 - Borduya tahmil edilecek şartlar: 
Borç vadesinde ödenmediği takdirde 
geçecek günler için !'leneVt yüzde 8,50 
hesabiyle faiz ve ayrıca masarifi mu
hakeme ve yüzde 10 ücreti nkalet ıJı
nır. 

9 - ödünç para verenin tabi olduğu 
maliye tahsil şubeei: Ba.şdurak maliye 
Uıhsil şubee.idir. 

Dileğim: 
Mevkii meıiyet.te bulunan 2279 sayı

lı kanunun üçilncü maddesi hilkmüne 
göre ~bu nfüıhadan ibaret beyannamem 
bittanum arz ve takdim kılınmıs ol
makla muktezi nin ve~ikasmın ~nei 
sabık v~ilc wrlhnac;ine mü~deJerini 
dilerim. 

16 kurusluk pul üı.ezindıe 20-5-940 ta
rih ve H. ~Barhan imza,,ı, 

T. C. 
Ticaret Vekaleti 

t Z M J R 
Mıntak.a Ticaret müdürlüğü 
Sayı Özel Eki 

Suret: ödün( para venne işlerile mq
gul olanlar;ı mahsus izin vesikası: 
Adı ve !!()yadı veya ımvan: Hur~it 

Barhan, 
Kanuni ilcıımetgnhı: Karşıya-ka Şi

mendüfer cadeetnde 00 
Ticaıi ikametgahı: Hiikümet cadde-

sinde Şükrnn oteli 55 
Tabiiyeti: Türk 
Sermaye: tki bin beş yüz Türk lirası 
Alınacak faizin en yük~elt haddi: ~ 

8,50 
Muamelenin nevileri: Şahsf imza ve 

kefaleti miiştercke ve müteı;elsileli ti
cari senetledir . 
Yukarıda ya2.Jlı Hur.şit. Barhan tara

fından ödüne para verme işlerine dair 
11 Haziran 933 Uırih ve 2279 numaralı 
kanun hiiküml<'rine göre verilen beyan
nameler tetkik olunarak muvafık görlll
me]ı:Je zil...T:i geçen bnun hükümleri ve 
beyannamesindeki şartlar dahilinde 
ödünç p:ıra verme işlerile meşgul olmak 
üzere kendi.,ine işbu izin vesikası ve
rildi. 

VALl 
Mmtaka Ticaret müdtirlUğü 

Dosyadaki nüsha gibidir. 
30 kuruşluk damga pulu üzerinde 25-

5-940 tarih ve hmir sicili ticaret ml'lJlur
luğu resmi mührü ve F . Tenik imza.c:ı 

1916 

Z AY l 
25-12-939 tarihinde Tilkilik Orta oku

lundan aldığını 248 numaralı Wdikna
meyi zayi ettim. Yenisini çıkaracatım
dan e>kisinin hükmü olmadığını bildi
ririm. 

İzmir E~rclpaşn HaL"ly caddesi No.33 
t.K. Şahman. 

1942 (1062) 

meğe salahiyetlidirler.) 
3 - Mezkur tnukaveJennmeniıı sair 

biJcümle ahkftmı kemakan bakidir. 
Merkezi İzmirde e.ski b.c;aplarda 113 

nwnaradn kain (PEHLtV AN OôLU 
H1LMi ANGIN VE MUSTAFA VE 
ADtL DEMlRA Y) Unvanlı şirket ~rilt-
leri. • ' 

PEHLiVAN OGLU HJLM1 ANGIN 
inuası 

MUSTAFA DEMtRAY. imza&ı 
ADJL DEMJRA Y. imzası 

lzmir Defterdarlığından: 
Rag~p .. Kbım Hilmi, Mu.stııfa, Adil 
De:niz.lı Noteri re.c;mi mührü ve R. Sa

racoğlu im~ı 

t~bu ıeyil nıu1lave1ename altındaki 
imzaların şa11Lc; ve hiiviyetlerini tanıdı
ğunız Pehlivanoğlu Hilıni Angın ile Adi1 
Demirayın olup bizzat yanımızda vazey
ledikle.rine şah~ı ederiz. Hnsbinm D sturak şubesin~ olan Mil1i emlak satı:o: bedeli borcundan dolayı 

haeiz edilen birinci Karantina M. tı-amvay caddesinde kiin 5H-3 eski 628 ye-
11i .. sayılı ve ~400 lira kıymetindeki evi .'•ilfı~et idare heyeti knrarile 21 gün 
muddetle m,ızayedeye ~ıkanlmıştır. Talıplerın 11 Haziran 940 Sah günü saat 
15 tc vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 21-28-5 1811 (1000) 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabık po1i3 müdürü ölü Cemilin k<iyler servisine milli emlak satış bedeli 

llorc~dan dolayı Cuııı:ıova!:l köyünde kfün 3 hektar 21 arşın 65 metre ve 
~73 lıra 20 kuru~ kıymetindeki bağı vilayet idare heyeti k&rarile 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 11 Haziran 940 Salı günü saat 15 tc viJüyet idare heyetine mü-
racaatları ;]5n olunur. 21-28-5 1812 (999) 

lzmir Defterdarlığından: 
lbralıim Eminın Bnşturak şubesine olan Milli eınltık satış bedeli borcun
~ d~lay~ O.öz.tepe. Halit Ziyn. sokağı.oda kfün 15 sayılı ve 2070 lira Juyme
ı~cki cvı vıUiyet ıdarl? hcyetı kararılc 21 giin müddetle müzayedeye çıka
:n.limştır. Taliplerin 10 Hm:ir::m 940 Pazartesi günü saat 15 te vilnyet idare 
heyetine :niiracaatları il~n olunur. 21-28-5 1813 (998) 

lzmir Defterdarlığından: 
Mnrangc,:1. Mclımedin Bnştur .. k ube int..: Milli emlfık salış bedeli borcundan 

dolayı Snllınr.e mahalle.si Şct:>re>t ok~ğında kfıin 5 taj sayılı ve 1800 lira kıy
metindeki <-' i ~ ıliıy~t .idnre heyeti hraı ile 21 gün müddetle müzayedeye çı
ltarılnııştı· falıplerm 10 H<.z.ir:m 94& Pa1.m te ·i günü saat 15 te vilayet idare 

PfİnC' ın•ır. l':ıntları •l:ln ı:lıınur. 21-28-5 1817 t995 

İşbu suret aslı gi~ir. Bin dokuz yüz 
k~!lc .!lenelli M8yıs ayının on ü~Uncü gil-
nu. 13 Mayıs 1940 

30 kurusluk damga pulu iizerinde 
13 Mayıs 1940 'tarih ve Denizli Noteri 
resmi mühür ve imzası. 

ZEYJL MUKA V'ELENAME 
DenizJi Notes-liğince resen mu.saddak 

13 Mayıs 1940 t.arihli ve 922 numaralı 
mukavelename mucibince müteşekkil, 
merkezi tzmirde ve şubesi Dinarın Boz
kurt köyünde knin (PEHUV AN Oô
LU HlLMt ANGIN VE MUSTAFA 
ADJL DEMJRA Y) unvanlı kollektif 
şirketim.izin yukarıda tarih ve numarası 
yazılı esas mukave]enamesine zeyl ol
mak üzere a~ğıdnki hususat süreka 
beyninde bilittifak tekarrür etmiştir. 
· 1 - Sözü geçen esas mukavclename

mn ikinci maddesinde miktarı yn,,ılı 
şirket sermayesinin tamamı bu kerre 
her iic serik tarafından n::ıkden konu1-
muş olduğu cihetle mezkOr esas muka
vclenamenin yedinci maddesi ile otu
zuncu mnddesi tamamen kaldırılmıştır. 

2 - Yukarıda sözü geçen mukavele
nameye sirket temsili hususunda nsağı
daki madde ilave edilmi tir: 

Miizeyyel mndde: (Şirketin gerek 
merkez ve gerek subesini alakadar ve> 
ilzam edecek her türlü muamelf t ve 
akitlC'l"de şeriklerden Hilmi Angın i](' 
Mus~fo Demiray ü.nv:ını şirketi istimal 

Şahitler: 

tzmirde doktor Hulusi bey cadde-sinde 
11-13 nııınarada mukim tüccardan Bur
durlu Tahir Erdem ve ayni mağazada 
mukim .Abbas Ergün. imzaları. 

Genel sayı. Özel sayı: 
tşbu 21-5-940 tarihli z:eyJ mukavele

name altındaki iınzalann ~lli ve hü
viyetleri ikinci sahifede isim ve adres
leri yazılı şahitforin tarif ve şehn<let.lc
riy le teayyün eden mL'rkezi tzmirde es
ki Kasaplar<la 113 numaradıı 'ktün 
(PEHLiVAN OôLU HtLMt ANGIN 
VE MUSTAFA VE ADtL DEMtRAY) 
Unvanlı şirket şerikleri PEHLtVANOG
LU HtLMl ANGIN ve AD1L DEMtR
A Y'ın olduğunu tac;dik ederim. Bin do
kuz yiiz krrk yılı Mayıs ayının yirmi bi
rinci Salı günü. 21-5-940. 

T.C. b.mir ücünci.i Noteri Süreyya 
Olcay resmi mührü Vl' im7.ası. 

Genel sayı. 15620 Öze) sayı. 21-244 
lşbu zeyil muknvele suretinin daire

de saklı 21-5-940 tarih ve 15566 genel 
sayılı a.c;lına uygun olduğu tasdik kılın
dı. Bin dokuz yüz kırk yılı Mayıs ııyı
nın yirmi ikinci Çar.şamba r.ünü. 

22-5-940 
30 kuruş &mga pulu üzerinde 22 Ma

yıs l!l40 tarih ve İzmir üçüncü noteri 
resmi miihrü ve imz:ısı. 

Harç puIJarı aslına .)a ı hrılmı hr 

194Cf 

efterdarlığın an: 
- Fevk iade vaziyet dolayısile bazı .,,ergi ve resimlere zam icraaına ve 

bzzı maddc?crin mül:elle!iyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sayılı ka
nun 2 7. 5. 940 tarihinde ne§redami tir. 

2 - Bu kanunla vergiJerwarttırılmı~ olan veyahut yeniden vergiye t&bi 
tutulan maddelerden kanunun n~ri tatihinde me,·c:utları bulunan: 

l - ithalatçılar 
il - Toptancı tacirler 
IJI - Sınai müeast-.seler 
JV - Yüz kilodan fazla kah\·e ve çay ve on tenekeden fazla benzin mev

eudu olan peraltendeciler. 
Ticardhane, mağaza, fabıika. imalathanı:, anbar ve depolanndıı. ,ube 

veya acenteleri veya komi!yoncuları nezdinde veyahut sair yerlerde mevcut 
olan maHann cin!lini, miktarını ve sikletini, pamuk, yün ve kıl mensucatta 
ayrıca bir metre murabbamın sikletini bu ilam takibeden günden itibaren 48 
saat :.ıarfında bir beyanname jle bağlı oldukları varidat idaresine bildirmeğe 
mecburdurlar. Bu beyannameleri bilumum sınai müesseseler Alsancakta 
Cümhuriyet bulvarında 190 numarada kSin muamele ve istihlak vergileri 
maliye şubem tahakkuk ~fliğine ve diğer mücsscsatı t;cariye de kaza~ ver
gisi noktasından ba~lı oldukları maliye şubeai tahakkuk ~flilderine verecek
lerdir. (Bunlardan unai mÜC!lııeseler 2 7 31 sayılı lurnun mucibince istihlak 
verr,i~ile mül:eHef bulunmıısa1ar dahi yukanda :Liluedilen şekilde beyanname 
verecekler ve bu beyannameye gerek iptidai m11dde halinde gerek mam\ı) 
halde bulunan, gerekı.e hali imalde olan eşya ve mevacldın kaffesini· ithUI 
edeceklerdir. Bunlardan kanunun neşri tarihinde hali imolde bulunan mad
deler beyannam~lere İptidai madde halindeki miktar ve eiklete göre derco
hmacakbr.) 

3 - Hu.su"'i müskir11t amiJlerile tütün ve müskirat bayileri de bu kanunun 
neşri tarihinde eUerinde bulunan tütün, ( tiinbeki ve f'nfiye dahi)) Vf' raki. 
konyak, Jikör, '8mpanya, "Yiski, ş.arap ve bira gibi inhisa1 alıındn bulunan 
maddeleri etiket fiatlerine göre cinıı, nevi ve milı:tannı bir beyanname ile bu 
ilanı talı:ip eden günden itiharen iki gün içinde ruheat ıe:rkercııini aldıldan 
inhisarlar idarC8İne bildireceklerdir. 

4 - Kibrit inhisarı i~letme ıirketi acenteleri de lurınunun neşri tarihinde 
ellerinde bulunan kibritler ile çakmak ta~larının miktannı bir beyanname 
ile bu ilanı takip eden günden itibaren 24 ııaat içjndc bulundulclan mahallin 
inh~ar ida1elerine hildirmcğe mecbu1durla1. 

5 - Beyanname ile bildirilecek maddeler, gümrük t rife numaralarile 
a~ağıda gösterilmiştir. 

A) Bf"nzin ve benzerleri (cümtiik tıırife numam!<ı 69S / B) 
R) Her nevi kahve (gümrük tarife numara~ı 208) 
C) Her nevi çay (gümrük tarife numarası 2 13) 
Ç) Ham kauçuk, her nevi lastik ayakkabı, çizme, ;o on -ve kaloşlar, ve 

bunların gütaberka, balata, ebonit ve valkonitten ve !tun'i kauçuk mamulü 
olanlan, lastik boru ve lastik.ten mamUl elektrik levazımı, cereyanı elektriki
de müstamd tel ve kablolar nakil vasıtalarına mahııua iç ve dış tekerlek las
tikleri. kauçuktan yapılmı' hazır eşya ( Gümrük tarife numaralan : 440. 
..f44, H5, 447, 448, ve 556/H) 

E) Tabaklanmış boyalı ve boyasız her nevi deriler, her nevi lc.ösele ve 
•un'i kö•ele, deriden yapılmış hazır eşva ( Ci.imrük tarife numaralan: 75, 
76, 77, 76. 79. 81, 82, 83. 84. es. 86. 87, 88, 89. 90, 9 '· 92, 93 ve 94) 

F) Her nevi pamuk iplikleri pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış ha
zır eşya (gümrük tarife numaraları: 366, 367. 368, 369, 370, 371, 372, 
373. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380. 382. 383, 384, 385. 386, 387. 
388, 389, 390, 391, 392, 393. 394, 395. 396, 397, 398. 399, 400, 401, 
..f02. 403, ..fO<t, -405, -406, 407, 408) (377 numaraya giren ve metre murah
baının sıkleti 100 gramdan yukarı olan pamuk mensucatının bildirilmeıino 
lüzum yoktur.) 

C) Her nevi yün ve kıl iplillcri, yün ve kıl men .. ucat, yünden ve kıldan 
yapıfmı~ hazır eşya, (gümrük tarife numaraları: 102. 103, 104, 106, 108/ 
A.B.109. 110. 111, 112.113. 11'4/C,Z.115, 116,117,118,119,120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126) (106 numaranın B vt" C pozisyonlarına gi· 
ren yün menııucattan eni 1-40 santimden .,ağı olmıyan ve bir metrt-.sinin fab
rikada toptan aatış liati, metre murabbaı 600 gram lı:adar olanlarda 220 ve 600 
gramdan fazla olanlarda 2-40 kuruşu geçmjyenlerin bildirilmesin~ liizıım 
yoktur.) 

H) Bükülmem~ ham ipelc (Sun'i ve tabii) her nevi İpek ipliklNi (Tura 
halinde, müfredat üzere satılabilecek halde veya <ıaİr her nevi şekillerde ıun't 
ve tabii) sun'i ve tabii İpt"k mensucat ile ıun'i veya tabii İpekten hıızır eşya 
(gümtiik tarife numaraları: 129, 131, 132, 133. 13-4, 135. 136. 137. 138. 
139. 1-42, 141. 1'44, 1.ıf.S, 146, 147, 149, 150) 

l) Baharatt n kara ve beyaz biber, yeni bahar. unccfi1, knranfil, tarc;in, 
ve hm;in çiçeği (döğiilmü~, döğülmemiş} (gümrük tarife numaraları: '236. 
239) 

J) Ter kip yolu ile elde edilen, plastik maddeler ve bunların mamulatı, 
bunlar .eUüloit, galalit, bagalit ıun'i reçine gibi mııddelcrdir. Bunltmn ham, 
külçe, levha, çubuk yaprak, şerit halinde olanları, Üzerleri cilalı, sırlı, knbart· 
malı ... ilah gibi .. atıhları çal~ılnwıı olanları ve bunlardan mamul tarak, bas
ton ve şemsiye haflık:ları, sigara ağızlığı, tabakası, tesbjh, f'leltrik mücerrid
lt"ri ve emsali maddelt:r vergiye tabidir. (Gümrük tari(e numaraeı: 281) 

K) Mobilyacılıkta müstamel kaplamalık ağaç (yaprak, ve erit halinde, 
kalınlığa 6 milimetreye le.adar olanlar cilalı, boyalı, resimli olanlar dahil) 
parke tahtaaı ve 1tontrplalca tahtalar (cilalı, boyalı kakmalı ve resimli olan
lar dahil) (gümrük tarife numaraları: 285, 286) 

L) Abajur kağıdı, kopya ve yazı çoğaltma kağıtlan, um kağıdı, einek 
kAğıdı, turnosol kağıdı ve ıair miyar kağıtları, yağlı. parafinli, mumlu cliqe
rinli, zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albominli, kollodyonlu ve emsali Uğıt
lar, dıvar Uğıdı Vt" mukavvaları ve tcridi ve ~air kaplamalık kağıtlar, kağıt 
ve mukavvadan mamul e~ya (gümrük tarHe numaraları: 32f>, HO, 333. 3H. 
338, 362. 363) 

M) Keten, ltendir, manili. ltendrri, jüt ve aair iplik imalin<'! veya dokuma
ya elverişli nebati maddelerden mamul ve makara, (ile yumak. zivana ve 
eaire 1JekiUerinde müfredat Ü7.ere eatılabilecelı:. hale r.etirilmiş iplikler (kasarlı, 
kasar .. ız, boyalı olanlar da dahil) sicim, İp, halat• (katranlı, boyalı. madeni 
tellerle mürettep olanlar da dahil) paspu, her nevi keten mensucat (örme 
kumaolar da dahil) dantela, yapı~hrma, işlemeler ve işlem~li harçlar ve şe· 
ritler, püskül, düğme, saçak, kordon, işlemeli olmıyan şerit ve harçlar gibi 
fentçİ Ve kaynah<:ı e»-ası, keten, kendir -ve ;o1aireden mamul hazır eşya (güm
rük tarife numaraları: 413, 414, 420, 421. 422. 423, 426. 427. 428, 43'4. 
435) 

O) Yere ııcrmeğe mahsu"' linoleom, kaptolikan mu ambaları, dıv<lT, nf 
ıofra ve mobilye örtmeğe ve kaplamoğa mahsus mu°Şambalar, muşambadan 
mamul hazır e,ya (~ümrük tarife numaraları: 452, 453, -455) 

P) Çini "Ye porselendf'n döşemelik tuğla, banyo ve kurna, lavabo, ördek, 
abdeshane takımları, havan, .kap,-.oJ, soba ve alc .. amı, her nevi topraktan !U 

ıüzgec:i ve aksamı, çini ve porselenden sofra, tuvalet takımları, ııalon eşyası. 
heykel, çiçeklik ve çiçek ve ıair mamulat, çini ve porselenden elektrik ilet· 
leri ve aluıamı (cümrük tarife numaraları: -463, 484, 485, 466, 467, 488, 
-490) 

R) Şlşe, damacana, kavanoz, ayna ve mağaza camları, otomobil ve aai
reye mal.~us emniyet camları, ayna, fotoğraf camı, camdan lamba karpuzu 
ve abajurları, elektrik ampulleri, eaat camları ve saat tertibatını haiz eair il&t 
camları, ~dan, mineden ve C3mla§hrılmı~ porselenden düğme, boncuk, 
aiğaıa ağızlığı, bilezik, küpe, teebih, yüzük ve sair eşya ıofra, tuvalet, salon 
ve yazıhane için camdan marnul ~ya (gümrük tarife numaraları: 494, '498, 
499, 500. 501, 503, 505, 507, 510, 511. 512, 515) 

6 - Müddeti içinde beyanname vermİyen veyahut mevcutlarını noluan 
bildirenlerden beyannamesini vermedikleri veya nolı:l!an bildirdikleri mad
delerin vergi.i beş 'kat lazlasile tahsil edilecektir. 

Madde 7 - Kanunun birinci muvakkat maddesinde ithalatçı, toptancı ve 
9mai müesseselerle, çay, kahve '\le benzin için perakendecilerjn beyanname 
verme müd<:leti ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren kırk 11ekiz aaat 
olarak tayin edilmiş bulunduğundan hu müddet ilanın yapıldığı günü takip 
eden günün mesai saatinden baılamak üz,.re üçüncü günü sabahı me,ai •aa• 
tinde bitecektir. 

Kezalik kibrit şirketi acenteleri için de yirmi dört ııaatlil: mühlet tayin edil
miş olduğundnn bu cihet te i1Anı takip eden günün mesai uoıtinde bn,lıyarali 
daha ertesi gün sabahı mesai ııaatinde bitecektir. 

inhisar bayileri ile müskirat Amilleri için miiddet j)anı takip eden günden 
itibaren iki gün olarak tnyin edilmiş olduğundan bu müddet ilanın yapıldığJ 
günü takihcden ~ün mesai saatind,. başlıynrak ikinci gün ak,amı mt"9Bİ saa• 
tinde bitecektir. 

Alak:ıdarlaıc::n bilinmek Ü7ere ilan olunur. 
1947 (1054) 

lzmir Defterdarlığından: 
Musa oğlu MuhaıTeınin &şturak şubesine Milli emlak satış bedeli bol'

cundan dol::ıyı birinci Karnııtino mahallesi tramvay caddesinde kfün 628 sa
yılı ve 4000 lira kıymetindc?ti evi vilayet idare hf'ycti kararile 21 gün müd
detle müzayedeye çıknrılmıMır. . . . 



28 MAYIS SAL 1 

Izmir Defterdarlığından: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Devlet Demir Y ollarindan ~ 
Satıı 
No. 

Muhammen 
Lira K. 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

513 2. ci Tepecik M. 1159 Zeytinlik 1. ci sokak 29,68 M. M. 12 taj 
Benzin alınacak 

D. D. Y. SEKİZİNCt İŞLETME KOMİSYONUNDAN : No. lu arsa. 
514 2. ci Tepecik M. 1153 Cevizli so. l l l.95M.M. 54 tajlı arsa 
SiS c c c 1155 Sevgi c 104,12 c 34 c c 
516 c c c 1160 Be,aret c 5 7,42 c 46 < « 
51 7 c c c 11 72 Zeytinlik2.ci « 7 3,62 c 1 « « 

14 94 
55 97 
78 09 
22 99 
14 72 
17 52 

İdaremiz ihtiyacı için on beş bin kilo mukabili yirmi bin dört yüz litre ben
zin 3/ 6/ 940 pazartesi günU saat 11 de Al~ancakla işletme binasında komisyo
numuzca açık eksiltme usulüyle mübayaa edilecektir. Muhammen bedel Uç 
bin sekiz yüz seksen altı lira yirmi kuruştur. 

İsteklilerin iki yüz doksan bir lira kırk yedi kuruşluk mu\'akkat teminat 
makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 

5 18 c c c il 76 c 1. ci c il 4,80 « 82 « c 
519 c c c 1160 Beşaret Ç. c 16,36 c 58 c c 
520 c c c l 176Zeytinlik l .ci c 52,25 « 78 c c 
521 c c « 1172 c 2. ci c 58,06 « 5 c c 

Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir .. 
17 - 21 - 25 - 28 

522 c c c c « 2.ci c 48,97 • 29 • • 
523 c c c H76 c l.ci c 149,14 « 86 c c 

5 34 
10 45 
il 61 
7 35 

37 28 
9 64 

31 62 
60 50 
78 10 
30 65 
46 61 
il 96 
45 .52 
41 13 

Demir ve denizyollarında muteber 
524 c c c 1173 c 2.ci • 64,24 ıı 47 • « 
525 c c c 1146 Aru çıkmaz c 63,24 c 13 c c müşterek biletler 
5 26 c < c 1146 < c c ' ı>.' ' • 1 ' • • 
s21 c c c c c > c 173.56 c ıs c c 
528 < c c c c > • 76,62 " 17 • c 
529 c c c c c > c 77,68 < 10 c c 
530 c c c c c > c 29,90 • 26 • • 

1. 6. 940 tarihinden itibaren bandırma yolu ile lstanbuldan, Bahltesfr, So
ma, Akhisar, Manisa, Menemen ve lzmir istasyonlarına veya bu istasyonlardan 
lstanbula seyahat edecek. yolculara demir ve deniz yollarında muteber mÜf· 
terek gidi, ve gidi, - dönüt biletleri aa tılacaktır. 

Fazla tafsilat için mezkur istasyonlara ve deniz yollarının lıtılnbul ve lzmir 5 31 c c c « « > c 91,04 c 18 « c 
5 32 c « c c c > • 91,40 • 30 c c acentelerine müracaat edilmelidir. 2527-1920 ( 106t) 
646 Bornova germen soblc 1 62 M. M. 6 No. tajlı arsa. 286 00 

icar 

61 Darağaç Mızraklı sokak 7 numaralı depo (sendik icar) 120 PO lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin adı ve soyadı 
Ticaretgah adresi 
Sanat veya mesleği 
Verıtinin nev'i 

Savervo ve Pol Akotoya 
Maltızlarda 
Kutu fabrikası sahibi 
Muamele 
936 ve 937 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça emvalin ican peşin para 
ile ve açık arttırma usulile 22/5/940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle mü
zayedeye konulmuıtur. ihaleleri 6/6/940 tarihinde perşembe günü saat 14 
te milli emlak müdürlüğünde yapJacalttır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden yüzde 7, 5 depozito akçe9İ yatırarak yevmi mezkurda M. Emlak 
müdürlüğünde toplanacak sat~ k"mi~yonuna müracaatları ilan olunur. 

lzmir Defterdarlıiından: 
T aallulı: ettiği yıllar 
Vergi miktarı 2642,30 aslı 2642,30 zammı 2642.30 

yekun 5284,60 
ihharnarr.enin 3/ 86 
Tarih No. 9 36/ I 7 Mehmet 1''ai1rin Basmahane şubesine milli emıak satış bedeli borcundan 

dolayı İsm.etpaşa mahallesi ikinci Sakarya sokağında kfıin 9 sayılı 640 lira kıy
metindeki evi villyet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çı
kanlmıştır. Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare 

Yukarıqa isim ve un,·anile ticaretgah adreşi yazılı mükdlef namına tarh ve 
ta1'1'kkuk ettirilen vergi miktarı gösterilmiştir. 

heyetine mtiracaatlan i!an olunur. 21-2~5 1818 (1002) 

lzmir Defterdarlığından; 

Bu mükellefin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulunduğu teııbit edileme· 
miş olması hasebile ilan tarihini takip eden günden itibaren mezkur vergiye 
JO .ıriin içinde itiraz hakkı olduğu 3692 sayJı kanunun 1 O uncu maddesine 
i~tinade~ tebliğ makamına kaim olmak i.izere ilan olunur. 

1936 ( 1058) 
Polis ·komised Ziya kw İcli.lin ~1urak şubesine olan Milli emlak salış 

bedeli borcundan dolayı Göztepe M. Yeşilizmir sokağında kain 23 taj sayılı 
ve 1440 lira kıymetindeki e\'İ vilayet idare heyeti karariJe 21 gün müddetle 
müzayedeye c;;ıkanlnuştır. Taliplerin 11 Hm~iran 940 Salı gi.inü saat 15 te vi-
liyet idare heyetine müraca:-.tları füm olunur. 21-28-5 1810 (1001) 

Kapalı Ye açsk eksiltme ile memleket hastanesine muhtelif erzak alrnacak 

l'Zmİr Vakıflar müdürlüğün
den: 

Emlilc 

Manisa V aliliiinden: 
Seneliği Cinsi 
Lira No. Mevkii C. M. N. 

· Muhammen Muvakkat 4 70 Dük Un 102 Anafartalar 182 
Sıra 
No. 

kıymeti Tutan teminatı .50 Depo 46 Gön hanı 183 
Nev"i Azami Asgari K. S. Lira K. Lira K. 40 26 dö. tarla Bili. Balcova yıtnıldık 265 

240 Ev, . 41 Haftani sokak '395 
1 Koyun veya kuzu eti 1 3000 12000 4S 5850 4 38 75 2 2 1 Dükle.an 400 Hal bina!lı 400 
2 Has ekmek 23000 22000 lO 50 2415 181 15 180 Dükle.An 412 Hal bina!lı 412/432 
3 Süt 13000 12000 10 1300 97 50 
4 Yogurt . 12000 11000 15 1800 135 00 

Yukanda adreslen yazılı altarat.a açık arttırma müddeti içinde talip çıkmadı
ğından müzayedesi Üç . gÜn müdddle temdit edilmi"tir. 

ihalesi 31. 5. 940 cuma günü saat 10 dadır. Taliplerin Vakıflar idaresine 
müracaatlan. 1941 ( 1-05 7) 

5 Birinci nevi tosya pirinci 2500 2000 35 875 65 6S 
6 Toz şeJcer 3000 2500 37 50 1125 84 40 
7 Kuru fasulya 1500 1000 22 SO 337 25 3S 

. 
8 E.katra ekstra maltama 1000 900 30 300 22 SO 
9 Ebtra ekstra tel şehriy~ 800 700 30 240 18 00 

1 O Çama~ır sodası 900 800 8 72 S 40 
11 Ekstra ekstra pirinç unu 200 150 30 60 4 5 O 
12 Sebze ve meyve 'muhtelif 1 S03 112 80 

Devi.et lleoizyolları işletıne U. müdür
lüğünde~: 

1 - Manisa memleltct hastanesi için cın ı, · azami ve· asgari miktar, muham
men kıymet ve aumi miktar ÜZ~rinden tutıın v" muvakkat teminatı yukanda 
yazılı muhtelif malzemenin ·2 ifa 12 sıra: numarasında yazılı olanlar ac;ık eksih
me auretile 13. 6. 940 tarihine müsadif perşembe günü saat on buçuğa ve bir 
ıırra numarasında yazılı kotun veya leuzu eti kapalı zarf · usulilı; 1 3. 6. 940 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 1 1 e kadar müddetle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - ldaremiı.in 1 Haziran 940 tarihinden Mayıs 941 gayesine kadar biı 
aenc müddetle yapbracağı takriben -430000 ton kömürün yükleme ve bo
p,hma ve aktarma işleri kapalı :zarf usulile eksiltmeye konmuşttır. 

2 - Ete ait kapalı zarf ile münakasa· evrakının 2490 !layılı kanunun 32 inci 
maddesine tevfikan hazırlanarak saat ona kadar vilayet daimi encümeni riya
setine verilmesi. Ve açık eksiltmeğe girmek istiyenlerin de muvakkat teminata 
ait makbuTlarile muayyen müddetten evvel encümene gelmeleri ilan olunur. 

ı 9 r 2 ·· c ı 064 > 

lzmir Defterdarlığından: 

2 - Muhammen bedel dolsan bir hm üç yÜ7 yetmiş beş liradır. 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 940 tarihine mÜ!i!adif perc:embe günü saat 1 S te 

alım satım komisyonunda yapılaCAktır. Muvakkat teminatı S8 l 8 lira 7S 
kunıştur. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyondan parasız olarak alınır. 
5 - lstddilerin 2490 sayılı ltanunda yazı.Jı vesaiklerle bu i~ ait teklif 

mektuplarını tAyin olunan günde saat 14 e kadar komisyon Tei"liğine makbuz 
mukabilinde vermeleri l&zırndır. 

14, 18, 20. 26 l 69S (932) 

Şubesi Cilt No. Varak No.. Tarlı No. İsmi Yaptığı 4 Mahalle 'e sokak No. İş müddeti Matrahı 

Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni$. 

Yeni Ş. 

Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeol $. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni S. 
Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni $. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni S. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni$. 
Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni$. 

1 
1 
2 

2 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
2 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 

2 
2 
2 
l 

22 
19 
22 

2 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
s 
5 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 

49 
50 
2 
3 

48 
31 
38 
44 
45 
49 

2 

29 

30 
31 
32 
33 
5 
fı 

10 
17 
11 
42 
45 
6.1 
'13 
81 
45 
49 
27 
26 

3 
72 
3 
4 

51 
11 

5 
73 
73 
28 
31 

' 2 
l 

45 
42 
76 
49 
48 
47 
ll 
55 

64 
G6 

195 
195 
~ 

367 
368 
426 
429 
460 
486 

28 

Gl 
70 
86 

172 
88S 
835 
933 
990 

1697 
71G 
860 

1412 
243 

1&74 
1082/1 

16'.!3 
286 

1372 
1372 
929 

1269 
1364 
291 

1475 
1399 
562 
580 
580 

1111 
775 
595 
584 
228 
205 
685 
279 
274 
274 
104 
378 

Hasan Fcluni Marangoz Mesudiye Mesudiye ca. 
Mustafa O. Melunet Ali Kömürcü Mesudıye Mesudiye ca. 
Salih oğlu Hasan Berber Mesudiye Bornova ca. 
Salih oğlu Hasan Berber Mesudiye Bornova ca. 
Hüseyin Avni Kömürcü Mesudiye Mesudive ca. 
Cemal ve Emin Gramofon ve hurdavat Ahmet ağa Mutaflar 
Mustafa Komisyoncu Ahmet ağa Mutaflar 
Mchınet oğlu Abdullah Manav Ahmet Ağa Mutaflaı· 
Rifat O. Mehmet Sebzeci Ahmet ağa Mutaflar 
Hayrullah Güııdoğdu Kahveci Alınıet ağa Mutaflar 
İbrahim O. Mustafa Kundura ve Ahmet • ğa Şekerciler 

terlikçi 
Ahmet Usta Kunduracı Hasan Hoca Ütücüler 

17 
23 

112 
112 

21 
31 
33 
42 
48 

104/1 
33 

7/ 29 

Habip O. Mchiııt:t Berber Hasan Hoca Ütiicüler 32 
Arap Ahmet O. I<'uat Manuıgoz Hasan Hoetı Palaııc.ılar .. 16 
Haham ballı Abuaf Şişe deposu Hasan Hoca Falancılar 26 
Ali O. Kadir Marangoz Hasan Hol'a Palancılar 31 
İrı.et O. Mehmet Börekçi asan Hoca Kantarcılar 50 
İzzet O. Mehmel Börekçi usan Hoca Kantarcılar 50 
Muiz Kermono Terzi Hasan Hoca Kuzuoğlu 23/19 
Süleyman Deınir hurdavat asan Hoca Kuzuoğlu 55/2 
Muiz O. Avram ·sandalyeci Hasan Hoca İsmetpaşa 20 
Mehmet O. Süleyman Manav Hasan HoCll Ali paşa 139 
Ramazan O. Muhittin Berber Hasan Hoca Kolancılar 45 
Muzaffer Sadri 'l'üccar ve komisyoncu Hasan Hoca Yol Bedesten 45/.5 
Recep O. FcvLi Kırtasiyeci asan Hoca Kilimciler 36 
Ahmet ve Kadir Marangoz Hasan Hoca Hacı bey 17 
Mehmet O. Ferit Eskici Hasan Hos:ı Osmaniye 6 
lsmail, Mustafa ve Mehmet kunduracı ascın Hoca İsmetpa*a 7 
Mehmel Ali Hurdavatçı Hasan Hoca Hurdavatc;;ılar 5 
Mustafa Şükrü Peynirci Ahmet ağa Ko1ancılal' 32 
Mustafa Şükrü Peynirci Ahmet ağa Kolancılar 32 
Mehmet Ali Komisyoncu Ahmet ağa Keten 17/3 
Rifat O. Hüseyin Kunduracı Ahmet ağa Çerçi oğlu 14/4 
Ömer O. Hüseyin Süpürgeci Ahmet ağa Kolan<:tlar 16 
Hasan O. Bekir Kahveci Ahmet ağa Taşçılar 37 
Osman O. Osman Ardiyeci Ahmet ağa Kardiçalı han 7 
Ahmet O. Osman Kahveci Ahmet ağa Meyveler 5/1 
!· Kohen Gaz ve makine yağı Ahmet ağa Çankırı 4 
~· KobPn Gaz ve mılkfue yağı Ahmet ağa Çankırı 4 
1. KOhen Gaz ve makine yağı Ahmet ağa Çan1un 4 
1. Kohen Gaz ve makine yağı Hasan Hoca Osmaniye 28 
Hasan O. Rifat Sobacı Ahmet ağa Yorgancılar 16 
Fe\"Zİ lşıkman Komisyon ticaret '.Ahmet ağa Çankın 14 
Yusuf Karaoğlu Yağ ve peynirci Ahmet ağa Çankırı 12 
Mustafa O. Hasan Yorgancı Ahmet ağa Mürabıt 29/89 
Hüseyin Marangoz Ahmet ağa Bakır bedesten 29/69 
Hasan O. Rıfat Sobacı Ahmet ağa Bakır Bedesten 21/4 
Lütfiye Berber Ahmet Ağa Taşçılar 13 
İbrahim O. Şükrü Köfteci Ahmet ağa Taşçıl.4r 3 
Hasan Hüseyin Peynir ve ekmek Ahmet ağa Taşçılar 3 
Hamdi Tuhafiye \'e hurda\·at Ahmet ağa Kemeraltı 293 
Hüseyin O. Mehmet Kunduracı Ahmet ağa Mutaflar 49/2 

· • ılı mükellefler namına muhtelif •ıltar icin tarho]unan ver ile 

1/1/ 935 - 3/ 6/ 935 
1/ 1/ 35 - 1/12/ 935 
1/ 1/ 935 - 31/ 12/ 935 
111/ 937 - 25/ 1/ 937 
!ı35 takvim yılı 
ı ııı n35 - 14/10/~35 

, İkmalcn 
İkmalNı 

111/ !'138 - 1/4/9:U~ 
1/1/ !J38 - 1/ 4/ 938 
l/1/ ~38 - l / 2/ 938 

1/ 1/ !l37 - l / 2/ 9:J7 
1/ 1/ 936 - 31/12/ 936 
1 / 1)936 - l / 8/ 936 
1/1/938 - 31/1/938 
1935 Takvim yılı 
18/ 1/ 936 - 31/3/936 
1/ 119:36 - 31/12/~36 
l / 1/937 - 15/ 1/ 937 
1/1/935 - 25/6(935 
1/1/935 - 15/4,'935 
1/1/ 936 - 15/7/ 936 
1/ 1/ 936 - 28/ 5/ 936 
30/6/936 - 12/ 12/936 
10/1/936 - 1/12/9~1) 
8/1/936 - 25/11/9~6 
10/ 2/937 - 10/ 4/937 
16/1/9~6 - 118/936 
1/ 1 /937 - 1 / 6/937 
12121936 - 131219;:1 

İkmalen 
İkmal en 

1/10/936 - 30/11/936 
1/1/936 - 1/3/936 
1/1/936 - l/5/936 
1/1/936 - 1/6/9:\6 
18/8/936 - 31/12/93' 
1/1/936 - 10/8/93~ 
1/1/935 - 31/8/935 
1/9/935 - 31/12/935 
1/1/936 - 28/3/936 
28/3/936 - 28/9/936 
1/1/936 - 15/ 6/ 93G 
1/ 11937 - 1/3/ 937 
l/1/938 - 1/ 6. 938 
1/11936 - 31 / 12/ 936 
1/1/936 - 1/101936 
18/121936 - 31/ 12/936 
10/ 4/ 936 - 1/ 12 936 
2514/ 936 - 2 8 936 
1/ 1/936 - 25/ 4 936 
1/4/936 - 15/8 936 
1/1/936 - 31/12/936 

72 00 
20 00 

100 00 
100 00 

120 00 

100 00 
100 00 
125 00 

12 00 

100 00 
60 00 

250 00 
50 00 
r.o oo 
60 00 

200 00 
450 00 
250 00 
200 00 
25 00 

. 80 00 
300 00 
40 00 
60 00 

150 00 
200 00 

170 00 
24 00 

150 00 
120 00 

1000 00 
82 00 

150 00 
120 00 
120 00 
30 00 

126 00 
120 00 
200 00 
30 00 
35 00 
30 00 
40 00 

150 00 
150 00 
350 00 
12 50 

w. F. Henry Van der Zee 
Veşöreklsı 
--*---

AMERİCAN EXPOBT LINEs INC. 
NEVYORK İÇİN 
EXCHANGE ,·apuru 15 hazirana doğ

nı bekleniyor .. 
D. T. R. T. - BUDl\PEST 

BUDAIT.)TF İÇİN 
KASSA Mot. 5 Hazirana doğru bek

leniyor. 
SZEGED motörii 15 hazirana doğru 

bekleniyor. 
SERVİCE MARlTllWE ROUMAİN 

BUCAREST 
GALAS VE KÖS'l'ENCE İÇİN 
OİTUZ vapuru 20 hazirana doğru 

bekleniyor. 
Vapurlann isim ve tarihleri bakkmchı 

hiç bir taahhüt almmu. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nu-

lunlardaki d~tiJikliklerden acenta m.
sullyet kabul etme&. 

Daha fazla tafailıt lçln ATATtJIUt 
caddesi 148 No.da W. f'. Henry Van Der 
Zee •e Şm. V • pur acentahlın!' mtır.ca
at edJlmest rlea olunur. 

~-- - ·- ---""! - •_"!.._ .. ~___,,_ 
--- ~ - - - . . 

SPERCO VAP UR 
ACEHTASI 

CİLİCİA Va 
mayıs sonlarına d 

A
. M ,~ ~1

:::~~~ivı~ u_ manlarma ha~ 

D~IATI_( . ~~~~~ .. ;~ 
WtRtll4' ı beklenmek.te olup 

tanbul, Pıre, N 
CenO\·a limanlarına hareket edece 
QUİRİNALE vapuru 7-6-940 

de beklenmekte olup Venedik, Tri 
Ancona limanlanna hareket ed 

NOT - B\ltOn bu vapurlar Tri 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi A 
rHra limanlarına h .. ı·eket eden İTAJ 
ANONİM seyrisefain şirketinin ve 1. 
ka ve Bindistana hareket eden 1Ld 
TRİYF.STİNO anonim seyri.!efain 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle na•ltm 

hareket tarihlerinin katı olmadıtmı 
bunların hiç bir ihbara lflzum 

TEi.DON : ztf'J /Ztll nn değişebilir olduğunu ve bu husw 
--------------- dolayı acenteye bir mesuliyet tere 

IZMlR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Parklarda kullanılmak üzere yüz 

adet kanape satın alınmaSt fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile acık ek.c:iltmeye konulmuştur. 
Kesif bedeli 1000 lira muvakkat temina
tı 75 liradır. Taliplerin teminatı le: Ban
kasına yatırarak malcbuzlarile ihale. ta
rihi olan 3. 6. 9.ıO PazartP-Si günü saat 
16 da en<'ümene müracaatleri. 

2 - Yerinde monte edilmek sartile 
Mr adet sabit t>tüv ve tererruatının sa
tın alınması, yazı jc;Jeri mUdürlül!ünde
kl şartnamesi vechile açık ekc:iltmt>ve 
konulmustur. MuhammMl bedeli 1700 li
ra muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruş
tur. Taliplerin teminatını f Bankasına 
vatırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
3. 6. 940 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatleri. 

3 - Otohiislere 24 adet 32XG 1/ 2, 
4 adet 900X20 dıs lastik !'alın alınması, 
vazı isleri mücWrlü~ündekl sartnamesi 
vechile açık ekc:iltmeve konulmustıır. 
Muhamml"tl bedP1i 4960 lira muvaklcat 
teminatı 372 liradır. T~liplerin teminatı 
ls Bankac:ına y:ıtırarak makbu7.larile 
ihale tarihi olan 3. 6. 940 Pazartesi ~ü
nü saat 16 ela Pnciimene müracaatl<•ri. 

17 22 28 2 1761 (!'161) 

Otobü~ :ıtelyesine ores makinesile 
Pileyt ve V. yatağı aletleri satın alın
ması işine talin cıkmad.ıj!ından ya:D is
leri müdürlüi?ündeki şartnamesi veçhi
le bir av müddf!tle P37.arlığa bn:akılmıs
tır. Taliplerin 29-5-940 carşamba gi.inü 
saat 16 ya kadar haftanın Pazarte..;;i, 
Çarşamba ve Cuma günleri encümene 
müracaatları . 

11-17-22-28 1667 {917) 

17.MJR stctr,t TtCARET MF..MUR
LUôUNDAN: 

Moiz Saban t icaret unvanile tzmirde 
Mimar Kemalettin caddesinde 40 nu
maralı m.,~azanın üst katırda k.'lzmir 
ticarelile iştigal edE'n Moiz Sabanın i~
bu ticaret unvanı Ticaret kanunu hü
kiiınlerine göre si~ilin 2757 numarasına 
kayt ve tescil edildiği iliin olunur. 

1943 

Kazanç Buhran Misil ve Z. Ce7.a 

9 05 
4 57 

35 00 
2 97 

42 31 
30 26 

7 53 
3 45 
3 10 

3 91 

20 33 
1 53 

75 00 
3 83 

15 00 
61 

43 15 
78 78 
33 86 
20 42 

4. 11 
28 54 

us- 50 
2 00 
8 13 

18 75 
61 69 

:;7 
10 25 
9 92 
1 20 

19 11 
17 50 
97 22 
16 74 
45 00 
18 00 
31 26 

l 81 
o 91 
7 00 
o 59 

8 46 
5 06 

l 51 
o f.!) 
o 62 

o 78 

" 07 o 31 
15 00 

() 78 
l 

12 
8 ro 

15 75 
7 79 
4 os 

95 
6 r.s 

23 70 
52 

1 8"l 
4 31 

13 54 
07 

l 98 
28 

4 41 
4 03 

19 44 
3 85 

10 35 
3 60 

75 
ı !)8 

285 
ı 5S 
7 45 
1 73 
ı 81 

08 
2 06 
2 33 
2 28 

1 63 
o 82 

o ŞJ 
2 51 

7 87 
3 37 
l 36 
o 62 

O OG 

3 6G . 
o 28 

o 70 

11 
7 77 

5 08 

o 62 
4 28 

60 
1 22 
2 81 

ıs 
2 8S 
2 63 

2 51 
6 75 

.t5 
1 42 
2 56 
1 44 
6 70 
113 
118 

os 
1 34 
l 52 
1 49 

etmiyeceğinl muhterem yUkl~ 
kayıt ve isaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsillt için Cümhurt 
caddesinde FRA TELLl SPERCO 
acentesine mOracaat edilmesi .. 

TELEFON : !004 - Z905 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER YE 

ŞUREKASJ L'I' 

ATATÜRK CADDESİ Rees bioaG 
TELEFON~ 2443 . 

Londra ve Liverpol batlan ~ 
piyasanın ihtiyacına göre npurle 
n.mız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL -·-UMUMİ DENiZ ACENTALl(U LT 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTO 
LOVCEN vapuru 30 nisanda Köst• 

ce ve Vama için hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 m:ıyısta K" 

(.eden gelip 9 Mayıst& saat 12 de Hay 
Pire, Durazzo ve Triyeste için ıı.; 
ket edecektir. Yolcu ve yük kabul ec 
Cl·ktir . 
GOULAf\.'DRİS BROTHERS (Del 

LTD.PlRAEUS 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pin 
Nevyork tıatb: Pireden hareket tar 

11 MAYIS 1940 ' 
Yolcu ve yilk kabul etmektedir. 
Gerek vapurlarm muvasalat 

ge~k vapur lsimlerl ve navlunla.n bi 
kında acenta bir teahhUt altına ~ 
t>ahı far.la tabillt almak için B 
Kordonda 152 awnarada • UMDAl 
umumi denlz AcMttalıtı Ud. mD.nıa 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 407! MUdUrlpt 
Telefon : !171 Acenta 

Yekun 

12 49 l iım ihbarnnme 
6 30 l inci ihhn.rname 

42 00 1 inci ihbarname 
3 09 1 iııci ihbarname 
2 51 1 inci ihbarname 

50 77 l inci ihbarname 
43 19 l inci ib barname 

3 37 1 inci ihban\ame 
10 40 1 inci ihbanıame 

4 76 1 inci ihbarname 

3 72 1 inci ihbamaırır 

4 75 1 inci ihbarname 
28 06 1 ind ihbarname 
2 12 1 inci ihbarname 

90 00 1 inci ihbarname 
4 57 1 inci ihbarname 

18 00 1 inci ihbarname 
84 1 inci ihbarname 

59 55 1 iuci ihbarname 
94 53 1 inci ihbarname 
4ô 73 1 inci ihbarname 
24 50 1 inci ihbarname 

5 68 1 inci ihbarname 
39 38 1 inci ihbanı.a.me 

142 20 1 inci ihbarname 
3 12 1 inci ihbaruame 

11 22 l inci ilıbamame 
25 87 1 inci ihlxmıame 
ın 23 1 inc~i ihbarname · 

44 1 inci ihbarname 
l4 37 1 ind ihbarname 
11 90 1 inci ihbamame 

1 66 1 inci ihbarname 
26 46 1 inci ihbarname 
24 16 l inci ihbarname 

116 66 1 inci ihbamanıe 
23 10 1 inci ihbarname 
62 10 1 inci ihbarname 
?l 60 1 inci ihharname-
4 50 1 inci ihbarname 

10 90 l inci ihbarname 
19 65 l inci ihbarname 
10 11 l inci ihbarname 
51 38 1 inci ihbarname 
10 36 1 inci ihbarname 
10 87 1 inci ihbarname 

41 1 inci ihbanıaıne 
12 35 1 inci ihbarname 
13 96 1 inci ihbarname 
13 67 l inci ihbarname 
70 20 1 inci ihbarname 

7 90 
14 24 

7 76 
37 2.1 

7 50 
7 88 

33 
8 95 

10 11 
9 90 

58 50 
3 75 

11 70 
86 56 .. 5 17 l inci ihbarname 



Roman yada endişeler birden arttı 
Demir Muhafızların ihaneti 

Romanyaya gelen Alman 
rında silahlar, tanklar var 
lavya, lsviçre ve Tunusta 

vapurla
- Yugos
tedbirler 

~~~~~~~~~~~.~ 

Paris 27 (ö.R) - Romanyada
ki endifeler devam ediyor. 

MiJli birlik makaadiyle sabık de
mir muhafızlar teşkili.tiyle yapılmıt 
olan anlaıma yeniden bozulmuştur. 
Demir muhafızlardan bazılannm 
Almanya ile çok şüpheli münasebet
ler idamesine devam ettikleri ke§f
edilmiş ve bir çok suikastler mey
.dana çıkarılmıştır. Ezcümle Roman
yaya gelen Alman vapurlarının ha
muleleri arasında infilak maddeleri
nin, ailihlann ve hatta tankların giz
lenmiş olması nazan dikkati celbet
mİ§tİr. 

YUGOSLAVYA HAZIR 
Belgrat -27 (Ö.R) - Yugoslavya her 

ihtimalc karşı hazırdır. Eko dö Belgrat 
gnzelesinde Yugoslavya harp akademisi 
:reis muavini general Stefonoviç bir ma
.kale inde şunları yazıyor: Balkan yarım 

adasındaki Slavlar daima vatan hizme
tindedir. Balkanlar hususi bir ülkedir. 
Teşkilatının da hususi olması uırureti 
vardır. 25 sene evvel biı. bu teşkilat ile 
zaferi kazandık. Gerçe maddi bakımdan 
büyük garp devletlerinden uzak bulu
nuyoruz. Fakat Balkanlarda önde giden 
milletiz. Bu bakımdan 1914 senesinde 
ne isek yine oyuz. Ve maddi bakımdan 
da çok terakki ettik. Bizim şahsım1zı va
tana feda etmek nzmimiz ve 1914 teki 
maneviyabmız aynıdır. Eugün de aynı 
~eyi yapabilir ve en katı gi.inleri itimatla 
karşılıya biliriz. 

iSVlÇREDE YENİ TEDBlRLER 
Bern 27 (A.A) - Uri kantonu maka

matı . hu mıntnkndaki biiliin hudut iş::. 
retlerile mıntaka hakkında coğrafi ma
lumat itasına yarıyan biitiin alametleri 
kaldırmağa karar vermiştir. 

Bern 27 (A.A) - İsviçre sosyalist 
partisi idare komitesinin işçi sınıfına 
hitaben neşrettiği beyannrunede ezelim-

le'. u satırlar okunmuştur: 
İsviçreyi her hangi bir yabancı mil

letin tecavüz teşcbbiisünc ve dahili düş
mnnlarına karşı korumak içinher kesin 
uhdesine düşen vazüeyi ifaya amndeyiz. 
Millet ve ordu bir bütündür. Konfede
rasyon şimdi ölüme kadar cesaretli bir 
tek halk ordusu teşkil etmektcdiı-. Sos
yalizm işçileri, taarruza, kendilerine 
milletimizin istikbali için olan mücade
lede en büyük fedakarlıkları yapmağa 
imkan veren bir kuvvet ve kanaatle 
mukabele edeceklerdir. 

ITALYANLARA GÖRE TUNUSTA 
YENt TEDBiRLER 

Roma 27 (Ö.R) - Tunusta fevkalfıde 
denilebilecek askeri tedbirler ittihaz 
edilmektedir. Burada araplara, yahudi
lerc \'e İspanyadan k~çmıs mültecilere 
silfıh verilmek suretiyle askeri teşkilfit 
yapılmaktadır. Tunusta bütiin ttalyan 
gazeteleri müsadere ediliyor. Gidip ge
lt'n mektuplar da sansöre tabi tutulmak
ta(lır. 

R d . ''h 1 . oma a yıne arp,, ses erı var 
-* 

ln·giliz - Italyan münase· 
betleri düzelecek mi? 
Italyanın ne v 

yapacagı kestirilemiyor 
- BA~TARAf'I 1 İNCİ SAHiJ.'EDE -
bulunması lehinde• bir nümayiş yapıl
JnaSJna vesile teşkil etmiştir. 

Ekzersizlerin sonunda geneler st.adyo
mun ortasında toplanmışlar, milli marş
lar okumuşlardır. Bu sırada da milral
yözlcr ateş etmiş ve bir takım gruplar, 
Uzerinde •Harpo yazılı afişler ve bay
raklar dolaştırınışlardır. 

Floranae 27 (A.A) - Devlet 
nazın Farirıacci dün burada söyle
diği bir nutukta şöyle demiıtir: 

İtalyanın yeri, mÜ§lerek dütmana 
hrJı mücadele etmekte olan Hitle
rin kahraman Almanyasının yanı
dır. 

1TALYANIN GAYESl NE lMlŞ? 
Roma 27 (A.A) - İtalyan üniversi-

1elilerinin faşist İtalya imparatorluğu
nun mukadderatını temin etmek için 
Duçcnin emri altında mücadeleye hazır 
o1duklarını ilan ettikleri nümayişlerin 
sonunda faşist fırkası erkanı harbiyesi 
şefi, siyah gömlekli üniver~itelilcrc hi
taben bir emri yevmi neşrederek hu nii
mayişlerden dolayı memnuniyetini iz
har ve İtalyan üniversitelilerinin faşist 
imparatorluğunun büyük gayesini ta
hakkuk ettirmek için büti.in kuvvetleri
Ic çalışacakları kanaatinde bulunduğu
nu ifade etmiş ve cbu gaye İtalyayı ec
nebilerin mağrurane hegemonyalarınchın 
kurtarmak ve onu kendi denizinı• ha-
kim kılmaktır> demiştir. • 

ITALYA KARAR VERECEK :\1İ? 
l..ondra, 27 (Ö.R) - İtalyanın tanı 

hareketi ,.e radyolariylc matbuatının 
ııt>srivah miiUefiklerin aleyhinde olup 
Almanya ile is birliği intibamı kasden 
uyamhrmağa matuf görülmektedir. 

Reks transaUantiğinin sefore çıkanl
mamıo; olmao;ı \"C bazı İtalyan ticaret ge
milerinin de seferlerinin durdurulmu 
"cya on ı;in il:in tehir edilmi~ olnıasi 
İtal:vnnın bir karar vermek iizere oldu
iu ~annını uyandırmaktadır. 

Fakat Londra mahafilinin fikrince se
ferlerin tehiri meşum bir manayı hfiiz 
olmayıp İtalyan hükümetinin niye.tleri
ni gizlemek için f talyan ınakamatının 
ortaya döktüğti yeni bir muamma olma
sı muhtemeldir. Konte Di Savayo İtal
yan vapuru diin muayyen vaktinde 

N<:vyo~kt:an Napol~ye h?reket etmi$tir .. 
INGILIZLER DON.MIYECEK 
Britaııya tebaasının İtalyadan mem

leketlerine dönmeleri hnkkında talimat 
verildiğine dair ROmada çıkarılan ha
berlerin asılsızlığı Londra makamların
ca resmen bildirilmiştir. Bnlkan ve Ak
deniz memleketlerindeki İngiliz tebaa
sına da böyle bir tavsiyede bulunulma
mıştır. Yalnız bazı hallerde seyahat ko
laylıklarının tahdidi sebebiyle İngiliz 
tebaalarının ~yet mühim iı;jleri yoksa 
memleketlerine dönmeleri tavsiye edil
miştir. 

•TAN• NE DİYOR? 
Paris, 27 (Ö.R) •Tan• gazetesi 

başmaka1esini tam&miy le İtalyan meç
hul ünün tahliline hasretmiştir ve şun
ları yazıyor : 

Garp cephesindı! en muazzam muha
rebe askeri sahada kat'i neticesine doğ
ru yaklaşırken bitaraf ve gayri muharip 
memleketlerin de siyasi inkişafı vuzuh 
kesbetmeğe başlamıştır. Şu veya bu hü
kümetin niyetlerini ifşa iddiasında bu~ 
lunan haberleri ihtiyatla karşılamak 
şüphesiz ltız.ımdır. Hiç bir hü.kümet ve 
bilhassa İtalya bugünkü vaziyette ni
yetlerini ifşa etmez. Çiinkü sürpriz bu 
ihtilafın en büyük silahıdır. Bilhaıo;sa 
İtalya için .. Zira haftalardan ve aylar
dan beri en salahiyetli ricalin ağziyle hiç 

bir zaman gizlemediği müddeiyatının 
tamamını istihsal i<:in saati gelince ha
rekete geçeceğini ilan et~tir. 

Maamafih İtalya şimdiye kadaı· bu 
ınüddeiyata sarih bir §ek11 vermekten 
daima sakınmıştır. Her kes bilir ki İtal
ya bitaraf değildir. Çelik pakta mcrbu
tiyetini daima. ilan etmiştir. 

Araba bu ltalyanın harbe müdahale 
niyetini mi yok..;a ~ulhun akdi esnasın
da bir rol oynamak arLusımu mu ifade 
ediyor? Bunu hadiseler gösterecektir .• 
Şimdilik İtalyanın yakında harbe gir
rne:;i için bazı sebepler mevcut olduiu
nu beyan eden bir İs\'içre gazetesinin 
Roma muhabirine pek o kadar itimat 
etmeğe sebep yoktur. 

MUSSOLtNtNtN SöZLERt 
Roma 27 (A.A) - B. Mussolini dün 

Venedik sarayında toprağa sadakatle 
temayüz eden ziraat işçilerine ıniikMat 
tevzi elmiştir. 

Duçe bu münasebetle irat ettiği nu
tukta, işçileri kabul etmekle müftehir 
olduğunu, zira bu işçilerin asırlar bo
yunca kuvvetini ve temadisini ispat et
miş olan bir ırkın çiçeğini temsil ettik
lerini bildirmiştir. 

Duçe demiştir ki: 
Devamlı ve kafalı mesainizi vakfetti

ğiniz bu toprağa istikbalde de sadık ka
lacağınızdan emin bulunuyorum. 

lngiliz tayyarecilerinin kahramanlığı 

Bir Alman treni ve iaşe 
kolları imha edildi 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
filosu tarafından teyit edil~tir. Tah
rip edilmiş olan köprüler yerine kaim 
olmak üzere düsman tarafından konul
muş o1an müteaddit dubalara da taar
ruz edilmiştir. Bunlardan biri tahrip 
edilmiş, diğeri de mühim suretle hasa
ra ugratılmıştır. 

Gerid.e ~-ir şehir.~e toplanmı~ olan 
kuvvetlı duşman mufrezeleri de Ingiliz 

tayyareleri tarafından ağır surette bom
bardıman edilmiştir. 
İAŞE KOLLARI BOMBALANDI 
LONDRA, 27 (A.A) - Ha\'a işleri 

nezaretinin istihbarat servisi aşağıdaki 
bülteni ne~retrnişfü : 

Sabahleyin Boulogne yolu üzerinde 
uzun bir düşman ~ı:tşe kamyonları kafi
lesi görülmüş ve Ingiliz tayyareleri ta
rafından on dakika fasılasız bombardı-

Almanların Kale limanına girdiği 
hakkındaki haberler asılsızdır 

Harp pek kanlı oluyor 
- RAŞTARAFl 1 inci SAYFADA -
ALMANLAR DURDURULUYOR 

Paris 27 (ö.R) - Garp cephe
sinde fimaMe Almanlar bilha!sa 
Mön mıntakasında 4iddetle hücuma 
devam etmişlerdir. Flandr muhare
besi Almanlar için çok çetin olmak
la beraber gittikçe tedafüi harp !ek
lini almaktadır. Fransız ve müttefik 
kuvvetleri Almanların ilerlemesini 
durduruyorlar. Almanler müttefik
lerin tevali eden müdafaa hatlarını 
zaptehnek için her f edakirlığa kat
lanarak müthiş zayiatlı hücumları
na devam ediyorlar. Almanlar esas 
gayretlerini şimal cephesinde sarfe
diyorlar. 

SOMDA VAZIYET VE Al~MAN 
ZAYtATI 

Fransızlnr Som hattının bütiin imtid:ı
dınca tathirat ameliyesine devam ı•di
yorlar. 

Argon cephesinde bir Frans11: muka
bil taarruzu neticesinde evvelki gün ge
ri alınan araı.i üzerinde Fransız zabit
leri kesil Alman cesetlerine tesadüf et
mişlerdir. Yapılan ıniişahedelerden ıo;a
rih ol:ırak anlasılıyor ki yalnız Flandr 
gibi btiyiik har~kat sahasında dr~il yu
karı Argon'dn olduğu gibi maha1li 1aar
ruz sahalarında da Almanlar hiç bir za
yiat önünrlr gerileıniyorlar. Askrrlerini 
kesif ki.itleler halinde topçu barajları ve 
otomatik silahların ateşi altında ileri 
süri.iyorlar. Ve bunlar da ya fovkalbeser 
bir cesaret, ynhut ta anlaşılması müşki.il 
körükörüne bir mutavantla bu cehen
nem ateşi içine atılıyorlar. Fran«11. nbit-

Belçika askerleri gizlenmek ıı:ın çam 
ağacı da kullanmaktadırlar 

leri ele geçirdikleri sahnda safı harp ni
zamında zabitlerin etrafında yerlere se
rilmiş binlerce ve binlt?rce Alman cese
dine tesadiif etmişlerdir. Alınan başku
mandanlığı mit.ralyözlc>rin yıldırım te
siı·i yapan aleşi altında piyade kuvvetle
rini perva!"ızca ilerletmiş ve askerlerin 
hayatı hakkında en ufak bir ehemmiyet 
bile göstermemiştir. Keza otomatik si
lahların doğrudan doğruya açtıkları ate
şe kar~ı askerlerini siirükliyen kiiçük 
rütbeli Alman zabitlerinin gösterdikleri 
cehalet le hayret uyandırmaktadır. 

BtR 1NGtL1Z T ANGININ 
MUV AFFAKIYETt 

Londra 27 (A.A) - Garp cephesinde 
bir tek İngiliz tangı cliişmanın yedi tan
gını tahrip etmiştir. 

tSVlÇREDEN GÖRÜLENLER 
Bern 27 (A.A) -İsviçre Telgraf ajan-

ınan edilmistir. 
Bu sefer esnasında 6 Mcserşmit - 109 

görünmiiş ve yirmi yardadan ateş aç
mak suretiyle bo;11hardıman 1ayyarele
rimizd<'n ikisine hi.icuın etmiştir. İngi
liz bombardıman tayyareleri geri topla
riyl<' mukabele etmislerdir. 

Bir Meserşmit - lO!l düşüri.ilmüşlür. 

YENi MUVAFFAKIYETLER 
Londra 27 (AA) - Hava nezareti 

bildiriyor: 
Dün saat 5,30 ile 9,30 arasında lngi-

Alamcml~rın Bdçıka şehirlerinden birinde çıkardıkları yangın 
sihıdiiriilmeğe çalışılıyor 

sı Pazar sabahı saat 3~10 dan itibaren mühim bir hadise olmamıştır. 
Bal'e yakınında topçu faaliyeti görül- O~dulardan birinden bildiriliyor: 
mii:j ve bu faaliyetin muhtelif fasılarla lkı &vcı grubuna mensup 36 tayyar• 
bir müddet devam etmiş olduğunu bil- tarafından 15 gün zarfında 124 dü~man 
dirmektedir tayyaresi düşürülmüıtür. Dört filotilla• 

Almanlar: ağır toplariyle lsteinden dan mürekkep olan birinci grupta ken~ 
endahtlar yapmak suretiyle Fransızların ha§ına 9 A!~an tayyaresi d~~üren bll' 
ateşine mukabele etmişlerdir. çavuş, 14 g';l"d~. 12 mu~~erıyet kaza• 

İsviçreli müşahitler Pazar sabahı ke- nan genç bır yuzbaşı gıbı Fransız ka· 
ı-;if bir duman sütunu görmüşlerdir. Bu natl~rını~ gururunu kabartan son derece 
dumanın yukarı Alsasta bir kasabada ma.hı~ ~ılo!lar mevc~ttur. . . . 
çıkmış olan bir yangın eseri olması • iki fi~otı~adan .murekke.p ilcın~ı. g~P 
muhtemel görülmektedir. ate harbın bıdayetindenben kendını gos· 

tenniş ve hiç bir zayiat venneden 60 

Fransız Resmi Tebliği 
Paris 27 (A.A) - 27 Mayııı sabah 

tebliği: 
Şimalde düşman bilhassa Menin böl

gesinde hücumlarına devam ediyor. 
Fransız ve müttefik kıtaları düşmanın 
ilerlemesini durduruyorlar. 

Almanlar maruz Jı:aldıklan zayiata 
bakmaksızın müteaddit ve kuvvetle mü
cehhez kıtalar ileri sürdüklerinden mu
harebeler fevkalade ıiddetlidir. 

Valancienne. bölgesinde bu gece 
Eacaut üzerindeki kıtalan derpİf edilen 
mevzie çektik. 

Somme1 Aime cephesinde doğuda 

mcı dü,man tayyaresini düıiirmeğe mu• 
vaffak olmuıtur. 

Bu muazzam muvaffakıyet tayyareci• 
tikte terakkilere ve her günün oyunu 
mesabesine giren mecburi akrobasi ta• 
)İmlerinin neticesidir. 

Tarafımudan yalnız iki adet ziya ile 
124 adet Heinkel, Dornier, Yunker v• 
MeHerschmidt tayyaresi bu iki grubun 
avlannın mükemmel neticesidir. 

GENERAL 
Veygandın ziyareti 
Londra 27 (ö.R) - General Vey .. 

gand tayyare ile lngiliz orduları bat ku
mandanı Lord Gortu ziyaret etmiftir. 

Fran•ız generallerinin azli 
--------~---x*x-----------

Z a af değil, kuvvet ve 
zafer azminin eseridir 

----------~--~--x*x.~----~---------
M. Foşun bir mütaJôası ue tarihin telıerrürü •••• 

·~~~~-x*x----~~~-

Londra, 27 (Ö.R) - Fransanın dün fından bir azim nümunesi olarak telakı-
15 generali tekaüde sevketmesi İngiliz ki ediliyor. 
gazeteleri tarafından Fransanın azmine •Tayrnisn General Veygand hakkında 
bir deliJ olarak kaydediliyor. mareşal Foşun şu miitalaasını hatırlatı• 

•Taymisıı gazetesi 1914 senesinde ma- yor : 
reşal Jofrun iki generalini, iki fırka ge- "Hasaratı tamir işinde çok ustadır .. • 
neralini, ve dört süvari alay generalini Orduda bir çok generallerin yerin" 
tekaüde sevkettiğini hatırlatarak bun- albaylar geçirilmLstir. Bu da gösterir kJ 
dan sonra Marn zaferinin 1ahakkuk et- şimdiki harpte ter:rübeden ziyade der.o 
tiğini kaydediyor ve bugün ayni ~yin hal karar verebilmenin kıymeti vardır. 
tekerrür eylemesini muhtemel addedi- ·Niyuz KronikJ. gazetesine gör• 
yor.. Fransa mesuHyetlcri derecesinde liya• 

Londra, 27 (Ö.R) - Fransız başku- kat gösterenıiyen generalleri azletmekle 
mandarurun on beş generali azletmek amansız d:ıvranm1ştır .. Bu tedbir zatlf 
hususundaki kararı Deyli Telgraf tara- değil, kuvvet eseridir. 

!iz hava filoları en az 20 düşman tay
yaresi düşürmüş ve diğer 20 kadarını 
da İstimalden !!akit hale koymuştur. 4 
Jngiliz tayyaresi hafif hasarlara UKramış
tır. 

Fransız sahili üzerindeki hava muha
rebeleri esnasında 9 Messerschmit dü
şürülmü~tür. 

Düşman bombardıman tayyarelerin
den mürekkep bir düşman grubunu an
sızın yakalıyan bir Spitfire filomuz 5 
Messerschmidt ile bunlara refakat eden 
5 tayyareyi ı,timalden sakit hale koy-

muş ve bir bombardıman tayyaresini 
düşürmüştür. 

Diğer bir lngiliz bombardıman grub.ı 
da 20 Messerschmidti ansızın yakalıya· 
rak 5 tayyareyi hareketten sakit hale 
it oymuştur. 

Bir buçuk saat ııonra ayni grup S 
Messerschmidti tahrip etmi, ve diğer S 
tanesini de hasara uğratmıştır. 

Kara Üzerinde Spitfirc tayyarelerimiı 
5 yunker düşürmüş ve 3 yunker de ha• 
sara uğratmıştır. 


