
44 - GAZI BULVARI 1ZMIR • 44 
lnıtiyaz sahibi: ŞEVKET BD..GIN 

Batınubanir ve umumi neşriyat mUdiirU: • ltalyan milli müda
faa komiteıi HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi o:v AM MUDDE'l1 Türkiye için Hariç için 

Roma, 10 (ö.R) - Muuolininin ri1ue
tindeki Milli Müdafaa Komitesi bugün de 
saat 16 dan 17 e kadar Köriİfmelerine devam 
etmiftir. 

~ik ... 1400 2900 
Altı cı••lık .... O Gll.n " ....... 15 1650 t U geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

__ • T E L E F O N : 2697 

~ ınll.nder•catından gazetemiz me suliyet kabul etmez. 
~ 

Ciimhuriuetin Vt'! Cüm7mri31t'!t e.serinin bekçisf, ıabahları çıkar sivaıi gauıedir ------' Yeni Asır M'atbauında buılmlfhr. 

Amerikanın rolü ....... Tü;·k·······~·····ıt";ıy·;·;·······rıc;;;;ı·······ı 
• • 

·· ı B. Ruzve]tin Mümessilinin anlaşması parafe edildi i 
• . 

Resmi vazifesi ne olacak? 

Bitaraflarla yapılan 

Manifatura ihtiyacımızı Fransa temin edecek. Alman .. ~ 
lar Egc'den birbuçuk milyon liralık tütün alacaklar ~ . 

• • 

Bir Alman heyeti lstanbula geldi i 
l•tanbul 10 (Hususi) - Almanlarla yapılan yeni anlaıma mucibince piyasamızdan bir buçukS 

Suriye ve 
Mısırdaki 
Hazırlık .. -·--ŞEVKET BİLGİN 

~ "":ı tlleraı V.. 'd K h. . . . "''q"-sehe . ...ygan ın a ırcyı zıyaretı 
tttllfında t.ıle .Yakın ve Orta ~ark sulhu 
11 1ılntışt l cnıdcn bazı faraziyeler ortaya 
tandaSı~; Bunların ~oğu Alman propa· 
1~akiJtat n kasden uydurduğu ~eylerdir. 
ıltiıa.,.,.... şudur ki, lncriltere \'e Fransa 

....... il h 0 
.. ' 

tının Ilı ıç bir noktasında düşmanla-
'"lanrnıu~te111el taamızlnrına karşı gafil 
ita Yap f acaklardır. Suriyede ,·e Mısır
~ 1 ;:ıakta olan a keri hazırlıkJann 
Catıd~ Undan ibarettir. General Vey
~ ,_ general V C\'el'in kumanda ettik
.ı ., llOltV\•etl 1111~. er, yakın şarkın tehlikeye 
'-tt)tll 1 ntelhuz olan her noktasına müs
~. ll Yardım edebilecek vaziyettedir-
~..: aZırlıklar .. .1 . ·.•ili kı . serguze~tçı erın cesaret-onu ~nak ıçin yapılıyor. 
o)lb-aJc ~~~eki bahar mevsiminde ciddi 
lııtı? 0 Ylc bir tdıliike diisünülüyor 

h.. 'nu suaı • . y -.. ıı.~ · c ne evet ne de ha,·ır dcme"e 
h""ll\ Yokt ' ., "' 
~ hatbi nr •. ~ncak llitlerlc Alınan er-
""rt'k nı·· Yesının harp sahasını geni~le
~a t .... u~efiklerin can alacak noktala· 
tı ""'iltııle b·· ··k \•e bu uyu ehemmiyet verdik1c-
Jtıs, ;aksatıa üınitlcriniıı biiyük bir 
"'llhaltk ovyet Rusyaya bağladıkları 
~~llılek 8~.r.Kızılordu Beyaz Zanbaklar 
'""'1 ara etınııı sayı ız gölleri \'e Orman· 
~llf(akıl~~~a. ~U\ afrakıyctsizlikten mu
I" t dii Ilı ızlıge dü ınemiş olo;aydı, Fin· 
ı.'lli t .... •

1 
~nlarının nevmidanc rrayretJc. 

11 ~ tsız ı ., · 
~ ll\·cuıet .. H.r"'1tan fcvkalhc~er bir mu-
t~ lt1ı11 (~o terınemis ol"8lardı. Alman
l likJelltek ;duyu yeni sergüzeştlere sü· 
Ôl\diyanın ır atını kaçırmayacaktı. Fin
bı~~~Yu p· mukavemeti sadece Kızıl 
h:"-'lla kaı ınlandiya cephesine nııhla-
'~'b bir n ~~nuştır. Bundan daha mü
._. l1 harp e ı~e olarak Sovyetlerin tcca· 
;r~a ~Pmaktnki kudretsidiklcri 

1' 'lhaii~I lŞtır . 
• ~~ trıu .... _ 180 ıniJyonluk bir nıemlekc
q"' l ~am rn .. )' o duı>u . ucadele imkanlarına ma-
a, ... .. •nkar d'J S 111d ... evcud· . e ı emt'z . • O\'yet Rus· 
~ Uğı. ~ 'Yehni miidafaa men.uubahs 
ıı:""~tlir. ~a~ elbette çok büyük bir 
ttj~lıjini h ~ at tecavüz harbi onun 
~lt J;'İtılan~· t~lamı:ıtır. O kadar ki kü
•ıı.;" t sa~· ~a, kendisine nazaran dev 
t\ı] Yılg1n'l 1v n Sovyetlcrlc miicadclcde 

ıık ıga d'· tn t;llna i uşmenıi . davasının doğ-
ı Uta) .. nanarak d.. .. b. ·ıı . 
~re Usti.iııtuv·· . ovuşen ır mı etın 
~ini ?ıuzarrcraı.ru ılc on kat fnik kuv\·et-

•snat et .ne mukavemet edebileec
ntıştir 

J\ • 
a 1tııan 
,.rtsı d gazete! • . dt- il a ın··t cruıın nuıtad yalanları " s ll tefikl o A bı'tk 0 vYct Pct cnn guya Karadeniz· 

(IJdlt.;rııerinc h~ol lıanasına ve sanayi 
~ arı, Su . ır taarruz hazırlamakta 
-..İşt~lı tnakS:;re ''c Mısırdaki hazırlı-

tı 't. a Yapıldığı iddia edil· 
u idd· ıaların SO!qJ ayakta duracak tarafı 

2 lNct SAHiFEDE _ 

görüşmeler 
Sulh için bir tavassut 

ımkanlarınl mı hazırlıyacak 
Londra lO (Ö.R) - Hoytcr bildiriyor: Resmi mchafü 

Somervvel'in pek yakında Londrayn geleceği haberini bü~ 
yük memnuniyetle karşılamıştır. B. Ruzveltin ınümes~ilinc 
çok samim? bir kabul gösterilecektir. Britnnya hükümeti 
B. Ruzvelte Avrupanın hakiki vazi;rcti hak.kında daha nçık 
bir fikir edinmesine müsait bütün malCımntı verecektir. 

Londra. bitarnflarla vukubulan müzakereleri de büyük 
alaka ile karşılamıştır. Ingiltere ve Frama muhasamata 
hangi ş~ırtlarla nihayet verecekleıini \'e han"i pren<:ipler 
uğr.mda harp ettiklerini ilan etmişlerdir. Bu prensipler In
giltere ve Fransa kadar Amerika i<;:n de muazzezdir. 

Vaşington 10 (A.A) - Amerikanın bitaraf devletlerle 
- DEVAMI 6 mcı SAYFADA -

Gizli celse 
B. Dala diyenin ·yeni -bir 

siyasi zaferi oldu. 
Fransız 

celse 

~------~~-x*x·~....-~-----

parjamentosu dün de hafi 
ictimalarına devc:ım etti 

l> 

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

Paris, 10 (Ö.R) - Yirmi seneden beri ilk defa olarak dün yapılan gizli cel
ı:.e. bugün de devam etmiştir. 

Müzakereler vatanperverlik hisleri ile dolu tam bir vatanperverlik havası için-
de cereyan etmiştir. Harbin sevk ve idare!ii hakkındaki istizah takrirleri üze
rindeki müzakerelerin pazartesi de de·rnmı muhtemeldir. Halk ve gazeteciler 
rnn celseden sonra parlamentoya kabul edilecektir. 

Faris, 10 (Ö.R) - Parlamentonun gizli celsesi hakkında m~ıtbuat uzun boylu 
neşriyatta bulunuvorlar. 

Övr gazetesi, gizli celsede hazır bu
lunmak için seferber edilen roebusla
nn cepheden çağınlmamış olmalarını 
teessUflc kar~ılıyor. Gizli celse, Leon 
Blum tarafından teklif edilmistir. Popu
ler, bu celsenin <ıkde-clilmis olmasını çok 
<lirayetli bir hareket olarak.lrnrsılıyor ... 
Basvckjl Daladiye ilkönce . gizli ce.lse 

milyon liralık tütün almak üzere Alman fabrikaları mümessillerinden dört kişilik bir heyet bu sa-E 
ibah geldi. Heyeti Sirkeci garında tütün Limited fİrketi müdürü, tütün ihracatçılarımız karfıladı-E 
;lar. Alman heyetinin alacağı tütünlerin mühim bir kısmını Ege tütünleri teşkil edecektir. Heyet: 
':tütünleri görmek ve fiatleri tesbit etmek üzere bugünden temaslara ba1lamıftır. · ': 
; Franıadan dönen bir tacirimiz de Fransız tacirlerinin bilhaHa manifatura ihtiyacımızı temini 
:,edeceklerini söylemiştir. : 
: Paristen gelen haberlere göre de hükümetimizle ltalya arasında Romada cereyan etmekte olanE 
:ticaret anlaşması müzakereleri bitmiı ve anla,ma parafe edilmiftir. Bu anlaımaya göre mübadele: 
;edilecek eşya 800 milyon liret luymetinde olacaktır. ; .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••..........••.......•...••......••••.......................................................... : 

9 Günlük taarruzdan sonra 
Finler bir adım gerilemedi~. 

Londra, 1 O ( ö.R) - Finlandiyadan 1 
b.ldiriliyor: Merkez cephesinde Fin kı· 
taları t~raflnden muha!:nra edilmi~ ofo.n 
54 cü Sovyet fırkası tamamen bitap dü-
"erek vahim vıııziyette bulunmaktadır. 
liponya cephesinde Fin devriyeleri Sov-
yet kıtalannın, harbin ba,Iııngıcında iı-
ıtal ettikleri Salmujarvi maden tehrir.e 
kadar yaklqnı~lardır. 
·· Londra. 10 (ö.R) -- Helsinkiden 
on gelen haberler Sovyel kıtalarının 
Finlandıyada muvaffakıyet elde ettik· 

Jerine dair Rus kaynaklanndııu verilen 
haberleri tekzip .ederek Rusların bir adun 
bile ılerliycmediklerini bildiriyor. 

Dün kızılların 26 bombardıman tay
yaresi l longoe limanını bombardıman 
etmişlerdir. insanca zayiat yoktur. Rus
ların sey.rek fıı s.ılnlar]a bombardımanda 
bulunmalarına· sebep Sovyet tayyare üs
lerinin bomba ve petrol iht.iyaçlanm 
t!.ayri muayyen zamnnlard,ı ve güçlükle 
elde etmeleridir. 

Roma, l O ( ö.R) -- lıalyan gazete
lerinin harp muhabiri Helsinkiden bil
diriyorlar: Rus taarruzunun dokuzuncu 

... _ ... ., .. 

• 
-~IL:..~...ı.._ 

Cephede Fin askerleri 

günü Fin kuvvetlerinin muzafferane mu
kavemeti ile neticelenmiştir. Ladoganm 
şimali şarkisinde Sovyetlerin bütün taar
ruzları reddedilmiş ve miistahkem isti
nad noktalan Finler ınrnfından zaptedil
;niştir. 

Balkanlarda 
Moskova. 1 O (A.A) - Leningrad 

askeri mıntakası genel kurmayının 9 Şu- s •. ya s"ı 
bat tebliği: 

Cephede hiç bir mühim hadise olma
mıştır. 

Düşman, Kareli berzahındaki kaybet
tiği mevzileri geri almak için biribiri ar~ 
dına yımtığı teşebbüsleri büyük zavialla 
geri püskürttük. • 

maksad takip 
bir kalpazan 

etmekte 
şebekesi 

olan 

akdine lüzum gönnemis vç bu fikri ter- _ SONU 3 .. Ncfı SAHİ'FEDE _ 

L<ındra 10 (Ö.R) - Taymisin Belgrnd 
muhabirine göre Bükreşte bir çok kalp 
dolarlar ve kalp Ingiliz liraları tedavili 
ettiği görülmüştür. Yugoslavyada 50 ve 
yüz dinarlık kalp paralar ele geçirilmi;:
tir. Rumen ve Yugoslav zabıtası kalpa
:.ı:anları ele geçirmek için büyük faali
yet göstermektedirler. Balkanlarda ta
mamen siyasi mnksadlarla hareket eden 
bir kalpazan şebekesinin izleri üzerinde 
yürürunektcdir. 

B. Daladiye bir Fransız hava generalı 
ile kontı§uyor 

-.-
Ateşle o ynıyan ço
cuklar bir arkada.

Sıt'U yaktılar 
> 

ödemişin Birgi nahiyesinde Sasallı 
mahnllesinde miithis bir knza olmuş
tur. Bu hususta elde edilen mahi
m!!t şöylC'clir: 
Mahallede ateş yakarnk kendi ara

larında oyun oynamakta olan 4. 5 
vnslarınd:?ki bir çocuk kafileı;inden 
4 yaşlarında Mustafa Demirbileğin 
entarisi tutuşmuş ve çocuk ~·anmll
ğa başlnmıstır. Arkadaşları her ne 
kadar onu kurtarmağa çahşmışlan;a 
da muvaffak olamamışlardı?". zaval
lı çocuk cayır cayır yanarak ô1müş
tür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·rürk heyeti 

viç etmemişse de Lcon Blum t.:ırafındnn 
yapılrın teklif etrafında toplanan reyle
ri nazarı dikkate alarak bi yük bir ki· 
vaset csfri g\)stcrmiş ve gizli celseyi ka-
bul ederek -siyasi muan7,larına karşı bir --.--
politika zaferi kazanmıştır. Ve general izzettin 

Figaro gazetesi şunları yazıyor : Çalışlar Pariste 
•Bir fın öyle tahmin ediliyordu ki Da- Paris, 10 (A.A) - Gc11eral İzzettin 

!adiye!, hatta itimat meselesini bile tah- Çalı!?lnr ve Tiirk matbuat he:veti dün 
rik ederek gizli celseye mani olacak, nkşnın siyasi ilimler serbest ~ektebi
beklcnen muharebe olınndı. Başvekil ni ziyaret etmişlerdir. 
hiç bir telfış eseri göstermedi. Milli mü· He~·et reisi Hiiscyin Cahit Yal('ın 
daf:ı~ya ait isti~hlnrın derhal ınüzak~- ~~r. nutuk iradcdt•rck; 'fürk gcnÇli
resını kabul ettı ve muarızlarını taın bır gının~ bu mektebe (ok şeyler borçlu 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - .,!!·~~~unu söylemi~tir. 
- ar=;; .------ -- - •!.!._•••·····················~~··· 

Nazi müzahereti ile çalışan bir teşki
latın Viyanada basılan sahte paralarla 
alakadar olduğu zannolunuyor. 

Taymis, neşrettiği bu haber münase
betiyle ikinci Kônun içindeki bir habe
rini hatırlatıyor. Bu haberde, külliyetli 
miktarda kalp dolarların Almanlar ta
rafından Italya, Mısır ve Balkanlarda 
sürüldüğü bildirilmekte idi. Bcsarahyadan bir manzara 

Saadabat paktı 
~~--~~--~--~x*x:~--------~.._~-

Ô Har~ciye nazırları Bahar 
içinde toplanacaklar mı? 

x~x·~--~--~---

T ürk - Arap birliği hakl<ında Kahire 
gaıetclcrinin hararctii neşriyatı 

Faris 10 (ö.R) - Saadabad devletle- ve ehemmiyet kcsbetmiştir. 
ri harid~e nazı~larının önümüzdeki ay- Kahire lO (Ö.R) - Bütün arap mcm. 
larda mühim bır toplantı yapacakları, leketJerindc Türk - Arap birliği fikri et. 
bu toplantıya Tilrkiye hariciye vekili rafında derin ve kuvvetli bir temayül 
B. ~ükrti Sara~oft!unun ~iyaset edeceği mevcuttur. Alman radyolarının Arapça 
Kahıreden bfldırılmektedır. yaptıkları mütemadi tahrikat Irakta ve 

.. Mısır mahfillerind~ .mevcut kanaate Mısırda olduğu kadar Suriyede, Mave
gore Balkan konseyının toplantısından rayi Erdende, Filistinde Suudi Arabis
sonra Türkiyenin bütün yakın Şarkta- tanında ve Yemende n~fretle karşılan
ki nüfuz ve itibarı bir kat daha kuvvet maktadır. 



• 

.-sııPeygamberler Tarihinden-.. 
ı~J~I ıı 

iSA'NIN HAYATI 
-38-

lsa bu imansız şehri son bir kere ı 
daha görmeğc gelmişti 

cKatıyaku nm bile bu sözünden dı
şarı çıkmadığı bu nUfuzlu adam lsayı 
mahvetmek için kafasını mütemadiyen 
işletiypr ve pli\n hazırlıyor, tuzağını ku
ruyordu. 

ISANIN SON HAITASI 
Isa, lfte bu imanaız şehri son defa ola

rak bir kerre daha görmek için tilmizle
riyle beraber oraya gelmiştir. lsanın 
Kud~ gel~i paskalyaya rastlar. 

Bu bayramlarda Filistinde, Kudüste, 
iki Uç milyon ahali toplanırdı. Yahudi
lerin bu en büyük bayramına iştirak için 
her taraftan, Ibrahim peygamberin zür
riyetinin dağılmış olduğu her yerden, 
deniz aşırı memleketlerden kafileler ge
lirdi. Bunların arasında buraya sırf eğ
lenmek için gelenler ekseriyeti teşkil 
ederlerdi. Yahudüerin, bu kalabahk ve 
eğlencelerini seyir için de Romalı, Yu
narilı yabancılar da gelirlerdi. Fakat bu 
sene bu gelenlerin pek çoğunda bir me
rak vardı: Nasıralı peygamber Kudü~
te imiş. !sayı görmek, onun mucizeleri
ni seyretmek ve hatta ondan şifa iste
mek için bu şehre akın edenlere karşı 
Isa her nedense hiç hitap etmedi. Mu
cize gö.stermek istemedi. Şifa dağıtmak
tan nefsini menetti. Bayramdan altı ~ün 
evvel, Martın yirmi sekizinci .~ünü Ku
düs civarında (Elusariç) e geldi. Bura
sı, bayram esnasında kalmak için çok 
uygun bir yerdi. Dostlarından Mart, 
Mart ve Lazarin evleri de burada idi. 
Onların yanına misafir gitti. ilk gece 
onun şerefine burada büyük bir ziyafet 
\•erildi. Köy halkı onun geldiğini haber 
alın~ ve görmek için evin etrafını sar
mıştı. 

Ertesi günü (yinni dokuz Mart Pa
zar) Kudüse gitmek üzere yola çıktı. 
Kudüse hakim zeytinlik dağının tepe
sinde ve yolun dönemeç noktasında şeh
rin gözil önüne serildiğini gördüğü uı
man ağladığını ve ~ehre karşı son bir 
necat daveti yaptığını rivayet ederler. 
Şehre gireceği sırada istikbaline çık

ını~ bir halk kalabalığı ile karşılaştı. 
Jsaya. arkasında yavnısu tarafından ta
kip edilen bir d~l merkep getirdiler. 
tl'zerine bindirdiler. Geçeceği yollara 
yeşil dallar serptiler. Ellerinde hurma 
dallan ile şehre soktular. 

Halkın, daha doğrusu fakir ve alayişi 
sever, mucize görmek, seyretmek isti
yen halkın bu tezahüratı Farisileri 
memnun etmedi. !saya: 

- Bunları sustur ... 
Dediler. Isa şu cevabı verdi: 
- Eğer onlar susarlarsa taşlar bağı

racaktır. 
Alay bu suretle ve gittikçe katışanlar

la kalabalıklaşarak mabede doğru gidi
yordu. 

Kudüs halkı kapılara, pençerelere ve 
balkonlara 'koşuyorlar: 

- Bu kimdir? · 
Diye soruyorlardı. lsanın kafilesini 

teşkil eden saf köylüler onunla beraber 
bulunmanın gururu ile: 

- Bu... Nasıralı peygamber [sadır .. 
Diyorlnrdı. Asıl Kudüs halkı bu nü

may~e iştirak etmediler . 
1't ..... 

!sanın hayatının son haftası ve son 
günlerini tCikil eden bu devrede eğer 
yahudiler Farisilerin, Sadukilerin ve din 
mUrailer:inin tesiri altında kalmasalardı 
ve eğer Farisiler ve Saduki!er onun pey
gamberliğine inansalardı ve ona tabi ol
salardı ... Netice ne olacaktı! Isa, Musa, 
Zekeriya ve Yahyadan sonra yine ya
hudilerin peygamberi olacak, yahudi di
ninin ıslahçısı kalacak ve hıristiyanlık 
vOcut bulmamı' olacaktı. Bir zümrenin 
ihtiras veya şuursuz sofuluğu bir din 
f!dası Ue beraber insanlar arasında en 
büyük din ayrılığına da se~p oldu. 

•• 
Isa, nıabcdde de soğuk karşılanaı. 

Buna rağmen o talim ve telkin ışıne, 
peygamberlik ve irşad vazifesine de
vam etti. 

-BiTMEDi-

KISACA: 
•••••••• 

Yağlı, yağsız lırernler 
-ı:;.-

YAZAN: Eczacc K. K4mil Akt<Lf 

Tuvalet kremlerinin yağlı ve yağsız
lanndan bahsediyorum. On dokuzuncu 
asrın icatlarından biri olan krem, ec7.a
cılıkta ilaç gibi kullanılan pomatlardan 
çıkmadır. Merlıemi evvelce domuz yağı 
ile yaparlarrruş, sonra vazelinin madeni 
olmasiyle yağ kıvamında bulunuşundan 
merhemlere çok yaramıştır. Tuvalet 
kremlerinin Türkçesini bize rahmetli 
Ethem Pertev hediye etmiş Krem Per
tevi ortaya atmıştır. Krem kelimesi 
Türkçede munis değildi, Pertev adı a7. 
kullanılan bir Türk ismi olduğundan 
Krem Pertev adeta Türkçe mi değil mi 
gibi evvelce çok yadırganmıştı. Kremler 
aşağı yukarı Balina balığının başından 
çıkan Balina beyazı wbir ettiğimiz hem 
beyaz bir madde ile, balmumu acı ba
dem yağı, nişastalı gliserin peltesi ve
saireden yapılır, hunlar yağlı kremler
dir. Ya~sl7..lanna gelince, bu yakın bir 
lnrihin bir eseridir, diyebiliriz ki yağsız 
krem yirmi beş1.sene evvel revaçta de
ğildi. Bunların formülleri yağlı krem
lerden büsbütün başkadır, kısa bir söz
le yağsız kremlere eksik bir sabun for
mülü demek doğru olur. İnsan cildi ya
ratılışı itibariyle hazan çok yağlı, ha
zan da kuru olur, yağlı ciltlerin yağsız 
krem kullnnmalan ciltlerini eksilt bir 
sabunla temizlemeleri manasına gelir .. 
Kuru ciltler yumuşatıcı yağlı kremleri 
kullanmalıdır, geli~i güzel krem kullan
mayınız, cildinizin hususiyetine göre, 
yağlı ve yağsız olmasını mutlaka siz seç
melisintt... 

Arkadaşımın=
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
43-

Koltuğa oturduğum ve muayene oda
sında yalnız kaldığımız zaman ilk söz 
olarak: 

- Hanımefendi, dedi. Müsaade eder
toeniz ve darılmazsanız size açıkça bir 
şey söyliyeceğim. F.ğer tahsil görmemiş, 
hayatı anlamamış ve hayata atılmamış 
olsa idiniz yanlış tefsir edileceğinden 
korkarak size böyle hitap etmezdim. Fa
kat sözlerimi ve onlann ciddi olduğunu 
anladıktan sonra her halde beni affede
ceksiniz. 

Ben, bu suretle başlıyan mukaddeme
nin alt tarafını sezdim . 

- Nejad bey. dedim, konuşıcakları-

mıu sonraya bıraksak olmaz mı .• Bakı
nız dı~rıda bir çok müşterileriniz sizi 
bekliyor. Benim de i§im bugün biraz 
acele ... 

Fakat bu Hira:wn onun kulağına bile 
girmedi. 

- Zehra hanım, şimdi size .söyliye
ceklerim çok mühim şeylerdir. Dikkat
le dinlemenizi rica edeceğim. 

- Dişlerimle alakadar tavsiyelerde 
mi buluna<'.aksınız? 

- Hayır .. Hayatınızla aiakadar .. 
- Aman Nejad bey, beni cidden kor-

kutuyorsunuz. Doğrusu sizin gibi §aka
cı kimseye böyle korku verici Ye ciddi 

Halk evi -·-·--Amatörler sergisi 
Halkevi amatörler sergisi 20 Şubattan 

5 Marta kadar devam edecektir. Şuba
tın on beşine kadar sergiye iştirak et
mek istiyenler, resimlerini Halkevl sek
reterliğine getirmelidirler. 

Sergiye iştirak edecek amatörler, 
mektep talebeleri arasında ve resme he
vesli olanlar ve haricte resimde yetiJ
mek gayesiyle çalışanİardır. 

Tabiatten çal~ılmış olmak şartiyle 
Yağlı boya, su1u boya, kara kalem, pas
tel, kurşun kalem, tezyini resimler gibi 
her türlü resim tarzı sergiye alınacaktır. 
Sergi :sonunda di~er Halkevlerinden 
gönderilen resimler arasında üç heves
kArın eserleri Ankaradaki resim sergi
sine gönderilecek orada bunlar arasın
da beşinciye kadar mükafatlandırıla~ 
caklardır. -*-
Menemen 

içme suyu bugün 
törenle açılıyor-
Karagöl mıntakasından Menemene 

getirilmekte olan içme suyunun tesisatı 
tamamen ikmal edilmiş ve su şehre gel
miştir. Bugün saat 1.5 te bu münasebet
le Menemende iörcn yapılacaktır. Töre
ne vali ve diğer zevat davet edilmi,?ler
dir. 

Tören programma göre saat on beşle 
Değinnendağına gidilecek, bilahara 
Emiralem boğazındaki içme suyu ve su
lama tesisatı gezilecek, Bergama yo1u 
üzerindeki su tevzi havuzu görülecek
tir. 

Bu akşam yine bu münasebetle Me
nemen belediye ga1Jnosunda bir çay zi
yafeti verilecektir. Menemen kazasını 
güzel bir içme suyuna kavuşturan kıy
metli belediye reisini tebrik ederiz. -*-

Damga resmi 
Kanunundaki 
değişikliğin izahı 
Maliye vekAle1i, damga resınl kanu

nunun bazı maddelerini değiştiren ka
nunun tatbik şeklini gösterir bir izah
ımme hazırlamıştır. Alakalılara gön
derilmek üzere bulunan izahname dam
ga l'esmi kanununda yapılan değişiklik
leri ayrı ayrı ve misallerle izah etmek
tedir. 

-ıı:-

Torbalı'da 
tic kız kacırma vak'ası 
To~balının Arsİanlar köyünden Fevzi 

Kaya $asallı köyünden 14 yaşındaki 
Ayşe Usluyu evlenmek maksadiyle ka
çırmış ve tutulmuştur. 
Subaşı köyünde Mustafa Taşdemir 

Aliye adında bir km aynı mak.c;atla ka
çırmış ve yakalanmıştır. 
Torbalının Orta mahallesinde oturan 

Kamil Güngör Romanya göçmenlerin
den 18 yaşındaki Mürilvetl kaçırmıştır. 

vaziyetler hiç yakışmıyor .. 
Ben işin farkına varmışt.ım \'e mah

ı sus işi alaya vurmak ve bu mevzudan 
uzaklaşmak istiyordum. 

Lltkin Nejad bey, bir kerre başladı
ğını sonuna kadar götürmek azmi ile 
devam etti: 

- Zclıra hanun, zckbiniz. Tahsiliniz 
var. Ne söylemek istediğimi pek iyi an
ladınız. Bunun aksini iddia etmek zek1-
nızdan şüphe etmek olur. Ben bekarım. 
Buraya iki sene evvel geldim. Annemle 
beraber oturuyorum. Mektepten çıkar 
çıkmaz Istanbuldn bir muayenehane aç
mak istemiştim. Çünkü orada doğmuş, 
orada büyümüştüm. Fakat lstanbulda 
o kadar çok d~çi var ki, sormayın. He
men her semtte, birine değil, bir kaç ta
nesine birden rastlarsınız. Bu kadar çok 
rakip arasında kendime bir müşteri mu
hiti temin etmenin güçlüğünü anladım. 
Çok param da yoktu. Küçilk fakat zen
gin bir muhit içinde kendimi tanıtmak 
Istanbul gibi geniş ve dişçisi bol bir yer
de tanıtmaktan elbet daha kolay olur
du. işte bu maksatla iki sene evvel bu
raya geldim. Vakıi pisman değilim. Bu
ı·ada ve az zamanda kendimi tanıttım. 
Çok müşterim var. Epeyi para kazanı-

il $UBAT PAZAR 

Devlet Hava Yolları 
umum müdürü lzmirde 

Suriye ve 
Mısırdaki 
Hazırlık .. --·-ŞEVKET BiJ..GC' _____ ___.,,._ 

- BA:ŞTARAFI 1 iNCt SAHiFEPE.,. 

Seferlere Nisanda başlanacak. Yeni yoktur. iff 
Müttefikler har in Yakm Ş~ s d" 

yet etmemesini isterler. Bugüııe ~ ol 
aldıktan bütiin tedbirler Şarkta ..,ıJıtııf• 
\'e emniyetin islikrannı temine JJ!' Ü' 
tur. Almanlar ise buıiinkü v~. 
deum.uu kendi~ ı~1""~ 
Bunun içindir ki bir iD eyvel ~ 
ıeçerek bir şeylu yapaWhnek dP'r 

bir hava meydanı aranıyor 
~~~~~-x.x·~~~~~~-

Devlet hava yolları umum müdürü ve kolaylığının manasını kaybettirecek 
B. Ferruh Şahlnba.ş Ankaradan fehri- vaı:iyettedir. Bu itibarla şehre yakın bir 
mize gelmi§ ve buı tetkiklere başla- hava meydanı aranmaktadır. 
mıştır. Devlet hava yollan idaresi, ge- Devlet hava yollan umum müdiirü, 
çen sene başlıyan lzmir - Ankara - Is- refakatinde lzmir müdürü olduğu halde 
tanbul hava yolculuğunun daha müsait 
şerait içinde inki§afını temin için bazı 
fedakarlıklaı yapacaktır. Seferler bu 
sene genişleyeceği ve diğer hatlarla tak
viye edileceği için Izmire yakın bir hava 
yolları istasyonu meydana getirilmesi 
derpiş edilmiştir. 

Şimdiki meydanın bozuk ve şehre 
uzak olması tayyarP yolculuğunun sürat 

Gümrükteki 
Alman malları 
çılıarılıyor ... 
Harp hali başladıktan sonra bir çok 

Alman fabrikaları evvelce sipariş edi
len malları gürnrüklerlmize gönderdik
leri halde bunların ithaline imkAn bu
lunamamıştı. Bu mallann bedelleri za
manında Cümhuriyet merke:r. bankasına 
ödenmiş, fakat mallar teslim edileme
mişti. Buna sebep olarak, ithalat tUc
carlarunızın bankaya yatırdıkları para
nın Alman ihracatçılarının ellerine geç
memesi idi. 

Almanlarla yapılan yedl buçuk mil
yon liralık anlaşmadan sonra gelen emir 
üzerine gerek Doyçe Bank ve gerek di
ğer bankalar dökümanlar mukabilinde 
bu malların gUmrlik muamelelerini yap
tırarak malların çıkmasına Amil olmuş.. 
!ardır. Halen gümrükte kumaş, tuhafi
ye eşyaları ve makine ammı mevcut
tur. Bunlann gümrük muamelesi ta
mamlanmaktadır. -x-
BE.DEN 
Terbiyesi hisseleri 
Beden Terbiyesi kanununun 19 uncu 

maddesi hiikmüne tevfikan husust idare 
ve belediye bütçelerinde yeralması la· 
zım gelen }'Üzde 2 ve yüzde 4 his.<;ele· 
t'in bazı vl.layetlcrce malt sene sonunda 
ödenmesi teamül olunmak kaydiyle ay
rıldığı görUlmüştür. Dahiliye vekaletin
den gelen bir emirde Beden Terbiyesi 
umum müdür1üğüni.in icap eden vazife
leri zamanında :rapmak U7.ere bu hisse
lerin haziran, eylôl ve kanunusanl ay
ları 7..arfında ve ile müsavi taksitte ol· 
mak Ü7.ere ödenm~sl emredilmiştir. -*-Pamukların kontrolü 
Roınanyaya sevkedilecek pamukların 

yapılan anlaşma şartlarına tetabuk edip 
etmediği kontrol edilmektedir. 

Bu iş için Ankaradan gelen B. Bur
han, yüklenmekte olan pamukları tet
kik etmiştir. 

>·orum .. Memnunum.. Fakat Zehra ha
nım insanı yalnız para ve şöhret mesut 
etmiyor. Bir hayat arkndaşı ihtiyacını 
bütün şiddetiyle duyuyorum. Bu hayat 
arkadaşı benim bütün ruh ve kafa ihti
ya('.larımı karşılıyacak bir arkadaş ol
malı .. Ben onu anladığım kadar o da 
beni anlamalı.. Karşı karşıya oturdu
ğumuz zaman birbirlerimize ne söyle
diğimizi değil ne söylemek istediğimizi 
derhal hissetmeliyiz. Ancak böyle bir 
kimse lle bir yuva kurabileceğimi anla
dıktan sonra kasaba kızlarını ehemmi
yetle tetkike başladım. Yakışıklı bir 
gencim. Bu yUzdcn bir takım kızcağız
ların bana karşı gizli emeller besledik
lerini gördüm. Hatta bazıları bu emel
lerini i7.har bile ettiler. Onları ki aynı 
zamanda müşterilerimdi, hayal sukut~
na uğrtamamak istedim. Lıı.f arasında 
evlenmeılc niyetinde olmadığımı, lzdlvaç
tan nefret ettiğimi söylemek suretiyle 
kendimden uzaklaştırmağa çalıştım. Ne
den? Güzel mi değillerdi? Bilakis arala
rında cidden çok güzel olanlar bile var
dı. Fakat.. Gel gelelim hiç birisini gö
züm tutmadı. Ruhum sevmedi. Benim 
izdivaç hakkında kendime mahsus ve 
belki de garip göreceğiniz bazı düşün-

Bornova ve Karşıyaka semtlerinde tet
kikler yapmışlar ve müsal t bir meydan 
aramışlardır. Bornova şosası civarında 
Izmire çok yakın bir meydan mahalli 
ittihazına elverişli bir yer bulunmuştur. 
Diğer yerlerin de etüdünden sonra bir 
karar verilecektir. Seferlere NU.anda 
başlanacaktır. 

Sahte para 
İmal edenler 
mahldbn oldular 
Hususi surette temin ettikleri aletle 

sahte elli kuruşluklar imal ederek muh
telif kazalarda tedavüle çıkarmaktan 
suçlu ikisi kadın olmak üzere aekiz suç
lunun ağır ce1.ada devam etmekte olan 
muhakemeleri neticelenmiştir. Kadınla
rın suçu nakıs teşebbllı dereeesini aş
madığından beraetlerine, diğer altı suç
lunun altışar ay hapis cezasiyle 160 şar 
lira tazminat ödemeğe rnahktlm edilmiş

içinde kıvranmaktadırlar. , 
Kat'i neticeyi verecek haTekt:tJetll' 1" 

lu neresidir? ~1 
Alman ~kumandanllft bunu 

tayin etmiş delildir. bit 
Alman silihlannm bü,uk (~~ 

taarruzda du~ olaaaiı ilk anıv ... ~ 
yetsizliğin maııeri bir çöküııtüte ~ 
biyet verccciini h.issettikle.riea if· 
i.ıa.re müttef'ıklerl başka llO~Jtl 
ı;al edecek büJii,k askeri - -_.;~ 
hazırlamak ve bu işi S.vyetlere ,_
mek niyetindedirler. . • _.ıif" 

Yine bundan ulaJıdu ki Fiıalaı-~ 
harbinin bir aa evv~l tasfiyesiııi ~ 
sı:dı.lda bekliyorlar. Fialancliya ~ !' 
edene Kwl Ordunun doğnıdaıa c1oıı:,,. 
tazyiki altına düşecek olaa Skan~..,tf 
memlekctlcri ile Romany ıu ~ 
nüfuzunu kabUle mecbur o~
tabayyül ediyorlar. je' 

Bülisa Almanyanm ham hayal ~ ... 
lermdm mühim bir kısmı So.~~· 
dayanıyor. Sovyetler Alman ih~o
nın körükörüne ileti olm.a)'l bbal ~"" 
tekler mi! Onlann tahriklerine u)'SC-
lar mı!.. _._,.A -*- Yalan şark uJhu hu suale verilP~., 

Tep-='-te yaralanan cevaba b bdır. Kanaatimizce ftf~ 

lerdir. 

~ • Harp realimıinin küçük milletler w-f' 
Mahmut hastanede öldü rinde yaptığı muaznm akisler ve ttP 

Blmdan bir hafta evvel Tepecikte te- itti görmemezlik edemez. ,_,,d# 
neke mahallesinde altı kişi arasında bir l\tütteriktere relill(~e onlar besaPif 
arbede cereyan ederek bunlardan Mah- en uzak ihtimallere göre tamiDı etol 
mut, Acem Alinin tabanca kurşunu ile !erdir. Surİ;:\'ede \'e lwrda hanr~ ~ 
üç yerinden ağır surette yaralanmıştı.. pıyorlar. Çiinkii bir tehlike kokusU dı tf 
Mahmut memleket hastanesinde tedavi muşlardır. Bu hazırlıklar uğnında ~t1 
edildiği sırada hayata gözlerini yummuş- ettikleri büyiik hitrriyet davasını ,. 
tur. türlii baskından ve -.ürprizden korUııt t' 

Adliyece ilk tahkikata de\'atn edil- ğa ne kadar büyük nzimle laırar ~t 
mektedir. diklerine delildir. -x-

Heyelan halitledi 
Sineklide başlıyan heyelan çok hafif

lemiştir. Heyelil.ndan bozulan su boru
ları tamir edilmektedir. Çarşamba ,gü
nüne kadar Vezir ve Osman ağa sula
ı•ından istifade edilmesine infüar olun
maktadır. -*-İKİ KAHVEHANE 

KAPATILDI 
Menfaat mukabilinde kumar oynatıl

masına müsaade ettiği anlasılan iki kah
vehane zabıtaca seddedilmi~tir. -*-iskan işleri 

Şôrayi devlet Azasından B. Talatın 
dahil bulunduğu bir komisyon şehrimi
ze gelmiştir. İskan dairesindeki bazı da
valara ait işleri tetkik edecektir. 

cclerim var. Zehra hanını, eğer canınızı 
sıkıyorsam ve bu sözlerim sizi alakadar 
etmiyorsa s<Syleyin susayım .. 

Hem ciddi hem tatlı konuşuyordu. 
Sesinde aynı zamanda belli etmcmeğe 
çalıştığı haüf bir hUzUn titreyişi vardı. 

- Bu kadarını söyledikten sonra alt 
tarafını da devam edebilirsiniz .. 

Dedim. Bu müsaadeyi vermiş olmak
lığım onu çok memnun ettl. 

- Teşekkür ederim hanımefendi, de
di. 

Ben onun böyle sık ı.ık tekrar eden 
(hanımefendi) lerine adeta sinirleniyor
dum. Yaşım ne başım ne idi ki hanım
efendi olayım ..• 

- Yalnız, dedim, sözlerinizin arasın
da bana hanımefendi diye hitap etmeyi
niz, ne bileyim bu tabir benim tuhafı
ma gidiyor. 

- Peki Zehra hanım, dedi. Hattl is
tcrsenfa 1smin17ln sonundaki hanım sı
fatını da kaldırayım .. 

GUlerek cevap verdim! 
Daha o kadar içli dl.fit olmadık. 
Bu s<>zlerlm Nejad b~yi btisbiltün ce-

saretlendirdi: • 
-BiTMEDi-

• 

ŞEVKE'I' BILOlll .. 
B. PERTEV DURU 
Umum müdür oldu , .. 
Hakr aldığımıza göre, gümrük )ti' 

inhisarlar vekaleti umum müdür \'C~ 
lt:tini ya~~~kt~ ~olan B. Per!ev ·~il~ 
umum mudurluge ve zat işlen ınu ·)}ille 

Saki Düıncr de teftiş heyeti reish~~ 
la)'in edilmişlerdir. 

--""'.--. 
ZELZELELER 
Devam ediyor- ôr' 
Evvelki gece Dikili kazasında _d illl 

defa hafif :r.elzele olmuştur. Ayni gilflJ(t' 
sabahı da Bergamada saat altı bUçılrdC' 
üç saniye süren hafif bir zelzele kıı> 
dilmiştir. -·-Polis elbiseleri e1' 

Po1is memurlarına yazlık 531 ~at \~ 
bise yaptırılmasına karar ver~ 1ı;ır 
münakasa açılm~tır. Bu elbiselerill cel'' 
maşlarını emniyet müdürlüğü vere 
tir .. 

-ıı:-
Tekaüt ve yetim 
maaşı alanların 
lotoğralları... .. ,.e 
Maliye vekaleti, hazineden tekıı0'1ot yetim maaşı alanların ı~rkezde io _,. 

\'&;o' 
raflarmın bulundurulmasına kara~ iıJll 
mişlir. Fotoğrafların arkasına sahib dıl' 
ismi soyadı ile aylığın kayıtlı bulııJl.şıı, 
ğu ka?..anın ismi ve sıra numarası > dl' 
lacak ve bunlar mayıs sonuna ~ jO 
\·ekalele gönderilmiş bulunacaktır .. (jll' 
yaşından küçük çocuklar fotoğraf e 
dennckten müstesna tutulmuştur. -x-
AZ DERS SAATİ 
ALAN MUALLDILSlltiıJl' 
Bazı meslek mekteplerinde ınual 1ı 

)erden bazılannın kanuni mikdarda~\l' 
ders saati olduğu halde diğer batı .. ~~ 
:ıllimlerin ilAve dersi a1dıklah gor 
mUştür. t ~· 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
Maarif vekaleti bu hususta alaica 

1tıt' 
ra bir tamin1 yapnustır. Vekalet ~tJ : 

miminde ezcümle .şöyle dcmekted_!~ 
•Bir öğretmene her hangi bir z;U ı.ıı1 

den il:ive ders verebilmek için ••. 
0tJ 

kadrosunda ıne\·cut ve o ders zuJl1 ~· 
ile ilgili öğretmenler Uzerindeki derS ;d· 
atle.rinin buna ait kanunun ilgili ~<ti 
desine göre dolmuş ve buna gö!e 1 gCl' 
ders verilmesi bir zaruret halı.ne 

BUGVH 

•BÜYÜK CAZ· Şaheserinin unutulınnz. yaratıcıları VE Dünyanın en !5Öhretli şarkıcısı 

TYRONE POVVER ALiCE FAY AL JOLSON 
Tarafından e i ve em~ali ~örülmemiş bir ~iiz:ellikte yaratılan senenin en bü:riik ve ı:-üzel A~k - Şarla - Müzik Filmi 

•• •• 
BRODVAY GULU 
Yirmiden fazla nefis şari.ıb F R A N S J Z C A S Ö Z L 0 HARİKALAR ŞAHESERİNDE 

AYRICA : IETRO GOLDVY.N JURNALDA 
1

f ,SEANSLAR: Her gün: '2 - 3.30 - 5.30 - 7.38 - 9.30 DA .. 

dlinynııın en on ''e en mühim harp haberleri. v • 1 RUGON VE YARIN 11..'10DA ucuz HALK seansları ... 

mİ;! bulunmak Jfmmdır. . edİ' 
Oğretınenler arasında ders te\'Zl ctet' 

lirken ve hnzı öğretmenlere ilave 1ıııı 
verilmesi teklif olunurken bu nok~-1~ 
behemehal gözönünde tutulmasın• 
cderim .. n --·--Bursa ipek ~ 
böcekçilerinin ziya_~~ 
Bursa. 1 O (AA) -Türkiyed.:~' u•''' 

böceği tohum müstahsilleri birlı.gt fetıe• 
fından dün çelik palasla veril~ Z.1)'

11 ıe' 
vali muavini, halk partisi reisi ile ~ıı•' 
tcciler ve diğer zevat hazır buldı.ın 

5
r,f' 

lardır. lktuıat müdürü bu toplantı .11
• ~ 

leCliği bir nutukla birliğin M es1111 
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Hindistan muhtariyeti 
Gandi, umumi vali-ile yaptığı 2örüş-
tneden ümitsiz olmadığını söylüyor 

lıI..ındr•. 10 .. *-·---------
ı d.ıriltyor. (0.R) - Yeni Delhiden ilave ediyor ..• Bcniın bildiğiınc göre nu resınen bildin1üstir. 

"'ı i il" gö .: Mahatına Gandi va1ii umu- t'ôüzakere kapıları daha kapanınamı..~-ı .s. az•. nokta. l~rda_ tesadüf edden müş-
n d rusnıel · · · ' . 1 1°l 1 mk- ı ı ('. aha tiın·t erı neticesınde vazıyet- tır.11 .:u 1.1 ıza est 1 anstz ~Yer ceğlldir. 

ı~"uıdi, harıai ~ar olduğunu söylemi~tir. HindU;tanda un1uıni kanaat bugün Hind~tan, büyük Britanyanın hüı·t·iyet 
~nrJe , U 1 gazetesindeki başmaka- rnüzakercleı-dc Tne\.·cut olan zorlukların ınücadeleslne laınaın~n bağlıdır. 1\'Iüza
~ali.i IJ.rnur: .. u~ına imk5.nlarını tetkik icin g~çlci mahiyetle oldoguduru. K<;>ngre- kerelerin devaın etn,ekte olan harple 
"'~"•rnoı.sına 1 1 ~ ınüzakerçlerinin inkıt~a sistfer anlaşmat;a n1e-yyaldirler. Ingiliz Htndistanın yardımlar1nı gevsctınck 

11 >::~ Yakı :r~g111en bu hususta birbiri- hükümeti de Hindislanın ınuhtariyeli "!öyle dursun hararetleudirdlğı nıuhak-

c ii";d; ,.,2.öOO"-';;ütt~f ik gemi 
Denizlerde serhe~lçe sefer ederken 
~~.~an gemileri meydana çıkmıyorlar 
~ '"'•da b /O.R) - Zıyaret mabadi
' n., llu u unmakta olan İngiliz Ak
,'."'<la h.y·u ba• amıralı Kahire radyo
uııları Sti~natta bulunınlL~ Vf" e7.cÜınle 
•.\ı · enııştir · 

~•hıın~:nylanın Akd.•niz siyasetini kont
>'l.ı. . atında t t B k l l\ı-· ra.O<:tra . u uyoruz. u ontro , 
ı. "'kliliıı kakıl kaybettirmeden ve 
"1ık !icar cı •rılınadan yapılıyor . .Müli: '\<.•yri~~t ge111.1lerl denizlerde serbest
,..t'd"' ika b~r f"dıyorlar. Her ~ün dcniz
~·f'İ'W-fer hn~en fa7la müttefik geıni.st 
ı\1 11., •lınde bulunmaktadır. 

it\· ·. ~I\ Vap j 
~ ... ınecb ur arı ise lin\anlarında yat-

d .\lıtıan d Ur. kalmaktadır. 
lıt'}ılJ.st enı 7 asırı ticare-ti taına1nen 
I> u,. 

"" "'"· 111 .. 
11 

fılinden ,(0.R) - Leh ,~yrisefaı ına-
~f'aret fı)f')s~ell'n n1a1üınala göre Leh 
• lıı:ııı.de r:un_ kısını azaını Baltık 
ll) te ~ kanlıle ıı çıkarılıp ınüttf·{ik
ı.ı · ~ht6de t'l •r <l eı-ıizlcl'de naktivat . hiz-
'""- ıııı..hı . ı ···ıekteu · ın Yt:ı.rdıınl.Jr V(_~ vazırl·leı· 
;:h licar,;r:•r. Harp ba~ladıgı zJ<ııan 
tı tt &enl'd ılrısu 128 bin tonluk ~l"k .. -..en 
{J ~t't!lin·t en ınürekkf'pti. Leh ticaret 
• 1"ııı •-' •n bahri> e sube.-i harbe tckad-
oı ır,, ""Ut:"Q. ·• ı ' '> ı 1 p ı:.ıun erde ihtiyati tcdbirJcri 
·~ lı· ıılon,·· . k ' 1 .1 •nın vapur ı.a\_·ıatı anca 
.,. 'Hıç{ • .1 

9 günlük taarruz
dan sonra Finler 

bir adım geri
lemedi 
--*--

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİ.l'EDE -
Sovyet hava kuvvetleri aalteri hedef

leri muvaffakıyetle bombaTdıman etmiı
tir. 

Paris, 10 (ö.R) - Fin tebliii: Ka.
rada, Kareli berzahında dü!'lman taarru
:ı.u 9 Şubatta devaın etmittir. Topçu ve 
lanlc. himayesind~ ha~lı;:an dü!'lman taz
yiki Sunn• ite T urk.ojirli ve P~no~ojerli. 
mevkilerinde en ziyade iddetlc his~e
diiıniştir. Dü nanın biitün hücuınları dc
fcdilmiıLir. 

Fin topçusu dü,man bataryalarını su5-
turmu~ ve 30 dü~man tankı tahrip etmİ'!
tİT. Lado~a gölünün !->İmali sarki!'lindc. 
Finler dü~manı ağır bir heziınetf" düçar 
etmi~lerdir. Sov)-·et k.ıtaları 900 ölü lcay
betmi~lerdir. Altmı~ nakliye vaıoııtasiyle, 
tanktan mürekkep bir dü!'lman kolu tah
Tİp edilmiştir. Finlerin eline di.ıscn gani
met arasında bir çok piyade silcihları var
dır. 

Tahakkuk eden bir habere nazaran 
Rusların 1 1 ci fırka kunlandanı .t\lbay 
Bor~of telef olmu~tur. 

Kumuo İ!'ltikamt-tinde bazı dü!'lman 
m~vzile-rini zaptetdik, Suonlo istikame· 
tinde dü~manın ni~beten 7ayıf bir hücu· 
mu tardediln~i~tir. Diğer kıtalarda sa· 
dece ke"if faaliyc-ti vardır. 

~tavada: 9 ubatta yapılan hava bom· 
bardımanları e"nasında Fin tayyarcl("ri 
dü~manın. memleket dahilindeki üslerini. 
ınuvaffakıyetle hombardıman etmictler
dir. Dü~man tayyareleri de Finl:ındiya 
dahilinde bazı boınbardımanlar yapını.,,. 
lardır. Bir sivil maktül dü*mli"tür. 

Oo~rulu~u teı1bit edilt"n haberlere gÖ· 
re dünkü gün zarfında dü!'"man 4 tay)·a
re kayb("tnıistir. 

--:11---

G iz J i ce1se 
B. Daladiyenin yeni 
bir siyasi zaferi oldu 

- BASTARAFI 1 inri SAYFADA -
n1uvafrakıyetsizli[!c u~r1ttı 

Orrlr. (Gilli celse yt-rsizdı) diyor \'!! 

ıl:i\'e ediyor : Çünkü <'f'lin ınahruıniyet
ler ve korkunc te-crübt•lerle karsıla:-:aca
~ırnız günler :Ya kla'?ı.'"·n r . Dünv~;nın. ._,n 
rit>ınokrat kür..;ü sünd·•n ınill~ tl~ acıkca 
hitap etını:ık ve lıt>r o:.;t.•yın 1lH.~nıl~kl'l . 1nÜ. 
\'<l<'l•hesind~ konu~ulııı~ı ... ı I~zırndı. 

Paris, 10 (Ö.R) - İngiliz w Fransız 
pcırl.iıııl·ntularının giıli cel-.l·lcı·i ınÜnd
~.(·betiyl~ •Pari Suv~ır• ~u i7.ahatı ''t.•ri
yor: 

inc iHz p.ar13nıento'iunda vHziyt.>le dair 
nıuntaıet:n f:ısılalarla izah.ıt Yernıek SU· 
retiylc, İngiliz harp adaınları bir llarp ır ur ıon hın ton halen faali-

lngili! 1'l' Fran.'fı: ltto·p lrıaı:nn tın.:trlnrt bir ornda ---------------------..::_ ___ _:__:_.:_--..::_....:..:..::..:.:.:.:.:_::::..:.::.:..:::~..::.::._::.:_::.::. ______ j doktrini tfil:İ..; ctmi~lerdir. Bu doktrin 

Z 
Lütün partilf't'in rnüzaheretini kazan· 

l ı F C • • h • • nııstır. Ge-rek B. Çenıherlaynu1 son nul-

e Ze e ranslz Um Urrelsı kunda. gerek•e i~çi rortisinin ınanifes-
t():-otında lJu cihC't görülrrıektedir. 

V ----------x*x--------- B .. Çenıberlayn Alınan barbarhf!:ının e y a r d 1 m zaruri kıldığı imtihanın ne kadar süre-

Ga rp Ceph.:.sin-1e lngı·ıJ•Z asker~} ceginibilnıiyor.Yalnız~unubilivorki, . f a a ı ı· y e t ı· .... (l istikbale emniyet ve kararla bakmakla-
<\ ' ~ h t f t • ciır. Almanya Majin.o hattına saldırmağ:ı 

12."karü lO kararga 101 C IS ettJ ce,aret edemiyor. lngiltere ve Fraru.a-
tl!~ıf~ ve <İiğ . ~Hu~usi) - Sivasta biri ~ yı birbirindt~n ayırmak ve mancvivatla-

:ı: 'ki >clz erı .30 da allısar saniye sü- Paris, 10 (ö.R) - Fransız cümhurreisi B.Lebrön İngiliz orduları nnı kırmak t°'cbhüsleri de neticesiz 
•ı ;;'0~c, 3-~~\011fw5s5:tur.k. baslrnmandanı general Gort'un daveti üzerine dün ilk defa olarak kalmıştır. 

ı: rnust e .. te ı ı yer sar!"ıntı- F . d k" s·· .. k B .t f k 1 . . . L . •Entransiı'an.- gaznlesı· de Fı·ansız par-" ur 11 ransa a ı uyu rı anya se er ·uvvet erını zıyaret etmistir. B. eh- ~ 
,_ ~:ı.ı ... d. · a..::ur "'c za\'iat yoktur. l •ın• ı · 1 lfiı ~ 'Yed - . L d G f d k I ·ık l 1 h k · '-' -n osunun gız i letin1aından bah.~-
t ndc caı c feliih'tzedclerc yardım rön or ort tara ın an arşı anmıştır. 1 lal ara are etinden evvel dcrek sunları yazıyor : 
~ ~tı Set.ıı ışan Sanl!iUn ikinci yardım he- muhafız kıtasını teftiş etmiştir. Fransa reisicümhuru bütün gününü İn· Milli ınüdafaanın tanziıni hakkındaki 
"·~1llaJ:,u~~~~inn1ü..::tür. Bu gcnc;lerin giliz askerleri arasında geçirmiş ve aksam Parİ!e dönruü~tür. ıniina.kaşa hfıdisesizce cereyan etn1ic.;. v~ 

Adla· ırlci_ar_!i_•la_nnlıstır.. Alman Dahilı-ye nazırı ~~~~~.F~~~~:~~:~~,,t~e=~iitü~~~1a:~~l~~; 
~ İye Vekili •vvelki gibi buhran cıkarılmağa tesel>

hus edilnıeıni~tir. Harbi idare eden hü-

(( F •k7• b• tk künıettir .. Fnkat paılWnentoya izahat 
1\ onyada rı ın ır nu u vermesi icap eder. Şimdiki ~artlar da-

~ .• ~nYa. ıo . . ~ılınde her '?t'Y apacık •Öylenemiyece-
ıs~ ethi Okv (l'Ius~~ı) .. Adlıye vekili ------x,..x------- L'ınde-n ve dü~ınanın i~ine yarıyacak hn-
'rk~~·flnda :.a~ bugun Konyaya g<"ln1iş. .. R) 1·' b. ba 1 d ilerler V<>rilen-Uvcceginden ic.tı·ınaın u"ızlı" 

<uıı !· 'alı, genı•reller ,.e hükiiınel Londra, 1 O (O. - •ar "? ş angıcın an takriben altı ay sonra olma" zaruri olımıslur. h J< ,..<ıfıııdaıı karsılanmıstır Almanlıır nihayet Fransızlarla lngilizlerin biribirlerinden ayrılmaz ol- ·--}f-.--

U 111 en - M~ car duğunu kabul etmişlerdir. Alman dahiliye nazırı Frik Münihte söyledi- Sivas muallimlerinin 
ği bir nutukta ~unları söylemi~tir: yardımları.-

- Fransa, lngiltere ile birleşerek Almanyaya karsı düsmanlık ve s· . . l\"as, 10 (A.A) - Sh'..ıs merkez ve 
kin hislerinin her iki memlekette ayni derecede kuvvetli olduğunu ka';a ıııuallimlori bugüne kadar zelzele 
göstermi~tir. Binaenaleyh Alman milleti, f. ransa ve İngiltere arasında folaketzedelerine 1020 lira nakdi yar-

ıı. rıuauaundd 
ı,.,. •Qı~ ııı . 
lltı:ııin ~·l·rdi(O.~) Budap~~te ga.1.etl'
lıi _ 11t·n ht d klcrı hcıherll't"e g~•re f\.1ac·ar 

J ' . ı Utlaı· d R • ırı ı ltıı·af ın a uıncn t:'rkanıhar-

fark gözetmeden miicadelesinde devaın edecektir. dıında hulu11111u~lar ve Kızıla\' ınerkezi-
ne tevdi eyleırıiŞlcı·dir. ~ 

Deedes l'~t~ı t~k· .'~~lan .ııılislahkcın bır hat ·ı H // ' 
.& hı,,oa,"ırur ettıt> hakkındaki nesri- ıngı tere - o anda 
~o~~~l~y~'t"' 1"nına•nı•1 ''"· Fransa - Hollanda Radyo ile Erzincan Tayyare 

ı~"rı-~~~ nıec:ıasi ticaret anlaşmaları intibalarını anlatacak 
~ ~., • > (AA) 0 1 . Ankaı·a. 10 (Ö.R) Zelzele felaket- s 
l,~rıl ~1~ihu~,:r ı~eclbii 111 ~~~:i~~ea~~:~1:;: LJnd.ra. 10 (Ö.R) İngiltere - liol· ~edelerine yardıın i~in ingiltcrede kuru- ı• nem ası 
h~,. .~tırıi i.,r;: e ve bi.iyüklc:riınize kar~ı landa ara.:-anda iktısadi ınüzakereler bit- ıan yal'dun koınitesi rC'İsi ~~neral Deeds 
(•tı 8•1 rılan ; 

1
ar eyleınis. bır yıl i~inde mC'k Uzerı..•dir. İtll<lfnanıe bir kac güne Erzincanda yaptı~ı tt-lkiklerden :-.onra 

~,;"•ııcıı r~ ere ait vilayet ve daimi ~adar imza edilecektir. Fransa - Hollan- Ankaraya avdetinde ,\Jıkara radyo Bugu·· n bu·· yu·· k 
h 1lk: itti Purunun okunrnasını mütea- da tican.lt ınii.zakerl•leri de iyi bir cerl"- evinde zelzele saha.•;ında ~ördi..iklerini 

l
~ı ....... ._.·".a .. "~·a: nihayet veımistir.. yarı takip edi~·or. ~c~~;~~ıarı hakkında hir konu~ına ya- Türk fi 1 imi 

''P.' . ••ı----------------· . RlST \NIN CEN!llETi YESiL LfBNANO.\ CE\'RiLEN BÜVÜK WWW Resai Nuri Giinlekinin iilmn eStti 

TtiRKCE ;;~~(jl\~ARKILI l\Jlelek Ksi~";~~'asında Taş parçası 
( C E. M )~ L E ) RııAiin ~·ine iki bii~ iik riliın hirdcn O ynı yanlar: Suavı· _ 

Dört Narnus Belıcisi 
l'i'"•i ı,;,, 1 ,.r .~.URMA_.LA_ R ALTINDA . . (LORETTA YUNG> \C <r.l~ARD Mehmet- Nebahat 

. re kısının '"an uzerın• daha hi• hafla oıiisl•rılcreklır.. (GREEN) in ;varaltıı:ı fevkulade he- ıı.r,.J•at • Sıtkı 
llıinci filı·m ı· ,.m; .. fff~_ ;Ilı defa )'ernnlı ve meraklı hir m"' zua ma· ı \' ._ 

.., -- lll lik hiiyiik bir filcia rihni ile i ı b 

M 
. • an ul ve Ankarada büyük tak-

a ske[z vat haınlerı Ve. Ahbap c. aVU"lar dırler ka7.anan bu filmi si:ı: de ,ıs-a 11 'I' rliniiz ve 'll de alkışlayıruz .. 

ı ___ l .. A" •• Lı~kE·ı~~tİ':~·:r~'A.K~~N'~; K;,,~1<~ JURNALi I ' :::?'!~~,~~a::i~~~~:' MATINF_:L_ERA=v~ib~ı_s.._ı1-ıt-21 
• turanı lstanbul manzara-. 1 d SEANSLAR : llcr ~ün 1.~0 - G - 9 

" Si nem~ arın a Cıımarl.-i. pa7.ar: 12 - l - 6 - 'da /arı ve ekler Jurnal 
.... r ........... ıııi ~, .. ~=~•~ııe~ımı:ı-.ııeaı ........ ; 1 1 .. mm ......... 1 ... -. .. .ı..ı 

Gt:neral 

Vekiller Heyet· 
·-------~--~x*x:-----------~ 

lnönü}nün riyasetinde 
dün iki defa toplandı 

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

Cünıhurreisimiz Halk Partisinde 
geç vakte kadar meşgul oldular 

----------><*x------~--
Ankara, 1 O (A.A) - icra Vekilleri heyeti bugün 1 O 2, 940 öğleden 

evvel saat 11 de ve öğleden sonra saat 15/ 30 dan 17/ 30 za kadar rei
sicümhurun reisliğinde Başvekillik dairesinde toplanarak beynelmilel 
vaziyeti, ve hariciye vekilinin Belgrad ve Sofya seyyahatlerini müta
laa etmiştir. 

Reisicümhurumuz 1 7 '30 da cümhuriyet halk partisine teorif ed..relt 
geç vakte kadar orada çalışmışlardır -

Kahve fiatleri 
-----·x*x~----------~ 

Tesbit edildi. Ziraat Bankasının 
kahveleri çıkarıldı 

. 
pıyasaya 

----------x*x---------
Ankara, 10 (A.A) -Ticaret Vekaletinden tebliğ edilmistir: 
T.C. Ziraat bankası vasıtasiyle getirilmiş olan 15,000 ç~val kahve 

piyasaya çıkarılmıştır. Bu kahveleri, çay ve kahve ithalatçıları birliği 
limited şirketine dahil kahve tacirleri, ziraat bankasından alarak bir 
çuvaldan ~ğı olmamak üzere azami aşağıda fiatlerc satılacaktır. 

Kahve Nr. 3 kilosu 104 kuruş . 
Kahve Nr. 5 kilosu 103 kurus. 
lzmirde aynı fiatle satış yapıC.caktır. 
~.u fiatle satışa memur ticaret evlerini öğrenmek istiyenler istanbul

da Omcr Ahit hanında, lzmirde mıntaka ticaret müdürlüğünde, teııki-
latlandırma baş korıtrollüklerine müracaat edebilirler. -

Yolda dah".' 30,000 çuval kahve mevcuttur. Binaenaleyh piyasamı
zın kahve ıhtıyacı normal surette temin edilmektedir. 

Doğanspor - Ateşspor 
kulüplerine verilen ceza 

----------x*x;-------~-
Ankara, 1 O ( ö.R) - Beden terbiyesi, Doğan ve Ate~spor hakkında 

aşağıdaki kararı vermiştir. 

lzmirde ayın 28 de Doğanspor Ateşspor futbol maçında her iki ta-
0 

kımrn amatörlüğe muhalif hareket ettikleri salahiyettarların raporlarilo 
anlaşıldığından her ikisinin de mev•im sonuna kadar resmi mahiyetta 
futbol müsabakalarına i,tirakten men'i tekarrür etmiştir. 

Fransız kabinesinde 
tadilat mı olacak? 

----------:x*x:---------
Berlin, 1 O (ö.R) - D. N. B. Ajansı Belga Ajansının Paris muhabi

rine atfen şu haberi veriyor: 
Fransız mebusan koridorlarında dolaşan şayialara göre Fransız k.a

~inesinde mühim bazı değişikl'.k~er olacaktır. Başvekil B. Daladye Üz<>
rı.nde bulunan harbıye nezaretını terkedecek ve bu vazifeyi ya general 
Gamlen veya general Nogues deruhte edecektir. Harbiye nezareti par

lamento müsteşarı Duelos da istifa edecektir. Dahiliye nezaretini 8. 
Alber Saro yerine başvekil muavini B. Kamil Şotan deruhte edecektir. 
lstih~arat ~azırlı_ğı~a İş nazı~•. To"'.ari ~.eçecektir. Hava nazırı çekilc
cektır. Yerıne kımın geçecegı bellı degıldir. Ancak bu tebeddüllerin 
pek yakında olmıyacağı kanaati vardır. 

Finlandiyaya giden 
lngiliz gönüllüleri 

----------:x*x---------
.. ~ndra:. 1 O ~A.A~ - Mü~tefik memleketlerden Finlandiyaya gö

nulluler gonderılmesı mesclesı hakkında sorulan bir suale karsı sal.ihö
yettar İngiliz sözcüsü Birspreonya, bir Fransız ve bir de Kan~dalı fır
kanın Finla~diyaya h~reket c;tmiş olduğuna dair evvelki gün Londrada 
do~u şayıaları tekzıp elmış ve dem istir ki: 

İngiliz gönüllülerine gelince, bu gö;üllüler tamamen hususi olarak 
F!nlandiyaya gidiyorlar. Bunların seyyahatına ait meselelerde Finlan
dıya makarnalı tarafından tasfiye olunmaktadır . İngiliz hükümeti 
mezkur gönüllülere icap eden pasaportu vermekle iktifa ediyorlar. 

North Bervick. lskoçyada bir Alman bombardıman tayyaresi, Frthof 
Forth mansabmda, dün düşürülmüştür. 

Harbin basından beri inıı;iliz topraklarında düşürülen üçüncü tayya
redir. 

.l ............ ._ .................... ______ .. M 
BUGf'!ll 

Kültürpark Sınemasında 
iKİ FİLİ:lt BİP.OE]I; 

1 - En hi.iyük ca.o.~~luk da,· ast.: V c en hh,~i \'e n1iil"c,sir ac,k roıuaru .... 
Operadan dıvanıharbe .. I~te hu n1cv1u dahilinde olRrak 

VERA KORENE İLE JEAN GALLAND 
Tarafınllan <'evrilen 

KIZIL DANSöZ 
BÜYÜK AŞK VE Cı\SUSLVK FiL.m 

RUMCA SÖZLÜ - ŞARKILI 

ZORAKi NiŞAN 
~Iüzikli. ~arkıla bü)"ük koınedi.ı.i ğtirülccektir .. 

AYRICA: PARAMUNT Jl'RNAL 

• 

!'IEANSLAR : KIZIL DANSÖZ : 2.20 - 5.3tl - 9. ZORKİ NİSAN: U:i-7.4> te - . 
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( Osmanlı Tarihinde ~ . -
• .. . Bir kesik Baş masalı 

Bugünkü Fen ve ilim telakkilerinin 
kabul edemiyeceği garip bir hadise 

kesildikten Kafası sonra yattığı yerden kalkıp keaik baıını 
yakalıyan ve onu kolunun altında aaklıyan adam ..• 

•• 2 --
(Vii111.:ii .suyulan deı·atıı -ve aou) 

,.ı-;Jcr diip>ıan o dem bir zemmi irsal 
Vira ile oeıile yani Gürzval 

Yemin etmiş orada narii Jıura 
Çelipaya ve lflcilü Zebtıra 
.Bıı minı·al ifan? eyler aJıdü peyman 
Znrar gönneyc bizden ehli iman 
.Bu teklif üzerine Türkler bir araya 

celip konuşuyorlnr.. Hisarı teslim et-
1rnek.. Hayır..... bizimkiler bunu hiç 
ı \iir veçhilc tecviz etmiyorlar ... Tür
Jdin, kPndi i teğiyle ve hiç bir zor
hık görmeden, içine sı<•ındığı palaıı.gası
nı dii.,mana 1C'slim etmesi mümkün mü? 
Buna hangi Türk kail olabiHr? .. Bitta
bi düsmı>nm tcklifatına rec1 cevabı ve
riliyo!' .. Ve elçiyi hisardan kovuyorlar: 
DrmıŞlk eyledik ol dem.de vafir 
Çıkıp <:en1: etmeği rey ettik ahir 

Ve diişmanln knvnn efmPj!e hazırlanı
J/Orlar: 
Ad1ıye ı·annacla etmezler ihmal 
Knm11sn ha"ır oldu geldi filhal 

Haı.ırlık yapıldıktan <-onrn, asker inip 
luıpıvı :>çması için kadıya yalvarıyor: 
Çii 1ıaZtr oldu a11da cfrndii i:.Uim 
Kanı acılnıaya ettilr.r ikdam 
Kıılun 1tem k.aclı idim ehli <line 
imam idim mücaJıid ziimresinP 
Dediler kapım Wtf cdiip aç gel 
Dahi kalbfadeki havf i bırak gel 

Fakat kadı tereddüd ediyor .. Tered
düdü korkusundan daj!iJ. O saat için 
muharebe edilmesind" "'t>r'i bir mahzur 
sezivor .. Ve askere cJivor ki: 
Dcclim anlara r.11 me;drmı meııda11 
Biasb şahı Gazihan Sii.lcyman-a 
Kulak urup biraz clinlcn misali 
Beyan edem size ben hrı.,hii hali 
Miiradını sorar iseniz buracla11 
Dl'iiil mcmcylemek sizi gazadmı 
Feda olsun buaiin ger ba~ ve ger can 
11tısu<'a 11ann ola idii kurban 
Veli bııclur mtrradım dinlen e11ıak 
Bııniin Cuma ue yevmi arefe el1ıak 

O gün arefe ve ertesi günü kurban 
b.-ıyramı olduğu için kadı, ikindiye ka
nar bl"klemelerini zira ikincli vakti ara
fatta hacıların, islnm askerinin muzaf
feriyeti icin dua edeceklerini nnlatıvor .. 
v(' bu dua yapıldıktan sonra, sava a 
baı::Jamanın muvafık oldur•unn herkı's.i 
ikna .-diyor .... 

Ö'ile l!C'ciyor .. Günec; zevale :vak)ac;ı
yor ... Knlccle namaz kılıyorJa; ... N~
ma7. hittikten ve dua da okunduk1an 
80nrn kadı hisarın kapısını açıyor ... 

Bir avuç Tiirk diiı::manın fü;tünC'. iki 
koldan atıhyorJar ... 
Düşmana hic göz açlırmıyan kanlı 

bir s. vas, hernc-n o cJakikoda baslıyor .. 
Kadının m;m::ı:ıı'TIC"in· t:>Jdpte devam 

ed Jim· 
Kaleclnn cı n • !terin kahrmmınlıZ'l-

nı hrif iç.in diyor ki: 
Bııların l'iiınlesi gnçP. pn- ıda 
lbackttc, ta-arruda. clıuulrı 
Veleykin içlerinde i1d arif 
]kisinin r1e s;izleri maarif 
Mıwa1ıhid h<'m musalli nl 11ltılıır 
Ni11a11ct nam ile anlar delu1ar 
D~l! f"1rlıme~ biri rnc>rdc1•e Hoşrev 
Bın~ne dedıll'r deli fliisrt'v 
Sanlı dedPlf'rim zdı>n ne büyük kalı

rn'llanlar vnr ki milli tnrihimizin sahi
felerinde onlarn bir mevki tahsisi la
zımge1irlten. burün ne yazık hatta isim
leri. bf'nlik1t'ri bile' malum değildir ... 

J te k. dının bahsc>ttiği bu deli Meh
metJe deli Hüsrev d<', namlarını tarihin 
daima hürmc-tle anına ı ic:ıp eden feda
kar. rıs'il iki Türk kahramanıdır ... 

:Fakat yine ne yazıktır ki bunların 
adınd:ın maada benliklerine dair hiç bir 
biJ,.iye malik değiliz ... 

O giin s.ıvaşta en yiiksck kahramanlı
ğı bunlar gösteriyorlar . . . 

Knrlının deli Mehınctle deli Hüsrev
ar:n bahst>den s:ıtırlnrı cJn çok enteresan-

Yazan: ŞAHİN AKDVMAN • 
dır: 
B14larm iki$İ• iki kola baş .. 
Cioorımız•la own ehli dil1den, 
Kulat mii&limitıiM ca1ıibinde", 
l~11ret toplaruıdata ol. nenler, 
Ulaktan fevri al'tıu§lar haberler .... 
Kadının bu tarifine göre deli Mehmet 

ve deli Hüsrev kalede oturmayıp civar
da bir yerde bulunmakta imişler .. Hisar
dan atılan işaret toplarını herkesten ev
vel duymuşlar... Ve yanlarına beş on 
kişi alıp derhal beygirlere atlamıc:Jar ... 
Ve hayvanları dört nala sürüp hemen 
savaş mahalJinc erişmişler .•. 
Bular süratle kim geldi yiiriidii 
Be~ on gazi idi çiin :zahir oldu 
Kopar tozlar olar geldiği 1ıold11n 
Tutar giin yiizii11'ii lıep sağ 1ıe solwm 
Sanurdun nice lıht athı t'e asker 
Eri ;ti nii~ret irin ey lıirader 

Deli Mehmetlc deli Hüsrcvin gefüdi
ği bu yardım bizim tarafı büsbütün bk
viyc ediyor ... Tiirkler, kendilerine nis
betlc on derece daha kuvvetli olan dü<-
manı bozuyor ve knçırma~a muvaffak 
ohıyorlnr ... 

Fakat bu sırada müessif bir hfidisc vu
kubu]uyor. Düşman askerlerinden biri 
cleli Mehmcdi vuruyor ... Ve bu arada 
basını da kesip alıp götiirmck istiyor .. 

Aman ynrabbi. .. Arkadaşı deli Meh
medin kafasının kesildiğini ve bu işi ya
nan dümıan askerinin onu aJıp götiir
mek istediğini gören deli Hüsrevin o 
dakikndnki telfış ve öfkesini ~örmeli ... 

Deli JJüsrev tepede11 tırna!:!a kadar 
hiddet. telaş ve heyecan kesi1iyor .. Ar
kadasmın kanlar içimle yerde yatnn b:ıc:
-;ız ce<-cdine hitaben haykırıyor: 
Deli Hiisrcv aörii11 hayhrdı dedi 
Ne yatman başını aldı o gidi 
Re1md1r cani uercfüt kıyma ha.sa 
Accn hal oldu.. t•r özke temaM 

Evet .. Işte o rmda cidden tuhaf ı;c 
inanılmaz bir hal viıki oluyor ... 

Deli Mehm!.'din cansız cescdj birden 
yerinden fırlıyor ... Bacını ;ılıp götüren 
adnma yetişip onu atından asağı alıyor .. 
Ve bnşı ondan periye almağa muvaffak 
olmasını mütc:ıkip, yurcJunun muhafa
zası uf:trunda fe<la ettiği bu kıymetli uz
vunu koltuğunun arasına kıstırıyor .. 

Ve o vaziyette, tekrar knnlı toprakla
rın üstün(' yuvarlanıyor ... 

• 

Artık gecenin karanlığı oı1~lığı baş
t.ın başa kaplamı~ ... Boşlukta hiç bir 
aydınlık zerresi görülmiyor ... 

Bu ~ırada kadının aklı basından gidi
y<>r .. Riiya gördiiğüm~ zahip. oluyor .. 

Fakat işte uyanık ve gördüğü bir ha
kikat .. Mehmedin mezarından parlak bir 
alev sütunu yükseliyor ... 

Bir nur ... Evet, mezardan ~ıkan bu 
nur fuıbcfın büyüyüp biraz sonra parıl
tı ıy1n bütün ctnıfı kaplıyor .. Mezarlık, 
baştanba..,.c;a, tıpkı gündüz gibi aydınlık 
içinde kalıyor ... 

Ve gök yüzünden ay yiiı.lü bir mt•lck 
mezarın üstüne inip orada yatan ~ehidi 
kucaklıyor •.. 

Bunu gören kadı biisbiitün kendin
dCJı geçiyor ... Hemen oraya düsüyor, 
bayılıyor ... 
Kadı o vaz.iycttı-, bt•lki !:abaha kadar 

orada kalacak amma, bereket versin hi
sardı.ı kiler onun henüz diinmediğini ~e-
7jyorlar ... 

Araya ar:ıl n njhayet Jradıyı hulıryor
lar .. 
Geliir yoldaşlanmın bazısı clir 
Kaparlar kapmtu gel içcru gir 
O <lem oirdi"n hi.<ıara sanki sarho~ 
Gehi sr.Icin. gelıi oldum da medlwş 

Diyerek hisnra dönPn kadı. o gün gör
diikl0rini anlatmak \izere bu manzumP
yi yazıp onu bir y'1di,gar h · Jinde milli 
farihimi7f' tevdi etmi<ıtir. 

** Tiirkün tarihi, bir cokları knydedil-
memesine rnğnwn yine böyle lıinlerce 
kahrnınanlı :t vakalariy le doludur •.. 

Bu ınevzuun ehemmiyeti, bugiinkü 
tPl!'ıkkiye r,iire innnılmaz ve mü11tığ~ ay
kırı bir mana Ulşunasında dPğildir. • • 

Böyle bir iş belki olur, belki de ol
maz .. Is onda değH ... 

Meselenin ehenuniy('ti bu işin Türk
teki vatan sevgisini, biiyük ve kahra
man dedelerimizin bu t<ıprakları muha
faza için yaptık1arı fedakarlığı tanıa
miylc anlatan yüksek bir yurtseverlik 
mi?na ve be15gat taşımasındadır. 

Tiirk bu toprakları korumak için se
ve seve kanını döktü... dökmektedir .. 
ve dökecektir ... 

Kn<lift• knlcsi 9 Şubat 1940 
ŞAHİN AKDUM.AN 

Muharebe bjtjyo~.:. Boznun diic;man, BAI ... lKESiR ASLiYE HUKUK HA-
yerde yatan cesetleri bile toplamağa Ki:ım.iliiNDEN : 
:nuvaffok ol:ımndnn savaş yerinden ka- Balıkesir Devlet Dcmiryollan Ü(Ün-
cıyor... cii işletme lıarcl_<et kaleminde Hakkı Al-
Aks:ım oluyor ... Meydanda yatan cc-' ıı:ıy tarafından lzmirdc 2 inci O~maniye 

""tlerl s:ıvıyorlar ... Bizim taraf1a on do- mahallesinde 201 hanede ölii Uüsamet-
ku::ı: şchid... Dfü=manın zayiatı ise. bir tin kızı 32:ı cfoğumln Münire aleyhine 
• rnJık kaçırabildirJ cesetlerin yek\ınu ıoçılan (fü Ien " Jm~dının iptali) cmva
h.-sap hnrici bırakılmnk şartiyle, altmıs mm yapılm11~.ta olım dunısmasında : 
dört ö1iiden ibaret: Miidde:ıalcyh:mın ikametgiıhının belli 
Smııldı katlolan lida11i f cccar olmamasından dnvetiye Hanen tebliğ 
Kalan llltmış clört lli"c ve m11rc1ar edilmis olduğu hald,. muayyen günde 
GötiirmiislP.T dahi lıir nice leııler durilşnıaya gelmediğinden gıyabında 
Edüp gm1ret verimle komamtşlar dunışnıa icrrısiyle kendisine ~ine ilanen 
Şehid olanlan scı:yclık f'iin ol dem gıyap lmrnn tcbJJiiine ve keyfiyetin Kn-
Sehirl olmu.oı o giin nn dokuz adem ıo.ımpaşa nüfus mcmıırluğundan c:orul-
Bir i.<ı katm11dık anda aralığa masına ve duru manın 8/3/!>40 saat 10 
S<'hidleri getiirdük ortalığa tıa tnlikinc knrnr \'Crilnıiş!ir. 
Husu a ol civanı sabık ey yar .Münire muayy<"n ı:ün<lc duru!:m:.ya 
Ne 71iizden oldu dinle cu ve/adar gelmediği ''cy::ı bir müdafi göndernıedi-
Kadının civanı sabık diye işaret etti- ği takdirde gıynhında duruşmaya dc

ği şehit o günün kahramanı <leli Meh- ':un ' 'c ncticrsinc göre kanır ,·erileceği 
mettir ... Mchmedin yanına vardıkları gıyap karan tebliği nıaknmma kaim ol-
vakit, başını koltu['unun altına kıstır- mak üzere il:ın olunur. (213) 
mı , eski vaziyetinde yerde yatmakta -
olduğunu görüyorlar... Kiral k y zıh·ınele 

Herkeste bir saygı ve hayret ... Sayın I a " ' r 
c;ehidin mukaddes cesedini, başı koltu
f,unun altında, büyük bir dikkat ve hür
met]" hemen oracığa defnediyorlar •.. 

Herkes, duadan ve Kur'an okun
duktan sonra gidiyor ... 
Me7.arın yanında kadıdan başka kim

se kalmıyor ... 

Gaz.i bulvan Ziraat bankası yanında 
] 8 numaralı hanın üst katı resmt ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
o!arak istimale elvcrişJidir. 

Taliplerjn 2 inci Kordon 88 nwnarada 
diş doktoru Hatice Aı.ra Demirelliye 
müracaatJeri. 1-26 (190) 

iskarpin 
. . 
ıcın 

' Hilal Eczaneaine uğramak 
I azım 

Eczacı Kemal A.ktaş'ın 

Nasırol Kemal ) 
Nasır ilacı cidden şaheserdir 

ALTIN RÜYA 
Kemal Alıtaş lıolıuJarının içinde insana 

sarqın rüyalar gösteren fevlıaJlide bir sey 
bilmem IJu Jıofıuyu IJen pelı sevdim- -

fOıdyetler : 
••••••••• 
Bir kariimizln Milli 
Piyango mtldtirlyetln
den bir suali ... 
Hükümet-konağı karşısında Ali Ke-

mal Benliden 46405 numaralı ve tam bir 
piyango bileti alarak dört arkadaş ara
mızcJa Uıksim ettik. Birinci keşidede so
nu 05 olan bilet.fere amorti isabet etti
ğinden listeye göre amortiyi almak için 
bayic mür<ıcaat ettik. Fakat tam bilet
lerin teker teker ~atılmaması milli pi
yango umumi merkezi emri iktizasın
dan oldugu ileri sürülerek amortiyi ver
mediler. Bunun üzerine İznıir .şubesine 
müracaat ettik, ayni cevabı aldık. 

Bu emir heı· halde defter halindeki 
lam biletten (Bayilerin koparıp satma
ınası) hakkında olsa gerek .. Yok.c;a müş
teri on lira verip aldıktan sonra iki üç 
arkndaş aralarında taksim eder ve neti
cede yine toplu bir halcJe getirirlerse ne· 
den o numaraya düşen ikramiye veya 
<ımortiyi alamasın? 

Milli piyango müdürlüğünün halka 
tevzi ett!ği planda da böyle bir kayıt 
yoktur. Üı;tclik ikinci maddede nevi ve 
Hat sütununda (BHetler ortadan bölü
rerek te satın alınabilir) kaydı vardır .. 

Manisa 
VUAyet umumi 
meclisi toplantısı 
Manisa, 10 (A.A) - Umumi meclis 

bugün saat 14 te vali Faik Türelin bir 
söylevi ile açılmış, ikinci reis ve katip
ler seçiminden sonra vilayetin mesaisi
ne ait izahname ve encümen mütalaa
namesi okunarak taı;vip olunmuştur. 

Umumf meclis bu ilk toplantısına son 
verirken Milli Şefe, başvekile tazim 
hislerinin iblUğına karar vermiştir. 

FRANSIZ • İHGİLİZ 
Sanayiciler toplantısı 
Londra, 10 (Ö.R) - Fransız - İngilız 

tian.."lyicil~ri burada buluşarak iki mem
leketi alakadar eden iktLc;adi meseleler 
lıakkmda müzakerclercJe bulunmakta
dırlar. 

Fransa Ayanında 
Paris, 10 (Ö.R) - Ayan hariciye en

cümeni Polonya - İngili7., Polonya-Fran
sız muahedeleri hakkındaki bazı izahatı 
dinlemiştir. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Sıhhat işlerinde kullanılmak üzer«' 

lJZÖM 
701 F..snaf Bankası 
151 Ş. Remz.i 
140 Albayrak 
99 M. j. Taranto 
67 P. Klark 
52 S. Paterson 
25 Öı.türk şirketi 
12 Üzüm Tarım 
10 M. Be ikçi 
8 D. Ar<liti 
8 j. Kohen 

87 j F. Solari 
62 AkS<'ki Bankası 
58 P. Mikalcf 
37 N. Üzümcü 
44 A. Mayda 

1561 i Yekun 
484999 ! Dünkü :yek\ın 
486561 Umumf yeküu 

No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHillE 

10 51 ı•' 
9 g,. 

10 50 
12 51 ı• 
8 75 ' 11 ıı_,. 

]3 ıs,. 
11 25 ~-8 25 
H 14,. 
12 50 1' tf 
11 ~-l1 51 
11 50 ~-7 '15 
1 ' 

ı• .. : .. 
ı4 
Jf 

l - Bu va7Jyet karşı::.,nda böyle bir 
hareketin manası var mıdır? 

bir etü ve makinesi satın alınması yaz.ı 30 ton Arpa 4 51 ı 5' 
işleri müdürlüğündeki fenni ve ma1i 60 ~uval ... 

2 - Müdiiriyetle b;.ıyiler arasında bu
r.a benzer daha ne gibi anlaşmalar var
dır,. 

4artnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- 45 ton K. Darı 5 t'I,. 
nulmuştur. Muhammen bedeli 950 lira ~9 c;uval Fasulya 

ı;,. olup ihalesi 21/2/940 Çarşamba günü 143 çuvaJ Susmn 15 58 
Her kes öğren.5e de ona göre hareket 

Cl'IC •• Bunu nasıl anlasak? Saygılar .. 
saat 16 dadır. I§tirak edeceklC!' 71 lira l.f9 ton P. Çekirdeği .. 25 kuruşluk teminatı iş bankasına ya- 14532 kilo Yapak 48 

5' Kadastro fen Amiri 
TACE'n1N ACAR ŞAHiN 

tırarak makbuz.u ile encümene gelirler 364 balya Pamuk 52 -6, 11, 16, 20 378 (201) 187 kilo Acı B. içi 
ıf 

iz mir muhasebei Hususiye 
müdürliiğünden: 
Bir yılhk bedeli icarı ~abıkı 
Lira NumaraBı Cinci Mevkii 

3S 26 Ev Karşıyaka AlayB. lktısat sokağında 
Jdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda kapu numarası ve mevkii 

yazılı hane bir sene 3 ay 4 gün müddetle kiraya verilmek üzere 
7/2/940güniinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. 

Kira şartlarını öğrenmek isteyenlerin her gün muhasebeyi hususiye 
miidüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerinde ihale günü 
olan 22/2/940 Perşembe günü saat 11 de yüzde yedi buçuk depozito 
makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu-
nur. 424 (238) 

lzmir inhisarlar 
lüğünden: 

Başmüdür-

İdaremizce bir sene zarfında merkezden ve civar kazalardan satın 
alınacak tahminen altı buçuk milyon kilo çuvalJı maJJarm üzüm, incir, 
anason veaair İptidai madcleJer ambarlarımızda yapılacak hamrnaliye 
işleri 26/2/940 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen hammaliye ücreti tutarı 12,22S muvakkat teminatı 
916,88 liradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre ha
zır1ayacakları teklif mektuphrını muvakkat teminat nakit makbuz ve
ya banka teminat mektuplarile 26/ 2/940 günü saat 14 de kadar baş
müdürlüğümüzdeki komisyona vermeleri ilan olunur. 

11, 15, 442 (240) 

SIHHAT VEKALETtNtN RF.SMI RUHSA TINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
;.annı, ROMA TİZMAsan· 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınbğına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

lcabmda cünde 1 - 3 kaşe 
nlınır. Her Eczanede bulunur. 

lzmir Posta ve Telgraf ve Tele-
fon müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: lzmir posta binalarının tamiratı. 
2 - Ke§if bedelleri 4118 lira 62 kuruştur. 
3 - Eksiltme 22/2/940 Perşembe günü saat 14/30 da P. T.T. 

Müdüriyet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik evrak müdüriyet le
vazım kaleminden bedelsiz surette alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

3000 kilo K. Badem 
~ - ··-DOKTOR 

fua~ ·Naim 
Bayraktar 

E'ı'Ye(paşa hastanesi Cildiye 
Efrcnciye mütahassısı _ a 

Şandı Sokak (3 üncü Beyler) 'lf..,, 
Her =iin 15 ten sonra.. --

------------~~~~--~-
iZMİR BİRİNCİ İCRA M~11-

CUNDAN: 
BurlıaneUiniıı .Emlfık ,.e EytaJll -~ 

hsmdan iidiinç aldığı paraya 111~ 
bımkaya ipotek eylediği izmirde Ç~. 
J;apı nıahaJJesi Rana ,.e Kepekli ~ 
Tnj 70 \'e 11 kapı 1524 ada, 21 ~ 
.ffl9 mefre rnurabbamda kain vesa~ ~ 
nınılu h:alıah dosyasındaki tapu ~ 
\'e vaziyet ra1>0rmıda yaz.ılı heyeti ~ 
mi~·esi 4000 Jira kıymeti muh~ 
bir r;atı altında iki kısımdan ibare! .... ~ 
ri rnenkuliin nıiilkiyeti açık aJ'llP';. 
suretiyle ve 8·14 numarah Emlik 1'i' 
Evtam bankası kanunu mucibince~ 
defaya mahsus olmak iizere arttı fer' 
15/3/940 euınn giinii snat 10 da. '1 
dairemiz içinde yapılmak iizere wr 
müddetle s:ıtılığa konuldu. Bn arttı~ 
neticesinde ~atış bedeli her ne ~ 
clsun en çok arttıranm iizerine i ,,JO,f 
yapılacaktır. Satış peşin- para ile -.,ı
mii~tf'ridcn yalnız yüzde iki buçu~ ~ 
lfıliye masrafı alınır. İpotek sahi~• .;f.lı 
c-akhlarla diğer alakalılann ve.~ 
hakkı Mhiplerinin gayri menkul iıP":-__ 
dt"ki haklarını i~hu ilan tarilıindea ~~ 
ren yirmi giin ic;inde en:ıkı nıUsb_it 
riylc birlikte ınemuriyetinıizc bil~ 
lcri İt':ıJI eder. Aksi halde hakları _ _..., 
sidlincc malfıın olmadık~·a payı~.,,. 
lıariç kalırlar. 1/:.1 940 tarihinden ~ 
ren ı:artnnnıe her kese açıktır. .-
olanlarm yiizdc yerli buçuk teınİJIA~f 
<,esi ' 'CJ'n milli bir banka itibar nıe~ 
, .e 939 / 2631 doKya numnrnsiyle ;Jeti 
hirint'i icra memurluğuna müraeatllSf) 
ilan olunur. 446 ~ 
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-Hükümet konağı karşısında cUelJJ" : 
Juk scrgisinin:o bulunduğu MollaSj" ! 
de hanının dörtte bir hissesi ace e ! 
satılıktır. S 
Görüşmek isHyenlerin han dahiliD" i 

de Bayan Firdevse müracaatları· : 
1-6 ,_ ... 
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Bu Hakikati Bilmeli 
Bi~ENİNJt:; en birind kan, ku,·vct, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır.. • JI 
Gnp, ne:de, enfloonza, l'ıtrna ıibi lı~slalıklarn tutuhnmnak için sağlığınızı UİOGF..NİNE kan ve derman hapı.rt>' 

sigortalayıruz. . 
.. BiOGF ...... 'lli_Nı;:; .dalına ~anı tauleyjp kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariç'en gelecek her türlü mikropları -

rur. Tatlı bu ıştıha temın eder. Sinir ,.,. adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yli'cseJHr .. Bel gev ekliği ve ademi ~ 
nn en birinci devasıdır .• 

- ., : . . . ·'·' ... • - . ".. -. . !. 

BIOGEN1NE; kuJJananlar kat'iyyt•n kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden müteessir olnıazbar· • • 
Çiinkii viictıd~ı .her 7.aman genç \'e dinç bulundunır ve bu sayede mütlıi~ al<"bctlcrle neticelenen GRİP, ne:ıJe,.::; 
enza, sıtrn? ~bı haıı.1alık1ardan korur. Bu hastalıklar.dan ko~ıınmak ic;in büy ikler sabah, iiğle, akşam, birer, ~ 
yaşından iıstun ~oc:uklar yalm:ı sanıth, akşam bire.r BIOGF.NINE almalıdır. il ısta olanlnrın kurtulması için de .. 

..;•ikdar arttmlmahdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 



Jl !UBAT PAZAB 

L 
IZMIR sıcıu TICARET MEMUR· 

UCUNDAN: AJI 2654 

• (~ant eksport limited Izmir şube
~) ~ıcaret Ünvanile lzmirde Atatürk cad-
1.csınde Riz binasında 8 numarada itha
.a~ ih~acat ve komisyon işlerile uğraşan 
1~rk şırket şubesinin ticard ünvanı ve 
11 el et mukavelenamesi ile eaas muka· 
~. enarnenin 2 ve 4 cü maddesini de· 
tt_ıriren layiha ve Menahembaharlara ve· 
Jı1 .. ı~. tem~il vekaletnamesi ticaret kanunu 

u umlcnne göre sicilin 2654 numarası· 
lla 

1 
ka~ıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

.. ::rıır sicili ticaret memurluğu resmi 
mu Ür ve F. T enik ımzası. 

2
l - Mukavele. 
-u ih 3 Y a. 

0 - V ek&letname. 
v I ryant Elcsport limited şirketi muka· 
c enarnesidir · 
~irketin tesisi: Ata~ıda imzaları yazılı: 

ile" - lz.alcino Bennahmiyaa, lstanbul 
ıncf vakıf hanında 2 numarada. 

na~ h Moris U. Mayer, lıtanbul Alya-
3 anında 11/18 no da. 

Y ;- Norbert U. Mayer lstanbul Al-
•naıt hanında t t / 18 noda. 
Aralarında işbu mukavelename ve ti· 

C&tet kaiıuno· ahkamına tevfikan her· 
'Vtçhi ati tcrait dairesinde bir mahdut 
rne:_~İyetli ıirket teıkil edilmiştir. 

':t'l'l(etin Onnnı. 
, ..ıMadde 1 - Oryant Ek.aport limited 

11<11:eti. 

hu~a~de 2 - Şirketin merkezi: l.tan· 
İkinci vakıf hanında. 

lilt~adde 3 - Şirketin maksadı~ Mema
.. 

1 muhtdifiye ihracat yapmaktır. Di
':k.ıeriklerin •muvafak.atı olmadıkça tü· 
: ~dan hanai biri firketin mevzuunu 
Cıkıl eden İflerle iştigal -edemez. 

20 Madde 4 - 'Şirketin ıermay~i 
b .OOO yirmi bin liradan ibaret olup 

unlardan: 
10,000 lirası lz:akino Bcnnahmiyas. 
5,000 lira11 Moriı U. Mayer. 
5,000 lirası Norbe'rf U. Mayer. 

T •rafından ahz ve teahhüt edilmiştir. 
Şürekaya mumaileyhiru isimleri hizala

:~• •• RÖıterilen mebaliğin tediyesini 
hun ve nısıf his elerini berveçhi 

:eıin tediye ey\emitlerdir. Hiase
daran adedi beti tecavüz etmediği müd· 
.~tÇc hisselerin ahere devir ve füruhtu 

ıure1canın ittifaklarile vefat ve aaire gibi 
•uletlerle hiuedaran adedi he,i tecavüz ? ediği takdirde sermayenin üç ruhuna 
crnsi( eden şürekanın muvıı.fakatile 
~rrnayenin tezyidi caizdir. Bu takdirde 
turelca veya halefleri hisseleri nisbetinde 
~eni. hisııelere sahip olur ve bedellerin 
eavıyeaini teahhüt ederler. Keza aynı 

-Ur~tle ve ticaret kanununun 504 cü 
maddesindeki miktardan aşağı düşme· 
kek vartile şirk.et sermayesinin tı:nkisine 

arar verilebilir. 
-Sürelca, eşhası aaliseye karşı dahi, an· 

~lr: sahibi olduk.lan hiuelere tekabül C en mebaliğ nishetinde mesuldürler. 
d erclc: tezyit ve gerek tenkisi sermaye 
t ~~~siyle vi.ki olacıı.k mukarrerat ve 

1 •. ilatın tekemmülü ve muteber olması 
Çın bu mukarreratı ittihaz eden heyeti 
~lc~nıiye evrakı ve vesaiki saire iktısat 

c aletine tevdi ve lazım gelen izin ve 
muvafakat istihsal olunacaktır. 
ll\.~adde 5 - Şürekanın his..'lelerini 
c u cyyin vesaiknama muharrer ola· 
kcalc.tır. Şüreka hisselerini sermayei şir
l' tı!1 laakal üç ruhunu temsil eden şÜ· 
v ckanın muvafa'katile diğer ıerilderine 
b cya ahara devir ve füruht edebilir. 1 • 

6 u devir ve füruht keyfiyeti hisseleri mü-

"
eyfrin vesaikin zahrına keyfiyeti devir c .. 

ı_ uruhtun derci ve defteri mahsusuna 
edYt ve laakal üç rubu sermayeyi temsil 
d ~n şürekanın muvafakatleri hasıl ol
I ufunu rnübeyyin defter müdürlerinin 
er Ve imzıılarile tekemmül eder. 

h .. Bu minvali muharrer hisselere tesa· 
l u~ edenler veya hatefiyet tarikiyle el· 
\~tıhd~ şirket hissesi bulunanlar aynen r: ila kaydü şart işbu mukavele ahkii.-

ını kabul etmiş addolunurlar. 

ya hariçten intihap ve tayin olunabilir. 
ilk üç sene ir;;in her ÜÇ şerik müdürü şir
ket tayin cdilmİ§tir. Binaenaleyh muma
ileyhima umur \'e muamelaa şirketi ted
vir, şirket namına her nevi evrakı resmi· 
ye ve gayri resmiye ve senedat ve mu· 
kavelat ve teahhüdata üç müdürden her 
hangi birisi yalnız olarak vazı imza Ye 
ahzu kabza ve sulh ibra ve huzuru 
mahakimde şirketi bizzat veya bilvasıta 
temsil hususlarında salahiyet ve me
zuniyet tammeyi haizdir. Şirketin hukuk 
ve vczaifi ııirketin ünvanile vazı imzadan 
müdiranın teahhüdatile teayyün eder. 
teahhüdü vakıın şirket nam ve hesabı
na yapıldığının tasrih edilip edilmemesi 
müsavidir. Müdiranın esami ve salahi
yetleri gazetelerle ilan edilir. 

Müdiranın keyfiyeti tayininin veya 
bunlardan birisinin salahiyeti hitam" u
diğinde sicilli ticarette kaydı lazımdır. 
Müdürlerden her biri merkezi şirketten 
gaybubeti takdirinde kendi mesuliyeti 
tahtında olmak üzere diğer bir kimseyi 
vekil tayin edebilir. 

Madde 1 O - Şirket müdürleri, ı,ıüre· 
kadan oldukları müddetçe reye iştirak 
etmemek üzere dokuzuncu maddede 
muayyen ittifak veya ekseriyetle indel 
icap tebdil olunabilirler. Şirket müdür
lerinin veya bunlardan birisinin azl ve 
tepdili, istifaları, vefatları gibi ahvalde 
şüreka derhal içtima e-derek ittihau mu-
karrerat ederler. 

Madde l l - Şirket müdürleri vazife· 
lerinin devamı müddetince işbu şirketin 
mevzuuna gerek doğrudan doğruya ve 
gerek dolayııiyle ~ealluk. eden umur ve 
hususatla ayrıca tahsen iştigal edemez· 
ler. · 

Madde 12 - Müdirandan olmıyan 
§Üreka diledikleri zamanda bizzat veya 
bilvekale evrak ve defatiri şirketi tet~lc 
ile memur ve muamelatı ti?'ete ittila 
edebilirler. , 

Ancak bunların umuru 11irkete müda~ 
hale etmeleri sureti katiyede memnu· 
dur. 

Madde 13 - Hissedaran reylerini 
tahriren verirler. ittihazı karar için heye
ti umumiyenin içtimaı mutlaka lizımdır. 
MUka~rerat şürekanın · içtimaile hasıl 
olan heyette ittihaz edileceği gibi muha
bere ile de istihsal olunabilir bu ıon şe· 
kilde tirket müdürleri mevzuu baha hu
susu veya mutasavver kararı teahhütlü 
mektupla şürekildan her birisine tebliğ 
ve onlar reylerini tahriren iblai ederler. 
ŞürekAdan merkezi şirkette bulunanlar 
tarihi tebliğden itibaren 8, ta§rada bulu· 
nanlar 1 S ve memaliki ecnebiyede bu
lunanlar 20 gün zarfında cevap verme· 
dikleri takdirde mevzuu bahis teklifi 
kabul etmiı addolunurlar. Ancak her ne 
suretle olursa olsun şürekanın adedi yir
miyi tecavüz ettiği takdirde hisscdaran 
heyeti umumiyesi içtimaı anonim şirket
lerde cari olan merasim ve kuyudu ka
nuniyeye tabidir. 

Bu takdirde heyeti , umumiyenin İçti
maı nihayet on bet gün akdem tahriren 
iktısat vekaletine ihbar olunacak ve bu
nu mutazammın olan istidanameye İç· 
tima edecek heyeti umumiyeyc arz edil
mek üzere ihzar edilmiıı olan meclisi ida
re ve murakıp raporlan senelik plan
çonun birer sureti musaddakaları rapt 
edilecek ve gerek adive gerek fevkalade 
heyeti umumiyelerde iktısat vekaleti ta· 
rafından tayin edilen bir memur, komi· 
ser sıfatiyle hazır bulunacaktır. Şüreka
nın adedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin 
meclisi idare ve murakıp raporlarile ıe
nelik planı;;odan ve heyeti umumiye 
zabıtnamelerinden ve heyeti ınezkure· 
de hazır bulunan hissedaranın esamisini 
ve mikdarı hisselerini mübeyyin cetvel· 
den musaddak ikişer nüshası heyeti umu
miyenin son içtima gününden itibaren ni
hayet bir ay zarfında iktısat Yekaletine 
gönderilecektir. 

selerin cümlesine bedeli tesviye edilmiş 
sermaye birinci hissei temettü olarak tes· 
viye edilir. 

Mütebaki kalan mikdarın tevkif ve 
hissedarana tevzii, tenmiyesi ve bir kıs
mının memurin ve müstahdemine ikra
miye olarak tahsisi gibi hususat, serma
yenin laakal üç ruhunu temsil eden şüre
kanın muvafakatiyle hal edilir. Şu kadar 
ki, mesarifi fevkalade ve gayri melhu7.e· 
ye karşılık tutulacak olan ihtiyat akçe· 
sinin mikdarı şirket sermayesinin nısfı
na müsavi mikdara baliğ ihtiyat akçesi 
ifraz olunmıyacaktır. ihtiyat akçası ser· 
mayenin nısfına baliğ olduktan sonra, 
ondan sarfiyat icrası ile mikdarı nisbeti 
mezkureden aşağı dü,erse tekrar temet· 
tüattan tevkıfat icrasına mübaşeret olu
nacaktır. 
Zarar ve ziyan dahi şürekanın vazını te· 
ahhüt ettikleri sermayeyi tecavüz etme
mek üzere his.elere göre taksim edilir. 

Madde 22 - Hissedarandan hiç biri 
veya halefleri her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisselerinden veya rnenafiin
den dolayı şirket aleyhine ikamei dava, 
emvali şirketi hacz edemezler. His~eda
ran şüreka heyetinin mukarreratını ka
bule mecburdurlar. 

Madde 2 3 - Şirketin müddeti: T e-
,ckkülü ikwı.at vekaletince sureti kati· 
yed~ tasdik ve sicili ticaretçe tescil ve 
ilan edildiği tarihten itibaren Üç senedir. 
müddetn hitamında vey.a daha evvelden 
feah ve infisahında ,irlc.etin tasfiyesine 
müdürler memurdur. 

Bunlar emri tasfiyede salahiyeti tam
meyi haiz olarak müştereken hareket ve 
emval ve eşyayı ,irketi ticaret kanunu
nun ta.fiyeye dair .ahkamı daireaind~ 
nakte tahvil ve matlubatı tahsil ve dü-
yun ve teahhüdatı şirketi tediye ederler. 
Tasfiye memunı olan müdürler sair şü
rekanın ' muvafakatile şirlı:et mevcudu
nun heyeti umumiyeıile ba~ka ıah,ı mad~ 
di veya maneviye devir 'edebilirler. 
Umur ve muamelatı oirketin tasfiyesİn· 
den bakiye kalan mikdar, hisseleri nİs· 
betinde şürekaya tevzi olunur, 

Madde 24 -Şüreka.dan birinin vefatı 
veya iflası vulcuunda tirk.et münfesih 
olmar.. Diğer hissedarlar beyninde işbu 
mukavelenamede muharrer rnüddet için 
ve aynı şerait dairesinde bihakkın <:levam 
eder. 

Madde 25 - Şirket umuruna müte
ferri her mesailde işbu mukavele ahka
mı ve ahkamı kafiye münderiç olmadığı 
takdirde ticaret kanununun sarahat ve 
delaletiyle amel olunur. 

Madde 26 - Aksine sarahat olma
}'an hususatta işbu mukavelenamenin ta· 
dili, adedi şüreka br-şi tecavüz eyleme· 
diği takdirde tekmil şeriklerin ittifakile 
ve tecavüz ettiği takdirde sermayenin 
sülüsanını temsil eden şürekanın muva
fakatile icra olunabilir. 

Madde - 27 Adedi şüreka yirmiyi 
tecavüz ettiği takdirde anonim şirketler 
hakkındaki ahkama tevfikan bir veya 
müteaddit mur~kıp tayin ed~lecektir. 

Madde 28 - işbu şirket iktısat veka
letinin · tasdikinden sonra sureti katiye
de teşekkül etmiş 9ddolunacaktır. lşbu 
mukavelenamede ,icra edilecek her nevi 
tadilatın tekemmülü iktı~-ıt "·elcaletinin 
tasdikine vabestedir. ' 

Madde 29 - Şirketin devnmı veya 
tasfiyesi şürekanın yckdiğerile ve gerek 
müdürlerle muamelilh şirketten miite· 
vellit ihtilafatın halli merkezi şirket tica
ret mahkemesine aittir. Alakadaran 
ihtilafatı vakıanın taraflarından tayin 
edilecek ticari hakemler marifetiyle hal
lini ve hakem marifetiyle ihtilaf münse· 
lip olmadıkça muhakemeye müracaat 
etmemeği kabul etmişlerdir. Hakemler 
araSJnda tesavii ara vukuunda ticaret 
odası reisinin iltihak ettiği tarafın reyi 
tercih olunur. Berveçhi bala sadir olacak 
hakem kararının tebliği tarihinden itiba
ren bir guna itiraz temyize müracaat edil
meksizin on beş gün zarfında infaz olun
ması kabul edilmi~tir. 

mi§tİr. ma günü ... 
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Resmi mühür. İzmir üçüncü noteri resmi mUhUrU 
Umumi No. 10805 Huıust No. 4/7 ve Slireyya Olcay imzası 

SPERCO VAPUR 
ACEHl'ASI 

işbu suretin dairemizce gösterilen Is- İzmircle tesis edeceğimiz _,ubemiz mu-
tanbulda münteşir (T. C. lstanbul tica- runelatım tcdvire bu muamelat zımnın
ret ve sanayi odası sicilli ticaret gazete- da şirketimiz nain ve hesabına bankala
si) nin 22/Birinciteşrin/ 935 tarihli ve nı vesair her han~i m<ili müesseseye pa-
2662 numaralı nı.ishnsının ür;;üncü sahi- ra tevdi ve ahzine, her türlü cmtca ve 
fesinin ikinci sütununda münteşir olup ihracat c_şyasını tevdi ve i tirdada, bun
Oryant Eksport limited şirketinin esas larm terhin mukabilinde istikrazda bu

ADRİATIKA SOSYrl'A ANONİM.& 
Dl NA v1GAZYO~E 

mukavelenamesi zirine iktısat vekaletin· lunmağa, ve olbaptaki mukavele ve tıı-
ce yazılan tasdika mütedair olan şerhin ahhütnamclcri imzaya, bu muamelat 
görülen aslına ve dosyamızda alıkonulan zımnındaki her ti.irlU senet, poliçe, çek 
mübrizi tarafından imzalı nüshasına uy- ve emre muharrer senetleri tanzim ve 
gun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz imzaya, sözü geçen senedab ciro}'a, tah
yüz kırk senesi Şubat ayının dokuzuncu 
Cuma günü 9/2/940 H.K. sil \"eya iskonto için veya rehin olarak 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde ıtaya şubemiz işlerine mahsus her han-
9 Şubat 1940 tarih ve lzmir ikinci gi evrakı, konşimento, teslim emirlerini, 

noteri reıımi mührü ve Süreyya sigorta policelerini \"e saireyi ahz ve is-
Olcay imzası timale, ciroya ve bedelini tasfiye ve te-

Eski madde : diyeye ve her hangi .sigorta tazminatını 
ahz ve tahsile, mallann ihracı ile bedel

Madde 2 - Şirketin merkezi : İ::;tan- lerinin tahsili yolunda her türlü mua
tul ikinci Vakıf hruıında. 

meleleri ifaya, bu bapta her türlü be
Madde 4 - Şirketin sermayesi : Yir- yannameleri ve muktezi e\Tak ve vesai

mi bin liradan ibaret olup bunlardan : 
l 0.000 liraı.ı İzakino Bennaluniyas, ki imzaya, protesto ve sair her türlü res-

mt ve hususi vesaik ve evrakı tebliğ ve 5.000 lirası Moris U. Mayer, 
5.000 lirası Norbcrt U. Mayer tara- tebellOğa, şube namına her ti.irlü kirala

mağa, açmağa ve muhteviyatını istimale, 
fından ahz ve taahhüt edilmiştir. 

şube muame1<1tından doJayı leh ve aley-
Şürekayı mumaileyhin isimleri hizala- himizde tahaddüs edebilecek dlh·alar

nnda gösterilen mebaliğin tediyesini ta- dan dolayı gerek mahkemelerin gerek
ahhüt ve nısıf hisselerini berveçhi peşin sc idari knuı mercilerinin her bir kısım 
tediye eylemişlerdir. ve derecesinde biı.i temsile, tebliğ ve 

Hissedaran adedi beşi tecavüz etme- tehellılğa, haczi ihtiyati ve tedbiri ihti
diği müddetçe hisselerin ahare devr ve yatı ve haczi icrai vaz ve fekkine, tale
füruhtu şürekAnın ittifaklariyle vefat be, ehli vukuf, hakem nasp ve tayin ve 
vesaire gibi suretlerle hissedaran adedi azline, iflas talebinde bulunmağa, kon
beşi tecavüz eylediği takdirde sermaye- kordato akdine, ve aleyhine itiraza, her 
nin üç rübuno• temsil eden Ştirekiinın nevi evrak, layiha tanzim, imzaya tah
nıuvafakatiyle sermayenin tezyidi caiz- ki~e. ilamatı müstahsil ahklımının ten
dir. Bu takdirde şüreka veya halefleri r· .. t 1 b e devairi icr,.iuedc takip 
h. ı . . bet· d . h. 1 hi ızını a e e v ....., 
ısse erı ms ın e yenı ısse ere sa p 1 ta testo keşide ve cevap ita-
1 '--d ll . t . . . la hh··ı ve n ca, pro o ur ve uc e crm esvıyesını a u , '-- k bz sulhu 1·braya ve da-ed ı · sına, au.r.u a ve , 

K
er er. . U 

1 
kruı va dan feragate, yukarıda yazılı salfilıi-

eza aynı sure e \'e t caret unu- t1 . ti 1 · 1 b. k ·ı 
504 ·· ·· dd · d ki 'kd d ):e erın c m esıy e veya ır ısını ı e 

nu~ d .. uncu J:a e~ı~ eş· {;ı ar an nhar veya aharlarım tevkil, teşrik ve 
aşa~ı 

1 
utşm~~- ~r;ıy e ~~ be.1

1
. serma- az.le ve ayrıca şirketimizi idari, mali ve 

yesın n en ısıne Kaı-ar verı e ı ır. . _,_.a1 ti .. d .. l'"kl · b·ı ı·k 
ŞH k.a şhas ~""lise k d hi ücaret Vl.!ll.a e mu ur u erı ve r ı -ure u, e ı .,,.. ye arşı a , 1 . d d · · · h · 

k h.b. ld ki l · 1 t k bül. erın e ve evaırı resmıye '-"C ususıye-
anca sabıı ·ı~ o . u. ~rı usse ere .. e a de temsile velhasıl şubemiz muamelatı-
eden me a ıg nısbetınde mesu]durler. t d . . . . ukt · b·ı ··mıe mua 

G k · k k. · nın e vırı ıçın m ezı ı cu • 
ere tezyıt ve gere ten ısı serma- 1• . b k"l tn d tasrih -.Jil 
d l · ı ak. 1 k k me atı ış u ve a e ame e \:u • 

ye o ayısıy e v ı o.aca mu arrerat . 1m dah. ·r , bay 11'enahem Be-
t d·ıat t k .. 1.. be 1 maş o asa ı ı a}a m. 

"e a. ı. ı~ e eı~mu u ve. ~hute rdo - barlara salahiyet ve mezuniyet verdiği-
ınası ı_çın u ~u arreratı ıttı az_ e e~ mizi natık vekaletnamedir. 
Heyetı uınumıye e"Takı ve vesaiki saı- 1 b t 1940 pul kılişe ve imza 
ı·e: iktısat "ekaletine tevdii lauın gelen T c B~u. awlu dördüncü noteri Mithat 
. . f k t 0 stihsal l k . ' e)'Og 17.ln ve mu~:ı a a ı • o unaca tır. Cemal Kuntay resmi mühürü 

MUADDEL l\_IADDE : Bu bin dokuz yüz kırk senesi şubat 
Madde 2 - Şırketin merkezi İstanbul b. · · "u··nu·· tarihiyle olan bu 

·ıa f d .k. . V k f h d d ayının ırıncı " 
v~ ye 1~. e 1 1.~cı .. ~ .. a 1 

• anın. a .1~; vekaletname zirine mevzu imza şalus ve 
~~rket luzu~t godrd~ueubetakk~ırde ddıleb?liı.gı hü\•iyeli dairece marufum Oryant Eks
~·ır veya mu ea . ıt ~~ı lişat e ~ ı r: port Limiled şirketi namına imzaya me-
. M~dde 4 :- ~ırketın sermnyesı ellı zun İzakino Bennahmiyasın olduğunu 

bın !ıradan ıbaret olup bunlardan.: t d.k d · 
25 000 ı . 1· k. B ahmias as ı e erıın. 

. ırası za mo cnn . N t ··h·· ·· · . · • o er mu uru ve ımzası 
12.500 Iı.rası Nor~rt U. Mayer.. Bu suretin dairemde dosyasında 1 ŞU· 
12.500 !ırası Morıs:.U· ~a~er. tarafla- bat 1940 tarih ve 1550 No. ile mahfuz 

rından ahz ,.e taa\ıhut eclılınıştır. 1 tab k ldu~ tasdı·k eder·rn s.. kA ·ı h. ' h·zalar d asına mu ı o 0 unu ı . 
. .'-tur~l yı bml~aı eyd.m . ~ t alınh .. at T. C. Beyoğlu Dördüncü Noteri Mit-

ıos erı en me a ıgm tt> ıyesını a ı u hat C 1 K t • .. h .. _,, 
f h. 1 · · her -ı.· . t di ema un ay resmı mu uı-u ve nısı ısse crını ve.,...ı pcşın e - , ve imzası 

ye eylemişlerdir. Uınwni No. l0U65 Hususi No. 16/ 10 
Hissedarım adedi beşi tecavüz etme· i 

diği müddetçe hisselerin ~hare d~vir ve şbu 'vekllletnaıne suretinin daire dos-
füruhtu ürekiinın .ittifaklariyle vefat yasında saklı 3 2/940 tarihli ve 10518 
vesaire gibi suretlerle hissedaran adedi umumi numaralı beyannameye ilişik 
~eşi ~cca,·üz eylediği takdirde sermaye- nüshasına uygun olduğunu tasdik ede
nin üç ruhunu temsil eden şürekanın ı im .. Bin dokuz yüz kırk senesi .şubnt 
muvafakatiyle sermayenin tezyidi caiz- nyının altıncı salı günü.. 6/ 2/1940 
dir. Bu takdirde şüreka veya halefleri 30 kuruş dagma pulu üzerine 

G Şubat 1940 tarih ve 
hisseleri nisbetinde yeni hisselere sahip İzmir Oçüncü noteri resmi ınühürü ve 
c.lur ve bedellerin tesviyesini taahhüt Süre a Olca , imzası 
ederler. 

Keza ayni .!>Uretle ve Ticaret kanunu- p -
nun 504 üncü maddesindeki mikdardan Asabiye Mütahassısı 
aşağı düşmemek şartiyle Şirket serma- DOKTOR 
yesinin tensikine karar verilebilir. 
Şüreka, eşhası saliseye karşı daW, an- c hı•t Tun er 

cak sahibi oldukları hisselere tekabül a 
eden mebaliğ nisbetinde mesuldürler. Her gün saat 3 ten sonra Samlı 

Gerek tezyit \"e gerek tenkisi serma- sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
ye dolayısiyle vaki olacak mukarrerat hasta kabul ve tedavi eder. Elek-
ve tadilatın tekcınmi.ilü ve muteber ol- trik tedavileri tatbik eder. 

CITTA DI BARI ınotörü 13-2-40 tari
hinde limanımıza gelerek Istanbul Piro 
Napoli ve Ceııovaya hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 14-2-940 tarihindo 

Jimanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
Vencdiğe hareket edecektir. 

E. MORANDİ motörü 20/ 2/940 tari
hinde beklenmekte olup Cenova Rivie
ra limanlarına hareket edecektir: 

ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisl, Zara, Fiumc, Triyeste 
ve Venediğe hareket edecektir. 
CİTI'A Dİ BARİ motörü 27/2/940 ta· 

rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Cenovaya hareket ede
<.'ektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şlmall ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden !talla 
Anonlm seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYF.STİNO anonim seyrisef•in fir
keti vapurlarına tesadUf ederler. 

NEERLA..WAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 21/2/940 tarl
lıinde beklenmekte olup Am-ers, Rot
terdam. Amsterdam limanlanna hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT ıb.1EN 
BORELAND vapuru 20 Şubat ta

rihinde beklenmekte olup Kopenhag, 
Goteborg limanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE l\IARiTtl\fE ROUMAİN 
ARDEAL motörU 20-2-1940 tarihin

de gelerek Malta ve l'vtarsilya limanları
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun ve 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın deği§ebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine milracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

W. Ji'. Henry Van der zee 
Ve $ürekAsı 

AIUERİCAN EXPORT LİNES İNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXAMELİA vapuru r:ıkında beldeni· 
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 

SER\1CE MARtTİl\IE ROUrtlAİN 
BUCA REST 

KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek

leniyor .. 
Vapurların isim \'e tarihleri hakkındı 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
SOCIETE COMMERCİALE RULGA· 
RE DE NA\'İGA1'10N A VAPEUR 

VARNA 
TELAV1V, llAİFA, PORT SAİT 

İSKENDERİYE İÇİN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek

leniyor. 
Vapurlann haru~t tarihleriyle na•• 

lunlardakJ değişiklilclerden •~nta nıe
ııuliyet kabul etmu. 

Daha fazla taC.Ult için ATA T0RK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

~ ve Şsı. Vapur acentalıtına mUraca· 
at edJlmes\ rica olunur. 

T'ELl:FON ı ZM1 /HOi 

ınası için işbu ınukarreratı ittihaz eden TELEFON: 3559 UMD A., 

~ıeyeti umumiye evrakı ve vesaiki saire ::::::::::::;;:::::: AAI Tktısat "'ekaletine tevdi ve la7.ım gelen - I UMUMİ DENİZ ACENTALJ(';.J LTD. 
izin ve muvakkat istihsal olunacaktır. OPERATÖR ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

ol Madde 6 - Hisselerin oirkete tevdi 
la unrnarnı~ kısmı gerek birinci hissedar
t kdan Ve gerek mezklır hisseleri devren 
le: c abbül edenlerden vesair suretle ve 

0
jYfiye.t. tarikiyle sahip olanlardan talep 

ol una~ılır. Ancak hissesini devretmiş 
•e an hıascdar tarihi devirden itibaren iki 
rn ne sonra bu mesuliyetten kurtulur, ser· 
1!.a

11
fcaini şirketçe tayin olunan müddet 

bit ın~a tediye etmiyen şerike yeniden 
V:k llluddet tayin edilerek yine tediyal 
l:a u bulmadığı takdirde şirketten ali
lu 

11
} 1 katedileceğine dair tebligatta bu

tırn~ abilir. Bu vade laakal bir ay olacak
ifa· ıh~ vadenin hitamında teahbüdünü 
lc:ad etrnıyen ferikin hissesi ve o zamana 
tncıı~r "?ku bulmlll olan tediyatı şirket 

Madde 14 - Mukarreratı tescil ve 
kayda mahsus olmak Üzere bir mukarre
rat defteri tutulur. Bu deftere kararlar 
tarih sırasiyle derç ve ziri ııüreka tarafın· 
dan imza olunur. Hazır bulunmayan ve 
fakat tahriren rey veren şürekanın tah· 
riri cevaplarının ve baladaki mi.iddetler 
ı:arfında cevap vermediklerinden dolayı 
karar vakii kabul etmiı addolunan şi.ire· 
kaya müdiran tarafından gönderilen 
mektupların tarihleri kıı.yt olunur. 

Madde 15 - işbu mukavelenamede 
ve ticaret kanununda kasine sarahat ol
madığı takdirde liakal nısıf sermayeyi 
temsil edilen ııürekinın müzakere edilen 
hususu lehine karar vermiı olmuı la
zımdır. Aksi takdirde mukarrerat keen
lemyekundur. 

Madde 30 - Ticaret kanununun su· 
reti tatbiki hakkındaki kanunun on üçün
cü maddesine tevfikan ticaret vekaleti 
şirket üzerinde mürakabe ve lüzum gör
dükçe hissedaran heyeti umumiyesini da
vet, kanuna ve işbu esas mukavelename 
ahkamına mugayir hareket vukuu tak
dirinde feshi şirket hakkında ikamei da· 
va hakkını haizdir. 

Madde 3 1 - Şirketin feehi ta~fiyesi 
ticaret kanununun 451, 452, 456, 45 7 ve 
458 ci maddeleri hükümlerine göre ya
pılacak ve 45 7 ci maddeye tevfikan tan· 
zim olunacak nihai ve kafi plançonun 
muı;addak bir sureti iktısat vekaletine 
gönderilecektir. 

Oryant Eksport Limited şirketi şUre- 1 M b 1 LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstcnce 
kası içtima ederek mukavelenamcnin Dr • Asi U k j ve Varna iç.in hnreket edecektir .. Yolcu 
ikinci \'e dördüncü maddesinin aşağıda \"e yük kabul edecektir. 

aatıne kar kaydolunabilir. 
oluBu husus diğer şerike tahriren tebliğ 
olı nrnak lazımdır. Her ne suretle olursa 
~u un «Üreki.dan biri.sinin vazetmiş oldu· 

serrnay · · ih l' · k' h' 1 l lllad ~ enın ıst sa ıne ım an aııı o • 
~i d~~ı Ve z.arureti kanuniye ve tüccariye
diy ıger Şeriklerin nisbet dairesinde le· 
~tnd ederek hisselere sahip olmaları la· 

ır. 

C\d~~d~e 7 - Mukarreratta her tcrikin 
bir h· hıssesine göre reyi vardır. Ancak 
ııi.iJü .~ssedar umum hisseler mikdarının 
h t sunden fazla reye malik olamaz. ita· 
ı· eye vck•l · · · · h · · ilzırnd a et ıçın mezunıyelı ta rırıye 

ır. 

t ~~t 8 - Hisseler şirket nazarında 
bir aah· bul ctrneL Şirket her hisse için 
hir h· ıp tanır. Ancak irs gibi bir suretle 

ıııse ""'·· dd. 1 ki Rll.Yri kab::•utea ıt a aca arı arasında 
hakla ilı tak im kaldığı surette bunlar 
llA. rını mü t ek . . 1 d 1 lVIUşte ek • Ş er en ıstıına e er er. 
'ekilir. alakadarların miimessil veya 
tt"ıelatcrı ~lrnadığı takdirde şirketin mua
kur81 ıb~e evki bunlardan yalnız birisine 
berd· 

1 
e olsa ci.ımlesi hakkında mute· 

ır. 
!\• 

l\ iıi<etin te il .d • ladd rnsı ve umuru ı arcsı. 
'tttclatın e ?. -- Şirketin umur ve mun
ll\cdiği ı t kr~ka dedi beşi tecavüz et· 
tcca..:: a dırde sürekanın ittifakile ve 
k ·uz ey) d·~· k 
:tın laak t. ıgı tn dirde sermayesi şir-

k&nın rn a f ç ruhunu temsil eden şüre
\'e .uva akatiyle tayin ('dilecek bir 

t~ddit ınüdüran tarafından da 

Madde 16 - Mukarreratın müdiranı 
ııirlcet tarafından müçtemian veya mÜn· 
feriden musaddak asıl veya hüliısaları 
şürekaya veya üçüncü şahıslara verile· 
bilir. Bu asıl veya hülasalar şirket hakkın
da her nevi muamelatta muteberdir. 

Madde 1 7 - Şirketin müdürleri veya 
onlardan yalnız birisi lüzum gördükleri 
takdirde hissedaranı davetle ittihazını 
şirket menafii için muvafık gördüklerı 
hususu mÜ7.akere ve bir karara rapt et· 
tirebilirler. 

Madde 18 - Şirket sermayesinin nıs· 
fının 2iyaı halinde müdür veya müdi.irler 
hissedıuan heyetini davete mecburdur
lar. Hissedaran şirketin devamına veya 
fesh veya tasfiyesine karar verebilirler. 

Senei hesabiye ve defatir 
Madde 19 - Şirketin senei maliyesi 

Kanunusani iptidasından bed ile Kamı· 
nuevvelin sonuncu günü hitam bulur. 
Fakat ilk senei maliye müstesna olarak 
şirketin sureti katiyede teşekküli.i tarihile 
935 senesi Kanunuevvelinin sonuncu gÜ• 
nü beynindeki müddeti şamil olacaktır. 

Madde 20 - Şirketin muamelütı he
sabiyesi için mevcudat ve muvazene def
teri ve yevmiye Clcf teri ve kopya defteri 
namile defter tutulacak ve muamelatı 
tüccariyeye dair resen ve cevaben abz 
ettiği mektuplar ve telgrafnamelerle te· 
diyatı mutaz:ımmın evrak munta7.aman 
muhafnzn ed lecektir. Def teri mczkure 
usulen katibi adle tasdik ettirilecektir. 

Madde 2 1 - Şirketin safi temettüü, 
vuku bulan her J evi mcsarifin te~zilinden 
sonra knlan mikdardan ibarettir. Bun· 
dan her sene evvela yüzde 1 O ihtiyat 

Madde 32 - Şirketin bilumum me· 
mur ve müstahdemleri türiclerden olacak 
ancak bazı mütehassıslar iktısat vekale· 
tinin müsaad~ile istihdam edilecektir. 

Madde 33 - Her mali senenin niha
yetinde tanzim ve hissedarlar heyeti 
umumiyesinde tasdilc olunacak. planço 
kar ve zarar hesaplarile idare heyeti ra
porlarının ve şirketçe çalıııtırılan memur 
ve müstahdemlerin isim tabiiyet, mikda-
rı maaşlarını gösterir cetvellerin usulen 
pullu ve tasdikli iki§er kopyası mali ııe· 
nenin hitamından itibaren en geç bir ay 
içinde iktısat vekaletine gönderilecek
tir. 

30 Eylul 1935 
pul 

· imzaları 

Bir sureti dairede hıfzolunan bu su
retin mübrez türkçe muharrer aslına mu· 
tabık olduğunu tasdik ederim. 

30 kuruıluk damga pulu üzerinde 
7 Şubat 1940 tarih ve Beyoğlu dör

düncü noteri resmi mührü ve imzası 

(Oryant Eksport limited şirketi) nin 
33 maddeden ibaret olan bu esas muka· 
velesi mU\•afık görülmekle ticaret ka
nunun 50S ci maddesine uyarak onandı 
8/Birincitf!irin/ 9 35 

lktısat vekili N. 
lmzası. 

Damga kanununun 26 cı maddesi de
laleti ile 12 ci maddesine tevfikan alın· 
ması muktezi binde iki nisbi reşim "'e· 
kalette saklı esas mukaveleye 40 liralık . . . 

yazılı şekilde tadiline bilittifak karar ve- Ata kam I.OVCEN \•apuru 10 Şubatta Kös· 
rilmiş olduğunu natık işbu karar şüre- tenceden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 
kanın cümlesi tarafından imza edildi. -.E-.rEKE2' RASTA• Hayfa, Beyrut, Duraızo ve Triyeste için 

İMZALAR ,.. ,._.., hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 
ıı Nisan 193s HESi OPERATÖRÜ edecektir. 

İı.akino Bennahmias. Moris U. Mayer, Has1alarını her gün Uçten sonra Gerek vapurlann muva.sal!t t.arilıler· 
Norbert U. Mayer Alsancakta Birinci Kordon 312 nu- gerek vapur mmleri ve navlunlan hak· 

Oryant Eksport Limited şirketi esas maralı Jakinyon npartmaııında ka- kında acenta bir teahhUt altına giremeL 
~ukavelenamesinin iki ve dördüncü bul eder. Daha faz.la lafsilAt almak için Blrlnd 
maddelerini değiştiren bu layiha mu va- TELEFON : 3531 Kordonda 152 numarada • UMD.AL• 
fık görülmüş olmakln Ticaret kanunu-
mın 514 üncü maddesıne tevfikan tasdik DO KTQR umum! deni% A~ntalıtı Ltd. rnUracaai 
kılındı.. edilme..ı rica olunur. 

15 Nisan 1938 mühürü resmi T. C. c 11 y t Telefon : 4072 Mildll.riy.t İktısat Vekaleti Ticaret Umum mU- A Telefon : 3171 Acenta 

dürlüğü imza c. z. J~l~~~ vekili e a ar 1 n ........................................... ~ 
Damga kanununun 26 ıncı maddesi OLJVIER VE .. 

delületiyle 12 inci maddesine tevfikan Şr/REKASI L!'D. 
:;:irket sermayesinin 20.000 liradan 50.000 IZHİR MEMLEKE'J' 
liraya çıkarılması dolayısiyle artan ser- ffAS'J' AHESİ DAHJLİYE 
mayeden istifası laum gelen binde iki 
nishi resim \•ekalette saklı esas muka- HfJ'J' AHASSJSJ 
\'elenameye (GO) altmış liralık pul ya- Muayenehane: İkinci ~yler sr.1b.k 
pışhrılmak suretiyle tahsil olunmuştur. No. 25 TELEFON: 3956 

15 Nisan 1938 mühürü resmi: T. C. ••••••·-~~------1 
l.kt kAl Birinci Sınıf Mütahassıs ısat ve neti Ticaret umum mü-

dürlüğü 
1 

O . Al' Umumi No. 1080G Hususi No. 4 8 r emır 1 işbu suretin dairemize ibraz edilen İs-

1 
t.J.nbulda münteşir (Sicilli Ticaret gaze
tesi) nin 27 nisan !l37 1arih ve 3416 nu
maralı nüsha!;ının üçüncü sahifesinin 
ikinci, UçUncil \"C dördüncil sahifcsinin 
birinci sütunlarında kısmen münteşir 
bulunan Or}•ant Eksport Limited şir
keti esas muka\"elenamesinjn ikinci ve 
dördüncü maddelerinin tadiline müteal-

KAMCIOGLU 
Cilt ve Te;asül hastalıkJan 

VE 
Elcldrik tedavileri 

lik muknvelenamenin görUlen aslına ve Birinci Beyler Sokağı No. 55." 
dosyamızda alıkonulan ve nnibrizi tara- İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
fından imzalı bulunan niisbasuıa uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 

· dokuzuncu cu-

Snb:ıhtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDFSl Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol hatlan için 
plyasanm ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Z AY i 

HİSSE SEXEDİ NUMARALARI 
6711 • 6712 Beheri 50 liralık 2kıt'a 

hisse senedi, 682 7 - 6629 beheri 1 O li
ralık 3 kıt'a hisse senedi,1918. 1924 
beheri 1 liralık 7 kıt'a hisse senedi. 

Türkiye palamutçulnrı anonim şirke· 
tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisselerimi kaybettim. Y ~ 
nilerint alacağımdan eskilerinin hükmü 
olmadığını illin eylerim. 

Ali Vafi kızı Fatma Femir 
namına Hg. Serbetci 

rn. 11, 13 435 (234) 



• 
il ŞUBAT PAZAR 

Amerikanın yaptığı sulh tavassutu 
A 

V aşingtonda bazı Ayan azalarını sinirlendirdi. Bunlar Avrupa işine 
biz ne diye karışalım fikrindeler. Demokratlar ise memnun görünüyor/at 

. -·-
Somervels 'in seyahati iki Alman tahtelbahiri 

---~---------------<~~*~~----~----~-------

L on dr ada iyi karşılandı. ,Bu ziyare- Kafile ticaret gemilerine saldırmak 
tin hedefi siyasi değil, iktısadi olacak isterlerken nasıl batırıldı1ar? 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - Paris, 1 O (ö.R) - Almanlar dün 
yaptığı müzakereler hakkında hariciye lngiltere sahili açıklarında bazı vapurlar 
nezaretince neşredilen tebliğin metni batırdıklarını iddia ettiler. Bu hnber hiç 
şudur: bir suretle teyid etmemiştir. Malumdur ki 

Hariciye nezareti dünyanın bir kaç lngiliz siyaseti, deniz zayiatını katiyen 
yerinde muhasamata başlanmış olması, gizlememektedir. Halbuki Almanların 
bu muhasamatın dünyadaki bitaraf mil- hakikate muhalif haberleri hiç kimseyi 
Jetler üzerindeki tesirleri ve dünya sul- müteahhir etmemektedir. 
hunun bütün milletler için sağlam ve Londra, 1 O (A.A) - Bir kafileye 
devamlı bir e asa dayanarak yeniden yapılan taarruz esnasında bir lngiliz 
tee süsü için bitaraf milletler tarafından destroyerinin iki Alman tahtclbahirini 
izhar edilen arzu dolayısiyle, bitaraf hü- batırdığı resmen bildirilmektedir. 
kümetlerlc yan resmi mahiyette diplo- Kopenhag, 1 O (A.A) - Harp tch-
mntik müzakerelere başlandığını ve bu likelerine maruz kalmamak ve düşman 
müznkerelerin ağlebi ihtimal bütün bi- muamelesi görmemek üzere Danimarka 
taraf memlckl"tlerin istirakiyle devam hükümcti, bütiin Dnnimnrka ticaret va-
edC'ceğini bildirir. purlarının kafilelere iltihak etmeden se· 

Bu müzakerelerin hiç bir plan dair<!- fer etmelerine karar· vermiştir. 
sinde cereynn <'tmediğini, sağlam bey- Londra, 1 O ( ö.R) - Jld Alman tah· 
nelmilel bir iktisnt sist<'minin tesisini, telbahirinin bntırılması neticesini veren 
nynı 7.amanda bütün dünyada silahların muvaffakıyet hakkında aşağıdaki tafsi-
tahdidi imkanlarını araştıran ilk bir an- . . lut veriliyor: 
ket roahiyctinde olduğunu kaydetmf'k Amcnka kongre bınası Alman tahtelbahirleri, muhnfız harp 
lazımdır. 

1 

tiruali mümkün olan topyekun sulhla sahibi olncağına dair maddi ve müsbet gemilerinin kordonunu yararak kafile ha-
Simdiki muha amntlıı aHikadar mese- neti::elenme7_c;e, bütün bitaraflar birbiri teminat elde edilmeden, İngiltercnin linde giden ticaret gemilerine taarruza 

leler bu ilk müzakereler e!masında gö- aroınca bunun kurbanı olacaklardır. kudretli ve miiteamz bir Almanyayı teşebbüs etmişlerdi. Düşmanı tam vak
rü .. ülmiy<'C"ktir. Bu müzakereler. ikti- cEnformacıyon> gazetesinde B. Piycr ika edecek sulh şartlarını kabul edemi- tinde gören ve kendi sıkı kontrolü alnna 
sadi meseleler ve müstakbel sullıta si- I Bermüs te B. Somervcle verilen vazife- yeceklerini pek iyi bilir. alan bir lngiliz torpido muhribi kafile
lahsızlanmak mC'selell'riyle alakadar ol- nin Vasingtondaki tebli~de tasrih edil- Danimarka gazeteleri, Amerika reisi- den ayrılarak dip bombalan ile hücum
dukları nisbette muhario memleketler diği eibi olduğunu kaydetmektedir.Esa- cümhurunun giriştiği teşebbüsün pratik !arda bulunmuştur. Bir saat devam eden 
tarafından <linlenebilecektir. c;en B. Ruzvelt Ingilterc ve Fransanın bir netice vercmiycccği kanaatindedir.. mücadelede iki tahtelbahirin de tama-
Vaşington 10 (A.A) - Hariciye neza- harbı zaruri neticesine, yani ne suretle •Sosyal Demokraten• gazetesi Dani- men battıkları kanaatini elde etmiştir. 

T('tincc bild;rilen bitaraflarla miizakere- olursa olsun, Alrnanyanın hezimetine marka umumi cfkflrını bu müşahedeye Denizin üstünü büyük bir yağ tabakası 
ler muhtelif alfıkadnr memleket scfirlf'- kadar yürütmek hususundaki sarsılmaz hazırlamakta ve İngiltere ile Fransanın kaplamıştır. Bu muvaffakıyet hakkında 
rinin hariciye nezaretine davetiyle baş- azimlerine vakıftır. Alman siyasetinin malum obn sulh gayeleri hakkında lngiliz bahriye nezaretine de kat'i delail 
lıyrıcaktır. ihdas <'ttiği tahnmmUl edilmez va1.iyet Londra muhabirinin bir telgrafını ne.ş- gelmiştir. 

Hariciye nazın Hull, dün ilk olarak nihnyct bulmadıkça. medeni dünyanın rebnektcdir. Britanyanın Şark sahilleri açıklarında 
HoJlaY\..la sefiri Londonu knbul etmiştir. sel:\metC' crisemiycceğine emindir. Bina- Vatiknn mahfillerinde Amerikan rei- ticaret gemilerine taarruza teşebbüs eden 

Nezaret namına söz sövlemeğe sala- emıleyh haricive nazır muavininin seya- ~icümhurunun teşcbbiisü çok müsait Alml\n bombardıman tayyarelerinden bi
hiyettar bir zat, bu müzakere1Prden hali, salahiyetli bir müşahid vasıtasiyle olarak tf'fsir ediliyor. B. Ruzveltin bu risi düşüriilmü;ı, diğeri kaçmağa mecbur 
maksat, Avrupaya "Ulhu inde f'tmf'k df'- haber 1op1amaktnn başka gayeye matuf Y.arannda. Avrupada devamlı bir esasa edilmiııtir. Bir fngiliz avcı tayyaresi bu
ğfl sulhtan ronrn düny~nın ne sekilde olamaz. müstenit bir sulhun iadesine imkan nis- lutlnr arasına saklanarak diğer bir Al-

lngiliz havacılan bir 
man bombardıman tayyaresine sekiz 
mitralyözü ile birden ateş ederek tayya
reyi düşürmeğe muvaffak olmuştur. 

Londra, l O (A.A) - Dün öğle üzeri 
Şark sahili açığında bir çok vapurlar 
Alman tayyareleri tarafından mitralyö:ı 
ateşi altına alınmış ve bombardıman 
edilmiştir. 

Alman tayyarecilerinin F oremost ta
rak gemisini bir petrol gemisi zannederek 
hücum ettikleri tahmin edilmektedir. Bu 
hücum neticesinde iki kişi ölmüştür. F o· 
remosta isabet eden bir bomba geminin 
benzin deposunda bir infilak husule ge
tirmiştir. Geminin mürettebatı bindikleri 

uçuı talimatı alırlarken 
0

fi!iknnın devrilmesi üzerine boğu)roUf 
tur. 

Diğer cihetten lngilterenin cenubuP' 
dan lskoçyaya gitmekte olan bir vapuf 
iki Alman tayyaresinin hücumuna uğrll' 
mıştır. Vapura isabet eden bir bornb• 
ciddi hasar husule getirmiııtir. Alrn~~ 
tayyareleri bundan sonra vapurun gU 
vertesine mitralyözle ate~ etmişler ise d• 
anbara iltica eden mürettebata bir te'I 
olmamı~tır. 

Kraliyet hava kuvvetlerine mensUP 
avcı tayyarelerinin müdahalesi üzeriıı• 
mütearrız tayyareler kaçmııtır, ..• 

Vapur kendi vesaiti ile limana~ 
tanzim edileceğini kararloştınnak oldu- Paris 10 (Ö.R) - Ingiliz siyasi ve belinde i tirak arzusunun yeni bir şa- -
f,runu knydetmi . fakat muharipler bu diolomntik mahfilleri B. Ruzveltin tc- hadeti göri.ilmektedir. G h • d 
müzakereler(' iştirak ettikleri takdirde ebbüsünü derin bir memnuniyetle kar- Par.is lO (ÖR) _ A r"ka h""k··- _...-.. r p cep e s 1 n e 
sulhun teessüs edebileceğini ilave eyle- "1lamı .. lardır. Bu teşebbüs. Amerikanın metl bitaraf de~lctlerle :ı::kerele~ a~- a__. 
mistir. . . . iktısa?i. m~el.eler~ ve ~~slihatın azaltıl- mağa karar vermiştir. Bu kararın tat-
Aynı zat Vallesın sey?hatinı m.evzuu ması. ı ı~e ~~tırakı?e mun?asırdır. ~o~- biki neticesi olarak, hcıriciye nazın bay 

bah..~ederek; b~ ~ayah~tın umumı har- s~. sı~ası ~ır tcsvı~:e .se~lı bulmak ıçın Korde! Hul Vaşingtonda bulunan hita-
bın ılk senelerınd Jngıltt"re, Fransa ve hıç hır mudahnleyı ıhtıva etmemekte- f 1 k ti 1 ·1 · · h · · - *------------·-------
Al . d 1 • 1 •. dir ra mcm e e er e çı crını arıcıye ne- A - d d ld I man~a zımam nr arıy e gor~smus . . . . . :zaretinc clavet etmiştir. 1 b k 1 t e 
olan Vılsonun şahsi mümessili Mıralay TesebbUs. 'E. Ruzvcltın harbın ıptıda- DU b" · · 1 k F l k f . as arı a r e 1 J 
Houseun foaliy<'ti ile mukayese celile- sındaki bevanatını tcyid etmektedir: h .. n. ırıncı ~ arf 'd c e~c; 1 s:a~~ı m an 1 n 
mlvC'ı-,.i?ini be-yan etmistir · Amerika iktısadi hayatın salim esaslara ~r~7ıy<'H na.zı_rı rn ın ~~ . a ~ah" ~1: 

in gilizler düşman hatlarına sokuldular 

~ 

Va11esin sevahatindeki fark, bu zatın dayanması ve siltlhların azaltılması için b~ış ır... arı~1
1!·~ ~fczad r~ mm sa ıycb 1 

h i b. h d -·ı "k h"'k'" h ·· k . t" k d b"l' ır mumessı mm ı a esme na7 .. aran, u usus ır şa ıs egı Amen a u ume- er muna asaya ış ıra e e ı ır. 1 1 A Ih f -
tinin yüksek bir memuru sıfativle faa- Amerikan hariciye nezareti B. Somer- tt!mf ads ~~ld' vruSpdaya su lhtge ırmege ma-
. • 1 ·1 ·r l B K d ı H ll u egı ır. a ece su an sonra ne Jıvette bulunma ıdır. ve se ve.rı en vazı e i e . or e u b' . b" d"' k 1 - 1 . 1 0

Paris 10. (Ö.R). :-- Fransız gaz~teleri ta:.afından bitaraflarla ~çı!dı~ı bildirilen a;~~:da~~ır~nyn uru acagı mese esıy e 
B. Ruzveltin harıeıye nazır muavıni B muzakereler arasında hır ırtıbat mevcut M"" .1 .1,, t . u· s ı · h si • 'hb ·r · 1 · ı d - t · t kt dir B nl umcssı .şunu ı uvc e rnış r : 

I 
oml ervFe sı usul ·1ıstı ar vlazı esıy e ob mnb ıgını. "'!''" ehf~lle .e k. unt~ a Bununla beraber. muhnsımlnr arı.u 
ta ya, ransa. ngı tere ve A manyayı era er, sıyası ma ı erın anaa ınce, d 1 1 . tcd"kl . r d k 
· · · · h · · ·· t B S 1 · t e er erse, on arın ıs ı • erı .ın a en-

zıyarete ml ernur ebt?1esınlhın halen hıç te dancı~: muhc; eşarı hü:k .. ometlrve s bzıyahre dilerinin de bu müzakerelere iştiraki 
7.amanı o mıyan ır su tavassutuna e ecegı mu asım ume ere u u- h kk k cd bT 
matuf olamıyacaı?ı kanaatindedirler. B. su5t"I izahat verebilecek mevkide ola- tıı a . u eö ı ır. . . 
Ruzveltin istihdaf edilecek maksada ve caktır. Parıs, lO ( .R) - Vaşıngtondan bil
bizzat kendi inin malum olan naza~iyc- Paris 10 (Ö.R) - Sal:ıhiyctli Ameri- diriliyor.: _Hariciye nezareti .şu tebliği 
lc>rinC' muhalif n!'tice vf'rerek siyac:i bir kan kaynaklarından öğrenildiğine göre ncşrctı~~tır : . .. . 
te.şebbiise giıi miyccek kadar siyao;i re- Amerikanın bitaraflarla açtığı muhavc- . •Harıcıye nezaretı, dunyanın hır çok 
aliteler · vakıf bulunduğu kaydedilm,.k- reler bir tavassut teşebbüsii değildir. 11.ısı_mla:ıncla mevcut. olnn ~uh':-c;ama~ 
tedir. Çünkü, onun drı arzusu, bu nhltı- Takip edilen gaye, mümkün olnbilecek ''az~yetı ~·c hu!1un hıtrırafl~r uzerındl'kı 
kın neti<X'si olarak Avrupada ndiliinc bir sulh hakkında görüşlerini birleştir- r:ct.ıcelerı, aynı ? .. 'lJllancla bıta~f devlet-
bir sulh akdıdır. mek irnkunını vermektir. krın dcv~l~ hır sulh ~emın. edecek 

cTan:t gawteo;i bu itibarla Noel mü- Hariciye nezareti bitaraflarla iktisadi es~lar dnhilındc s~lhun ıades.ı hakkı~-
nasebctiyle B. Ruzveltin papaya g(inder- meselelerin halli ve siluhların tahdidi d?_kı arzuları sebebıyl;. b~ bıtar?f. hu
dıği mesajı hatırlatıyor. O vakittenberi i9in müşterek bir program üzerinde bı~etler.Ie yan resmı. ı_n~h~y?t~e dıplo
vaziyet değ srrı.<.'miştir. Amerika reisi- tetkıknt yapmak nrzusundadır. Bitaraf- matik milzakerelcrc gmşıldığını beyan 
cümhurunun o günkü öı.l<'ri bugiin için ]arla girisilen müzakerelerin bir sulh eder. Bu görüşmelerin bütün. bitaraf 
de muteberdir. Sulh ll'hindc bir hare- esası olması. ancak muhasım taraflarca devletlerle devamı muhtemeldır. 
kelin ne zam<>n ve ne şekıld<' ortaya çı- i1har olunacak arzuya göre mümkün •Bu müzakereler her hnngi bir planı 
kabileceğini simdilik tahmin i:ııkanı olabilir. \•eya planları ihtiva etmemektedir .. Sa-
yoktur. Pnris 10 (ÖR) - B. Somenrelsin Av- dece harpten sonra salim esasa müstc-

Gcrçi bitnraf devletlerin, büyük d"v- rupa "t'yahati haberi Ingiliz matbuatı ta- nit bir iktı .. adi sistem kurulması ve bü
lefl,.r 12ibi küciiklerin de. hem insanlı1- rafından iyi karşılanmıştır. Amerikan tün dünyada silahların tahdidi ınesele
hıssiylt'. hem de harbe sürüklenmemek hariciyl' müsteşarının Londrada, şimdi- si üzerinde iptidni tahkikat mahiyetin
knvgı~iyle Avrupa faciasının bir tın ev- ki ihtilaf hakkında Jngiliz hükümetinin dedir. 
vt'I nlhnyet bulmasını temenni ettikleri hattı hareketine dair istediği her izaha- ıllalen mevcut olan muhasamat va
malumdur. Hatta bu istikamette nüfuz- tı elde edebileceği temin edilmektedir. ziyeti bu ihzari müzakerelerin mev.ıuu
larını istimal etmek arzusunda olmala- Gazeteler bilhassa müttefikler için na dahil dl'ğildir. Bununla beraber, 
rı dahi mümkündiir. Berlin clinlom::ısisi, sulh müzakeratma esas olabilecek şart- mi.istnkbel sulhun iktJsadi meselelerine 
Avusturya, Çekoslovakya ve Lehistann lar hakkındaki görüşlerini değiştirme- ve ıWfillları azaltma kayıtlarına taalluk 
karşı CC'brü iddetin nefr•esi olan ka· nin asJa mevzuubahs olamıyacağı nok- eden mikyası dahilinde muhasımlara da 
zançlarını muhafaza etmekle beraber tasında ısrar ediyorlar. Müttefiklerin teşmil edilebilir.• 
uzun müddet siirccek bir Jıarptt'n içti- harp gayeleri gerek Ingiltere ve gerekse Paris, 10 (Ö.R) - Vaşingtondan bil
nap icin burı<lan istifade etmek istemis- Fransanın devlet adanılan tarafından diriliyor : Reisicümhur B. Ruzveltin 
tir. Fnknt Almanların bu hesabı da. di- bir çok defalar tekrar edilmiş olduğu hariciye no7.ır muavini B. Somervelsi 
ğf'r bunca hf'"apl rı .ızibi, yanlı'> çıkmıcı- cihetle Vnsingtonda bu hususta hiç bir hususi \•azife ile Roma, Faris, Londra 
tır. fftar.ıfl, r. mütt,.fikl<'ri silaha sarıl- şüphe mevcut olamaz. ve Berlinc göndermek kararı Amerika 
maö-:ı mecbur l'd"n davanın kendi dava- cT ymis> gazetesi şunları yazıyor: parlfunento mahfillerinde muhtelli tc-
Jnrı o1dui:runu pek iyi bilirlC'r Cünkii B. Ruzvelt sulhun formüller ve ka- ııirler yapmıştır. 
takip l"ttikleri ~ayC' biitün hiir 'Tlilletlt'- rarlarla temin cdilemiyeceğini pek iyi Kalifomiya cümhuriyetçi ayanından 
rin ic;tlkl?.l VE' "E'rl'fini korumaktır bilir. Miittcfjklt.'r dünyayı, Almanların B. Conson bu tedbiri takbih etmiş ve 

lf'ittl'fiklPr bilirJ,.r ki Almanya. on- rnkit vakit tekerriir eden tehdidinden demiştir ki : Fikrimce kendi işlerimizle 
lann ticaret vaourlnrını batırarak iki kurtarmak ve Alınanyanın ika ettiği bir nıl"'sgul olmalıyız .. 
Jt, nı dt"mokra isi gibi onlara korsı da c,ok haksızlrkları tamir etmek vazifesini Buna mukabil uyan hariciye komis
haro yapmaktadır. Bilirler ki hak ve Üzerlerine nlını lardır. Çeklere ve Lclı- yonunun de111okrat reisi B: Pitman rei
n~ lrtP nıi.i t .. rı·d bir beyn lnıil,.1 niz rn 1 T'C hürrivl'tl,. .. j iad"' f'dilmeden sulh sicümhurun knrannı terviç ettiğini söy
iirnHin·n tıhnklcııku :nii•t filtl"rin za- olnma7.. iste. B. Somervelsin Avrupa- !emiştir. 
ft-rin<> ,., ••lıdır. Bu VAY"· B RıızvC'lt a- da tetkike geldigi vakı:ılar bunlardır. Amerikan gazetckri, bu teşebbüse il
ra! n~ ~ •h hPJi;ı; ifncl"l rle rrürlaf,.,n Bun~!'r hakkında o bir rapor yapacak- l•aın kaynağı olan si~asi anlayış ve in
nr1ılmıc;tır. tır. Umit ederjz ki, dört büyük Avrupa san1 düşi.inceleri takdir etmekle bera-

. Gerek Am rika. ge"f't>k.<;(> Avrunadaki Öe\ıletinc ynu:ıciığı ...ziyareti müteakip, her, umumi harp esnasında albay Hav
bıtarrfl:lr bilmez d.,-ğillnrdir ki bir Jda- 1.;ehic;tauda \'e Ceko loüucyadn Alman- 7.ın relsicümhur Vilc;on tarafından Av
rt'i mac;lahnt sulhu, Nazizmin umıımi ni- lart tatbikat sahasına geçmiş olarak rupaya gönderilmesi emsaline nazaran, 
uıma karşı teşkil ettiği tehlikeyi jdame görmek istiyecektir. bu defa da bu temaslar dolayL<>ile Ame
f'dccek ve Naz"lerin i tedikl,.ri to ye- •Deyli Meyla diyor ki : B Kordel rıkanın Avrupa işlerine sıkı bır .-ıı-
klin hup anuk · 

Paris, 10 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Moselle ve Sarre arasında iki tarafın 

topçusu oldukçn btiyük bir faaliyet gös
termiştir. Düşmanın bir baskını tarde
dılmiştir. 

Dün ynpılan bir keşif esnasında şid
detli bir müsademe olmuş ve müfrezele
riınizden biri zayiata uğramıştır. Düş
manın zayiatı daha büyliktür. 

Paris, 10 (Ö.R) - Bu sabahki Fran
sız tcbliğı : Knyde değer bir şey yok. 

Londra, 10 (Ö.R) - Garp cephesinde 
İngiliz keşif kollar1 Karlı mıntakada be
yaz elbiseler ve beyaz bnşlıklarla hare
kette bulunarak Alman hatlarına kadar 
sokulmuşlar ve mühim maH1mat elde 
etmişlerdir. 

Londra, 10 (Ö.R) - Garp cephesinde 
Alman umumi karargahında serbest ga
zeteciler yerine Alınan propaganda he-
yelleri hazır bulunacaklardır. Bazler 
Nahrihten gazetesinin verdiği habere 
gih'e bundan böyle Alınan matbuatının 
harp haberleri bugüne kadar görülen 
zaviyeden istikbalde büsbtitün başka 
bir şekil<le nazarı dikkate alınmalıdır. 

Bulgar TicHret 
Nazırı Belgradda 
Sofya, 10 (Ö.R) - Bulgar ticaret na

zın Zagarof tüccar ve sanayicilerden 
mürekkep bir heyetle Bulgar - Yugos
lav ticaret odasının açılma resminde bu
lunmak üzere bugün Bclgrada gelmiş
tir. 

Nazır beynnatında Yugoslav ticaret 
nazırının nazikane davetine teşekkür et
miştir. 

lar. 
ıNevyork Tayınis• gazetesi şunlnrı 

razıyor : B. Ruzvelt derhal bir eulh 
akdi ihtimallerinin ne kadar zaif oldu
ğunu biliyor. Bununla beraber, şimdiki 
flieindan kurtulmak için bir çare bul
mak icap ettiği de tabiidir, diyor.. Biz 
bu fikre iştirak etmeyiz. Mücadeleye 
i~tir:Jc etmemekte olan Amerikanın, bu 
ınüc.-.dclenin biltilil yi.ikünü omuzların· 
da taŞıyanlara buna nihayet vermek 
için ney el · • 

Almaıı başkuıiıandanı garp ce1ıhcsi panoraması kar§ısında 

Rumen kabinesi 
Hariciye nazırı Gafen
konun izahatını dinledi 

Bükreş, 1 O (A.A) - Başvekil B. Tntareskonun riyasetinde to~~~: 
nan nazırlar meclisi, hassaten ci<ldi şerait içinde Balkan antantının 1 ıı 
)iğini, tesanüdü ve sıkı işbirliği azmini gösteren Belgrad konferansın!~ .. 
neticeleri hakkında hariciye nazırı B. Gafenkonun izahatını dinieırı• 
tir. ··kil' 

Başvekil, bu neticeler ile hariciyo nazırının faaliyeti hakkında hu 
metin tam memnuniyetini bildirmiştir. . ve 

Meclis, bunu müteakip dahili meselelerin müzakeresine geçrrıı~ 
ruznamedeki meseleleri hal1eylemiştlr. r~ 

Bükreş, 10 (ö.R) - Rumen nazırlar meclisi dün akşam toplan~ 
dört Balkan devleti tarafından aktedilen konforansa hakim olan te. 
mesai arzusunu ve tesanüd fikrini tebarüz etti.,. GafcakoD 


