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Başmuharrir ve umwnl neşriyat mUdUrlt: 

HAKKI OCAKOOLU 
il ngilterenin Moskova elçisi 

. ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MO'DDETt Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ,_ .. _ 750 1650 

Londra, 10 (ö.R) - lngilterenin Moako
elçiıai Sir Vilyam refikası Ledi Vilyam bu

.. Londraya ıeJdile.r. 
GUnü geçmiş nüslialar ( 25 ) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 , ______ _J 
llln münderecntından gazetemi.Z mesuliyet kabul etmez. Cürnhurivetin. ve Cümhuriyet eıerln.ift l>ekçisi, aaba1ı.14n çıkaT n11ari gcuetediJ' Yeni Asır Matbaasında basılm~ır. 

Finler bir fırkayı daha çevirdiler 

ıkı··;a·~;;ı;~·yb~ .. =kar 
yol arı ka adı 

Felaketzede yurddaşların imda 1a
rına tayyare ve kızakla koşuluyor 

~'1--

Pariste 
lstnnbul, 1 O (Hususi) - Zelzelenin 

tahrip mıntakıısının Şebinkarahisar Aluc
ra ve Su şehirlerinden Erzincana ka
dar uzandığı, en geniş tnhribabnı bura-

--lf.-- lardn yaptığı ve yine bu rnıntakada ölen-
İmza edilen yeni lerin mikdnrının 1 o bin kişiye yakın ol

duğu bildiriliyor. 
anlaşmanın Karnhi ardaki Diken dağından zcl-
ehemmiyeti- zele ile bernbcr kasabaya taıılnr dn yağ-

-*_ mıştır. Sağfom olan burada yalnız üç ev 

ŞEVKET BlLGlN kalmı:ıtır. Yollar iki adam boyu karin 
örtülmüştür. 

B. Numan Menemcncioğlunun riyase
tinde bulunan bir ticaret heyetimizin, 
Fransa '\"C İngiltere ile mali ve ticari bir 
anlaşma akdi için Londra ve Pariste 
yaptığı müzakereler beklenen muvaffa· 
kıyetli neticeye Ya~tır. 

'Üç müttefik devletin mümessilleri 
arasında imuılanan mukaveleler Ankara 
yardmılnşnın paktını mali '\·e ticari ba
kımdan bir knt dalın kuvvetlendinniş
tir .. 

F elaketzedclere kızaklarla veya ha
vadan yardım edilmektedir. 

Istanbul. 1 O (Hususi) - Bugünlerde 
şehrimize ETZincandan 5 O yaralı geti
rilmiş ve hnstaneye yatırılmıştır. 

Ankara, 10 (Hususi) - Bu sabah Er
zincan felfıketzedeleı·inden muhtelif ka
fileler Kayseri, Aydın, Ankara ve Kon
yaya scvkcdilmişlerdir. 

Kayscriye inen yaralılar evlere ve 
hastanelere yatınlmışlardır. 

Bugün Çoruma gitm~ olan yaralılar 
için mühim mikdarda yiyecek ve giye
cek gönderilmiştir. 

Kayseri 10 (A.A) - Bu sabah saat ' 
4 20 de fc1

1

fıket mıntakasından hususi bir 
trenle Kayseriye 290 yurddaşımız gel
miş ve bunlardan altısı yaralı olma~ 
üzere 94 ü şehrimizde kalmıştır.. Gerı 
kalan l9G kişi Ankara, İstanbul, Konya 
ve Aydına gitmek üzere trenle yolları-

- SONU 3 üNCÜ SAHİFEDE -
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44 üncü Rus fırkası erki-
nıbarbiyesi ile esir düştü 

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

Sovyet tebliği ve resmi Alman ajansı 
? ızılordunun ricatını kaydediyor 

Roma. 10 (Ö.R) - Evvelki gün Fin
Jruuliyalılann Suosalmide knzandıklan 
hüyiik 7.filerden sonra Kızılordunun 
müstncelcn harp sahasına gönderdiği 
motörJü kuvvetlerle Finlandiyalılar ara
sında mlitbiş bir harp vukubulmaktadır .. 

Son dakikada hµ harbin de Finlandi~ 
yahlann lehinde .neticelendiği ve Rus 
huvvctlerin mevkilerinde tutunam~ya
rak ricat ettikleri bildiriliyor. 

Bu son harpte Ruslar bilhassa ağır 
top~n ku\'vetlerine dayannuşlardır. Ateş 
hattına solrulnn genç kıtalar bundan ev
velki mu1ıarebclerdc görülmiy{!n bir çe
viklik göstermekle beraber ricatin önii
nü almak imkunsız olmuştur. 

Londra, 10 (Ö.R) - Bütün bir Rus 
fJrkasının imhasiyle neticelenen muha.
rebede 44 üncü fırkanın erkfınıharbiye
sini teşkil eden 40 zabit tamamen esir 
edilmiştir. Fırka kumandanı olan gene
ıal ölüler arasındadır. 

İtalyan harp muhabirlerine göre Le
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Tırha· va 
Fiilcrin zaptcttikleri Sovyet tanklarındnn biri 

u nasıl battı? 
lzmire gelen T ırhan yolcuları, Fila 

kazayı bize anlattılar de mevkii • 
l 

Tırhan ı;apuru kayalarcı otıırduktan sonra 

--·--T l'hanm teknesine bü· 
yWt~e bir kaya parçası 
saplanmış ve teknede 

i!' rahne açılmıştı •• 
Antalya i)e Alaiye nrnsında kayalara 

oturmak surctile kazaya uğramış Tır
han vnpunınun yolculanndan 1 O kişi 
Etrüsk vapurilc gehrimize gelmişlerdir. 
Etrüsk vnpuru fırtına yüzünden Jimana 
girmiyerek mcnderek dı~nda demirle
miştir. 

lzmire gelen yolcular arasında An
talya zeytincilik mütehassısı B. Kadri 
Akçeal ve V ekUlct teknik müfettişlerin
den B. Nizarneddin Torgay da bulun
maktadır. 

B. Nizameddin Hamdi Torgay bir 
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

lıfannerııaym hattı ommde Fn. 

Sözoe -·--
Bitaraflar 

--*--
Bir İsveç azetesi 
resmi Alman gazene
sine c va 

Dammarka kralı Knst. 

Oslo, 10 (Ö.R) - Bazer Blaht gnı.cl · 
si. Folkişe Bcobahterin •Sözde bitaraf
lnr• diye Finlandiya.ya gönderilen harp 
mnlzcmesinin topr::ıklanndan geçmesine 
müsaade eden devletlere karşı yaptığı 
şiddetli hücumlara cevnp veriyor. 

- SONU 3 t)Nci) SAHİFEDE -

Anlaşmanın metni henüz ncşredilme
miştir. Yolmz şunu kat'iyyetle biliyoruz 
ki müttefiklerimiz1c ticari münasebet
lerimizi, dostluf,-rıunuzun lnıvvcti nisbc
tinde inkişaf ettirecek hükümleri ihti· 
va etmektedir. Fransa ve İngiltere ile 
ittifakımızın kuvvetli. samimi ,.e sulh
perver olan mahiyetine bu anlaşmanın 
llave ettiği hükümlerle, Ankara paktın
dan memnun olmıyan1ann bütün ümit
leri ve hnynlleri bir kerre daha yıkılmış 
olacaktır. 

--------------~~---,-~------~~--~----------~~------~~~ 

Alınan propagandası, sayılamıyacak 
kadar çok olan boş hayalleri içinde, 
Türlrlyeyi yolundan çevirmek ümidini 
bfilfı terketmcmiş olacak ki Ankara pak
tının Türkiycdc ve Balkanlarda tesir ,·e 
§Ümulünii mümkün oldu~ru kadar tersi
ne göstc.nncğe çnltş.'ln ef sıınevi ncşriya· 
tında ısrarla devam ediyor. 

Türk iktısadiyntının Almanyadan yüz 
çevirmekle iClas:ı (?) doğru siirüklendi
ğini, İngiltere ve ı~rnnsanın Türkiye ile 
L~ yapamıyncaklaruu iddia edecek ka· 
cJar güliinç olan Ilerlin radyosunun 
Türkçe neşriyatı Alman propagandn
cıl:ırının akıl ve mnııbkln nlaknla
nnın gittikçe azalmakta olduğunu gös
tenncğe k{ıfidir. Bizce bu propaganda
nın en zai( olan tarafı kendisinin görme
diği, göremediği hakikatleri başkal:ırmııı 
da gfü emiycceğine inanması ve hitap et
tiği milletlerin nklı selimine, tecrübele
rine, nıhi durumlanna hiç elıemmiyet 
vemıemcsidir .. 

Türk umumi efl>an bu propagan
daya numarasını çoktan venni§tir .. Bu
nun içindir ki Bertin radyosumuı Türk
çe neşriyatını dinliycnkr '\'arsa muhak· 
kak ki alay etmek için dinliyorlar. 

Almanya. harp başlayıncaya kadar 
Balkanlar ihracatının yüzde 58 ini çeki
yordu. Balkan piyasaları Almanyndnn 
l1a ka bir mem1eketlc işliycmez hale gel
miı:ılcrdi .. 

Bugün \'a:r.iyet bnınbaşkndır. Almanya 
l'cşin parn ile tediye hususunda her za
mankinden daha ziyade çekingen oldu
ihı gibi Bnllmn milletleri de Almanla
rın siyasi nüfuz silahı olarak kull:ındık
lan iktisadi niifuzdan sıynlmağa her 
Eaınandan fazla nzimkardırlar. Müttefik• 
lerJc '\'e İtalya ile ticari münasebetlerini 
Cenişletmcği tercih etmeleri Almanyaya 

- SONU 2 INCi SAHİFEDE _: . _ ...... 

Yolc:ulan karşılıyan köylüler· 

····················································································: 

ltalyan Cermen 
Münasebetlerinde bir buhran 
cıkmak üzere o duğu söyleniyor 
• 

Londra 10 (iJ.R) - Berlindeki bitaral ~~şahidlere gör~ 
.Finlandiyaya Jtalyadan gönderilen tayyarel~~ın ve harp lel!azı
:minin Alman hükümeti tarafından müsaderesi yüziin'1en çıkan· · 
Eltalyan • Alman ihtilafının genif . akisleri ollJlası... ihtimalleri 
Ekuvvetlidir. 
: ltalyan - Cer"!f!n İnüna_sebetlerinde bu meıele yüzünden bir 
Ebuhran çıkması bekleniyor. 
i ltalyan ıiyaıi mahlilleri ıimdiye kadar Polonyanın taluimi-
.i - SONU 3 'ÖNC'O SAHiFEDE -. . . ............................................. . 

Sovyet tehlikesi karşısında 
· lsveç'in alacağı vaziyet 
"Eğer 1 ızılordu Kareli berza· 
lıında tevkif edilnıezse lsveç 
derhal tehlikeye düşecek" 

Stokholm, 10 (Ö.R) - İsveç hükiimeti miihim askeri ted
birler almakta devom ediyor. 

Stokholm Politclrnik mektebi müdürü İsveç gençlerine hi· 
tabcn ~'U beyanatta biunınuştur : 

•Eğer l{ızılordu Kareli berzahında tevkif edilmezse İs'\'Cç 
derhal tehlikeye düş1!cektir. Tarihimiz bize Ruslarla komşu
luktaıı korkmnğa hal>lomız olduğunu göstenniştir.. Bütün 
kalb:mizle kahnınıa'l ve knl'Qeş milletin Rus ileri hareketini 
durdurmasını 1cmcn:ıi ederlm.• 

ıı inlnndiyada hnrbetmc?t için göniillü kaydı hararetle de
vam ediyor.. Bugün de h~r mikdar gönüllü daha hareket 
etmiştir. 

İSVEÇE TAARRRUZ HALİNDE 
Norveç gazetesi A(tenbbttın neşrettiği bir makale bugün 

Londrnda hayli alfik:ı uyandırmıştır. Bu mnknlede İsveçe 
taarruz c'tmcklc Alm_nynnın büyük menfaatler knybcdeceği, 
zira İS'vcçin Althanyvnın en muhfaç old.uğu ham demir ma
denlerini tahrip etmek mecburiyetinde k:il::ıcnğı izah edil
mektedir. Bu niünas~betle l93G • 1937 cshasında vasati ola
rak Alüıahyanın ith::l ettiği ham demirin yUzd~ 57 si İsveç
tcn, yüzde 7,5 i NorveÇten,' {akriben "yütde 20 Ka.dıırının da 
Fransadan geldiğine işaret edilmektedir.Bundan Almanyanın , 
harp zamanında ham demir hususunda İsviçrcyc olan ihtiya
cının vüsatı açıkça g:hiilebilir. Başlıca İsveç istihsal mınta
kalarından biri Ç9k şimalde, diğeri ise cenuptadır. Bunlann 
birincisinden Alınan) aya yapılan ithalat İsveç.. ticaretinin en 

- SONU 1 .iNCi SAlllFEDE -



~ -.....-.-··-. -ır:=-- ....... 
Almanların silihsız 
gemilere hücumları ŞEHiR HABERlERi 

13 üncü Yardım listesi 
- ..... -

Pariste -·tmza edilen yeni 
anlaşmanın 
ehemmiyeti. .. 

--ııc--

ŞEVKE'r B1LGIN 
Londra, J O ( ö.R) - Alman radyosu, Alman tayyarelerinin silah

sız vapurlara yaptıkları hücumlardan övünerek bahsediyorlar. Halbu 
ki batırılan 680 tonluk Gave deniz fenerlerine merbut bir gemidir. 
Başka gemilerin selameti için çalışan bu gemi mürettebatının, hiç bi
rinin üzerinde bir tabanca bile yoktu. Alman tayyarelerinin geminin 
güvertesini yanm saat mitralyöz ateşine tuttular. 40 kişilik müretteba
bn 32 si yaralandı. Bir zabit öldü. İngiliz avcı tayyareleri görününce 
Alman tayyareleri hemen sıvıştılar. 

Kazalarda de
vam ediyor 

ve öğren~ri 195 15 _ BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
Necatibey okulu 5 B. öğrencileri 2 50 

Lira kr. 
Dünkü yekUn 84221 12 
Glen Tabako tütiln kumpanyasuun. 
ikinci defa 1000 

• Sakarya okulu öğrencileri 1 
: Osmanlı bankası memurlan 158 '18 

Merkez bölük jandarma eratı 
tarafından 
M. Faik SUnerli 
Karataş orta okulu 2 B. ve 1 A. 

106 45 
10 

ve 1 B. öğrencileri 3 50 
Sigortacı J ak Politi ikinci defa 17 
C. H. P. İkiçeşmelik nahiyesine 

Avusturalvanın Amerika ve 
.,/ 

25 
Ocle~ adllye bina• : Manifaturacı Kazım Somer ve 

• Slftda tehlikeli E Necip Çelik 
:. 11atJakJar hisd Oldu :. Musevi Yetim okulu öğretmen 

bağlı ocaklar 645 56 
Tayyareci H. Margon 10 Japonya münasebatı T memur ve müstahdemleri 27 44 

E Ege mıntakasında zelzeleler fasıla E Tramvay ve Elektrik sirketinden 400 
: ile devam etmekte, şimdilik hafif Tramvay ve Elektrik -şirketi 

Misakı MilU okulu öğrencileri 81 40 
Matno Alaluf Mahdumlan 50 
Tacir Salamon Sadro 4.0 

E geçmektedir. Zelzeleleı-in tekerrürü memurları 91 25 
Londra, 1 O (Ö.R) - Avusturalya Başvekili Mister Mencis Avus- : halk arasında haklı bir endişe uyan- Davit Suhaıni 10 

turalyanın Amerika hüküıneti nezd.ine bir sefir tayini münasebetiyle : dırmaktadır. C. H. P. Dolaplı kuyu nahiyesi Tacir Ahmet Şakir Onal 30 
Tacir Sırrı 10 be b ı : İzmirden başka Aydın ve Manisada ikinci Sultaniye ocagıv 26 60 Qu yanatta u unmuştur. , • l k dedilmi'ştir A 

~ •da zelzele er ay · yın Nafiz Mustafa Delen ikinci defa 800 Yako Pardo 20 
Moiz Malki mahdurolan 15 

Cokyanu8ıann ihata ettigwı· memleketlerle münasebetlerini genişlet- • d k d B dırd d'" t sıntı 
- : o uzun a ayın a or sar Sadullah Kuşadalı ikinci defa 300 

mekte Avusturalyamn husust müttefikleri vardır. Bizler müstakbel : olmuştur. 12.58 de iki saniye, 13.37 Alsancak okulu öğrencileri 1
7 

50 
Tacir Marko Ruso ve biraderleri 10 
Y ako Eskinazi halefleri 15 

dünya sulhunun temini hususunda Avusturalyadan Avrupaya asker, : de üç saniye, 19.12 de iki saniye ve Sigortacı Fransuva Jüdisi 
tayyare ve denizcilerimizi göndermekle dünyanm sulh gayesine hizmet : 21.24 te üç saniye devam edeil sar- • ikinci defa 20 İzzet Tacir 20 

Bohor Franko tacir 10 
Duatepe okulu öğrencileri 6 72 

: sıntılar hafi! ve zararsız geçmiştir. Sigortacı Ahmet Besim ve ettiğimize kaniyiz.> : Ayni gün Ödemişte 2.15 te ve saat Asım İsmail l5 
Başvekil, Avuaturalyanm japonya nezdine de bir elçi göndermeği : 13.45 te iki zelzele olmuştur. Tilkilik orta okulu öğretmenleri 194 14 

İzmir mezbahası kasap ve celep-
lerini teberrüü olup Veteriner 

düşündüğünü söylemiştir. S Ödemiş adliye binasının duvarları Sigortacı Hüber Jüdisi üçüncü _....::. __ .:::_ __ ...:.__...:..,_____________________ : çatlamış, bina içinde oturulamıyacak defa 

Bulgar nazırı 
Moskova döntlştt 
Bükreşe upadı-
Bükreş 10 (A.A) - Moskovadan ha

reket eden Bulgar nazın Bogilof dün 
Bükreşe gelmLc;tir. Nazır Rumen maliye 
nazırı ve malt ve iktısadt mahfillere 
mensup bazı zevatla görlişmek üzere 
bir kaç giln burada kalacaktır. 

-*Danimarka hariciye 
nazırının beyanatı 
Kopenhag, 10 (A.A) - Hariciye na-

zırı B. Munch ecnebi gazetecilere beya· 
natta bulunarak, Danimarkanın harpten 
evvelki şerait dz.hilinde bütün muharip 
memleketlerle ticaret yapmak arzusun
da olduğunu ve muharipler arasındaki 
her türlü münakaşalar haricinde kalmak 
niyetinde bulunduğunu söylemiştir. -- ~. __ 

YUGOSLAVYADAK.t 
Macar ekalliyetlerl 
Budapeşte, 10 (A.A) - Yugoslavya 

mtinakalat nazın B. Beslich Szaradkada 
bütün Macar gazeteleri tarafından ikti
bas edilmiş olan beyanatta bulunmuştur. 

B. Beslich, Yugoslavyadaki Macar 
eknlliyetinin kültürel ve sosyal sahada
ki bütün miltalebatının isaf edileceğini 
:oöylemiştir. 

-*BEKLİN· MOSKOVA 
HA VA SEFERLERİ 
Berlin 10 (A.A) - Yeni ihdas edilen 

Berlin - Moskova hattında bir tecrübe 
uçuşu yapan bir Sovyet tayyaresi diln 
Berlin hava limanına gelmiştir. Bu hat 
21 IkincikAnunda açılacaktır. Tayyare 
bu sabah Moskovaya hareket edecek ve 
program mucibince Uç yere uğnyacak
hr. 

J •ıt d :kadar tehlikeli vaziyete girmiştir.. Yusuf Riza okulu öğretmen n gt efe e : Ayni bina içindeki jandarma dairesi-: 
• B :nin duvarları çatlamıştır. Yeni bir: M 1 d 

Kral ba$Vekil • : adliye dairesi aı-anmaktadır. E U g'.._"' ~a 3 

50 Sükrü eliyle 
Yekfuı 

Yaralı 

508 
89164. 11 

kadın Cemberlaynle görüştü : Tirede 12.55 te hafif, 13.40 ta şid-: 
Londra 10 (A.A) - Kral Jorj dün : detlice iki zelzele olmuştur. Zelzele-: Henüz satılmamış 800 Hastanede hayata 

gece Bukingam sarayında başvekil B. 5 ler Tirede fasıla ile devamdadır. : bın· kilo tütün Var aözleriftl vn11tıdg 
1 kah 1 d k k d"' . ·ı ••••• 1 •••••••• 1 ••••• 1 ••• ••••••••••• •••••• .. J ---· 

Çember aynı u e ere en ısı ı e - - Muğlada Tahsin Alabay imzasiyle al- Kemerde Sürmeli sokakta sabıkalı-
bir müddet görüşmüştür. Zelzele mıntakasından dığmuz bir mektupta vilayetin 939 tü- lardan Bahri adında bir şahsın kıskanç-Londra 10 (A.A) - B. Hore Belisha 
dün grip hastalığını geçirerek işine baş- İzmire gelecek tün rekoltesi üç milyon kilo olduğu, bu lık saikasiyle bu sokak mensuplarından 

mikdardan iki milyon 200 bin kilonun Tahir kızı Bn. Refikayı tabanca kurşulamış olan yeni harbiye nazın B. Stan- tal~bel~r~. . . . a- müsait fiatlerle satıldığı, halen zilrram nu ile sol memesi üzerinden ağır surette 
leyi ziyaret etmiştir. Maarif vekfiletı~den ~ımızdeki ~a- elinde yüksek kalitede 500 bin kilo tü- yat'alamıştı.. Genç kadın memleket has----*-- kadarlara gelen bır emırde zelzel~ fe tiln bulunduğu bildirilmekte ve bu te- tanesinde aldığı yaralardan hayata göz-
Kıbrıstan Garp cephe· ketine uğrıya_n mmtakalardan ~e g:= miz mallara tüccarlarınuzın alakası cel- Ierini yummuştur. 
sine aiden ilk len talebelerın mekteplere muracaatl bolun.maktadır. Suçlu hakkında tevkif kararı veril· 

11!9 rinde kendilerin~~n.vesika a:ammyara: -*~ ~tir. Suçlunun bu cinayeti hiç bir ma-
asker kalilesL- okuduklarını soyliyeceklen sınıflar POLİS DIV ANI kul sebebe müstenit olmıyarak işlediği 
Paris, 10 (Ö.R) - İlk defa olarak derhal kabul edilerek tahsillerine de- t' · 1-·~tır 

t · · bildiril" · · Polis divanı dün ögvleden sonra adli ne ıcesıne varıı.ıu.•-1 · Kıbnstan gelen askerler ngiliz cephe- vamlarının temını mıştir. k · · k d 1 k --+--
. d lnuşlardı Halen İzınirde okullara müracaat . ısım rıyasetı ma amın a top anara po • 

sın e yera --~--- eden bu kabil talebeler mevcut değildir. lis memurlarına ait bazı muameleli ev- Y.ağlı tohum ıstiyorlar .. 
Sulh yolunda gayretler Ancak yakında 25 kadar talebenin iz- rakı tetkik ve karara bağlamıştır. lsviçreni~ Be~ şehrinden bir .. firma, 

mire geleceği haber verilmektedir. . -*- susam vesaır yaglı tohumlan mubayaa Vaşington 10 (A.A) - Protestan pa- -*- B. GALiP BAHTİYAR etmek istediğini şehrimiz ticaret odası-
pas1arı komisyonunda beyanatta bulu- b" ktu 1 b"ldirınişt" · 
nan Roosvelt sulh yolunda sarfettikleri Fırındaki cinayet İ~r m~ntaka~~ P~. müfet:tişl b?y na ır me ~*-- ır. 
gayretlerin gelecek ilk bahara ümit Haci Ali efendi caddesinde 59 nurna- G~lıp Bahtıyar Goker dun Manısaya gıt- K t tm k • ti 
ettiğini söylemiştir. ralı fırında kanlı bir hadise cereyan et- mıştir .. Bugün avdet edecektir. eres e S~ . a I~ . yor 

--•-- liğini ve Osman adında bir fırın arne- -*- Romanya~ hır firma şchrımız Tica-
Macaristan • Yunanistan ıesinin bıçakla karnından ağır surette Bir konferans ret .odasına murac_aat ederek, kutuluk 

yaralandığını haber vermiştik. Hadise- Müddciurnumt muavini B. RüştU Us- \'e ınşaat ker~st~sı üzerine.~ k~n:s-
ticaret anlaşması.. den sonra memleket hastanesine nakle- kent dün akşam Halkevi salonunda polis te tüccarları ıle 1~ yapmak ıstediğlni bil-

Budapeşte, 10 (A.A) - Macaristanla dilen Osman verdiği ifadede kendisini kursu mensuplarına •Cürmü meşhut dirmiştir. 
Yunanistan arasındaki mütemmin tica- Mehmet Bakımlının iş meselesinden do- vak'alarında polisin hattı hareketi~ mev- ~

TtJ'CCARLARLA ret ve tediye itilafı dün Budapeştede layı yaraladığını söylemiştir. zulu bir konferans vermiştir. 
imzalanmıştır. İtilafname eski ticaret iti- Suclu, hadise esnasında kullandığı -*-
laflaİ-ında yapılan bazı tadilat ile temdit ekmek bıçağiyle birlikte yakalanmıştır.. ELEKTRİK 
edilmiştir. Tahkikata adliyece devam olunmakta---* - Cereyanına kapılmış dır. 
Dominyon kuvvetleri -*- Keçecilerde Dr. Hulasi bey caddesin-

Tanışmak istiyor 
Budapeşteden bir firma pancar kökü 

ve küspe ihracat tüccarlariyle tanışmak 
arzu ettiğini ticaret odasına bildirmiştir. . 

kumandaıaı Fransada Hindi Çini menşeli de Halil oğlu Emin, mağazadaki seyyar um· Y .. TUAN FIRM" ASL.-
elektrik lambasının fişinden elektrik ce- wn 

Faris, 10 (Ö.R) - Fransaya gönderi- deriler hakkında reyaruna kapılmış ve hastaneye kaldırıl-
len dominyon kuvvetlerinin kumanda- Ticaret vekaletinden sehrimiz Ticaret mıştır. 
nı general Andre Mak Tavn ve erkanı- odasına gelen bir yazıda, Hindi Çini 
harbiyesi Fransaya gelmişlerdir. menşeli derilerin kunı olması, tasdikli --tr

Ekod'lzm1r sağlık raporunu hamil bulunması ve 
doğrudan doğruya imaU.thanelere gön
derilmesi şartiyle memleketimize itha
line müsaade edileceği bildirilmiştir. -*-BELEDİYE 
ENCUMENt 
Belediye daimi encümeni dün öğleden 

Eko d'İzmir refikimizin gece sahifele
ri makineye verilirken bir sahifenin dö
külmesi yüzünden bu sabah intişar ede
miyeceği haber alınmıştır.. Refikim.iz 
neşriyatına muntazamen devam edecek
tir .. 

sonra reisin başkanlığında toplanarak :1111111111111111111111111111111111111111u 
bazı işleri gözden geçirmiş ve 1 ~->rlar : R • • d R • : 
alınıştı'.r. :: aşı ıza ve § 

Felakcl*;de er ~ Sadi Tek ~ 
~: Tiyatrosu § • • 

ıçın 

Kurban kavurmaları 
hakkında bir tekUI 

= ~ - ~ - ~ 

~Bu akşam~ 

Atinadan bir firmanın odaya bir mek
tupla bildirdiğine göre, maden deri kö
sele kıl, yapağı, kuru meyva ve sebze 
satın alacaktır. 

-~-

"Yusuf Riza,fl 
okulu 

Yetiştirdiği irfan ordusiyle şehrimiz 
kilittir hayatında mütemayiz bir yer i.ş.
gal eden (Yusuf Riza) hususi okul öğ
retmen ve öğrencileri bu defa da fela
ketzede kardeşlerimize yardım olmak 
üzere aralarında 195 lira 15 kuruş top
lamışlar ve bu tebenülerini Kızılaya 
yatırmışlardır. Her bakımdan ön safta 
yer alan bu değerli okulun talim heyeti
ni tebrik ve takdir ederiz. 

---r--

Deniz) ide 
Bir kariimiz yazıyor : : :: 14 bin Ur d 
•İstanbul Halkevinin güzel bir teşeh- = SAAT TAM 21 DE :: 8 an 

Uşak {Hususi) - Şehrimiz ticaret ve edildikten sonra aşağıda adları yazılı tüc- büsünü gazetelerde okudum .. Önümüz- E: Tayy!.afC E! lazla toplandı 
sanayi odası umumi meclis İntihabı. oda carlanmızın oda azalıklanna seçilmiş ol- cieki kurban bayramında kesilecek kur- : • :: Denizli, 10 (Husust) _ Memleketimi-
binasında yapılmıştır. duklan anlaşılmıştır. hanlardan bir mikdannın kavurma ya- 5 •• zin büyük bir kısmını harap eden zel-

lntihap heyeti, kaymakam Fevzi Ha- intihap edilenler: . pılarak gönderilmesi tavsiye ediliyor .. : Sincmasında5~ zele Metinden mustarip olanlara yar-
murcılının riyaseti altında olmak üzere Birinci reisliğe Şerif Akçoy, ikinci re- Bence bu güzel tek.lif bütiln Türkiyede 5 •• dun için Denizlimizde de valinin başkan-
koııı.İ8er Refik Yalçın ve oda baıkatibi isliğe Mehmet Yılancıoğlu, azalıklara umumi olarak na.zan dikkate alınmalı, : :: lığında teşekkül eden yardım komitesi 
Ahmet Tannöver ve odaca intihap olu- Ibrahim Tarakçıoğlu, Hüseyin Tiritoğlu her vilayet, her kaza ve hattA her köy- = Saçlarından utan :: derhal faaliyete geçerek vilAyet merke-
n.n azalardan t-ekkül etmi• ve sandık Celal Aysal, Ismail Sirgeli. Rü .. tü Topuz de --"''-' ettarl tand l bu ha - •• -ı-d ilk dım I ak Kızıla -... ... " ı:;ı:wuııy ar va aş an yır- : • • nf kom-.1!-!t •• 4lll en yar o ar y mer-
1 O da mühürlenerek intihaba bqlanmıt- gelmiıtir. Resmimiz Up1t ticaret odası- Iı işe teşvik etmelidirler. : Mahmut Y~ e es ewıwe :: kezine 5300 lira ve fabrikatiirlerimizin 
tır. intihaba iftirak eden ikinci münte- nan yeni azalannı hir arada göstermekte- NazilU : Emekli öğretmen : :: temsıllerıne basbyor $: teberrü ettikleri bir vagon (iki yüz se-
hiplerin vermiı olduk.lan reyler tasnif dir. FADIL ERKAN llllll\llllllllHllHHlllllllllllllllllll•• kiz torba) un ile on teneke helva ve 
········································~························· ... ~··································· ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ha halle berrü 'ği beş bal 

•EL LrJilJ!Jl il~ moda iskarpinler lstanbuldan getirilirdi. lam11 ve ne yalan söyliyeyim. istemeye yırsever ın tekk b . 1 ettıH 1k . -
Sunanın babası oraya sık s1k gider ve istemeye kendimi ev işlerine al11tır- yaL~d aşıralınve aya d~k~ ıke a evıafınta-A k d h 1• d b' ·· ~..ı·w· • ak t r&u.n an an ve ı ı., ursu tar -r a a Ş l m ı n er ge lŞ e lZe gormcuıgımız oyunc • ffilŞ tm.... d dikil' 365 d •• 1 k $' 
l · · d · K '- d 1 w ı s 1 buk ti an en parça on gom e ıva-ar getmr ı. omşu ııı;.a ın arın aglZ ann- • ene er ça geç .. .. d ril 1~ B 

1
.,... vazife alan 

da hep lstanbul sözü dolqırdı. işte bu Biz büyüdük. .. tık mektebin son sını- sa gon e m~ •• r._ u ~·e 

Koca Sın l Se Vdı•m sebeple biz hu şehre kulaktan 8.ııik ol- {ına gelmiştik .. Ne yalan söyliyeyim, Su- ~yanl~ımız ~?dir~tenH h~alı b~ fa
muştuk. na zengin olduğu halde benden çalışkan .. ?"et go~er~.er. . . a_mızm te er-

i Hem Lıtanbula gönderilmelc, hem leyli v" benden çirkindi .. Her sene iyi dere- ruü ve k~yltilerımwn yardıml~ devam 
meketebe verilmek ve Sunadan ayrılma- celerle sınıf geçiyordu. Ben de onun ile etmektedir .. Yardım yekiln.:1 ?W1?,en gU-

---------=:__=:--- mak ... Bunlar az sevinilecek şeyler de- daima beraber olduğumdan ve güzelli- ne fazlalaşı;ıak:adır. Denızli .mulh~a-
1 lllA 1 - Ya.zan: Üc Yıldız - il r ğildi. ğim de yardım ettiğinden sınıfta kalına- l~dan da şım~ıy~ ~adar 14 bm küsur 

karşı umumi itimatsulığm neticesidir. 
AJmanlar, cenubu şarki Avrupada es· 

ki mevkilerini kaybetmek üzeredirler. 
Bunu kendileri de biliyorlar ve belki de 
bunun için çok yavan bir propaganda 
silihı ile mümkün olduğu kadar bu su
kutu önlemeğe çalışıyorlar. 

Fransa ve İngiltereye gelince Balkan 
devletlerinin hakiki vaziyetleriyle endi· 
şelerinin mahiyetine vakıftırlar. Bu 
memleketlerin Alman siyasi nüfuzuna 
ınukavemet edebilmeleri için Balkanlar 
piyasasında Almanyanm işgal ettiii 
mevkü tamamen kendi ellerine geçir· 
meğe karar vemıişlerdir. 

Balkan bloku fikrine muhalif olaa 
Almanya şimdiye kadar Biireş ve Bel
grad üzerinde siyasi tazyikini arttırarak 
iktısadt nüfuzunu yürütmeğe çalışıyor
du" İtalyanın cenubu şarki AvrupaJt 
alikadar eden meselelerde sarahatle 
blevki almasmdan sonra Balbnlar bim 
daha rahat nefes alacak vaziyete ıelmiş
lerdir. Şimdi Sovyet Rusya, Alm••JW 
ve İtalyanın Balkanlardaki menfaatleri 
birbirine zıddır" Bu menfaat tesadiimtl 
bu devletlerden hiç birinin emperp)W 
emellerini yahm ~ana tahakkuk ettir-
mesine müsait değildir. 

ŞEVKE'J' BiLGiN -*-
Posta 

Memurları arasında 
terfiler 

Paket postanesi dahilt şefi B. Süley
man Sırrı, posta havale baş memuru B. 
Abbas, Posta şefi B. Hamdinin maaşla· 
rı 30 liradan 35 liraya, posta nakliyat şe
fi Hasan Tahsin, seyyar Cemal, sicil 
memuru Kemal, Eşrefpaşa şefi Hilmi, 
posta ve telgraf kontrol memuru Arif, 
telgraftan İbrahim ve Rüştü 25 liradan 
30 liraya, paket memuru Osman, Tevfik. 
Ali Vefa, seyyarlardan Raşit, HulO.Sl, 
Rifat, Hilmi, Hüdai, levazımdan Ziya, 
telgraftan Tevfik, Mehmet Ali, Hüsnü, 
Şemsettin, sicilden Nabi, posta işlerime-
muru Muhlis, postadan Mustafa, Nazif, 
Şükrü, Ahıriet, Süreyya, Mustafa Naillı 
Remzi ve B. Şaban 20 liradan 25 liraya 
terfi ettirilmişlerdir. 

Mülhakattaki şefler de 20 liradan 25 
liraya terfi etmişlerdir. 

-*-Bayındır ilk 
okulunun yardonları 
Bayındır merkez okulu Kızılay gen9-

JJk derneği Erzincan felaketzedeleri için 
&ralarında topladıkları 30 lira 42 buçuk 
kuruşla bir mikdar iç çamaşırlannı Kı
zılaya göndermişlerdir. Yavruların bu 
husustaki faallyetle~i şayanı takdirdir. 

Mü CEVHER 
Hırsızlığı şikayeti 
Karşıyaka Şeref sokağında 1 numa

ralı evde oturan merkez ban1t memur
larından B. Ziyad zabıtaya mUracaatle, 
€. vin bir odasında gümüş bir vazo için
de bulunan inci ve milcevherahn çalın
dığını bildirmiştir. 
Yapılan tahkikatta inciler ev içinde 

bulunmuştur. 
---~.---

Sovyet ordusunu 
tensik için 

20 Alman erkmuharbı 
Rusyaya gitti.-
Roma, 10 (A.A) - Corriera Della 

Seranın istihbarına göre, Sovyet ordu· 
sunu tensile etmek üzere 20 Alman eı-
k~nıharp subayı Rusyaya gitmlitir. --·--Bel ç lk ada yasak 
edilen bir mecmua 
Brüksel, 10 (A.A) - Htikilmet Eu.-

pende çıkmakta olan mevkuf bir Nazi 
mecmuasının intişarını menetmiştir. --·-Si ti Ol Flint 
Amerika yolanda 
Roma, 10 (Ö.R) - Siti of Flint Nor

\'eç limanından Amerikaya mUtevecci
han hareket etmiştir. 

--*--
M an ha tan transatlantik 
vapuru Cenovaya geldL 

Roma, 10 (Ö.R) - Manhatan büyük 
Amerikan transatlantiği ilk defa olarak 
Novyorktan Cenovaya gelıniştir. ' Fak.at bu sevinci bir müddet içimde dım.. Zengin çocuklan çalşnaz derler.. Ura yardım edılmiştir. 

23 - saklamak ve kimseye söylememek beni Suna böyle iddia edenlerin sözlerini I' ~~'4llWB1••••n•mısı;ı5Bcm•m::::1>ı:mım•n••=ım.•••-• 
adeta üzüyordu. Öyle ya .. Söylersem cerhedecek bir örnekti.. 1 ELHAMRA 

- Sahi ... Şimdi onların ikisi kendi göndermek.. Fahri beyle karısının böyle gizli konuı:t- Yaşımız büyüdükçe aklımız da yavaş Sinemasında 
oyun odalarını mükemmelen temizleyor- Kulağıma kadar gelen bu sözlerin alt malarını duyduğum eydana çıkacak. yavaş ufak tefek hayat işlerine ermeğe 
lar. Süpürkenin nasıl tutulduğunu bile taTafını dinlemedim. lstanbula Suna ile Maamafih kendimi onlara daha fazla başlıyordu .. 
bnmiyen Suna öyle bir oda süpürüyor ki birlikte leyli mektebe gönderileceğimiz sevdirmek için elimden geleni yapıyor- Ben aynaya baktığım zaman kendi Yaran matinelerden iöbaren gilzelliğine doyamıyacağınız şaheser bir {ilim.-
görme .. Bayılırsın ... Ceçen gün (biz de haberi beni öyle !levindirmişti ki tarif dum. kendimi kıskanacak kadar güzelleşmi- DÜŞMAN ÇQCUKLAR·ı 
yemek pişirelim) diye tutturmuşlar. He- edemem. Benim babamın fikri ile Sunanın ba- · S d · dın · kinl ~•~ 

şun.. una a ına a çır e~usı••··· 
vesleri kmlrnasın diye (Peki) dedim. Bir kerre leyli mektep diye bir şey basının fikri ayni idi. Her iki.si de kız ço- Amma çok temiz, çok güzel bir kalbi 
Mutfağa girdiler. Üstlerini başlarını yağ işitiyorduk. Fakat bunun ne olduğunu cukların ev işlerini küçükten öğrenmele- vardı.. TABİİ RENKLİ FRANSIZCA SÖZLÜ 
içinde bıraktılar ve pilav diye lapa pi- bilmiyorduk. Bütün bildiğimiz orada ço- rini il!tİyorlardı. Beni ve güzelliğimi hiç kıskanmıyordu. BAŞ ROLLERDE : LORETTA YOUNG - ROCARD GREEN .. 
şırdiler. Tabii ben ne güzel olmuş de- cukların gece gündüz beraber oldukları Demek ki zenginler de hizmetçilerin Ben ise onun zenginliğini kıskanıyor- FOX JURNALDE : Cenubi Amerika sulannda vukua gelen İngiltere - Al· 
dim.. idi. Sonra lstanbul... Bizim çocuk ku- ve fakirlerde annelerin yaptıkları işleri dum .. Gerek onun ve gerekse annesinin, manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlıaının ağır yaralı olarak 

- iyi ettin. Benim fikrim ilk tahsille- laklarımıza Zümrüdanka kuşu gibi gel· çocukların öğrenmeleri hayat için her babasının hem bana, hem anneme, ba- Montevideo limanına girişi ve Amirabn önünde yapılan Cenaze töreni V. S.. 
ıini bitirdikten sonra orta tahsiJle~rn~· ~iç~in:tm~ek~t~e~id~i.~B~u~lu~n~d~u~ğu~m=u:z~k~asa~h~a~y~a~e~nlşe~y~d:_en~u~· s~tu~·n~b~ir~zar~u~re~t~ti~. ____ _J~b~ama~_l!a~m!!!§..JO~l4dı!uk~l~a!'.]rı~büy··~· Uid.ikLı::J.LlS!!EAN~~S~.&11Wlkıt..1ıLl1Ltl.:c~Ul..c=-L3ı1L....:ıL.3IL-..a:.!!::!!:!:::==::::::::==:....:~=.:.::.:::::::::J 
onların Hciaini rl.. at.anhnl.::. 1.-ul: .-.J 



Borsanın Kemalpaşa z sı sey· 
IBptan büyük zarar gördü 

;imav çayının taşması ihtimali yeni tehlike yarattı 
Kustafn Kemalpaşa 10 (A.A) - Si- fazla evin ~ ıkıldığt anlaşılıyor. 
ıv çayının yC?llidcn ta:.'mlllk üzere bu· Vnlimiz, Karacabey vo 'Mustafa Ke-
nduğuna dair Balıkesir vilayetinden mclp::ı.şa knzalnrında nlınması lazungelen 
ırilen mnlO.mnt üzerine valimiz Refik t~dbirler etrnfmdn a1akndarlara icnp 
.ziyetı tetkik etmek ve icap eden ted- l'drn ('mlrl ·rl verd"kten sonm But'S3yn 
rleri nlm k için diln buraya gclmif,.. dönruilştilr. 
t. Karncab y kı:.~'lnakrunı Ü\"8 Eyscmen 
Son hafta içınde su lstilflsınıı ınnruz ve cliğ r uç köy halkının Ba.h1':esidn 
ünuş olan ve halen yine suların teh- Su ·ırlık kwzru ı köylerine nakill rl i i 
ldi nltıncln bulunnn Mustafa Kemalpa- ile ~ · şm""'.t clır. Bu ·öylcrde hulu-
l ve Karncabey kazalarının bugünkU n n 15 000 koyunun, 8,000 den fnzla sı-
'12:.i.yetl şudur: ğırın ı:ınhim hir 1 L.cmnnın da ruıkline 
ilk seylanta Karacabey boğazının selle- Muvar! ~k oluıunu.-ıtur. Dl1':ırlerinin de 
in silrüklediği a~nçlar ve saire ile ka· "'rl bir surette nnklinc- çahc;ılmnkt:ıdır. 
lnnmış bulunması, Hmilie deresi ile Kn- SeyH'ıbı m 'iteukip 469 1 oyunun boğul-
;:ı derenin mecralnrını değiştirmek SU• dur!U tc bit cdilmist'r. Bunlard~ bn~ka 
tv tile ovn~a nlmınsı neticesi, Karncabey be; de ins n ce cdi bı.rlunmu~ur. .. 
ası bugUn bir deniz manzrırası arzey· A ı...4- knl u b' ;:ı:usun bir kıs-.Pınekt dir çı ,..... an ç ın nw 
S e · il · · · d dil mı akrabaları l nnlarına yerlcştirilmiş-

on oy içinde v i\yC'timlZ ıçm e ~en 1,. d 2200 nUf d Kızıla tara!ın-
faılrnurların çokluğu ve buna son b'Ün- :!r ır. us a Y :ın1 
lerde fn7.la miktarda yağan karların in- d.nnd ind~c ~lu~~~~ .,.d.~ hnstn bulun ar 
tlırıanu, taşmış ve taşmakta bulunmu~ a tc ~vı ,.,ewuu=:_tc ır. 
derelerden su altında knlmt!ı o1an bu sa- Su istil.ısına ugnınuş bulunan sahn-
bnnın, bu su istilllsından llk b:ı.harn ka· Su b<ukı~ına uğnyan bir ka&ıbamız . nın bugiln1di vaziyetini i!ade için bütün 
dar kurtulması mnalesef şüpheli görül- kanda .su altında bulunan ekili arazt.,larla trunamcn mahsur bır halde .. bulun- bu kurtarma işleriyle uğr~-mıakta olan 
tnektedlr. n1n miktan 40,000 hektardır. maktadır. Bunlardnn bll§ka on koy daha Knrncabey knymaknmırun köyler ar&-
Tuğyanlnnn bilhassa ova kısmında Kar:ıcabey kauısınn bağlı Ovn Ey- sular tnrnfmdan çevrilmiş bulunmakta. suıda motörlc gidip gclmekte olduğunu 

Yaptı~ tnhribat mUhlmdlr. Halen iki sermcn, GönU ve Ismetp:ışa köyleri su- dır. Bu scyluplnrdan dlln.c kadnr yüzden bydctmek kM•dir. ...... ft:;~;ii~;·······ıkI·a·aam·b·o·y······u···k·a·r·· .. ··sibi;·y·~;ı~···· 
• yaz var §y~~'::';'!.::bb yolları kapadı 

Nevyork 10 (A.A) - Amiral Stnrk 
s2000 tonluk yeni bir zırhlının planının 
tetkik edilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Roma, 10 (Ö.R) - Sibiryanın Omsk 
şehrinde yaz.ı andıracak kadar sıcak vnr· 
dır. Buz denizi kı~'ll rmda ve umumi

derilcn bir kc m giyl'cc>k \'C yiye.:c'< l'Ş- yetle blltUn Sibiryada çok sıcak havalar 
yn:,ı buraya gelmi.ş'lir. 'knydedilmcktcdir ... ~nenin bu mcvsim-

Zırhlının sürati 33 mil olacaktır. Ami- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAntFEDE -
ral bundan başka Amerika ile Japonya nn devam cylcml~lerdir. 
arasındaki gerginliği artırmamak için Şehrimize inen ynralılar derhal hasta
Guam adasının tahkimine itiraz eden nelere nakledilmişler, diğerleri de ha
kongrenın bu muhalef ettne nı~en zırlanmış olan evlere ycrl~tirllerck is
lnezkOr adanın tnhkiml için 40 milyon tirahntlcri temin olunmuştur. 
clo1arlık tahsisat istcml..<rtir. Şehrimizden geçerek yollarına denun 

Avrupa da Sogv uk eylemiş olanlnrdnn yaralıların Kayseri 
istasyonunda tedavileri yrıpıldıf,tı gibi 
biltiln fcJ.Aketzedclerin inşclcri de temin 

da1gası olunmuştur. 
Erzurum, 10 (A.A) - Bugüne kadar 

Son bel senede Yugos· şchrinili:den Erzincann ıG.775 ekmek. 
1 

6.568 kilo şeker, 5800 kilo kavurma '\re 
avyada bu derece aynca 50 teneke kn\'Unna, 690 kilo bul-
sopıc olmamı1- gur, 1750 kilo beyaz pcynir, 114 kilo pi-
Riga. 1 O (A.A) - Sıfır albnda 40 rlnç, 142 kilo ynğ, 21 gemic.l feneri, beş 

dereceye düfltlüt olan fevkalide soğuk- teneke gaz, 500 ndet ycmcnl ve aynkka-
1-r dolayıaiyle Letonyo.nın bütün mck- hı, 300 çift çorap, 1600 lmşık, 623 çinko 
tcplcri kapatılmı§hr. ttırok, 165 gömlek, 16f>2 don, 58 fruıila 

Bclgrad, 10 (A.A) - Yugoslavya· ve iki vngon kndın erkek ve çocuk gi
run bazı noktalannda sıfır alhnda 30 a yccck eşyası gönderilmiştir. 
irunta olan fevkalAdc soğuk nehirleri Şimdiye kadar vil!lyet merkez.inde 
dondurm~ ve münakalatı inkitaa uğ- hnlkuuızm nnkdi tcberrUil 1150 liradır. 
ratml§hr. Bq ecnedenberi Yucoslavyıı- Tcbcr:rUnt devam etmektedir. Kazaln:rın 
da bu derece bir soğuk kaydedilmemi~ rııkdi tcbcrrllntı da devam etmektedir .. 
tir Adtınn, 10 (A.A) - Hnre!~ctinrz fclft-

kctine maruz kolnn yurddaşlarımızdnn 
Adannda iskfin edilecek olanlardan dfü·
dilucU kafile dün şehrimize gelmiş ve 
ha?.ırlannn yerlere yerleştirllmi.ş1ertlir .. 
Bu son kafile ile Adnnaya gelmiş olnI\ 
Ertlncanlılnnn sayısı 940 ttr. 

-+-
Mısır başvekili 

Sudana gidecek 
Kahire. 1 O (A.A) -Tcstur gazetel'İ· Amasya, 10 (A.A) - DUn şehrlıniz-

rıc göre, Mısır bqvckili Şubat baş1anna de snat 2.45 tc ve 5.10 dn hafif olmak 
doğru Sudana gidecektir. Uzerc iki ıınrsınh hLc;sedilmiştlr. 

Elehram gazetesi başvekile bazı na· Hasar yoktur. 

Erlına, 10 (A.A) - J~rbaada e\r\•clki lerde daiına c;iddetli soğuk yapmakla 
sahalı 4 tc oldukc:.a şiddetli ve yedi s:mi- ınaruf bu hnvolide hu sene bunun aksi 
niye ı.i.ırcn bir sarsıntı olmuştur. görUlmektcclir. 

Erl>.uı, 10 (A.A) - Şehrimiz fcluket.- B N M · 
zedeleri için Samsundıuı gönderilen ek- • • e 0 e ffi e 0C1 • 
mck ve melhu. ... at bugün 821 yurddaşa • 
tevzi edilmiştir. Mahnllclcr ve köyleri ogv lu p a rISten 
Jolnsnınktn olan heyetler ynrdıma muh-
taç olnnlann ihliyaçlnTını temin ve yer- d •• •• 
lcri milsait olnuyanlan barakalara yer- onu yor 
lestirmclde oıe.şguldür. . . . 

Kanyn, 10 (Hususi) _Burada üç sa- Paris, 10. (A.ı;) - Harıcıyc v~~ti 
niye dc\-nm eden hnfü bir zelzele olmuş- umun~ kA~hi N_uınau Mcn~encıog u
tur. Znylnt yoktur. ErLincan fclflketz~ nun rıyasctımlcki .~Urk hc~·cti ın~
delcrindcn kalabalık bir kafile dUn has- sası. Ank~y~ donmok üzere Paristcn 
tanelere yerleştirilmiştir. Yarnlıfarı vnU hnrekct ct.mışlir. • • 
ve Kı7.ıla~· ınerumpları ~..Jyarct ederek Fransız meclisınde 
arzu ve ihtiyaçlrırının olup olmadığı bazı hicliseler oldu 
kendilerinden sormuştur. Paris, 10 (A.A) - Mebusan Mccli· 

Anndolucln dUn ve evvelki gece baş- sinin açılışı münasebetiyle bazı h&diseler 
hynn knr devam etmektedir. olmuştur. Askere alınan faknt meclis 

Anknra, 10 (Hususi) - Erz.iııcan fo- miiznkerelcrine i~tirnk etmek içfo sivil 
lô.ketzcdclcrinc ynrdım yurdun her tn· gi)•İnen sekiz komünist mebusun salon
rnfında h~rnrcllc dcvnm etmektedir. dıı bulunmam bu hrtdiselere s hep ol· 

Konyn 40000 lira vermiştir .. Dundrul mu§tur. 
bnşkn topL'lmm 2000 p t'C;n eşya ela felU- Pnris, 10 (A.A) - Hükümetin Per• 
kctzcdclcre göndcrUınt.,c;tir. şembe günil eski komünist partisi ile to-

Yolda yeniden toplamın nıülılın nıik- sanüddc ıs.rer eden mcbuslann teŞIÜ vc
dnrda para ile iki vagop yJyecek ve gi- kfJetlerinin lcaldınlmaSJna dnir kıınun 
yccck eşyası da derhal fclaket'ıedclere layihası te\'di edeceği haber verilmekte• 
gönderilmiştir. dir. 

Knrrunnn, Akşchlı-, Doğanbey, Ennc- ..f:r'---
nl\k knı.alnrının topladıf,rı parnfar Kıu- S .. :a B • t f ı 
laya teslim edilmiştir. o z <! e l ara a r 

Bolu, 10 ( .A) - DUn gece yarısın- • 
dan sonra snnt ~·arınıdn sidcletli ve bu - HAŞl'AltA1''1 l iıır.ı SAYFADA -

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

Denizlerde fırtına 
şiddetle dev anııda 

lstanbul. 1 O (Huauıi) - Denizlerde fırtına iddetle devam etmek
tedir. Vapurlar fırtına yüzünden Karadenize çıkamıyorlar. Dün Kara
denizc hareket etmek üzere yolculannı alan Cumhuriyet vapuru dün 
gidemediği gibi bugün de hareket edemedi. 

Erzurum vapuru dört gün rötarla ancak bugün gdehilm~. Bir 
çok tehlikeler ntlatarak Trabzondan gelen Karadeniz vapurunun yol
cuları günlerce aç knldıldanndan hastalanınışlardır. Vapurda tabak ve 
çanak namına ne varsa hepsi kırılmıştır • 

lstanbul, J O (Husu 1)-Alanya civarmdn kayalıklara oturan Tuhan 
vapurunun vaziyeti gittikçe vahimlc§lllektedir. Buradan giden fen he
yeti şiddetli fırtına yüzünden vapuru muayene edemcmiıtir. Münaka.
lit Vekaleti Tırhnnın vaziyeti ile çok alakadar olmaktadır. 

Tekirdağ, 1 O ( A.A) - T ekirdağında şiddetli soğuklar ba~lamı~ 
tır. Mnrmarada başlıyan ve devam etmekte olan büyük .fırtına dolayı
siyle lstanbulln Marmara iskeleleri ara ında ervis yapan vapur bu sa
bah Tekirdağma gelmemiştir. 

e 
vriye faa iyeti devam ediyor B. 

Çörçil t ftişlerinden n emnun kaldı 
Paris, 10 (Ö.R) - Garp cephesinde büyük devriye faaliyeti olmuı

tur.Votcrlerin garbında küçük müsaderneler kaydedildi. Fransız müf

rezeleri istiKşaflarından zc.rarsız döndüler. 
Londra 10 (ö.R) - Amirallık baş Lordu Vineton Çörçil fran&a-

dak.i tef tişİerinden çok memnun kaldığını, her iki memleketin kumanda 
heyetleri ve efradı arasında gördüğü samimiyet ve t~üdden ço~ 
mütehassis bulunduğunu, Fransız hallcırun her tarafta lngılız askerlerı-
ne knrd~ muamelesi ya.ptıklannı söylemi tir . 

Londra, 1 O (A.A) - Bahriye birinci Lordu B. Vinston Çörçil ln
giliz heyeti seferiyesinin tefti!! etmek üzere gitmi olduğu Fransadnn 
dün öğleden sonra Londraya dönmügtür. 

Londm, 1 O (A.A) - Fransadaki heyeti seferiye ile birlikte hareka
ta istirak edecek müstemlekat kıtaatmın ilk kısmı Fransaya gelmiştir. 
Buı~lar beraberlerinde kıtalan olduğu halde denizi geçmi§ olan Kıhrı~ 
Jılardır. 

Kıbrıslılar ilk defa olarak lngiliz ordusunun nskeri harekatına iştirak 
etmektedirler. 

10 bin tonluk 
• • 

bir lngiliz yolcu 
çarparak battı geınısı ma yne 

Londra. 1 O (A.A) - Dün Bar Castle vapurunun batmıı olduğu bil
dirilmektedir. Vapurun bir mayne çarpmı olduğu tahmin ediliyor. 
Kaptan ile tayfa telef olmu~tur. 

Bu 1 O bin tonluk yolcu vapurunun b:ıtmış olması lngiltere de bü-
yük teessür uyandınmstır. Gemi Amerikaya sefer yapmakta i.cli. Do
kuzu çocuk olmak üzere 48 kiti kurtulmuştur. Kaptan ve iki gemici 
infilaktan ölmü lerdir. 

Macar . hariciye nazırı 
Romaya gitmiyecek 

Budapcıte. J O (A.A) - Matbuata beyanatta bulunan Kont Csaky 
şimdiki halde Romanyaya gitıniyeccğini söylemi ve Macar başvekili
nin ltalyan hükümet merkezini z.iynret edeceğine dair dolapn ~yialan 
kat'iyetle tekzip etmİ§tir. 

'a7.U Venedik mülakatı neticelerinin pek memnuniyet verici oldu
ğunu tekrar etmiş ve Venedikt.e kendisine karşı gösterilen hararetli 
kabulden dolayı minnettar olduğunu söylemi tir. 

:tırlarla mebuslann yefakat edeceğini )A· Ş. Karahisnr. 10 (A.A) - Son 24 sa
~or. Bu ziyaretin iki memlt"kete clcono- ,nt 7.arfında hnfif sarsıntılar olmuştur. 
rni bakımınd n büyük fo.ydnlar temin Hnsnrat ve telefnt yoktur. rckctinı-.l olmuştur. Hnsar yoktul'. mcı maddesi ile Uh\?y mukavelesi hü-
edeceği zannedilmektedir. Kn?.Dt\llZ halkı için GiresW\dan gön~ 

sabah 8.27 de hafif olnınk üzere iki ha-ı Go7.ctC', milletler ceıniyeti paktının 16 

---~ kümlerinin bitaraf bir memleket topra~ 

Y • t ! ,,.. ğmdnn siltlh nakliyatını ınenctmcdiğini, 
Un an 1 S a 0 r... Norveçin vaziyeti hul.."lıl.an her türlU 

Budapcst~ 1- (A.A) - Hariciye nazın Kont Csaky bu sabah bat
vekil Kont T elekiyc Venedik görü~eleri hakkında malumat vermi~ 
tir. Hariciye nazın ile başvekil biribiri arkasından naib Horty tarafın
dan kabul edilerek mümaileyh nezdinde üç çeyrek aaat kadar kalmışlar
dır. Öğleden sonra Kont Csaky alakadar nazırlardan mürekkep iktı
sat meclisinin müzakelerine iştirak etmiştir. 

Roma, 10 (ö.R) - Labora Façista, Kont Çakinin Perşembe günit 
Romanya hareketinin muhtemel olduğunu. ltalya paytahtında Düço 
ve Kont Ciano ile eörü eceğini bildiriyor. aya 

Münas betlerinc'e bir buhran 
çıkmak üzere olduğu söyleniyor 

- BAŞTARAFJ l INci SAHİFEDE 
1e iıtiraktcn başka Almanyaya hiç bir yardımda bulunmamış 
»lan Sovyct Rusya ile askeri ittifaktan Almanyanın ne ümit 

ı 1ttiği ve ne kazanabileceği soruluyor. 
Deyli Ekspresin Kopenhag muhabirine göre Sovyetlerle 

münasebetler meaclesinde Ribbentrop ile Göring arasındaki 
noktai nazar ihtilaf, gittikçe genişlemektedir. 

Göring, Almanyanın bugünkü miişhülatından Alman - ltal
yan münasebetlerini karıştıran vaziyetten Ribbentropu met:ul 
tırtmaktadu ve Rusyanm Finlandiya tecrübesinden sonra Al
manya için bir a keri istinad noktası olamıyacağı kanaatini 
bCUJlemekted ir. 
Kopenhcıg 10 (ô.R) - Bcrlindeki ltalyan general konsolo

su Alman hariciye nazırını ziyaret ederek Finlandiyaya gönde
rilen harp malzemesinin neden alıkonulduğu hakkında hükü
meti namına izahat irtemiıtir. 

2 •• 
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• - tarJzl<>rin fevkinde olduğunu kaydedi-

e as .. euwe e~er ';!l! yor. 

gönderilen ilac ve '-:;iiaw;;miita~;mmm~ 
malzeme... · J:\' v.:: 
Londrn, lO (Ö.R) - Yunruııstan Kı- KARŞIYAKA 

7.ılhn~'l tılrncmaan Ti.irkiyeye gönderilen Melek Si uenıasında 
tı~bi malzemenin ikinci partisi bugün 
hır. İtalyan vnpuru ile yola çıkar~tır. 
Atina İtnlynn elçisi bu malzemenin ınee> 
cnnen 11akllni temin e~'tir .. Gönderi
len malzeme arasında bir çok ta hnttn
niyc 'linrdır. 

Umumun isteğile 

VE 

YUr R ŞA YON 
Y AI~NJZ lıd GÜN DAHA TE!\IDİT EDİLMİŞTİR. 

T 
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Roma, 10 (ö.R) - Yugoslavya ba'l]v il muavini Maçekin Buda
peşteyi ziyaret edeceği heniiz teyid etmemiştir. tki memleket arasında 
bir mukavele akdedildikten sonra Budapeşteye gitmesine ihtimal veri-

liyor. 

Alma olar Mısırlı me-
m rla ı hır k alllışlar 

Kahire, 1 O (A.A) -Almanyada tutulmakta olan Mısırlılar hakkın
da mebusan meclisinde yapılan bir istizaha cevaben başvekil Almanyo
nın Alman memurları Mısın terkederek emniyet ve selametle memle
ketlerine dönmüş oldukları halde Mısır memurlarının kendi memleket
lerine dönmelerini menetmek suretile beynlmilel şeref ve vezaif hila
fına hareket etmiş olduğunu söylemiştir. 

UCUZ SİNEMA GÜNÜ 
BUGÜN 

Kültürpark Sınemasında 
Saat 2,30 dan ece l nnsma lrodar 

BUyüklere hususi: 15 Birinci 10 Kunı tur ... 
Tnlebe \'C çocuk hususi 10 Birinci G Jmnı!?fur .•. 

C : ... e o ·umaı e en •. 
Bu fıntlc KUMARBAZ ve ŞEN HAYDUT fi1imleri gürlilccektir. 

Scnnslar: KUMARBAZ 2,30 - 5,30 - cl:ı 
ŞEN HAYDUT 4 ""e 7,30 da . 

........................•............. ·········~··································· 
Cuma güniinden itibaren di.ınya ı n < n güzel \ e en bü~iik filimi.-
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lZM1R StClLt TlCAREI' MEMUR- cezaiyesin.de veya .lstinlalı: devairiDclo ve decmuta karara muı.bıılt bir ..m oldu-
LUCUNDAN: hattl nı.ahkemel Temyizde §lrbt namı- -· ta.9dlJ< ed · 

Tescil edilm~ olan (Di Amerikan To- na haw- buhmup oirket1 siy~ ~k ~- ~) (lm2a) 
!llba.ko kompanl of Di Oryent Jnkorpo- s1liye1naıneler w. muhtu:alar lmııa ... ~ RICHARD J. BOYLAN 

:Avrupanın taksim planı 
hakkında bir cetvel 

ltalya ve Macaristan, Amerika 
. . . 

reıaının 

Fin nutku, doğru malumat bahranı, 
müdafao•ı ve 1939 yılının 30 sıması 

Haftanın poLitika>ını hülA.sa ederken 
Macari.~an Hariciye nazırı Kont Tı..a
ki'nin Venedik mül!katma en büyük 
9ftem.ıniyeti vero1cn1iz icap eder. M~ca
ıristan da, ko:n~usu Romanya gibi bü
,ük bir emniyet huzursuzluğu içinde
dir. Akıbetinden, hlıkimiyetinden, L•tik
W ve toprak tanıamiyetiııden emin de
lildir. Antikoınintern pakta Romanın 

' tavassutu ve Berlinin tazyikiyle giren 
Macaristan yakın bir zamanda yakın 
Ooırtu Almanyanın lokma'1 obnaktan 
:pek çekindiğini son hafta içinde ileri 
.Urdüğü endişeleri ortaya koymuştur. 

United Press'in Venedik mülakatı mü
na,,.,betiyle verdi~i bir haber bilhassa 
nazarı dikkati celp elıni.<tir. United 
Press'e göre ltalya Hariciye nazırı Ma
car~tana hakimiyeti için garanti vermiş 
"e istiklaline zerre kadar halel gelmesi
ne müsaade edilmiyeceğini b~yan etmiş
tir. İtalya: icabında Macaristanı müda
faa için her türlü esliha ve yarım mil
yonluk lıir İtalyan ordusunu Macari>
tan topraklarına lah!fis edecektir. 

Yaraya gayet iyi teşhis koyduğu an
la.,ılan İtalyan Duçesi, Macaristanı 
talı:viye f'tmis oln1ak için Romanya ve 
Yugosh.ıvya ile anlaştırmıya karar ver
rni.•tir. Macaristanla bu iki Balkan mem
leketi arasında pek büyük bir ehemmi
yet tru;ımıyan ihtilU sebebleri ortadan 
:kalkınra merkezi Avrupadan Balkan
bra dojiru bir barış bloku kendiliğin
de-n teşf'kkiiI etmi~ bulunacaktır. 

93!) Simaları 

!'39 yılının hidi~ele-rini hi.i13ırın f'der
P:tlıc, t::nn otuz ~imanın dünyanın vr. 
Avruıxının nlukadderatı üzerinde nıÜR
~t vf'ya nıenli, birer rol oynadıklarını 
görürüz. Bir İngiliz mecmun<ı, bu ~O 
Wııa hakkında söyle bir tasnif yamyor 

Adı i.~itilcnler: Çembf"rlayn. Çörçil, 
Ruzvelt, Gamlerı ve Mussolini. 

Muvaffak olmıyanlar: Ribentrop. 
Smigli - Ridz. Osvald Mo•lev. 
Miithi;; 'imalar: St.lin. HiÜor, Himler 
ve Reader. 

Uful e<lt-nl•r: Emil Ha<;a. K1·ol 7.o~o 
W' Fon Fritz. 

Yılın kahramanları: Amiral H~rvud. 
Kepten Kenedi ve Strfan St&rzinsky. 

Sevimli simalar: Kr:ıliçe Eli7.abeth, 
Kralice Vilhelmine ve Kralice Jeraldin. 

Avrupanın taksi.ini 

Enter<>"5an tablolar ve haberler neş
riyle maruf olan en ciddi İngiliz mec
mualarından •New Review• haftalığı 
şunları yazıyor: 

- cTarih bir tekerrürden ibarettir. 
Tarihin ön safhasında AtillS, Napolyon, 
Büylik Petro, ikinci Vilhelm ve Şarli>
man~·ö dünyaya hakim olmak için bil
yük 5eferlere giriştiler. Bunlardan hiç 
biri planlarında muvaffak olamamakla 
beraber her birinin tarih sayfalarına çiz
dikleri satılar mtihlm yerler L5gal eder
ler. 

Hitler de 933 den beri bir Napolyon 
tavriyle dünyanın ve Avrupa haritasının 
seyrini deği,tirmekle me~guldün 

Bu başlangıçtan AOnra ayni mecmua 
Avrupa ve &yayı takshn için Alman
ların Sovyetlerle anla~tıklarını kayd 
ediyor VP Alman - Sovyet taksim ve 
taarruz plilnını ~öyle 17.ah ediyor: 

- cSovyetler Birliği ve Almanya ilk 
planda Avrupayı taksime karar vermiş
lerd; r. Japonya Almanya üzerinde anti
pati bıraktığından Asya da tak.sim planı
na dahildir. Şöyle ki: 

1 - Sovyetlcr birliiiJnin taarruz ht>
defleri sıra•iylr Fbılandiya, Estonya, 
Letonya, Litv.anya, Romanya. İran ve 
kı:;n1en Tiirkiyedir. 

2 - Alrnanyanm taarruz hedefleri 
Hollnnda, Belçikn, !sve-ç, Norveç, İsviç
re, İtalya, Fransa, Yugoslavya, Bulga
ristan, Macari,ten ve kısmen İngilte
redir. 

3 - Almanyanın Avrupadalti büyük 
payına mukabil, Sovyetler birliğine bli
tün Japonya ve Çin isabet etmektedir. 
Almanya bu harpt~ Kmlorduya yardım 
ede<:ektir.• 

lngiliz mecmuasından naklen aldığı
mız yukarıdaki satırların propaganda 
mevzuu olduğu kabul edilse de, MdisP
ler:n c~reyanı önlindr bunların cüz'i de 
ols.ct birer kıyıneti olma~ı icap etmez 
mi? Hiç değilse. in..c;anların merakını 
tnhrik etmiyor mu1 

Aınerikn ve harp 

reyted) şirketinin Türkiye vekilliğine teblit ettirmek ve her" tllrlU adi ft f~ • ..,...:ı. devleti 
tayin kılınan Orpbeus Demostlıeı:ıes Bıı- kalMe turk ve "eeaiU luınunlyeye tınıe- lll~ kontlutıı 
ıııalys'a ait. ~il vekAJ~.ttıam:si. tlcaret vcssül ahkam ,,. .ııi\dıan-eratı, cezaiye ~ I;in dokuz ytts. otuz dokw: aene'<l 
kanunu bükümlerıne gore sıcllın 2625 ııleybine itiraı: .,,e lııtina! etmek keul!k Teınınuıunun 5 inci gllnü yani ben ıir
num:ı.rasına ltayt ve lesril edildiği ilAn işbu tedabir ve mueme!SUan ./c;aıat ey- de TUl1llimza Amerika hükiimatı mlit-
olunur · lemek. tehld.Ni dahilinde Uin Nevyork hükü-

Izmir sicili ticaret memurluğu >emıl (c) Her hangi derece ve va!.lfe! kaıai- metlnin NeTFC>fk koı:ı.tlıığu Jdtibi adili 
mlihrli ve F. Tenik imzası. yeyi haiz olursa olsun bilcllmle meracli huzurunda balAdaki YekAletnamede ta

1: Vekaletname 
2 : ilan varakası 

lNGlLtZCEDEN MüTERCEM 
VEKALETNAME 

iŞBU VARAKA lLE HERKESE 
MAL"OM OLSUN Kt: 

Amerika htikilmatı rnüttehid~ine tl
bi New Jersey h\ilotimcti laıvan1nlne 
tevfikan ve istinaden müte~llil ve 
mevcut bir şirket olan Di Amer11aın To
bako of di Oryent, Inkorporeyted medi
si müdiranı tara!mdsn Amerika hUkü
matı mUttebidesine titbi Nevyork hllkü
meti, kontluğu ve şehri dahilinde Man
hattan beldesinde beşinci caddenin 111 
numarasında ktiin şirket idarehanesin
de 14 Temmuz 1936 tarihinde aktedilen 
bir içtimada nıUttefikan karım lrfi itti
haz olunmuştur: 

«Aşağıdakilerin, _yani Reis, Patrick 
Henry Gonnan ve bu kumpanyanın 
mtidürü, George Washington Hlll'in her 
b!rlnlıı şirket nizamnamesinde (Articeh 
of Jnoorııorafion) tesrlh edildiği veçbile 
Türlciyede The American Tobacro 
Company of Tlıe Ori .. nt, Incorporated'in 
!Ayıklle idaresi ve isin tedviri için lii
ırumlu gördtlğil bu hangi bir vekAletna
meyi veya icap ettii\'i kadar müteaddit 
vekAletnameleri, katip tarafından tas
dik olunm\1' «corporate> mühTil ile, Tbe 
American Tobaeco Company of Tlıe 
Orient, Ineorporatı>d. namına tanrim, 
icra ve itaya; Türkiyede serhıı~<" iş ya
pabilmek lcin Tlır Amer:ican Tobacoo 
Company of tlıe Orient, Incorporated'i 
kanun bilkümleri dairesinde Türkiyede 
tet:cil ettinnel!e; kanunen icap eden bü
tün ve.o;aik ve evrakı kumpanya için ve 
kumpanya namı:na tanzim ve imza et
mcğe, muvafık görec<>ği her bir vekil
Ietnameyi iptal etmeğe; ve umumfyet 
itibarile, şirketin (Corporation) maksat 
ve mevzuları için lAzım olacak olan her 
hangi bir *i veya bütün işleri tamamen 
müdürler meclisi t<ıplarunış ve ruzna
meyi müzakere eder bir halde bulun
duğu sırada Tbe American Tobaeco 
Company of tbe Orient, Inoorporated'in 
yapabileceği gibi yapınağa mezun ve 
..Uahiyeili olmalarına karar verilınis ve 
bu varaka Jle kendilerine bu m<"Zunlyet 
ve salahiyet verilmiştir. 

:dariyc huzurundo. ger"k bidayeten ve rlf olunan Di Amerikan Tobako Koın
gerek Winafon bilcümk Türk mehaltl- panl of di Oryent, Inkorporeyted şirke
mi idariyesi veya şuraı devlet huzurun- tinin (ki ruez!Ulı v<>ltilletname bu ~irkc
da ispatı \•ücut ederek ~irketi temsil et- thı namıııa ianzim edihnlştlr) reisi Pat
mek, muluırrer"t aleyhine istinaf eyle- ricb Henry Gorman ile §irkeü mezbure
mek ve kavaoini mütealllkası muclbin- nln :ı.tt!bi Ricbud J. Boylan (ki her iki
ce menafii •il'keti «iyaneten aclf veya si de bence manıftur ve balt.daki vekA
fevkalAde bilciimle merasim Vt> tedabir letnameyi Di Amerikan Tobako Koınpa
ve muamellltı kanuııiyeyi üa rynek ,,; of di Oryent, lnkorporeyted namına 
ve keuılik i.sbu tedablr ve mwımela1fan tanzim f'<l<'fl ,,..hıslAr olduklan da ma
feragat etmek. IOmumdur) geldiler ve tarafımdan ale!-

6 - (Şirketin bankalol'd.ıki mevduatı usul alel infirat tahlif edildikten sonra: 
müstesna olnıak üzere) Türkiyede her Mumaileyh Patrich Henry Gorman 
hangi sebep, illet veya me"§eden olurs.ı Amerika hükümatı müttehidesi dahilin
olsun halo1ct veya hükmi UçUnctl şahıs de kfiln Nevyork büldimetinin West<-
vcya şahıslar veya Tilrlr.iye hliktinıeü hestcr lcontluğunda Bronsville ~de 
veya devlet veya belediye hazineei veya mukim olup Di Amerikan Tobako Kom
sandığı veya veznt'darı tandından firke- peni ol di Oryent, Iıık()!tJOreyted şirke
te t!a•ı icap edeu bilcümle mebaliğ, dü- tinin reisi bulunduğu ve mumaileyh 
yun, bakaya, poata havaleleri, taahhüt- Rlchard ;J. Boylanın da Amerika hUkU
lU mektuplar, Jl06ta paketleri ve diğer matı mUUebidesi dahilinde lrAin Nev
hu nevi mebaliğ, emval ve eşyayı slrket yor le bUkümctiıUn Queens kontluğunda 
nam ve hesabına taharri, talep, lddia. Nevyork şehrinde mukhn olup §İrketi 
tahsil ve tesviye etmek "" şirket ruun me7.ldlrenin Utibi bulunduğunu ve ~ir
ve hesabına Türki,ye l<avanlni ınuci. kete m:ıhsus mühüril münferiden ve 
hince işbu mebaliğ, emval ve eşyanın müçtemlan tanıdıklarını ve baladaki ve
tesellümü için mulctezi makbıaları ita sı1cayaDiAmerikanTobako kompani of di 
etmek. Oryent, Inkorporeyted'!n mührU olmak 

7 - Şirkete ait mebaliği ve mevduatı üzere mevzu mührün, ~kete mahsus 
.aireyi şirket fn<l'Clisi mtidiranınca teıı- mühür oluak şirketi mephusu anha 
'ip olunacak Tiirldyede kfıin bankalara meclisi müdiranmm emı-ile temhir edil
şirkııt ruım ve hesabına tevdi etmek. diğini ve kendilerinin dahi reis ve katip 

8 - Mezkur teraip edilmt, ve Türki- sıfatile kezalik her mucibi emir mün
yedc ilin bankalal'dan §İrket mebaliğini ferlden vaz'ı imza ettiklerini ifade eylt>
L•tirdat etmek, şu kadar ki t,bu istirdat diler ve kezalik mumalleybUma Patrick 
muameleleri vekili mumaileyh ile bera- Henry Gorıruuı ile Richard J. Boylan 
ber muamelei lstirdadiye ifasına §lrket.- anifülliklr "Vesikayı şirketi meı.bure na
ce bavekMetname mezun kılınan diğer mma derununda muhakki umur ve ma
hir vekilin mUçtemian şlrk...ı nam ve be- kMit :lçlıı tanzim ettiklerlni alel infirat 
sabına imza edecekleri çekler mukabl- tasdik ettiler. 
!inde icra kılınmak meşnıttur. LA kin Bundan başka mumaileyh Rlchard J. 
bu keyfiyet karşılığı tecavüze asla ve Boylan baUlda kendi tarahndan icra v< 
kat'an mezuniyeti mutazammın ohnıya- imza edilen beyanat ,,. şehadetin doğru 
cnkttr. olduğunu yemin ile ifade etti. 

9-- Türkiyede ~irket için memurior Tas<likan Lilmekal ~bu 1939 senesi 
tayin etmek ve işbu menıurlann ticret Temmuzunun 5 inci günü Amerika hii
ve vezaifini tesbit eylemek, Türkiyede kilmatı mtittehidesinde, Nevyork şehri 
<irkM memurinind~n her hangisini azil ve kontluğunda buraya bnzanu ve müh
ve ihraç etmek; şirketin Türkiyedeki rümü vaz eyledim. 

(Mühür) (imza) her hangi sınıf veya şub~i muamelatında 
memurin adedini kendi takdirine göre 
tezyit veya tenkis Ptmek ve h<>r ban~i 
bir memurun ücret ve vezaifinl teshil 
eylemek: ~u kaı.lar ki bir m<murun e<;
nayı tayininde tarafevni akidinden hc.r 
hirinin o wman meri~ kanun mucibince 
ifası muktezi ihtarın lfasile her banırl 
zamanda akdi hizmetin feshine sal5h,:
vettar olduğu mukavelede sonıhaten 
'><>yan edilmek meşruttur. 

JOHN W. HANLON 
20 sayılı Bronx kontluğu kiıtibi adili 
10 H 41 sayılı Bronx sicil vesikası 
Nevyork kontluğu vesikası 157 nu-

mara ile mahfuzdur 
l H 94 Nevyork sicil vesikası 
Memuriyetim 30 :P.fart lS.l tarihinde 

nıunkazi olacakhr .. 
No. 3867 
Nevyork devleti 
Nevyork kontluğu 

Model 2 

Nevyork kontluğu kAtibi, ve ayın za-

suretle hareket etnıeğe ııalA!eyetli bir 
NOTER olarak hareket etüğlııi, Nev
yark koniluğuııun kAtiplilı: dalres.lııile 
el )'BZlll 1ınzaııı lle birlikte Brorut Jr.onı. 
luiunun Noteri olarak tavzif ve ta:y.i:nine 
mtitedair ve.•ikanın tasdikli bir ınıreti.
nin mahfuz olduğunu; Nevyork devleU 
kanunlarına göre Notıtr sıfatı ile aene
datı protesto etmeğe; ifadatı zapt "" 
ta..dilı:a; yemin ettirmeğe ve :yeıninsis 
dinlemeğe, yemin ile mütalea aJmııi1ı, 
vesilra olarak okunacak: veya bu devlet 
içerisinde tescil edilecek olan ııenedat 
ve arazi, çiftlik ve veraset suretile inti.
kali kabil emvale müteallik evrakı ta... 
dik etmeğe salaııiyetli bulunduğunu, ve 
bundan ba.,ka, bu Noterin el ya:wını 
eyice tanıdığımı ve imzasının böyle bi:r 
tasdik ve tevsik için muteber buhındu
ğuna kani olduğumu beyan "" t&IKfil< 
ederim. 
Yukarıdaki husu:satı teyiden 1938 

Temmmunun 7 inci günü buraya imza
mı ve Nevyork kontlul!unda Nevyork 
§<'hı-indeki salifüzzikir mahkemt'llin ml\
hUrünü vaz e1tim. 

(Iıma) 
ARCHJBALD R. WATSON 

Kontluk ve ali mahkemen.hı kAtibl 
Nevyork milhürü 
Umumi No: 3888 
Hususi No. 297 
Mühtir ve imzanın Nevyorl< kontlu

ğunun olduğu ta..Uk olunur. 
Nevyork S-7-191'9 
Baş Jı:onııolos, 'T 

(Imza okunamadı) 
TORKJYE COMHURIYETI NEVYOU 

BA$KONSOLOSLUOU 
(MilhUr) 

8 Temmuz 1939 
5 Türk liralık pul 
500 kuruş resmi alınmıştır. 
Genel ııayı: 4294 
Işbu tereemenin Ingillıee aslına mu

tabakatı tasdik olunur. Bin dokuz yilz 
otuz dokuz senesi teşrjni evvel ayının 
ikinci pazartesi günü. 

hnıir birinci noteri :resmi n1ühril ve 
M. R. Bayrakt:ırloğlu imza.,. 

Genel sayı: 4295 
Işbu terc<>me suretinin dairede sa"kh 

2-10-939 tArih ve 4294 genel sayılı aslına 
uygun olduY-u tasdik olunur. Bin dokuz 
yih otuz dokuz sene•i teşrini evvel ayı
nın ikinci pı17.artesi günil. 

2 l. Te-;rin 1939 
Izmir birinci noteri r~srrıi mühı'ii ve 

M.R. Ba:yraktaroğlu imzası 
Izmir birinci noterHğin~en tercemesi 

tasdik edilmiş olan 2-10-939 tarih ve 
4294 numaralı Ingilizce aslına oomadan 
iiııve edildiği göriilen Izınir umuru hu
kukiye müdüriyetinin tasdik şcrhı sure
ti aşağıya ~ıknrılarak işbu mü1 ercem 
vekaletnameye ilave edilml~tir . 

No: 2846 
Mündereeatına şamil olmmnak U..ere 

yukarıdaki mühriin Nevyork bo' kon-
90)osluğuna aidiyeti tı.sdik olun11r. 

V. Hukuk işleri müdürü 
Imza 

8-11-939 
T. C. Un~tulan •imalar: Marr,aİ Çan- Kai

ŞE-ig, GenPral Franko, General Miaja, 
Hail~ 5,,1~~ie. Şuşni~ ve Baldvin. 

Manncrh4'im Hattı 

Diyorlar ki ihtiyar Fin Marc•alinin 
adına i7.af~ edilon :Manncrheim mücfo
faa hattında Finleı·in 7000. Sovvetlerin 
7()_0(l0 a•kt..-i çarp,.fıi!ı halde s.;vyetler 
bu hattı yaracak kabiliyeti gösteremedi
ler. AcAba Fin ordusu adedi az olmll~ı
na Ta~men bu kadar kud.refli mi? 

Ruzveltin kongredeki nutkunu Bit
lerin radyo ba.~ı.nda takip etti~ini İngi
liz l'•zetelet"i haber veriyorlar. Alman
yayı en çok al~ka<lar etmesi bakımından 
Alman şefinin bu aceleciliğini tabii k:ır
sılamak icap eder. Reis Ruzvelt nutkun
da Amerikanın Avrupa harbine hemen 
dahil olacağını söylemiş değildir. Fakat, 
muazzam bir kütle teşkil eden umumt 
PfkAra ilk sirin?ayı kullanmış ve kendi
lerini hazırlarunıya davrt etmiştir. 

Amerika, ba~ta reis Ruıvelt olmak 
üzere müttefiklerin zaferini temenniden 
daha ileri giderek iı<tedifı;ine ve hatla 
talep bile ettiğine göre, yakın aylarda 
Avrupa harpleri lizerinde Amerikanın 
şedid bir tazyik yapma"1nn intizar et
mek mümkündür. 

Binaenaleyh ben, mumuaHeyh riTde 
vaziillimza reis Patrlck P.enry G<ınnan 
ballidakt karar mucibince ve kararı 
mezkıire tevfikan işbu "8raka ile Di 
.Amerikan Tobako Kompani of di Or
yent, Inkorporeytcd namına ltalyarun 
Triyeste şehrinde mukim Yunan tebaa
sından Orpheus Bııxalys'i mevaddı Ati
yede şirketi mezbureyi Türkiyede tem
sil etm<>k U=e şirketin namına, maka
mına ve şirket menafii için vekili hakiki 
ve kanımisi nasp ve tayin ederim. 

1 - Şirket muamelatının Türkiyede 
icrasını tcnıin için ecnebi şirketlerin tes
cili hakkındaki Türkiye kavaninine ez
ber cihet tııtbild hareketle Di Amerikan 
Tobako of di Oryent, InknT]'>Oreyted'i 
Tllrklyede tescil ettirmek. 

10 - Şirket tarafınıfan Türkiyede di
~er her hangi bir vekile verihnt' olan 
vekAletnameyi fesh ve istirdat ~tmek, 
•U kadar ki işbu fesh veya istirdadın 
•irketçe müçtemian fesh veya i..Urdade 
bavekAletnamc mezun diğer bir vekil 
ile birlikte üası meşruttur. 

11 - Nihayet ben, mumailevh ziı-de 
Yaziülimza Reis Patrick Henry · Gwmıın 
vekili mumaileyhin işbu vekale1namP 
ile kendisine V<'rilen sıılahiyt>tlerden bir 
bjrini diğer bir velcil veya acenteye dev
retmeğe mezun olmadığını sarahaten 
beyan ederim, ancak ~bu varakanın 

manda mczlc<ir kontluk dahilinde ve 
kontluk için Ali mahkemenin l<Atibi olan 
hen, ARCHIBALD R WATSON, bum
da mezkür mahkemenin kanunen müh
rü haiz bulunan bir sicil mahkemesi ol
duğunu, merbut vesikada veya tasdik 
ve tevsikc mütedair merbut varaknda 
yazılı bulunan J. W. HANLON'un bu 
işleri yaparken, me:ıkOr kontluk dahilin
de ve kontluk için hareket eden, usulen 
tavzif edilml~ ve tahlif olunmuş ve bu 

Izmir vilayeti 
Hukuk işleri mlidüı-lliğü resmi nıiih

rU ve tmza.sı. 
Genel sayı: 5682 
l~bu tasdik •erbi surMinin daireye ib

raz olunan aslına ve dosyamızda aaklı 
mübrin tarafından imzalı nüshasına uy
gun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi ikinci teşrin ayı
nın ~eki2.inci ~rşamba günü. 

8 T. Sani 1939 

Horp tarihlerinde en sanlı <ayfafarı 
i~J?Pl edecek olan Fin ınüdafaa~ı. ~on 
~ürı1erde yeni bir tabiye ile nazarı dik
knti celn ediyor. Finler en iyi müdafaa
nın itiOaHi bir t.aarruz. olduğunu i~bat 
rtmi~lerdir. Finler Gerilla harbındOln 
:ıty:ıdc fC'daileri arasından öliim müfre
ır]eri avırarak bir t?.sla bir kac vüz bln 
kut;; hıtmak akıllıhğı~ı J!ÖSt~rdiİ~r. 

Bir ~ual - Finler yenil(>cek n1i? 
CPvabı - Bu neticf', her SE-'Yf' ra~nıf'n 

pek miimkündür. Ancak diinyanın her 
bakımdan en ileri milleti olan bu şuur
lu ve münC"\·ver inc:anların kalblerinde 
birer ı~ık. hür YR!'anıak h~te~i yasamak
tadır. Onlar .-S,.ni mutlaka yemek ar
zusundayım> diyen kurda munis bir ku-
1.u gibi te~lim olmamakla hür inc:anların 
az'lflini belirtmic;lC'rdir. 

TIRE ASLiYE HUKUK HAKIMU
t.INDEN · 

Tire Kurtulu"I m ı~!alle:sındr oturur 
}·üzba"ı Hilmi ka!°ı~ı Gülter ve kızı ~fe
le-k tarafından Tirenin Cümhuriyet ma
halll".sindf' oturmalcta ik,.n halen Antal
ya !!11hil S•hhiyf' memuru Behzat karı1111 
Nazik ve biradr.ri mahaıllei mezkUrede 
cturmakta ike-n ikamrt:ıSıhı mec;hul Sa
dık alt"vhl ... rine Tire a~live hukuk mah
kemesine ikame olunan Tirenin Cümhu .. 
ıiyf't mahallesinde kain hudut ve sair ci
hetleri tapu !'enet vr !Iİcilinde kayıtlı bir 
bap haneye ait meni müdahale vr tapu 
eenedinin iptali dAva!lllında: 

Müdd•i aleyhlerden Sadıkın ikam•t· 
r3hı meçhul ve ytri bilinmeyen ve ).z .. 
mirde müntt-şir Yeni Asır ~azetesile i15-
nen tebliv:at icra edildiği h11lde gelmemiş 
olduğundan giyabrn icrn kıhnan muha .. 
le eme.sinde: 

Bir gazeteye göre 

Nevyork Sun adındaki Amerikan ga
zetesi Avrupaya çaiıp duruyor. Diyor 
ki: 

cSi• ne hakla Arncrikan milletine ~·
birleyici ve düzme mdyolarmızla. ya
lan yanlış harp tı-bliğlerinizle mavallar 
okuyorsunuz. Biz Amerikalılar her iki 
Avrnpa harbmda hanıı:i tarafın galip 
geldiğini, hangisinin mağ1öp olduğunu 
öğrenMDlyoruz. Her iki tarafın harp 
tebliğleri her gün lı:arıılıklı zaferlerden 
bahsedip duruyor. Radyolar, Avrupa 
harbında tahrip bombaları kadar fikir
leri harap etmekte devam <'diyor. 

Bu da J>"lt haklı bir sikftyettir. 
ADNAN BtLGET 

IZMlR SULH HUKUK 
MESINDEN: 

MAHKE-

Devlet demiryolları nltili avukat 
Murat ÇJnar tarafından Buırnanc Çoralc
kapı karakolu 1car~ı!lında kahveci Sami .. 
nin yanında ocakçı M. E.aat aleyhine açı-
1an alacak di.va!llından dolayı mii.ddea
leyhin ikametgahı meçhul kaldığından 
dftvctiyesi ilAnen tebliğ edilerek yevmi 
muayyende mahkemeye gelmediğinden 
ı:ıyap kararın1n da ili.nen tebliğine ka
rar verilmiş ve duruAma 30/1 ·'940 Sah 
gijnüne saat ona bırakılmıştır. MezkUr 
gün Vl'! taattl'! müddeaaleyh mahkemeye 
gelmediği veya bir vek.11 v,öndermedi?,i 
takdiTde mahkemenin gıyaben bakılaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
il&n olunuT. 98 (60) 

2 - Türkiyede mezkQr olrketin mü
messili kanunisi sı!atile hareket etmek. 

3 - Şirket nam ve hesabına Türkiye--
de tensip edeceği keyfiyet ve kemiyet
te tütün istira ve tesellüm etmek ve 
bu maksat için tütün rurraı ve tUtün 
tüccarı ile münasebette bulunup şerait 
tayin ve fiatler tesbit eylemek ve tütün 
i~ı zımnında onlarla her hangi mu
kavelename veya itilMname lmza)amak, 
münasip göreceği keyfiyet ve kemiyette 
tütünü Türlrlyede ~lrket nam ve hesa
bına temellük etmek, algorta ettirmek, 
nakletmek, idhar etmek, işletmek ve 
sevk etmek ve bunlara ait her hangi 
mukavelename veya ltilMnameyi imza
lamak ve bir minval muharrer tütün iş
tira, temellllk, sigorta, nakil, l.dhar, i~
letme ,.e sevk muameleleri dolayuiile 
bilcümle salAbiyett.ar meracü resmiye
de ve bahusus meracii Maliye ve bele
diye ile Tlitün InhL"Br idaresinde ve 
Nevabi idareleri nezdinde loıpatı vücut 
etmek ve kM!ei merasim\ kanuniyeyi 
ifa ve ferai( mınnaelatını icra t>ylem<'k 
ve her türlü istida, bPyanname, deflt>r 
vPya lllıımiilimza diğer veıökalan im
zalamak ve ruhsatnamP al.,,ak ve tek5-
lifi umumivf' v.- b~lediy~ri kı.nuniyt-yi 
ifa eylemek. 

4 - Türkiyede 'irket nam v<> hesa
bın::t arazi ve mebani icar ve ic;ticar et
mek. 

5 - Türkiyenln bilclimle hukuk!, ce
z;ııi vP idari mehnkim.in.:l~ ha1:1r hu1unup 
•irl<~ti ı~nı•il etmek ve b:ıhusus: 

lZMTR ASLiYE iKiNCi HUKUK- (o) Fl;•Pvm m~vcut ve ativen tah•d-
HAKIJl.1LlclNDEN: düs edec,-k ~lan Hffoi mrşail. deavi ve 

lzmirdt! Namazgah karakolu civarında mün.:;ı~attA hE"r hanei derece Vf' vazifel 
Sakarya çıkmazında 25 nolu evde Ka- k:ız.a!yev\ haiz olur~a olçıın bil .... iimle 
rahi!'laılı Nimetin 11ile evinde oturan Adi- Türk Mehakinlindf' ve h~tt~ mchkem,·i 
le tare.fından kocası Basmahane Ana.. temyiz huzurunrla h~1.ır bulunun c:jrlrP
fartalar cadde!inde kömür hanında 886 ti tem..-:il PtıneK ve şirketin menafii"li 
noda mukim Jsmail Pekmez aleyhine rdl ~·a l•vkalH~ J.M!ei turk ve vesai
a.çılan ihtar davasının icrft kılınan mu.. ti kanuniye veya diğf:'r ff'd~blri kanrni
hakemesinde: Medeni K. nun 132 ei ve il~ slvar>et etmek ve bu maksatla 

5 inci bendi mucibince muta sa!Ahiyet-
lerin kaffesini veya bir kısmını bir da
va vekiline ita etmesi müstesna ve rA
izdir, kezalik işbu varakanın 3 üncü 
bendinde tütün iştira.sına, tesellümüne 
ve nakline müteallik olarak verilen sa
lShiyetlerin her hanglsinl tütün alıcıla
rına bir seneyi tecaviiz etmiyecek bir 
müddet için vermesi müstesna olup an
cak bu tevkillerin münhasıran tütün 
zürraından ~liraya ve bir sene içinde 
bir t!ltün zürraından on bin (10,000) 
luyyeyl tecavüz etmiyecek mekadire 
ınaksur kalması şarttır. 

Vukuu hali mUsbet olmak üzere Jgbu 
1939 senesi Temmuzunun 5 lnd günü 
kendi imzamı ve mephusu anha şirk~e 
mAlısus mtihrli vaz eyledim. 

(Mühtir) (Imza) 
PATRICK HENRY GORMAN 

Reis 
Dt AMERtKAN TOBAKO KOMPANt 
OF Dt ORYENT, INKORPOREYTED 

Bal.Ma. muharrer yevm ve sPnede 
ben, zirde vaziülimza Di Amerikan To
bako kompanl of di Oryent, Inkorporeı•
ted ~irketinin Utibi, bııraya mevzu lm-
1anm Dl Amerikan Tobako Kompani 
of di Oryent, Inkorporayted şirketi reisi 
Pat.rick Hcnry Gormana ait olduğunu 
ve balilcla mevzu mührün de me1Jdlr şir
kt>te mahsus mühür bulunduğunu ta•
dik ve buna §Chadet ederim. Balooaki 
vekaletnamede beyan olunan karaT su
retinin dahi Di Amerikan Tobako Kom
pani of di Oryent, Ionkorporeyted'in 
mPclisi nl.üdiranı tarafından nisabı mü
z:ı.kere lıaıır olduğu halde 1936 senesi 
Temmuzun 14 üncü ;:tünü Ameri'kanm 
Nevyork hükümetinin Nevyork şehrin
d~. be~nci caddede 111 numarada usulü 
veçbile davet olunup iiııikat eden cel~e-

1 LAN 
Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğünden: 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli «ecnebi Anonim ve acrmayesi esham 

munkasim şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan Türkiyede çalıt
masına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Di Amerikan T obako 
Kompani Of Di Oryent lnk. ıirketi bu defa müracaatla ıirketin Tür
kiye Vekilliğine Yunan tebaasından Orpheus Demosthenes BaXalyai 
tayin ettiğini biklinni§ ve Jazimgelen vesaiki vermittir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmak

la ilan olunur. 

CENEJ...SAYI 

(MOHOR) 
T. C. 

Ticaret Vekaleti 
lı; Ticaret Umum Mlidürlüğü 

8522 
işbu ilan suretinin daireye ibraz olunan aslına ve dosyamızda saklı 

mübrizi tarafından imzalı nüshasına uygun olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuz yüz kırk acnesi lkincikanun ayının ıekizinci Cumartesi günü. 

lzmir ikinci noteri rcemi mühlir ve imzası 

lZMlR SUUI HUKUK MAHKE-1 IZMIR SULH HUKUK MAHKE-
MESiNDEN: MESINDEN: 

Devlet demiryollan -..ekili avukat Mu- Devlet demiryolları vekili avukat 
rat Çınar tarafından Bomovada Çay ma- MuTat Çınar tarafından Bucada lzmir 
halleoinde 33 numaralı evde oturan caddesinde 6 numaralı evde mukim Se
Mustafa Dere aleyhine açılan alacak dn- illmi aleyhine açbğı alacak davasında 
vasında davalının ikametgahı meçhul müddealeybin ikametgahının belli ol
kaldığından dolayı alenen tebligat ifa· mamasından dolayı ilanen tebligat ifa
sına karaT verilrni§ ve duru(lma 29, l ,940 •ına Te muhakemenin 30/ 1 /940 tarihi
Pazarteei uat on bire talik kı1ınmışhr. ne talikma karar verilmiştir. Davalının 
Tarih ve mezk.Ur saatte dlvahnın mah- mezkllr tarihte aaat onda lzmir eulh hrı~ 
kemeye bizzat gelmesi veya bir veJ..il kule mahltemeıinde hazır bulunması ve.
göndermesi lüzumu tebliğ makamına ya bir vekil göndermeıi tabHğ makamına 
kaim olmak üzere il:in olunur. 99 (61) kainı olmak üzere ili.n olunur. 97 (59): 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri No. au Kira kıy. T. L 

Müddeabih hanenı~J kadıuın hurlutla
Jını bil~n aynı mahallede oturur bakk,.,1 
Ali ve Ketenci mahe.llesinde otunır 8yan 
c~Jibin yarım lira yevmiye ile da,·ete 
ya2ıla1ak dinlenme!!İne ve işbu mumai .. 
levhten bahsile gıyap karannın i1anen 
tebliği ic;in mahkem•nİn 25, 1 ,940 tarihi
ne müııtadif Per,embe günü 91\Bt 1 O na 
talıkuıa karar verilmi' ve usulüne tevfi
kan doldurulan gıyap kararı muhakeme 
divanhanesine talık edilerek yapılan mu
ameleye tarihi ilinden itibaren mahke
meye müracaatla diğ,.r bir gÜn ayın ve 
l.aema trbliğ ettirebileceği h'ıl:ulc usulü 
mulıalce:meleri kanunun 402 Yr. it;raz 
rdilmedilli takdird• bir daha mah k-me
ye kabul edilt"mİvt"ce~i aynı ka.,unun 
405 ~i madd•••n,. tevfikan tebliV mAka· 
m1"'" lc~im olmak ü1erc ilitn oh?·lur. 

madde!'li hükmüne tevfikan bir ay zar- 'fjj .. lc ka~aniri 1thlc8mın<"a muktezi her Esas No. 
fında lsmailin karısı nezdine dönerek tiir!ü muanıf'15tı ~c;)ivr ve ferivf"Vİ icra ----
evlenmenin üzerine yüklettiği vazifeleri <'V1"'ruclc wmin t"'~]i( VP kahul ey)P
yapma51 hususunun ihtarına ve masarifi onelı-, !Ulh olm.,ı.... h~lcp."ı v• hak~ alPl
muhakeme olan 16 72 kumşun dahi Is- holı:em ~vin et'Ylek bil~iinıle vesaild 
maile yiiklctilme!İne temyizi k.abH olmak iMra v~ ~ eyl~~~ı::. mukarTPra1.ı tPb
Ü7""re 14/12/39 tarihinde davacının vi- l;r Vfl' miaı. t't~ırmPlr. ~i.r'ket ]P})ine hli
c~hıPda ve lsmailin gıyabında karar ve· lci~,..~l..,.ri f~ ~z •.r1P~tPk- \:fl'z.alik 
rilcl:W-i ye u~ulen tanzim klhnsn hüküm t,.:ı-.~ı ~hir v.,,.a ~ .,....fp:_v1e

C. 202 Saman iskeleai latanbul han. 3 Oda 72-
240-
42 -
120-

10-
36-
6,30-
18-

100 (57) 

!"'t"ap !hbarna.mesirıin mahkeme korido· mp\c 
runo t~l:k k1lındığı tebliğ makamına lr\ ~fö:i:14i ·~1'· veva maznun '!tfa-
k;ı~m o1mak üzere ilan olunur. ille hltcüı:rUe Türk n\Ah.Wm "~ lwN.ı:ııtl ,. .. ::..~ •• ,...,."""""""'~d.ıamıa A'J- ı --

I t"".tr; 00 ~::· :'t'. ..ıv --k,• - • - .,-- • • 

"'.i!\~Y!U ıyıeqıııaıı l~~lftı;ı.;hln tirmaaJn:Dır aa liiına v• I H. ;;.....ı.. _. ' -" -

C. 180 lkincikordon Tayyare sineması arkası 17 2/ l Ev 
C. 288 Değirmendağ Battal sokak 21 Ev 
C. 296 Mersinli Yunus efendi ıokak 2 Ev 

izahatı yukarıda yanh gayjİ uıenku!Win kiralan 19/ı/940 Cuma günii aaat onda ihaleleri yapılmak 
ü:ırere arttırmaya konulmufhır. r. .; . ·"''' .-: t ·~ • 

istekli olanların hizalannda wv.ıh d.ıt>ozito akçalan'lİ TC7Ilemize Y" iıcarak arttırmaya girmeleri 
-·-· ........... ~• • .a.ıt=1. 1'Ull: ;,: - J,JU -_.-S..3fl -.3. 10 __:a_~fbD. ---

- 2 ?. 1 " e•n .......... ...... ... a -..J:l.lllıl.! 

• 



W. P. Henry Van der Zee 
VeıürekAsı 

1940 

S'PERCO VAPUR 
ACENTAS'I 

. 
1ZM1R StCtU T1CARET MEMUR- ve senede 

LUGUNDAN: ben. zirde vaziül'imza Dl Amerikan To-
Tescil edilmiş olan (Dl Amerikan bdko Kompani of di O.ryent, Inkorpo-

ADRIA
...._... SOSYETA ANONİMA Tobako kompani of Dl O.ryent [ok.er- reyted şirketinin katibi. buraya mevzu 

AlıllldCAN EXPORT ı.tNEs tNC. u~ poreytcd) şirketinin Türkiye mümes- imzanın Di Amerikan Tobako Kompani 
NE V Y O R K Dl NA~~AZYONE . . sili olnn Patrick Henry Gorman ve Ge- of dl Orycnt, Inkorporeyted şirketi reisi 
NEVYORK İÇİN B~İNDİSİ motoru 17 -1- 940 ~ihln- orge Vasbinton'a ilaveten Yoseph Mic- Patrlck Hen.ry Gorman'a ait olauğunu 

bekıEXPLORER vapuru 8 ikinci kAnünda de ID:n~ ~7Ierek ert7st gUn saat ~7 hael Englisk'a verilen temsil vekaletna- ve balada mevzu mührUn de mezkur 
eniyor.. de Pı.:e, Br~disı, Zara, :;:e, V~necı;; mesi ticaret kanunu hükilmlerine göre şirkete mahsus mühür bulunduğunu 
~NA vapuru 14 ikinci kAnunda ~ Trıyeste lımanlanna ete ece - sicilin 2624 numarasına kayt ve tescil tasdik ve buna şehadet ederim. Balada-

eruyor.. tir.. motörü 24111940 tarihinde li- edildi~ il~ ~l~nur. _ A ki v~k~letna~ede. beyan. olunan karar 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci kA- ZARA 

1 
k t . .. t 17 d lzmır sıcilı tıcarct memurlugu resmı suretının dahı Dı Amenkan Tobako 

nunda bekleniyor. m.anunBız:ı dizlg.e erze er Fe~ı gunTri~a te e mührü ve F. Tenik imzası Kompani of di Oryent, lnkorporeytedln 
Pıre rın • ara, ıume, yes ve M eli 1 .. ~ir f d b 

SERViCE MABiTtME ROUMAİN Ven~e hareket edecektir. 1 v k "l t e s mua am ~ra ın an nisa ı mü: 
B U c A R E s T E. MORANDİ vapuru 13/1/940 ta- : e 3 e n 3 m C zakere hazır ol~ug~ h~~e 1936 .sene!'ıı 

KÖSTENCE İÇİN ihind gelerek Cenova ve Riviera li- 2 JJ Temmuzun 14 uncu gunii Amerıkanın 
BUCAR~Ti : ~anla~a hareket edecektir. ! an Vara kast NeV)•.o:k hükümetinin Nevyork şehri~-

na doğru ı-:kıen~:~ lO ikinci ldnu- CİTTA Dİ BARI vapuru 18/1/940 ta- de, bı.şıncl caddede 111 numarada usulil 
ALBA JULtA vapuru 13 ikinci kA- rihind saat 8 de gelerek ayni gün saat 1NG1L1ZVEKALETN?EDEN MAMEOTERCEM veçhile davet olunup inikat eden celsc-

ıauna aoğru bekleniyor. 18 de ;,ire Napoli Cenovaya hareket . de muta karara mutabık bir suret oldu-
.\'l'Jn NAVİGATİON COMPANY ed cektir ' ' IŞBU VARAKA iLE HERKESE MA- ğunu tasdik ederim. 

HAİFA ~İGE vapuru 18 - ı - 940 tarihinde LOM o~u~ J?: .. . . . (Mühür) (imza} 
BEYJıUT is ...,...........,. gelerek Cenova \'e Riviera limanlarına . Amerika hukumatı muttehıdesıne ta- RICHARD J. BOYLAN 

' HAYFA, KENDı:.n..ıiı:. ha k t edecektir. hı Nevyork Jerscy hükümeti kavanini- Nevyork devleti 
ATfD VE PORT SAİT İÇİN [~GANO vapuru 20 _ 1 _ 940 ta- ne tevfikan ve istinaden müteşekkil ve Nevyork konUuğu 

leni vapuru 16 ikinci kinunda bek- rih" d gelerek Cenova ve Riviera li- mevcut bir şirket olan Di Amerikan Jc;bu bin dokuz yüz otuz dokuz sene-
V~or. • • . ma~a:ına hareket edecektir. Tobako Komp~ of di Oryent, Inkor- s~ Ağusto;~~ı~un 7 inci ~ünU Y.~ni ben 

hi~ bturlarm ısım ve tarihleri h8kkmda İSEO vapuru 26/1/940 tarihinde ge- porey:ed ~.e~ısı müd~. tarafın~a~ z.11:?e vnzı~lımz~ . Amer:ıka hukUma~ı 
V taahhUt alınmaz. terek Cenova ve Rlviera liıiıanlarına Amerıka huklimatı muttehidesin.e tabı mutte~i~esı dahilınrle krıın Nevyork hü-

ı._,•Purlann hareket tarlhleriyle DH· h rek t edecektir. Nevyork hükümeti, Kontluğu ve şehri kiimetinın Nevyork kontluğu Htibi 
-nıardaki detışlkl.iklerden acente m• aNO; _ Bütün bu vapurlar Triyeste dahilin~e Manhattan Beldesinde b~inci adili h.uzurunda b~ladaki vekaletname
IUUyet kabul etmez. veya Cenovada Şiınall ve cenubi Ame- ~ddenın lll numarasında kfiln şirket de tarif . oluna~ Dı Amerikan Tobako 

Daha fazla tafalllt lçin ATATtmK rika limanlarına hareket eden İtalia ıdarehansinde 14 Temmuz 1936 tarihin- ~om~a~ı of _dı O~cnt. I1!korporeyted 
caddesı 148 N da W F H V De Anonim seyriseİain şirketinin ve Afrika de akı.edilen bir içtimada müttefikan sırketınm (kı mezk\ır vekaletname bu 
Zee 0 · • • enry an r ve Hindistana hareket eden LLOYD kararı ati ittihaz olunmuştur. ş~rke~ namına tanzim edil~i~ir.)_ Rei-
lt ve Şsı. Vapur acentalılma mQnca- TRİYESTİNO anonim seyrisefaln şir- <Aşağıdakilerin, yani Reis, Palrick sı Patrıck. He~ .Goı;nan ile ııırketl 

edllmest rica olunur. keti vapurlanna tesadüf ederler. Henry Gorınan.. ve bu kumpanyanın me1bur~n~. kfttıbı Rıchard J . Boylan 
TELEFON ı Z007/!00S İGNAZlO l\tESSİNA VE şCREKA.SI ~ü.d~ü •. Gcor~e .Washington Hill'in her .(ki ~er ıkısı de bcn~e ~aruftur. ve bala-

-------,- KUMPANYASI · bırirtın şırket nizamnamesinde (Articles dakt vekaletn?meyı. Dı · Amerıkan To-
RA VENNA vapuru 12/1/940 tarihin- of Incorporation) tasrih edildiği veçhile, baka Kompanı of ~ Oryent, Inkorı><>

de gelerek Ccnova ve Riviera limanla- Tl'ürkiyede The Amerihan Tobacco reyted namına tanzım eden ~~hıslar ol-UMDAL 
--~-

u.ıuıwı DENİZ ACENTALIGI LTD. 
BELLENtc .LİNES LTD. 

PA TR.At vapuru 15/20 ikinci kAnun 
~nda beklenilmekte olup Anversa ve 

ttcrdanı için yük alacaktır. 
tET8KA PLOVİDBA A.. D. KOTOR 

\' ~VCEN vapuru 8 şubatta Köstence 
, e ama için hareket edecektir .. Yolcu 
'e Yilk kabul edecektir. 
lla LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, 
a.. __ Yia, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için 
~ket edecektir. Yolcu ve yUk kabul 
""ecektir. 

{'.OlJLANDRİS BROTHERS 
(BELLAS) LTD. 

P İ R E 
•NEA HELLAS• 

y ~ Transatlantik vapuru Plre-Nev
or hattı ... 
Pireden hareket tarihi : 

15 -1-1940 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurlnnn muvnsallt tarlhJeri, 

lerek vapur isimleri ve navlunlan bak· 
~da ııcenta blr teahhUt altına giremeL 
""ttlla fazla tafsilAt almak için Birinci 
İtordo.nda 152 numarada • UMDAL• 
llnıunıı deıilz Aet-ntalığı Ltd. ınUracaat 
edilrnesı rica olunur. 

'l'elefon : 4072 MildUriyet 
Telefon : 3171 Acente 

~1~lR BiRiNCi iCRA MEMURLU
"""'uAN: 

y l?/12/939 tarihli ve 10332 sayılı 
b•e?ı ~sır gazetesinin beşinci sayfasının 
~ıncı sütununda münteşir 39/5523 sa· 

1 dosyamıza ait aııtıı ilanındaki satış 
ç::ihi 21/1/940 olmayup 24/1/940 
il~ ambn saat l 1 de olduğu tashihen 

olunur. 107 ( 63) 

nna hareket edecektir. Company of the Orient, Incorporated'in duklan da malömumd~r). geldıler. ve~-
LANDAlSE ROYALE lfiyıkiyle ldaresJ ve işin tedviri için lü- ~fımdan alelusul alel ınfırat t_ahlif. cdıl-

NEER KUMPANYASI zumlu gördüğü her hangi bir vekaletna- <lıkten sonra: ~uma~~e~h PatTi':~ He~cy 
İLLFS 17 1 940 . meyi veya icap etti~i kadar müteaddit Gorman Amenka hukUmatı muttehıde-

. AdCHbekl ~rn: B - V tarı- vekaletnameleri Utip tarafından tasdik si dahilinde kain Nevyork hükümetinin 
hı~ e cl?me le o uph urgk ats,ed arnka olunmuş cco~rate> mührü ile The Westchester Kontluğunda Bronxville 
Kostence ımnn anna are e ece • • h · .l uk' 1 Di Am "k T . American Tobaco Company of the Ori- c:e rml•e m un o up erı an o-
tırACHİLLFS vapuru 23/1/940 tarihin- ent, Incorporated, namına tanzim, icra bako Ko~pa~i. of d~ Oryent, ln~orpo
d gelerek Anvers Amsterdam ve Rot- ve itaya, Türkiyede serbestçe iş yapabil- reyted. şırketı~ın reısi bulundugu ve 
t:Cdam limanların~ hareket edecektir. mek için The ~merican Tobaco Com- m~ıleyh .. 1:?ıchnrd .. J. ~ylanın d.a 

t ' Ll l pany of the Orıent Incorporated'i ka- Amer.ıka huki.imatı muttehıdesi dahı-
SVF.NSKA OR ENT N EN nun hUk" 1 l d ·' · d T'" ki d linde kain Nevyork hükilmetinin Que-
İ İNGLAND tö"rU "kin · ,_.,_ um er aıresın e ur ye e 

V K mo ı cı NWun tescil etmeğe kanunen icap eden bütün Pns kontluğunda Nevyork sehrinde mu-
sonlarına doğru beklenı;ıckte olup Go- vesaik ve evrakı kumpanya için ve kim olup şirketi mczk<h-enin kMibi bu
tenborg ve ~opcnhag lımanlanna ha- kumpanya namına tanzim ve imza et- lunduğunu ve şirkete mahsus mühril 
reket edecektir. meğc; muvafık göreceği her bir vekô- münferiden ve mUçtemian tanı<lıklarmı 

SERvlCE l\IARtTIME ROUMA~. letnameyi iptal etmeğe, ve umumiyet ve baladaki v~si"ka~a Dl Amerikan To-
SUCEA VA vapuru 14/1/19~0 tarihin- itibarile, şirketin (Corporation) maksat bako Komnanı of dt Orycnt, Inkorporev

de gclerc Malta \'e Marsilya limanlarına ve mevzuları için lazım olacak olan her tedin mUdürü olmak üzere mevzu müh-
harekct edecektir. hangi bir işi veya bütiln işleri tamamen riln. şirkete mahsus olarak şirketi mep-

N O T : müdirler meclisi toplanmış ve ruznameyi husu anha meclisi mi.id.iranmın em-
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve müzakere eder bir halde bulunduğu sı- rile temhir edildii!lnl ve kezalik ber 

hareket tarihlerinin kat'I olmadığını ve r.ada The American Tobaco Company mucibi emir münferiden vaz'ı imza 
bunlnrın hiç bir ihbara lüzum olmaksı- of the Orient, Incorporated'in ya~bile- ettiklerin\ ifade evledilcr ve ke7alik 
zm değişebilir olduğunu ve bu husustan ceği gibi yapmağ~ mezun ve salahiyetli mumııileyhüma PATRICK ~y 
dolayı acenteye bir mesuliye~ terettUp olı,ıalnrına karar verilmiş ve bu varaka Gormnn ile Richard J. Bovlan aniffüı:
etmiyeccğini muhterem yükleyicilerin ile kendilerine bu mezuniyet ve salabi- .,ikir vesikayı sirketi mezbure namınn 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. yet verilmiştir.> derununda muhıı.kkl umur ve maknsit 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet Binaenaleyh ben, mumaileyh zirde t('ip' tanzim ettiklerini alel infirat tas-
aıddesindc FRA TELLİ SPERCO vapur vaziülimza reis Patrick Henry Gorman dik ettiler. 
acentesine müracaat edilmesi.. ' baladaki karar mucibince ve lcnrarı Bundan başka rnumn,ilevh Richard J. 

TELEFON : 2004 - 2005 : ;mezkura tevfikan işbu varaka ile Di Boylan bnlftda kendi tarafından fcrn ve 
Ameriluuı Tobako kompani of di Ori- imza edilen beyanat ve şehadetin doğru 

••••• 1 •••••• 1. 11 ................ 1. •• • • • • • • • • ld v • ., _ •f d tt" 
: yent, Iocorporayted namına Tür1dyenin " u~unu yemın 1

.1e 1 a e e ı. 
OLJVJER VE : Izmir şehrinde mukim Amerikarl tebn- '.I'asdikan lilmrı'<al isbu 1939 senesi 

$VREKAS'J LTD. E asından Joscph Michel English'i me- A.Eustosun~n 7. ine~ gi.inil Amerika hil: 
• vaddı atiyedc şirketi mezburcyi Tür- 1<umatı muttell'-iesınde. Nevyork şehrı 

VAPUR ACENTASI : yede temsil etmek Uzere şirketin namı- ve kontluğundn ~uraya imzamı ve müh
na, makamına ve şirket menafıi için ve- riimü vaz eylcd ım. 

ATATÜRK CADDFSİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla-
runız sefer yapacaklardır. . 

kili hakiki ve kanunisi nasp ve tayin (Mi.ihür) (Imza) 
ederim. JOHN W. HANLON 

1 - Türk.iyede metl.-Ur şiı\etin ınü- 20 savılı Bronx kontluğu katibi adili 
messili kanunisi sıfatilc hareket etmek. 10 H 41 sayılı Bı•onx sicil vesikası Nev-

2 - Türlciyenin biletimle hukuki, ce- york kontluğu vesikası 157 numara ile 
zai ve idari mchnkiminde hazır bulu- mahfuzdur. 1 H 94 Nevyork sicil vesika-

............. • .. •• .... • .... •............... nup şirketi tenısil etmek ve bahusus: sı. 

(n) Elyevm mevcut ve atiycn tahad- Memuriyetim 30 Mart 1941 tarihinde 
düs edecek olan kAHel mesail, deavi ve "Ilunkazi olacaktır. 
münazantta her hangi derece ve vazifci No. 9303 Türk Hava kurumu • 

lzmir Model 2 

şu esinden: 
1 - Kurban bayramında fzmir ve tzmire bağlı nahiyelerle köyler

den toplattınlacak kurban deri ve bağırsaktan 12. 1. 940 c~a günü 
ıaat 15 de idare heyetimiz huzurunda açık artınna ile sa~ılacaktır. 
Şamıameleri Ege bölgesindeki viliyet ve kaza tubelerınde vardır. 
Taliplerin ihale günü tubemize veya bulunduktan mahallerdeki 

tuhelere müracaatlarL 
2 - Ege bölgesindeki viliyet ve kaza ıub~eri~in deri -:e bağıra~ 

~ameleri de getirilmiJ bulunduğundan ta~plerın her ~ fU~.mı
l:e nıiiracaatla görebilecekleri ve ihale günlerınde ıubemızden muza. 

Yedelerine dahi iıtirak edebilecelderi ilan olunur· 
2, 6, 11 4729 (3) 

Otomobil kiralanacak 

kazaiyeyi haiz olursa o1sun bilcümle Nevyork Devleti 
Türk mehakiminde ve hatta mahkemei Nevyork kontluğu 
temyiz huzurunda hazır bulunup şir- Nevyork kontluğu katibi, ve aynı za-
keti temsil etmek ve şirketin menafiini manda mezkör konUuk dahilinde ve 
adi veya fevkalade kmfei turk ve vcs:ı- kontluk için fili mnhkcmenin katibi olan 
iti kanuniye veya diğer tedabiri kamı- ben, ARCHIBALD R. WATSON, bura
niye ile siyanet etmek ve bu maksatla da mezkUr mahkemenin kanunen müh
Türk kavanini nhk!\mınca muktezi her rü haiz bulunan bir sicil mahkemesi ol
tilrlü ınuamclatt asliye ve feriyeyi icra dllğunu; merbut vesikada veya tasdik 
eylemek. ve tevslkc mütedair merbut varakada 

IZMIR BELED1YESlNDEN: R 
1 - Killtilr mahallesinin Voroşilof UZ03 me 

caddesinde Lozan meydanile Doktor A'-d • • . 1 • 
Mustafa Enver caddesi arasında 240 ve . ıı: e~ g~ı ıı en ~· A. Şirketi ... 
1388, 1389, 1390, 1398 ve 1470 sayılı so- nelık adı heyeti ~~e içtimaı 16 
kaklarda da 605 metre boyda Huizlcr Şubat 1_940 Cuma gunu saat da şirketin 
umumi kanalizasyon projesine uygun ~erkezı olan lzm.irde Atatürk caddesin
olarak fenni kanalizasyon yaptırılması .c 134 sayılı hınada yapılacaktır. iç
Fen işleri mUdilrlilğündeki keşif ve şart~ tımada _hazır bulun1?ak istjycn hissedar
namcsi veçhile açık eksiltmeye konul- l~nn, hıs:ıc scnetlenni içtima gününden 
muştur. Muhammen bedeli 5449 lira laakal _hır hafta ~vveline kadar şirket 
olup ihalesi 12/1/940 cuma günü saat 16 merkezıne .v.eya hır ha~kaya tevdi ede· 
dadır. I§tirak edecekler 409 liralık te- r~k mukahilınde duhuliye kartı almalan 
mipatı I~ Bankasına yatırarak makbu- lazım~ır. . 
zile Encümene glirler. .. Mu~aJ:er~ edılecek. maddeler apda 

2 - 1310 sayılı sokakta Beldiyeye ait gosterılmıştır: • 
30 numaralı hanın yeniden bir sene 1 - idare meclisi raporu ve mürakip 
müddetle kiraya verilmesi, Yazı işleri raporunu~ Aokunması. . · 
müdürlilğfuıdeki şartnamesi veçhlle açık 2 - Bıhı.r~ç~>, kanızarar hesabile mev
artırmaya konulmuştur. Muhammen be- cudat dcftennın tetkik ve tudiki, .idare 
deli 500 lira olup ihnlesi 12/1/940 cu- meclisi azalannın ibrası. , 
ma günü saat 16 dadır. iştirak edecek~ . 3 - idare meclisi azal.aı:ınm intihabı 
lcr 37 lira 50 kuruşluk teminatı iş Ban- ıle hakkı h~zurl.an~. tayını. .. . • 
kasına yatırarak mnkbuzile Encümene ~ .- Murakip ıntihabı ve ucretinın 
gelirler. 29 3 7 11 4728 (2584) tayını. 

1 - Fen ve temizlik i:ılerinde kulla- 5 - Meclisi idare azalannın şirketle 
nıJmak üzere iki adet kamyon satın alın· ticari muamelede bulunabilmeleri ve 
maaı yazı işleri müdürlüğündeki şartna· aynı neviden muamelei ticariye yapabil
mesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye ko- mdcri hususunda mezun kılırunalan. 
nulmuştur. Muhammen bedeli beş bin 96 (58) 
dokuz yüz lira olup ihalesi 26/ l /940 
Cuma günü saat 1 7 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde haztrlanmış 
tele.lif ınektuplnrı ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 442 lira 50 kuruş· 
tur. 

2 - Mezarlık başında S t 5 numara
tajlı barakanın 24/2/940 tarihinden iti
baren bir ııene müddetle kiraya verilme
si yazı işleri müdürlüğündeki prtnamesi 
veçhile açık nrttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 125 Üra olup ihalesi 

26/ l /940 Cuma günü ıaat 16 dadtr. 
f tiralc ed!!cekler 9 lira 40 kuruşluk te• 
minatı i~ bankl'lsına yatırarak malcbuzi· 
le encümene ı:telirler. 

11. 16. 21. ıs (67) 
Ceza kanununun mevkii meriyete va· 

:r:ınn mütealtik 825 numnrnlt kanunun 
29 cu maddesine bir fuka ilavesi hak
kındaki 3 7 4 7 numaralı ve 20/ 12 (9 39 
kabul 26/12/939 neşir tarihli kanun 
belediye ilan tahtasına aaıl~tır. nan 
olunur. ( 66) 

Menemen Belediye riyasetin
den: 

Eksiltmeye konulan iş 
- Menemen kasabası civarında belediyemizce inşası mukarrer 

spor sahası ve müştemilahna ait mufassal planı keşifname fenni şart
name, mukavelename projesinin tanzimi, vaziyet planı ile maketinin 
yapılması işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (300) muvakkat teminatı (22) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname belediye muhasebesinden parasız verilir. 
4 - Bu işe talip olanların 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 

ihale günü olan 19. 1. 940 cuma günü saat 11 de belediye daimi en
cümenine müracaatları ilan olunur. 

9. 11, 1 3 7 4 ( 46) 

Otobüs alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 
t - Muhammen bedeli 350000 lira olan 35 adet otobüs ve tefer

rüab kapah zarf usulile aabn alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 17750 liradır. 
3 - Eksiltme 4. 3. 1940 pazartesi günü saat 15 de Metro han bi

nasının bqinci katında toplanacak olan Arbrma ve Eksiltme komis-

yonunda yapılacaktır. -
4 - Bu işe ait ıartnameler idaremiz levazım müdürlüğünden te-

darik edilebilir. 
5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarif at dairesinde hazırla

narak saat 14 e kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mu
\kabilinde verilmiş bulunması lizımdır . 
~ 9, 11 27 (48) «10861» 

17 Ağustos 
5 Türk Liralık pul 
500 kuruş resmi almmışır. 
Genel sayı: 3936 3936 
işbu tercemcnin Ingilizcc aslına mu

tabakatı tasdik olunur. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi eylül ayının yirml 
üçüncü Cumartesi günU. 

Izmir birinci noteri resmi mührü ve 
imzası. 

Genel sayı: 3937 
işbu terceme suretinin dairede saklı 

23-9-939 tarih ve 3936 genel sayılı nslı
na uygun olduğu tasdik olunur. Bin do
kuz yüz otuz dokuz senesi eylül ayının 
yirmi üçüncü Cumartesi günü. 

23 Eylül 1939 
Izmir birinci noteri resmi mührü ve 

imzası. 

ilave edilen Izmir umuru hukukiye mü· 
dilriyetinin tasdik şerhi sureti aşağıyı 
çıkarılarak işbu mütercnın vekMetna
meye ilfive edilmiştir. 

25-9-939 
26-9-939 Kaleme 
Resmi mühür ve imz.ıı 
No. 2798 
Mündereca tına şamil olmamak ilzerc 

yukarıdaki mührün Nevyork baş kon· 
solosluğuna aidiyeti tasdik olunur. 

V. Hukuk işleri mUdürU 
Imza 

Genel sayı: 5667 
Işbu tasdik şerhi suretinin daircy< 

ibrnz olunan aslına ve dosyamızda sal 
lı mübrizi tarafından imzalı nüshasınc. 
uygun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz 
yUz otuz dokuz senesi ikinci teşrin ayı
n m sekizi.net Çarşamba gUnü. 

Izmir birinci noteri resmi mührU v• 
imzası. D. D. Y. 8 inci işletme komisyo-

nundan: 
Alaancaktan Halkapınar atölyesine her gün bir veY_a ~ sefer gidip 

relrnek için 31 /5/940 tarihine kadar bir taksi otomobıl kiralanacaktır. 
aç.it ekailtme.i 27 / l /940 günü saat 1 O da Alsancakta işletme binasın-
da lcomiayonumuzca yapılacaktır. . . . . 

Bir ecferinin muhammen bedeli 1 38 lira olup ısteldilerın 31,05 li-
ralık muvakkat teminat malc.buzlarile muayyen vak.ıtta komisyona 
lfclmeleri lmmdır. Şartnamesi i§letme kaleminde görülebilir. 

l l ' 14. 1 6, 19. 1 o 1 ( 64) 

(b) Müddei şahsi veya maznun sıfa- yazılı bulunan J. W. HANLON'un bu 
tile bilcümle Türk mehakim 've heyeti "sleri yaparken, mezkO.r kontluk dahl
cezaiyesinde veya istintak devairindc linde ve kontluk için hareket eden, usu
vc hatta mahkemei temyizde şirket na- len tavzif edilmiş ve tahlif olunmuş ve 
mına hazır bulunup şirketi siyanet et- bu suretle harekPt etmeğe saHJ.hiyetli 
mek, şikayetnameler ve muhtı.raiar im- bir NOTER olarak hareket ettiğini, 
za ve tebliğ ettirmek ve her türlil adi Nevycrk kontluğunun katiplik dairesin
ve fevkalade turk ve vesaiti kanuniycye de el yazısı imzası ile birlikte Brom: 
bittevessUl ahkam ve mukarreratı ce- lcontluğunun Noteri olarak tavzif ve ta
zaiye aleyhine itiraz ve istinaf etmek vinine mütedair vesikanın tasdikli bir 
kezalik işbu tedabir ve muamelattan f~ suretinin mahfuz olduğunu; Nevyork 
ragat eylemek. Devleti kanunlarına göre Noter sıfatı ile 

(c) Her hangi derece ve vazifei senedatı protesto etmeğe; ifadatı zapt 
kazaiyeyi haiz olursa olsun bilcümle ve tasdika; yemin ettirmeğe ve yeminsiz 
rneracii idariye huzurunda, gerek bida- dinlemeğe, yemin ile mütalea almağa, 
yeten ve gerek istinafen bilcümle Türk vesika olarak okunacak veya bu devlet 
mehakiml idariyesl veya şurayı devlet içerisinde tescil edilecek olan senedat 
huzu_nında ispatı vücut ederek şirketi ve arazi. çiftlik ve veraset suretile intl
temsıl etmek, mukarrerat aleyhine isti- kali kabil emvale müteallik evrakı tru;.. 
naf eylemek ve kavanini müteallikası dik e1ıneğe salahiyetli bulunduğunu, ve 
mucibince menafii şirketi siyaneten adi bundan başka, bu Noterin el yazısını 
veya fevkalade bilcümle merasim ve iyice tanıdığımı ve imzasının böyle bir 
tedabir ve muamelatı kanuniyeyi ifa tasdik ve tev lk için muteber bulundu
eylemek ve kezalik işbu tedabir ve mu- ğuna kani olduğumu beyan ve tasdi~ 
amcliittan feragat etmek. -..ı rl t!Ue m •. 

iz.mir birinci noterliğinden tercemesi 
tasdik kılınmış olan 23-9-939 tarih ve 
3936 .numaralı Ingilizce aslına sonradan 

iL AN 
Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
müdürlüğünden: 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli «ecnebi Anonim ve sermayesi eshama 

munkaaim şirketler kanunu.> hükümlerine tevfikan Türkiyede çalıı
mrunna izin verilmi~ olan ecnebi şirketlerinden «Di Amerikan T obako 
Kompani Of Di Oryent tnk.> Şirketi bu defa müracaatla şirketin Tür
kiye mümessili bulunan Patrick Henry Gorman ve George \Vaahing
ton:ı ilaveten, Birleşik Amerika tebaasından Joseph Michael Englichi 
vekil tayin ettiğini bildirmiş ve lazımgelen vesaıki vermiştir. iLAN 

Deniz nakliyecileri cemiyetinden: 
Deniz nakliyecileri cemiyetinin senelik umumi heyet içtimaının 

:ru~namede yazılı hususatı müzakere etmek üzere 15/1/940 tarihine 
tnüsadif Pazartesi günü saat 10/30 da [zmirde Atatürk caddesinde Riz 
hanında kain cemiyet merkezinde akdedileceği ilan olunur. 

Ruzname 
1 - idare heyeti raporunun kıraet, müzakere ve tasvibi. 
2 - 1939 senesi hesabatının tetkik ve tasdiki. 

ve tasdiki. 

3 .. :-:- Nihayet ben, mumaileyh zirde ' Yukarıdaki hususatı teyiden 1939 
vazı.ulımza rcls Patrick Henry Gorman Ağustosunun 15 inci günU buraya im
vekili mumaileyhin isbu vekaletname zamı ve Nevyork kontluğunda Nevyork 
il~ _ken~~ine .verilen ~lahiyetlerden hiç 'lehrlndeki sa1ifüzziklr mahkemenin 
bırıni dıger bır vekil veyn acenteye dev- mührünli vnz ettim. 
retmeğe mcwn olmadığını sarahaten 
beyan ederim, ancak jşbu varakanın 2-
inci bendi mucibince muta salahiyetle
rin kaffesini veya bir kırnıını bir dava 
vekiline ita etmesi müstesna ve caizdir. 

Vukuu hali mUsbet olmak üzere işbu 
1939 senesi Ağustosunun 7 inci günü 
kendi imzamı ve mephusu anha şirkete 
mahsus mi.ihril vaz evledim. 

(MühUr) (Imza) 
PA TRICK HENRY GORMAN 

Reis 
Dl .AMFRtKAN TOBAKO KOMPANI 

(imza) 
ARCHIBALD R. WATSON 

Kontluğu ve fıl1 mahkemenin kôtibi 
N'evyoı·k miihrü 
"Umumi No. 48~6 
Hususi No. 366 
MUhUr ve imzanın Ncvyork kontlu

~unun olduğu tnsdik olunur. 
Nevyork li-8-1939 

Ba.ş konc:olos, y 
(imza okunıımadı) 

TORK1YE COMHURtYETt NEV
YORK B <\S KONSOLOSLUGU 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmiif olmakla 

ilan olunur. 
(MOHOR) 

T. C. 
Ticaret Vekalet 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

GENEL SAYI 8523 

işbu suretin daireye ihTaz olunan aslına ve dosyamızda saklı mubrizi 
tarafından imzalı nüshasına uygun olduğu tasdik olunur bin dokuz 
yüz kırk senesi ikincikanun ayının sekizinci Pazartesi günü. 

lzmir ikinci noteri resmi mühür ve imz.aaİ 



--- - - - --

lngiliz ·• Fransız birliğinin sağlamlı ı 
'~ 

8. Çemberlaynın son nutkunu tefsir eden lngiliz, Fransız ve Amerikan 
gazeteleri nutkun en kuvvetli tarafını bu birlikte buluyorlar 

Şayanı dikkat olan nokta 
~-------------------.....- •.....-----------~~------

Bu birliğin harpten sonra ve sulh için
de de devamının temin edilmesidir 

--------~----------~*----~-------------------

lngiliz hava orduları 
~------~------~--_,,.-.•~---------------------

yeni kurulan hava kuvvetleri baş-
kumandanlığına tabi olacaklar 

~------------------~llı'W *ııww--------------------Paris, 10 (Ö.R) - Pöti Pariziyen B. vaffak olmuştur. ve Fransa adil, hakkaniyetli bir insani 
Çeınberlaynın nutku hakkında diyor ki: Londra, 10 (Ö.R) - Dcyli Telgraf tasfiye istiyorlar. 
Çemberlayn, Fransa ve İngiltcreyc harp başvekilin nutkunu azinı ve iradet sahi- Çcrnberlayn, Daladiye gibi mnddi ve 
aşikar bir surette tahmil edildikten son- bi büyük bir liderin sözleri diye tavsif müsbet garantiler istemiştir. 

Londra 10 (A.A) - Dün a~m hava vetleri başkumandanlığına tayin edildi- Lond.ra 10 (Ö.R) - lngiliz hava Ma· 
kuvvetleri başkumandanlığının ihdasına ği ve yakında vazifesine başlıyacağı ha- reşalı Sessi! Nevral Fransadaki hava 
müteallik resmi bir tebliğ neşredi~- va nezaretinden bildirilmektedir. kuvvetlerini teftişten dönmüştür. Mare
tir. Londra 10 (Ö.R) - lngiliz hava ordu- şal, lngiliz - Fransız hava kuvvetleri ve 

Bu kuvvetler arasında Fransada bu- su kuvvetlerinin tevhidi münasebeti ile orduları arasındaki dostluktan hayran-ra ihtiyar ettiği hattı hareketi sadıkane ediyor. Yakında hnrbin çok çetin ve Hülasa Çcmberlaynın nutku Pari; ve 
muhafaza etmiştir. Düşman veya bitaraf, korkunç bir manzara alması muhtemel Londra arasındaki parlak senfoniyi gös
hiç bir memleket bunun aksini iddia olduğunu, müttefiklerin bütün bunlar- term~tir. 

lunan bütün hava cüzütarnlannın mü- şu haberi veriyorlar: lığını ve nihai zafere sarsılmaz itimadı· 
messilleri de bulunacaktır. Şimdiye kadar iki hava kuvveti var- nı bildirmiştir. 

Lond.ra 10 (A.A) - Başvekalet dai- dı. Bunlardan biri seferi orduların baş- Londra 10 (ö.R) - Royal Ayr Fors edemez. İngiliz başvekili, Daladiye ile cian korkmıyarak istikbali emniyetle İki memleketin birliği yalnız harbin 
birlikte harbe mfuıi olmak için üzerim! beklediklerini söyliyen başvekil bu söz- tahribatında dc-ğil, müstakbel :;ulhun 
düşen bütün vazifeyi yaptığı gibi şimdi ]erle İngiliz milletinin kanaatini anlat- insac;ın<la da l;:endini göstereceğen: an-
de harbi kazanmak için bütün vazifesini mıştır. . ]atmıştır. 
yapacaktır. Medeniyet, fıkibetinin nıüt- Londra.l O (Ö.R) - İngiliz harbiye Paric:, 10 (Ö.R) - İngiliz başvekili B. 

resinden bildirildiğine göre Fransadaki kumandanı general Gortun emrinde kuvvetleri bugün çok faal idiler. Şimali 
lngiliz karnkolları başkumandanlığı ya- idi. Şimdi bütün bu kuvvetler bir ku- garbi Almanya üzerinde bir çok uç~lar 
nında bir hava başkumandanlığı ihdas manda altına alınarak hava mareşalı yapıldı. 
edilmiştir. Baral'ın emri altına verilmişlerdir. Bu Alman tayyareleri de Fransanın şimal 

tef'ıklcrin zaferine bağlı olduğunu bili- nazırı Hor Beli.şanın istifasını İngiliz po- Daladiye Çcınberlaynın nutku gazetclcr
lOr. İngiliz başvekilinin Fransız - İngi- litikasında bir bocalama mahiyetinde de çol~ enerjik tefsir1erle karşılanmıştU'. 
lız teşriki mesaisinde samimiyeti göste- görenler B. Çcmbcrlaynın sözlerinden B. ÇcmberJnynın lisanındaki sükuw t. 
ren birlik mesajı bilhassa şayanı dikkat- havrete düşmüşlerdir. Zira İngiliz baş- ölcü ve enerji methedilmektedir. 

Londra 10 (A.A) - Hava mareşnlı sayede Fransız. kuvvetleri ile teşriki me- garbinde uçtular .. Fransız avcı tayya
Barrattin Fran..c:adaki Ingiliz hava kuv- sai daha sıkı ve daha kolay olacaktır. releri iki Alman tayyaresi düşürdüler. 

tir .. B. Çemberlayn, bu teşriki mesainin, vekili nutuklarında hiç bir zaman bu Vaşington. 10 (Ö.R) - Nevyork Tay
harp bittikten sonra da ne İngiltere, ne C!ercce acık. samimi ve bu kadar az.imli mis, İnailiz başvekilinin nutkundan su 
de Fransa tarafından terkedilmiyecek olmamıştır. Bütün müşkülierden millet- suretle bahsediyor : 
kadar kıymeti sabit olduğunu söylemi~ çc kabul edilecek fedakarlıklardan, ısb- Çemberlayn, Daladiye gibi Fransız 
tir. Bu bUyük değer taşıyan bir istikbal raplardan cesaretle bnhsetmiştir ve böy- İngiliz birliğinin harpten sonra da aynı 
vadidir.. lece Hor Belişanın istifası mUnnsebetiy- kuvvetle devam edeceği kanaatini izhar 

Ordr, ayni mütaH\cı ve hissiyatı ihtar le yapılan imaların önünü almıştır. etmiştir. Nutkun en mühim olan kısım, 
ederek diyor ki : Çemberlaynın nutku, İngiliz politika- İngiliz - Fransız tesanüdünün kuvv~tini 

•Nutuk, Fransızları memnun edecek ~mın temadisini gösteriyor. Bu, her saf- gösteren kısırrılnrdır.. Nevyork Tayınis, 
nutuktur.. hada, iki milletin alakndar olduktan her Balkanlar ve İskandinavya memleket~-

İngiliz başvekilinin iznhatında~ başın- mt>vzud·ı kendini göstermiştir. rinin Fransız - İnailiz birliğine bcnwr 

Finlandiyaya yardım için 
Amerikada kongreye verilecek iki 

kanun layihası hazırlanıyor 
---------------------~*~---------------------

dan nihayete kadar sarsılmaz bir az.im Dalndiyc, Anac!olu folaketzedelcri için bir birlik kurmalanna intizar edildiğini, 
!Jşlormaktadır. İngiliz başvekili, mille- yardım lüzumundan bahsederken ayni Çemberlaynın izhar ettiği ümit ve te
tinin fedakarlık hislerine müracaat eder wmand;ı Çemberlayn namına da konu~- menniler tahakkuk ederse milletlerin 
veya vesika usulünü müdafaa ederken muştu. Cemhcrlayn, müttefiklerin sem- istikbale endişesiz bakmalan knbil ola
kcndisini hiç yormamıştır. Böyle bir me- patisini ve yardım kararını teyit eder- cnğını ilave ediyor .. 
selede böyle sadelik göstermek için bü- kcn ayni teşriki mesai azminden bahset-
yük bir millet olmak lfizımdır. miştir. Birlikteki bu içlilik derece dere- Roma, 10 (Ö.R) - Cembcrlaynın nut-

Londra, 
0

10 (Ö.R) - Nevyork Tnymıs, ce bütün meselelere şamildir. ku burada büyük aluka ile karşılanmış-

Paris 10 (Ö.R) - Cencvreden bildi-ı üzerine B. Ruzvelt kongrede görüşüle- •ı Brezilya hlikümetinin SÖvyet taarruzu, 
riliyor: Milletler cemiyetinin Finlandi- cek olan bu kanun layihalarının ihzan na karşı Amerika Cümhuriyetlcri tara• 
ya lehinde olarak 14 Kanunuevvel tarih- için harbiye, bahriye, maliye nezaretle- f ından Finlandiya hükümetine gönderi
li yardım davetine şimdiye kadar 18 rinin saltıhiyetli kimseleri ile görüş- len müşterek telgrafa ~tirak eylediğini 
millet muvnf akat cevabını vermiştir. müştür. Finlandiyaya daha yüz bin do- bildirmiştir. 
Daha 12 milletin cevabı beklenmektedir. larlık bir çek gönderilmiştir. Bu suretle Brezilya hükUmeti Finlandiyaya yar
lrlanda, muvafakat cevabı verenler ara- gönderilen iane yekı'.lnu 500 bin doları dıma matuf her teşebbüse müzaheret Çembcr1aynın nutku hakkında şunları Daladiye Fransanın harp gayelerini tır .. Gazeteler nutku n:!fTı tefsirlere tfıhi 

yazıyor : İngiliz başvekili, İngiliz-Fran- izah etmiştir. Çemberlaynın nutkunu tutmamakla beraber 'Finlandiyayn mad
sız birliğinden bahsederken büyük ba- dinlcdip,imiz zaman duyduğumuz sözler di, manevi bütün yardımların ynpılaca
sirct ve idrak sahibi olduğunu göster- Daladiyenin qğzından dinlediklerimizin ğı hakkındaki kısımlarını bliyük başlık-
miştir. Sözleri her ne bahasına olursa <ıynidir larla tebarüz ettirmişlerdir. 
olsun harbi kazanmak azmi ile doludur. İngiltere ne istiyor? B. Çembcrlaynın Almnnyaya ve Sov-
Harpten sonrn yapılacak sulh esaslnnnı Çembcrlayn buna cevap verdi... Al- ı yet Rusyaya hitaben 1.-ullandığı lisanın 
da açık surette gö:r.de?' rıp,.·-m,..i!e mu- man milletini•' i,...'- """trı' ıiP~l. İnızıh, . .,. avni olması nazarı dikkati celbelmiştir. 

Sov ye 
Is ve 

,. 
ın 

hli • 
ı arşıs n a e 

acağı vaziyet 
--~-----------------~*------------------------ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFIIDE - tihsalutının yüzde otuzunu temin eden kararlar almıştır. lsveç hükürnetine ca-

cenuptnki maden sahası ise cenup sahil- suslukJa, sabutajla mücadele için vasi 
lerinden kolayca yetişilecek bir mesafe saJahiyetler verilmi}tir. belli başlı maddelerinden birini teşkil 
dahilinde değildir. Şüpheli tahu]nr da 30 günü geçme-

Stokholm. l O (AA) -- Dün de ye· mck üzere nezaret altmdn tutulması ve
niden 1000 gönüllü Finlandiyaya harp rilen salahiyetler meyonındadır. 

• ediyordu ve bu madenlerdeki demir 
mikdan diğerinden haylice fazladır. Bu 
S<lhadan ynpılan ihracat kı.şın donan 
Balbk denizinin şimal ucundaki sula 
yolu ile yahut ta Norveç limanı Norveç 
vasıtasiyle yapılmaktadır. İsveç taarru
za uğradığı takdirde bu bitaraf limanlar 
kontrol edilebilir. Umum İsveç demir is-

etmek için gönüllü kaydı bürosuna mü- Poda telgıraf ve telefon servisleri üze-
racaat etmiştir. rinde kontrol kuvvetlendirilecektir. 

Stokholm, 1 O Dün lsveç parlamento- Harp zamanında altın ve ecnebi döviz
au harp zuhurunda tatbik edilecek acil lerin memleketten ihracını men eden ye
ve mübrem tedbirler hakkında b ir takım ni bir kanun kabul edilmi§tir. 

----------- -----------------------------------

Sovyet tebliği ve resmi Alman ajansı 
Kızılordunun ricatını kaydediyor 

--------------------ııww*..__., 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - fa olarak Suosalmide Kızılordunun bir ı fazla bomba atmışlar sivil ahaliden 240 
ningrnd-Murmansk demiryolunun muh- kaç kilometre geri !;Ckildiğinden bahset- kişinin ölmesine, takriben 500 kişinin de 
telıf noktalarda kesilmiş bulunması Sov- mclttcdir. ,aralanmasına sebebiyet vermişlerdir .. 
yet orduları kumnndanlığııu büyük bir Hclsinki, 10 (A.A) - Salla ınıntaka- Finlandiyalılar da 170 Rus tayyaresi 
müşkülat karşısında bırakmıştır. sındaki 12000 kışiden mürekkep olan düşürmüşlerdi!:. 

Paris, 10 (Ö.R) - Alman gazeteleri, So\'vct kuvvetının vnziyeti ümitsizdir... Roma, 1 O (0.R) - D. N. B. Alman 
Suosalmideki Fin zaferine ait haberleri Çünkü Finlandiyalıların mengenesi bu aJansı dokuz İngiliz tayyaresinin Heli-
neşretmemişlerdi kuvvetin etrafını kapatmak :iızercdir. golanda hücum ettiklerini ve Uç İngiliz 

Bu sabah Fin tebliğıni kaydederken Şu halde bu kuvvetin teslim c,lınnsı- tayyaresinin Almanlar tarafından düşii-
Suosalmi harbinin Finlandiyalılar lehi- nın g cikmiyeccği tahmin olunuyor. Ka- ıüldüğünü bildirmekte ise de l.ondra bu 
r.e neticelendiğini yazmışlar ve Rus or- reli cephesinde Finlandiyalılar şimdiki haberi tekzip etmektedır: 
dusunun ricntini itiraf etmişlerdir. sükunet.en istifnde ederek Manııerhay:m Diğer bir habere göre lngiliz bombar-
BİR ALMAN ERKANIHARP hattının yakınında hurnmaU bir faaliyet- dıman tayyareleri Danimarkaya ait 
ZABİTİ NE DİYOR? le müstahkem bir hat inşa etmektedir- l\finsk adru;ı üzerinden uçarlarken yan-
İtimada şayan bir menbndan öğrenil- ler.. lışlıkla bir kaç boınbı:ı düşürmü.şlcr<lir ... 

eliğine gorc eski bir Alman kurmay su- Finlandiya rc~icüınhuru bütün dün- Ha ar yoktur. 
bayı Kızılordlınun Fin harbinde mey- yaya hit<ıp eden bir mesaj neşrederek I...ondra, 10 (Ö.R) - Helsinkiden bil
dana çıkan zaafı neticesinde Almanla- Rusların sivil Finlandiya ahalisini boın- diriliyor : Suosalıni zaferinde Finlerin 
nn du.} duğu inkic;arı hayalden bahse- bardımnn etmelerinin takbih edilmesini ellerine geçen mühimmat, malzeme ve 
de .. kcn İngiltcr<.'nin bizzat Rusya ile bir istemiştir. Miişarünileyh diyor ki : harp ganaiminin yarım milyar Fmlandi
pakt yapmak istf'mcdiğini, fakat Alman- - Ruslar şimdiye kadar dört binden }a markını geçtiği tahmin edilmektedir. 
vaya kasd n bir tuzak hazırladığını ve 
Moskovadaki ılk reüzakcrelerinin mu
' aff nkı.} ctı ile gözleri kara an Ribbcnt
l'Opun bu tuzaga dü tüğünü söylemiştir. 
İn11ilız dıplomasi inin Mal .} a\'el kurnaz
ı wıını mübalaöcı etmek hu usundaki Al
man temayülüne tapik bir misal olan 
bu nauy-iyc, ayni zamanda Rus ordusu
nun ku\•v ti hakkında Alı.nem subayları 
ıle Ruc; meslckda!;ları arnsındn mevcut 
fıl,ir mübayenetini cnterı:=cıan bir suret
te tebarüz ettirrrıektedir. 

Vnris. JO lÖ.m - Helsinkiden bôldi
r iliyor : f mlıa edilen 44 iincii Rus rır
kasının imdadına gönderilen bir Sov~ et 
fırka ı daha 1nmanıen m uhasara ed ilmek 
t ehlikeSine maruzdur: . 

Finler, şaşırtıcı takti1'1cri ile· Kızılar-

''{' olombus,, Alman vapuru mü
r ttebatından Almanyaya 

gidecek o'anlar 
N ... vyork, 1 O (A.A) - Herald Tribune gazetesi Coloınbus adındaki 

Alman transatlantiğinin silah taşıyacak yaşta olan mürettebatının 
memleketlerine iade edileceklerini yazmaktadır. Bu mürettebat 14 
Jkincikanunda Nevyorktan San F ransizkoya gidecekler ve oradan Al
manyaya gitmek üzere ecnebi bayrağını hamil vapurla!a bineceklerdir. 
Silah kullanacak yaşta olmıyan mürettebat bitaraf gemilere bindirilme
leri mesele~i halledilinceye ' kadar ellisi lstanbulda kalacaklardır. 5 7 5 
kişiden iba;~t ·olan mürettebattan 400 ü silah kullanacak yaştadır Ame-. .. ' . . . . . 

sındadır ve tamamen insani bakımdan bulmuştur. edecektir. 
icap eden yardımları yapmağa funade Paris 10 (Ö.R) - Madriddcn alınan 
olduğunu, Irlanda Kızılhaçının bu mak- haberlere göre general Frankonun, ls
satla Finlandiya Kmlhaçı ile temasa gi- panya dahili harbına iştirak eden Itnl
reccğini bildirmiştir. yan fırkalarının top, tank ve tayyare 

Avusturalya Kızılhaçı Finlandiyaya ve sair harp levazımı olarak lspanyada 
daha 10 bin Ingiliz lirası göndermiştir. bırakmış oldukları harp malzemesinin 
Vaşington lO (Ö.R) - Finlnndiyaya Finlandiyaya yardım maksadiyle gön

yapılncak maddi yardımlar meselesi si- derilmesi hususunda yapılmış olan bir 

Londra 10 (ö.R) - Deyli Ekspresin 
Roma muhabiri general Frankonun, 
Itnlyanlar tarafından ispanyada bırakı
lan t(\p, tayyare ve tankları lspanyol 
vapur lan ile Finlandiyaya göndereceği· 
ni teyid etmektedir. 

Oslo, 1 O (AA) -- Norveç amele 
konfederasyonu Finlanda için 125,000 
kron vermiştir. 

yasi mahfilleri i~gal ediyor. teklifi kabul edeceği zannolunmaktadır. 
Konf;reyc, biri otomatik süah, tayyare Riyo Döjenero 10 (A.A) - Milletler 

Norveç de Finlanda için şimdiye ka
dar toplanan ianenin mecmuu 5 milyon 
krona bnliğ olmaktadır. 

ve her nevi harp levazımı gönderilme- cemiyeti sekreterinin telgrafına cevap 
sine ait bir teklif ile ayandan Bravnın veren hariciye nazın Finlandiyaya ına-
50 milyon dolarlık mali yardım teklifi nevi bir yardımda bulunmak istiyen 

Amanların orsan harbi 
Müttefiklerin aldıkları sıkı ve 
yerinde tedbirle tesirsiz kaldı 

~------------------ııww*~-------------------Paris 10 (Ö.R) - Fransız mebu.-;a4 harbının muvaHakıyelsizliği tezahür e~ nız Feddy gemisi mürettebatından 2 ki· 
nında bütçe müzakerc.c;inde beyanatta miş ve Rayhş, den izlerde partiyi kaybet- şi ölmüştür. Diğer gemilerin bütiln mü .. 
bulunan başvekil Daladiyenin izahatın- miştir. rcttebatı kurtarılarak sahile çıkarılmış-
dan, denizlerde Konvuva (refakat) usu- tır. 
lünün büyük muvaffakıyeti anla..şılmak
tadır. Harbın başındanberi Fransız kon
vuvalarına iştirak eden 900 gemiden 
yalnız iki gemi kaybedilmiştir. Ingiliz 
konvuva1arına iştirak. eden 5900 gemi
den yalnız 12 gemi kaybedilmiştir. Böy4 
lece denizaltı ve mayn harbının, korsan 

Londra 10 (A.A) - Ingiliz amiralhk 
dairesinin bir tebliğine göre: 
Şimal denizinde Alman tayyareleri üç 

gemi batırmışlardır. 689 tonilatoluk In
giliz Govrie gemisi 955 tonilatoluk Da
nimarka Ivan Kondrup gemisi 369 toni
llltoluk Danimarka Feddy gemi.si yal-

Lond.ra 10 (Ö.R) - Alman tayyare
leri silahsız gemilere b omba ve mitral· 
yöz1e hücum etmekte devam ediyol'• 
lar. Ik1 Danimnrka gemisi böyle h Ucu· 
ma uğramış ve batmıştır. Mürettebat
tan 11 kişi ölmüştür. 

Tırhan vapuru nasıl battı? 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA

muharririmize hadise hakkında aşağıda
ki malumatı vermiştir: 

-- Cumartesi günü saat 12 de Antal
yadan ayrıldık hava gnyet müsaitti. Bi
lahare fırtına sağnak halinde yağmur 
başladı. Deniz coştu. 

Saatler ilerledikçe der.iz coşuyor ve 
hava bozuyordu. Hava karardığı ve 
saat on sekizi bir az geçtiği bir mradn 
jçinde seyahat ettiğimiz Tırhan vapuru 
Filu mevkiindeki kayalara gürültü çıka
rarak oturdu. Yolcular vaziyeti anlı::mış· 
lardı. Korku başlamıştı. Acaba bnt .. -
cnkmıyız diye endi~e ediyorduk. 

Tırhnn vnpuru derhal telsizle imdat 
i .. te.di. Bir Rumen vapurile Etriisk ve Ça
nnkkale vapurları bu işareti almnğa mu· 
vnffak oldular. En yakınımızda bulunan 
Etrüsk vapuru gecenin saat yirmi dör· 
dünde geldi. Fakat fırtına yüzünden va
purumuza yanaşamadı. Bu sırnda yolcu· 
lara can kurtaran yelekleri verilmiş ve 
sandallar ihtiyaten denize indirilmişti. 

Tırhan kayalara oturmasile aldığı 
yaranın derin olduğu anlaşılıyordu. Bir 
hamlede kurtarılması imkansız görülü
yordu., Sabaha kadar tela§ ve heyecan 
içinde bekle.şen yolcıdar nihayet saat 
dördü Qn geçe gemiyi terlcettiler. Saa t 
beşe doğru ela gemi mürettebatı a nı e-

Tırhan yolcıdan Fila mcv1dinclc 
vapur saliile otuz metre mesafede karaya mıştır. Vapur süvarisi, yağmurdan yolu 
oturduğu zaman hnva müthiş yağmurlu görmediğini, kayalıklara yaklaştığının 
ve bir kaç metre ilerisini fark cdemiyecek farkına varamadığını söylemiştir. . 
kadar kopalı idi. Vapur karaya oturunca Tırhan vapurunun muayenesinde ~ır 
kaptan ve mürettebat telaş göstermişlf'r kayanın vapurun altına saplanmış oldugu 
ve halkın esasen mevcut olan korkQsunu ve vapuru deldiği görülmÜ!ltÜr. \tapu• 
arttırmışlardır. Vapur sabaha doğru ııu run zırhını delerek içeri giren kayıt p ar' 
nlmağa başlamış, ondan sonra yolcula rın çaların ın büyüklük derecesi anlat!larna• 
karaya çıkanlmasına başlanmışl1r, mıştır. Eğer bu kaya parçaları küçUkse 

Harita üze.inde bu alıklar dal ' le v 


