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B~uharrir ve umumi neşriyat müdürli: il Fransız Nazırlar Meclisi 
Paria 27 ( ö.R ) - Fransız Nazırlar 

Mecliai yann Elize sarayında B. Lebrunun 
riyasetinde içtima edecektir. 

HAKKIOCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 t GtinU geçmiş nüshalar ( 25 ) . kuruştur. 

,_ T E L E F O N : 2697 ·-----' ll&n nıünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuri31etın ve Cümhuri11et e&erinin bekçili, &abahları çıkar •i11cıti gazetedir Yelli Asır Matbaaaında baıılm~ır. 

Mister Sumner Yeis Berlin yolunda 
Anıtrika Hariciye •• 

musteşarı Mussoliniyc B. 
mesajını verdi 

Ruz. Fin -mukavemeti veltin el yazısı ile bir 

ltalya sulh sif asetinde yer 
almak istiyor .. Fakat ..• 

Sovyetleri şaşırttı 
----------------x*x-----------------

KJzıl tayyareler her tarafa ölüm ve 
saçmağa hazırlanıyorlar dehşet 

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

Sovyetler gafil 
avlanmışlar!~. 

Ber lin ziyaretindeıi Çıkacak netice 
1 Pari• 21 (lJ.R) -- Birleıik Amerika devletleri hariciye mÜ•tefa· 

rı B. Sumner Velı Avrupa •eyahatinin ilk merhale•ini bu ak,am 
bitirmiJtİr. Eğer programda bir deği,iklik olmaua bu gece yarıaı 
Berline hareket edecek ve aonra •ıra•iyle Londra ve Parin ziya. 
ret ederek tekrar Romaya dönecektir. B. Musıolininin Amerikan 
diplomatına neler anlattığını bilmiyoruz. Fakat /talyan •iya•eti
nin ıon aylardaki çehresine bakarak ıu hükümlri yürütmek müm
kündür: 

ltalya Verıay muahede.ine daima hücum etkemte fimdiye ka
dar kuıur etmemiıtir. Antikomintern paktına ıadık kalmıştır ve 

Fin şimal ordusu kumandanı 
General Valenitıs 

Almanyaya Çelik pakt ile bağlıdır. Bu üç vakıadan fU netice çıka- : ...................................... .. 

rılabilir: =.= Milli Şef 
B. Mussolini müstakbel sulh organi- Düçeye göre devletler arasında arazi • 

zasyonuna İtalyanın iştirakini arzu yeniden daha adil c.saslar dahilinde tev- .ETcşekku·· r edı"yor. 
ımı.,,....,......:.ııı;ı.;..ı-.....;.o..-.__......_ .... ...a...ı eder. Müzakerelerin biran evvel başla- zi edilmedikçe sağlam ve devamlı bir 

Mr. Samner Velleı masından memnun olacaktır. Finlandi- sulh mümkün değildir. • 

Sulh 
•• 

Umitleri 
* IUuıtyet telJeddüJü 

Dtdıaa gelmedllıçe 
..,. 'llayaJ olmaJıtan 
fıUPtuJamaz-

--·--
HAKKI OCAKOOLU 

~ .\nıerika hariciye nezareti müsteşara 

0
' Amerika cümhurreisinin mutemedi 
"ı~ nıister Sumner Vels Avrupaya gel
~ \le italyadaki temaslarıru bitirerek 
~ t~ine hareket eylemiştir. Buradan da 

llr15 ve IA>ndrayıa geçecektir. 
) baharda çok kanlı hadiselerin cere
ai ~na nıahal bırakmadan sulhun iatle
lt ~lannı araştıracak olan bu zatın 
.~eri, ycnidl'.n sulh ümitlerini uyan
--_ııuştır. 

~alilhiyetli dedet adamlariyle yapıla-
bu temaslar, muhariplerin kabul 

~bileceği sulh şartlarının hazırlanına.i:a imkin verecek bir mahiyet arzc
ı· tse, Amerika reisicümhunı beşeriye
~· büyük feiaketten korumak vazifesi
) 

1 iizerine almakta tereddüt göstenni-
ttektir. 
~·.\taba bu mesut hadiseye çok yakın 
, •r tarihte şahit olabilecek miyiz? Mab!::f bu suale kolaylıkla evet! diye-

ek çok zordur. 
ı.ı·~~ster Sumner Vels İtalyada çok sa
liıı.illtıi bir kabul görmüştür. Yarın Ber
t. n de kendisini hararetle karşılıyaca-
11 llluhakkaktır. Nitekim Alman matbu
~ lJ son günlerde Amerika ve onun de-
1.~rli reisi Ruzvelt lehinde neşriyata 
;;'laıruşlardır. Fakat bu hareketler biz-
8'11 l\!herika umumi efkarına gösteril
b· elt ıstenen sahte bir nezaket eserinden 
ı.~r adım ileri geçemez. Çünkü daha bir 
~ fÜn e\'vel bir nutuk söyliyen Her 
-.._;ler harp gayderini izah ederken 
~ be tekaddüm eden günlerdeki bid
) t ve şiddetini terkeylemiş bulumnı-
otdu. 
~ine henüz nerede başladığı ve ne
"- sona ertteği malum buhmmıyan 
._. ~ sahasından, eski müstemlekeleri-
"' ıades.inden bahseyliyordu. 

&. l\)"ni günde söz söyliyen Çember
~ ~e kuvvetine, miidafaa eylediği 
~llSiplerin hakka ve adalete uygunlu
ie'Qla inanmış bir adam serin kanWığı 
t....L ~çük milletlerin hayat ve istiklal 
~na saygı gösterilmeden \:e uzun
~ hır devir için ımlh teminatı alınma
"- barışın elde ediJemiyeceğini sara-

tle beyan ediyordu. 
\· ~uhariplerin harp gayeleri arasında
~· bu teı.at devam e)·lediği müddetçe, 
~araftan biri siJahJannm taliine iti
"ıaı nı tecrübe ile ka:vbetmedikre. sulh 
lıııııft~tlerini ihtimal dahilinde görmek 
-......~ız bir hareket olur. 

111 ~Uttefikler bu harbi, giriştikleri bu 
llıı.L~m fedakarlığı neden kabul cyle
-....lerdir? .. 
, lıunun cevabı gayet açıkt r. Alman
l\tfaki Nazi rejimi beynelmilel itimadı 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

yada Sovyet ilerleyişlerini kat'ileştire- B. Sumner Vels Bulinde bir muha- Ankara, 27 (A.A) - Riyaseticüm·: 
cek bir tavassutu asJa kabul etmiyecek- rip devletle temasa geçecektir. Şüphe- bur umumi katipliğinden : : 
tir. ~iz Alınan tezinin resmi ifadesi kendi- Reisicömhur İsmet İnönü, Halkev-: 

sinden saklanmıyacaktır. Ağlebi ihtimal terinin 8 inci yaldönümü münase-: 
Alman devlet adamları ona şöyle diye- betiyle Halke\'Jeri "'e Parti mümes-
ceklerdir : &illerinden aldıklan kutlama "'e bağ- Petsaıno ve Munnansk limanlannm vaziyetini gösterir harita 
. •Alnuin:yarun Polonya il~ anlaşmasını lılık duygularını bildiren telgraflar- Paris 27 (ö.R) _ «Taymis> ga1.ctesi- tirmemek suretiyle göstcröikleri gaflet. 

meneden İngilteredir. 'Harbin mesüliye- dan çok miitehassis olarak kendile- nin askeri muhabiri SOvyetlerin Finlan- tc arıyor. Finlerin cepheyi daraltmak 
tini taşıyan odur. Fransayı harbe sürük- rine teşekkür vt muvaffakıyet te- diyada .roağlUp olmalarının kötü taktik- hususundaki gayretlerini takdir ettik-
liyen yine odur. Bizim ga.q>te hiç bir mennilerinin iblağına Anadolu ajan- ten .ziyade Finlerin bu derece şiddetle ten.sonra ınuh::ıbir, lngil~ere ve Fransa-

- S. ONU 6 iNCi SA ... w1..,..._..E - 5Ul1 memur ~tm~tir. k t d kl · • k 11 11 k t hl"k )' " ~ nu r.v .................................... ....... mu aveıne e ece ennı a ı arına ge- nın, yo ann ço c ı e ı oımasma rag-
----------------------------------------------------------------------------- men, Finlnndiyaya çok silfilı' ve mühim

mat göndermeğe karar vermiş oldukla
,rını işaret ediyor. Ingiliz havacılarının yeni 

1 •• h. ·ive mu ım bir zaferi daha 
Paris 27 (Ö.R) - Finlandiyada . 23 

Şubattanbcri Sovyet kuvvetlerinin ha
rekatı yavaşlnmışhr. Kareli berzahının 
şarkında Sovyet kuvvetlerinin mevzil 
taarruzları kolayca püskürtülmüştür. 
Ladoga gölünün Şin1alinde Finler düş
manı yıpratmağa devam ediyorlar. Sov
yct tayyareleri bilhassa Finlandiyanın 
şimalinde faaliyet göstermişlerdir. Mur
manskta mühim bir h::ıva üssü yapıldı
ğı sanılmaktadır. 

Gmıeral Freyberg 

iki metre 
boyundaki 

general 
Londra, 27 (Ö.R) - Filistine çıka

tılan Anzak ordulan kumandanı gene
ral Freybergin hay&h hakkında gazete
ler şayanı dikkat mallımat neşretmekte
dirler. Boyu iki metre uzunluğunda 
olan bu gener.U arkadaşlan clrasında 
cTiny • Ufacık tefecik> lakabını taşır. 

1915 te Çanakkale harbine iştirak et
tiği için Türk ordusunun hayranıdır .. 
Çanakkaleden sonra Fransız cephesin
de muhtelif yerlerde harbe iştirak etmiş 
ve harpte dokuz defa yaralanmıştır. Bu 
ağır yaralar onun enerjisini hiç bir za
man kaybettirmemiştir. 1937 de tekaü
de sevkedilınişti. Fakat şarkı ve bilhas
sa yakın şarkı çok iyi tanıması itibariy
le bu defa birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir noktaya sevkedilen Anzak kuv
vetlerinin kumandası kendisine tevdi 
edilmiştir. 

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

.Murad V 
Ve 

ANNESi 
---. 

Yakın tarihin cok , 
heyecanlı bir safhası 

YAZAN 
Şahin Akduman 

Bir çok esrarlı maceralarla dolu 
olan bu yeni tarihi tafrikanuzı buıün 

ikinci sahifede okuyun : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya üzerinde 
Tekrar uçtular ve en uzak yerlere 

kadar gittiler ve salimen 
üslerine döndüler 

Londra, 27 (Ö.R) - İngiliz hava kuvvetleri düşman ara
zisine bir ı;ok yeni ve muvaffakıyetli akinlar yapmışlardır .. 
Heligoland, şimal denizi Alman sahilleri üzel'inde ve Al
manyanın içerilerine doğru kşif uçuşları tekrar eôilmiştir .. 
Baltık dcni.r.indeki Alınan sahillerine' ve Berline kadar ya
pılan gece ·uç"uşları Çok muvaffıkiyetli olm~ ve bütüri tay
yarelt-r salimen dönmüşlerdir. 
Beş gün zarfında dördüncü defadır ki İngiliz bombardı

man tayyareleri Alriıanya üzerinde uçmaktadırlar. 
Geçen perşembe günü bütün Avusturya ve Bohemya şe

hirleri üzerinde, cuma günü Hamburg, Bremen ve havalisi 
üzerinde, cumartesi günü Heligoland ve şimali garbi Al
manya üzerınde uçuşlar yapılmıştır. Dün geceki uçuşlar, 
şimdiye kadar yapılanların en şayanı dikkat olanıdır.. Zira 
ilk defa olarak Baltık denizindeki en uzak Alman limanları 
üzerinde İngiliz bombardıman tayyarelemin uçuşlar yap
tıklan görülmüşür. 

Bilmukabel Alman tayyareleri de Pari.ş şehri yakınlarına 
kadar yaklaşmışlarsa da Fransız tayyare dafü topları tara
fından defedilmiştir. 

Fransanm şimali şark.isinde bir çok şehirlerde hava teh
likesi işareti verilmiştir. - SONU 3 'ONCO SAHİFEDE - BİR İNG1Ltz PİLOTU VAZİFE BAŞINDA 

Türk -Bulgar 
--------~----~--x*x---------------

Dostluğu hakkında yeni Bulgar sc
firi' nin dostça sözleri 

----------~x*x----------
Yeni selir Galatasaray Lisesinden çıkmıştır 
lstanbul 27 (Hususi) - Bul- aarayda yaptığını söylemi,, 

gariatanın yeni Ankara elçisi B. - Çok sevdiğim Türkiyeye se
Kirof bugün geldi ve istasyonda fir olarak geldiğim için çok me
Bulgar sefareti erkanı ile Bulgar sudum. iki millet arasında zaten 
konsolosu tarafından kartılandı. mevcut ve bir hayli ilerlemit dost
Sefir gazetecilere beyanatında luğun daha ziyade inkitaf ını te· 
Türk - Bulgar dostluğundan çok mine bütün kuvvetimle çalıtaca
hararetli bir lisanla bahaetmit ve gım. 
Türkçe olarak yaptığı bu beyana- Demittir. Sefir yarın Ankaraya 
ta devamla Liae tahsilini Galata- hareket edecektir • 

Finlerin düşm::ına terke mt'cbur kal. 
dıkları Koivisto kalesi F in harp tarihin· 
de haklı bir şöhret kaz::ınacaktır. Bu ha· 
taryalar Kareli berzahındn Fin kıtaatı. 
nın sol cenahını devamlı ve tesirli bir 
şekilde himaye etmişti. Sovyetlerin Fin 
sahiline yaklaşmalarına mani olan da 
Koivisto bataryaları idi. Esasen burası 
bu kadar mühim bir mevki olduğu için
dir ki Sovyctler bu ::ıdaları ele geçirmek 
için bu karlar şiddetli zayfatı göze al
dırdılar. Maksatları Viborgu daha kolay 
tehdit etmek1i. Bu sebeple adalar son 

- SONU 6 JNCI SAHİFEDE -

·····oıur···şe·y ··· ·ı 
değil! 
--·---

Romanyad~n 
Almanya ya 

Gönderilen gıda 
maddelerini Sovyet
ler yolda ya1tna 
etmişler ... 
Bülıref 21 ( A.A) - Alman 

demiryolları umumi müdürlü
ğü Romanya clemiryolları 
amam miidürlüğiinden Flenı· 
burg, Bordeburg, lnder ve 
V arnemunde yoliyle Skandi
navya ve Baltık memleketle
rine yapılmakta olan her türlü 
emtia nakliyatının 21 Şubat 
tarihinden itibaren tatil edil
meıi için icap eden tedbirle
rin alınmaıını talep etmiştir. 

Yolda bulunan bütün nakli
ye gemileri derhal tevkil edi
lecek ve bu mallara hükümet 
memurları tarafından vaziyet 
edilecek ve bu memurlar bu 
malların lxı,ka tarik ile •evki
ni araftıracdlardır. 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



:ıı :we 

Sulh 
•• 

Umumi viliyet meclisinde 
-efrika: 1 f' AZAN: Şa7ıin Akduman k b ı • •• J... 1 

Umitleri 
--*--

Zi1ıni)1et tefJeddülii 
:ouıw. ~lnıedilıçe 
bir hayal olmtifıtan 
lıurtuıamaz ... ş·~h~~de ·M~;;d .. ~Ef~~·di ço araret !:_muza.aere er - BAŞTARA"FI 1 İNC1 SA11fFEDS --: 

~arsmıştır. luahedeleri bir taraflı~ 
mağı itiyat ediruniştir. Hayat ~ 
mı altında millcilcriıı hayat ve · . ... 
lcrine son ., crmeği 'kentlisi i~in bır 
tanımıştır. 

x*x 

Büyük endişe ve tctaş içinde oda-
sında boyna dolaşıp duruyordu 

Kuvvetli tenkitlerden sonra hususi 
bir komisyon teşkiline karar verildi Almanya hak .,.e adalet mcfh~ 

nın -manasını değiştirmiş, bunların tr 
icrini ancak Alman menfaatleriyle 
ıyine 1uilkı mıştır. 

bir yukar:ı gez.inip durmakta idi ... Yceliahd Murad efendi büyük bir 
telaş ve heyecan içinde idi ... Pençere ile yazı masası arasında, 

muttasıl mekik dokuyordu ... 
Ve.rg.· tahsilatı inf ~am a a alınacak 

A vusturyanın istilası, Çekoslov.ız;: 
nın parçalanması, ~olonyarun kan. lif 
yası haline ~etirllmesi hep bu zihnıye Dl' 

ğından iler1 geliyor. Katiyet tfade etmi- -riıahsuliidiir. Eğer daha fazla sabır g 
yen, esas.sız hesap ve ıkayıtlar üzetinde terilmi~. miittefikler harbhgöze al~ 
,gündüzleri gecelere kat'3§tırmanın neti- ~ bulunsalardı daha lüm .bilir ,. 

işte senelerdenberi hululünü sa
bırsızlıkla bel<lediği on ,saat gcl!J> 
çatmak üzere bulunuyordu ... 

Bir gün bu son saatin hulul ede
ceğini dü ünerek, ne .kadar geceleri
ni uykusuz geçirmişti ... 

Babası Sultan Mecidin vefatı gü
nündenberi, hep bu saadet dakikası
nın gelip çatmasına intizar ediyor
du ... 

Aradan on ekiz senelik bir za
man geçti ... 

Demek kader, kısmet bugün için . . 
ımış ... 

işte bir kaç güne kadar Padi,şah 
oluyordu ... 

O da, eslafı gibi Osmanlı tahtına 
geçip kurulacak, bu vasi ülkeleri ve 
milyonlarca halkı istediği gibi idare 
etm~e muvaffak olacaktı ... 

Bir kaç gün evve1, hususi doktoru 
Kapoleon efendi, ona .gayet mühim 
bir haber getirmisti... 

Bu haber Hüseyin Avni ve Mithat 
Paşalar tarafından gönderiliyordu ... 

Paşalar Sultan Azizi hal'etmeğe 

artık tamamile karar vcrmi lcrdi ... 
Ahval bu tarzda devam ederse 

devletin ergeç batacağını nazarı dik
kate alan Vükela, Sultan Azizi hal'
etmek işinde artık tamamile ittifak 
etmiş bulunuyorlardı. 

Ayın sekizinci gecesi Dolmahah
ç~ sarayı askerlerle 'kuşatılacak, am~ 
CÇ\~ı Sultan Aziz dairesinde hapsolu
nacaktı ... 

Ve kendisi saraydan alınıp Top
-kapıya gÖtürülerek Padişahlığı ilan 
eHilecekti ... 

Fakat Hüseyin Avni ve Mithat 
Paşalar muvaffak olamazlarsa? .. 

Ya Padişah vaziyetten koşkulanıp 
bazı ihtiyat tedbirleri ittihaz etmeğe 
kalkışacak olursa? .. 

Murad efendinin sinirleri esasen 
sağlam ve ahvali ruhyesi düzgün 
değildi. .. 

1şret ve suiistimal ile vücudunu 
pek ziyade hırpalamıştı ... Ve bu sui
istimaller dolayısile ahvali ruhiyesi 
büsbütün bozulmuş, yıpranmı~ ... 

Amcası Sultan Azizden kendisine 
bir fenalık gelmesi ihtimali, öteden
beri Murad efendiyi korkutmakta 
idi ... 

Son günlerde ise, gerek hal' mese
lesinin tekarrür etmesi ve gerekse 
Sultan Azizin verdiği bir emir dola
y.ısile, V cliahdın şüphe ve korkuları 
bir kat daha artmıştı ... 

Sultan Aziz, bir kaç gün evvel 
onu Kurbağalıdere köşkünden getir
terek l>undan sonra sarayda ikamet 
etmesini emreylemişti ... 

Sultan Aziz Murad efendiden 
şüphelenmese, onu Dolmabahçe sa
rayına getirtmeğe lüzum görmezdi .. 

Murad efencl, bu endişe ile o gün, 
yerinde bir tiirlü rahat oturamı
~·ordu ... 

Veliahd dairesinin, bizzat Veliah
da calışma mahalli teşkil eden bu 
rnuht""'l"m. süslü odasında hir aşağı, 

Sık sık sandalyesinden kalkıp 
pençerenin önüne koşuyor, güneşin 
parıltılarına gark olan denizi tetkik 
ediyordu. Ve bu tetkik sırasında 
gözlerini daha ilerilere uzatarak Üıı
küdar ve İstanbul yakalarını tla gö
zetlemekten hali kalmıyordu ... 

Güzel istanhulun parlak semasını, 
bu ırada ince, beyaz bulutlar kap
lamıştı . .. 

Eakat bu bulutlar o kadar ince ve 
o kadar hafif idi ki. güneşin parıltı
larını yaymasına asla hail olmıyor
du ... 

lstanbul yakası, beyaz bulut 
kümeleri altında, bu tülden libası 
içinde, ancak hayallerde yaşıyan bir 
şehri andırmakta idi ... 

Türk tarihinin bütün devirlerini 
ayrı ayrı temsil eden büyük cami
lerin minareleri gökyüzüne bitişik 
bir aziyette görünmekte idiler. 

Her taraf yeşillik içinde ... 
Haziran ayı, baharın güzellikleri

ni büsbütün olgunlandırmıs. lstan
bulun her kö esini baştan başa ısüs
lemis bulunuyordu .. 

Ve bu güzelliklerin üstünü saran 
hafif, ince sislerle, koca şehir, o da
kikada, hakikaten bir garp edibinin 
tasvir ettiği gibi yaşmağma hürlin
müş bir Türk hanımını andırmakta 
idi ... 

Fakat Murad efendi, ou güzellik
lere diic:kat edecek kadar rahat. ta· 
bii bir vaziyette bulunmıyordu ... 

O, bu güzelliklere bakacak yerde, 
her tarafta, amcası tarafından kendi 
aleyhinde tert~ edilen gizli bir -sui
ka dm delillerini, eserlerini se.zmeğe 
uğraşıyordu ... 

Etrafa derin derin baktı... Fakat 
görünürde bu tela mı ve iztırabını 
haklı gösterecek lhis bir emare yok
tu ... 

Biraz müsterih oldu ... Pençereden 
ayrılıp tekrar saldalyesine dönmeğe 
hazırlanırken, kapının yavaşça açıl
masından hasıl olan hafif bir gıcırtı 
duydu ... 

Yanına giren "Validesi Şevkefza 
kadın efendi idi ... 

- Nen varL Tela)ı görünüyor
sun Arslanım ... 

Murad efendi, fazla ımartılan kü
~ük bir çocuk halile hemen annesi
nin istikbaline koştu ... 

Şevkefza kadının bu sırada gelişi, 
endi e ve korku içinde bulunan Mu
rad efendiyi birdenbire sevindir
mişti ... 

Annesinin elinden tuttu... <Dda
daki yaldızlı kanapderden birinin 
~hına doğru ilerleyip yanyana otur
dular ... 

Oğlunun asabi, üzüntülü bir va
ziyette olduğunu daha ona ilk bakı
şında sezen zeki kadın, tıpkı ufak 
bir çocuğa yapıldığı .gibi, Murad 
efendinin o/ÜZÜnÜ, &açlarını ok~ma
ğa başlamıştı ... Ve bu okşamalar ara
sında ona dedi ki: 

'Vilô.yet umwni mecfui tlün saat 14-
te reis v.ekili avukat Nııri Eesenin reis
Iiğinôe 'toplandı. 'Hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlunun meclisin ffızim telgrafma 
verdiği cevtı..P okundu. 
Sıhhat ve hayır isl~ri tahsisatının art

lırı1ması hakkında Sıhhat müdiirlüğü
nün ve tesklli zaruri ~örülen ve 'kadro
ları V eklHetçe hazırlanm!§ olan bina 
vergileri itiraz komisyonu icin bütçeye 
tahsisat konulma ı hakkındaki huc:uc:i 
muh" "be müdürlününün t .. zk ...... 1 .. ri 
ait olduÖ'u encüm .. nlere haval" edildi. 

Bundan sonra Kemnluasa üve · Bav 
f:ait Pımınn tel Jtfi..: le hasta bulunan 
Kı>rııburun üves.i Bav Emin SnlaÖ'ın 25 
yıl gibi ı•z.un bir müdd<>t meclis üvel"Cii 
yrmmıs ol1T1ası nauırı dıkkatı> alınarak 
vilftvet mecliıti namına iic kic;ilik bir hP
yf't · tnrafmdan zivaret ve hatırının so
ru 1ması kabııl edilmis :ve bu ziyaretin 
tı>klif c:.ahibi Bav S2it "Pınar ile doktor 
Bav Kamran örs ve Tire üvesi Refik 
Sandıko~lıı tarrıflarındnn yapılması uy
ı;ı;un ~l.irUlmüstür. 

Bundan sonra mü7.tikere i bu celc;eve 
bırakılmıs olan 9::18 h<>sııbı kat'isi hak
kında c;öz alan Bav Sait Pmar (Kemal- Dün çok yerinde tenkitler yapan Iznıir 
oasa\ ba?.ı tPnkitlerde bulunmuş ve ez- tlzası avukat Murat Çınar 
cümlı> rlemi.ştir ki: . tebarüz ettirmek isterim ki: Bina ve 

- F~zla tahsilat diye bai!ırdığımız arazi vergileri 936 csenesinde -yüzi:le 11, 
su sırada şunu ı::övlemeliyim ki: Bu, 937 yılında yüzae 12,5 bir tezayüd aı:z
Caı.ln. Kazan ve K.ı1im sataraK • .haczı>- ettiği halde, H38 yılında yüzde 1 noksan
derek tahsiH\t yanınız manasınrla de"il- lık vermiştir. Aynı senelere ait umumi 
ait". Bu mana asla cikarılmamalıdır. Bu muvazene rnkanilarını nazarı dikkate 
c:,.killı>rctPn hac:crnsi:ve.tle içtinap edilme- alnca:k oluı-.sak görürl.iz ki. umumi büt
lidir. Bilhassa kövlii),.rin verim kabili- çe bilyük bir inkişaf arzt'ylemiş ve büt
yeti, mevsim ve imkanlarla 1.ııhı;ilat fa- ce yekfuılıı.r.ı yeni vergiler ihdası şöyle 
~iyetinin tıhPnktar bir suretle telif 0 <.Hl- dursun vergilerde tenzilnt yapılmış ol
rnPsi baştıı p.,.J,.n zaruretlerdendir. Tah- masına rağmen artmıştır. 
o:il"tın acı -sAkilrle :vapılmAması şarttır. Bu netice; memlekette iş hacıninin 
A.\si takdirde, fayda ..Uevll. zarar olur. genişlemesinin, halkımızın tediye kud
"l'r.h.c:ilAtın ezici mahiyetten çıktınlımıı::ı retinin artmasının ifadesinden b~ka bir 
'cin bir proi yi. miiteakip celsc}Prde .şey ıcleğüdir. Halbuki bu verinlli senede 
s.r"iksrk meclise Uikdim edeceğim. Sim- yani, 938 senesinde, lr.iliye rtahakkukab 
diden bunun propagandasını yaparak 2,951,801 lira olarak 1esb1t edildiği hal
d iklı:at nazarlarınızı celbetmek isterim. de bunun ancak 1,658,998 lirası tahsil 

Bundan sonra söz alan avukat Bay edilebilmiş ve 1,293,803 lira bekaya bı
Murat Çınar. hususi muhasebe maka- rakılmıştır. 
nizmasmın -istenilen şekilde ~lemediği- Yalnız şu rakamların niSbcti husuSi 
nl acı lisanla tebarüz. ettirmiş ve demiş- idare mnkanlzınasının yolunda çalışma
ür ki: dığının en bariz delili sayılabilir. Muha-

- Muhasebeci cleğiliın.Besap cedvel- sebe bize 8 milyon bekayarun bir hayal 
le.rinden nolCsnnlıklnr.ı bulmak iktidarı- olduğunu ve bu ı·alcamın bUyük b~ kıs
nı haiz olmadığımı e'\.welfı itiraf ederim. mının terkine tabi tutulacağını ~öyliye
Fakat bugün meclisin tetkikine arzedi- bilirdi. Biz de bunu biliyoruz. Kanunla
len hesabı kat'i ced\'ellerindeki rakam- :rın affettiği vcı·gllerin bile tamamen ter
lar o kadnr açık ki bunlardan bir fikir kinleri yapılmadığını anlıyoruz. 
edinmek için ne muhasebecil~e, ne de :Bay Murat Çınar devamla: 
ht'c:ap eksnerli.ğine ihtiyaç yoktur. Eğer muhasebe idaresi kannatkarlı-

Muhasebe miidürünün imzasını taşı- ğında devam edip te gelecek sene bizim 
ynn raporu dikkatle okudum. Bu satır- önümüze bir buçuk milyonluk bir tah
ların arasında görülen bir gayreti sez- silatla çıkarsa biz, tahsil kabiliyetiml
memek kabil dniUl. Bu gayreti şu şeldl- zin bu olduğuna inanarak müe:;seselerl
de hülfısa edebiliriz: mizi kapatacak ve bir buguk milyonluk 

Tedive kabiliyetinin kaybolması me- bütçe mi yapaca~ız? 
suliyeti. isabetli bir bütçe tanzim eail- Bu vazlyetin fecaatini anlamağı insa-
memesinden mütevellitmlş. Bu gayretle fınıza terkediyorum. 
istihdaf e8ilen gaye: 'Mcsuli:r ti meclise Vatandaş hakkı baknnınaan da bura
yilkletip isin icinden çıkmıik istemekle da bir noktaya yüksek nazadarın17.l cel-
hülfısa edilebilir. bederim. 

Rnporda bu gayretin IazJaslyle gös- Bina ve arazi vergilr.rfoin sürat ve 
terilmiş olmasına rağmen Takamların intizamla tahsili işini senelerce ihmal 
belagati ve bu belngatln haykırışı. husu. eden biziz. Bu hareketimizle mi.iter.a
si muhasebe makanizmasının yolunda kim vergi miktarının vatandaşııı öde
.işlemediğini en duymaz ve görmez in- me kabiliyeti fevkine çıkmasına sebep 
sanların önünde bile canlandırmağa kQ. olduk. Tahsilat şikayetimiz üzerine se
fidir. nelerce birikmiş vergileri to.Ptnn a1mak 

Meclisimiz.in ikinci celscsinden benim için "Vatandaşı 'tazyik e.tmek te insaflı bir 
ve arkadaşlarimın tevcih eylediğimiz hareket olmaz. Kadrolarımızı biliyorsu
bazı suallere kar~ı husu.si muhasebe nuz. 300 memur :istihdam ediyoruz.Bun
idaresi, kuyudntın pcr.işanlıgından, me- il.arın içinde vücudundan ıist.i:fade edile
mur :kadro unun darlıJ;ından -bahsetıniş- mi_yenler bulunduğu kadar <la ıÇOk çalış
ti. kan, faal, ıdürüst e:le:rnanlarırruz var-

Halbuki, aynı idare, raporunda hile dır. Eğer muhasebe ı:müdilriyeti bizim 
bu kötü şerait altında yapilan tahsil.at- i.-;teklerimiz i.Çin aldığı ırandıınanı~ kafi 
tan dolayı !kendisine bir takdir ve ifil- görmiyorsa bu memur adedinin atlığın
har hissesi ay1·tlmasını tavsiye eder va- dan değil, hesap insafsız.lığından. Ka
ziyetteair. Her şeyden v:vel -şurasını yıi peri~nlığından, mesai ıProgramsızlı-

r Arkad;~ımın Bunu ben 'kendim yaratmıştım. lstan
bulda rastladığım ve bir kerre bile ko
nuşmafuğım, sesini tluy.madığım dspi
nou un insanın kalbinde böyle gen~ 
tesir bırakması elbet imkansız. Fakat 
ben, genç kız hayali ile ve, nasıl söy
liyeyim. b<.'ni oyalıyacak muvakkat bir 
sevgili mahrumiyeti ile yalnız oruı mev
ki venncğe adeta mecbur .kalmıştım. 
Bu mikrop, evet bu mikroptu, evlenir
ken kendini göstermiş ve evlendikten 
sonra ise artık bir daha hatırlamıyaca
ğımı sanmıstırn. Sunanın mektubu bü
tün bunları altüst etliği gibi onun ko

fet \•ardı 'ki. .. 
Ye ben bunları nk ıkars1lastığımız an 

gözümü ikaplıy.an bir sis bulutu arasın
da ııördüm. 

önümde büyük bir nezaketle eğildi. 

- -Kocasını sevdim 1 - - - ----- - 1 
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Nejad ilk deft. olar.ak bana hiddetli 

hiddetli hitap ediyordu. 
Sözlerinde ne kadar haklı olduğu ise 

gün gibi iişikardı. 
- Sana, bana la.} ık değilsin diye kim 

dedi, dedim. Bilakis, ben sana layık de
ğilim. n k neli kendine bir takım ku
runtular yaparak üzüliiyorsun. Yoksa 
aklına ~nlerin hiç birisi doğru değil.. 

Ve ... 'boynuna sarılarak sözde onu 
teselli etmek istedim. 

lii.; cevap vermedi. 
Hiç se ini çıkarmadan 

a .k r nlr • ; • · 

He d ğiştirmeğe hıı§ladı. Ben de siyah casma ikar ı bende, yüziinii görmeden 
jorjetten robuınu giydim. Çünkü bu bir sevda hissi uyandırmıştı. Açıkçası 
rop bana çok yakışıyordu. Ay.nanın kar- Selamiyi görmeden sevıneğe hem 'hazır
şısında her zamankinden fazla kaldım. lanmış hem de kalbimi 7.orlamıştım. 
Çirkin değildim anın .. Bu gece inadına Işte ilk defa o gece onu gördüğüm za-
daha güzel göriinm k isliyordum. man sanki uzun zamanoanberi seviyor-** musum, <Sevi iyonnusuz gibi üzerimde 
:Sunanın kocasının üzerimde ve hay.a- yıldırım -t iri Ycaptı . Gözler.im mıaa 1rn

tımda bıraktığı tesirj doğrusunu söyle. sur de.ğil hep meziyet arıyordu. Suna 
mek Hizımsa biraz da, biraz değil, ol- doğru yazmıştı. Az farkla Selami tıpkı 
dukça kuvvetli bir halde ben kendim bizim, benim clspinoı.> du. 'Boyu Nejaa
hazırlamıştım. Biliyorsunuz ki kafamda dan uzundu Gözlerinde öyle tatlı bir 
dahn <-vlenmezden evvel fikri sabit ha- bak . dudRkl nnda öv'le cazip bir tı:--

Elimi uzattım. Sıkacak zannettim. ~ı:ı
kat o climi dufüı.k1arma götürdü :ve ~ok 
ne eli bir se le: 

- Zehra hnrum, dedi. Suna .Sfadeb. 
her gün o kadar hararet ve .muhabbe~ 
bahsediyorau iki, karşılaşacağımız za
manı adeta snbırsıilıkla be'kliyordum 
ve şimdi siz.inle 'karşı ikarşıya. bulundu
ğum bu ilk anda içimde sanki cok eski
den fanışıyormusuz ve çok eski ahbap
formışız gibi tuhaf bir his var ... 

Onun bu iltifatlarına karşı ben de 
kendimi tutam<>rlan şu cevabı verdim: 

- Siz de, 'Selami bey, benim üzerim
de aynı tesiı:i yaptınız. Suna :mekt~la
rında hep mden hah eCler ve milstesna 
bir genç olduğunuzu ~:azaı:dı. Görüyo
rum ki nrka~ım müba1iğa .etmemiş, 
hatta bilakis sizi tamamhf1e tllS\·ir ede
memiş ... 

Bu sözleri ben mi söylet1im? Nasıl 
"' ·dedim? Ne hallere girmiştim? 

cesi bir histen haŞka bir §ey olmaz. istikametlere •ru eni darbeler J/11' 
lkiıı.ci mesele: yeni · ila hareketlerı hazrilanlllllf 
Bizden evvel gelen umumi meclisler, lunacaktı. . Lak• 

mektepler ve akarlarımız için -sigorta inı;ltere ve Fransa bir ve taP-. 
sistemini kamr altına almışlardı. tküm pôlitibsına n vmmek ve ~ 

Raporda görüyoruz ki 'Esnaf ve Ahali lan .beymllirillcl fimnclı · de eyi bet' 
bankasında teraküm ettirilmiş olan si- 'kasaiyle bu kanlı ba1lircyc ahbnLŞ ~ 
gorta hesabından 33.400 lira, mali müza- lunuyor. Şurası da muhakkak.~~. ti 
yaka bahanesiyle alınm!§, sarfodilmiş müttefikler yalnız insani bir dı~;·r· 
ve yerine k~nulmamıştır. Halbuki bu ile bu f dnkfırlığı göxe ldırm~ dcı-1 

paranın bankadan alınabilmesi <Ve bir lcr.. et• 
yere sarfcdilmesi, mutlaka muhasebei 'Eğer bugiin bu Jei kirliğı laibtil ~ 
hususiye binalarından birinin yanması- mcmiş olsalardı, yann biiyüycn ~ __:.J 
na veya yıkılmasına m'litevakkıftır. Vi- kcnai inuıar.ator1uRlanmn ~ 
]ayet nasıl meclisi umumi "'.kararı tıilfıf ı- sarsacaktı. ürikü Jmaıı enırn .,,.. 
na bu l>arayı almıs ve -sadeaebilmiştir? ne karşı miittefiklcrin 1:Jlliisuma~ • 
Yarın bir yangın felfllretiyle .:karşılaşır- hır ~c tahnnımu1ii bu iki bilv:~.~ 
sak vaziyetimiz ne olacnldır, y üderce :nıtorluğn bcsJcncn ifiınailı presfiJı .• 
cocuğu mektepsiz. m i htrakacağı~. bunun umğa ha l:muştı. iiçük :ve bli~~ ~ 
mesulleri kimlerdir? lctlcr abbUtlcrini y,et'hıc ;geiirJIPJ~. 

Hilfıfı salahiyet yapılmış olan bu sar- .Fransa '\e ngiltcreBen ;diz çcvi,.__-
fiyatın başka bir yere, hıı§ka bir mak- Jcrili.. ,.., 
satla sarledilmiş olması usulsüz s:ırfiyat u nc.ticcyj :takair en ngilteıt' _.... 
değil fie nedir? Fnuısa, iİmjJaratol'lUlüamu, hay.ati~· 

Iznh ettiğim meselelQr başlı ~ına faatleri drorunulk, eebir c iaaet ,,-;;, 
salahiyet tecavüzlerini Haae eden ıhare- kasına 11on vcriliren!k ~·pm ~1' 
ketlerdir. haynt Y.e istllü81lerini ~ r

Bu l§led yapmış olanlar .hiç olmazsa ithnadı ·a eyi temin ey.lemek 0

!ÇÔ' ~ 
salahlı'eUi makamların mesuliyet sual- bi i tiruihı ı imk8nsız liir hareket 
lerine muhatap olmalıdır. kabul eylemi 1erilir. il:• 

Bay Murnt Çınardan sonra :Ferid Ec- BinacmılClh POionya ve qekoslo''~ 
.zac.ıbaşı da söz alarak billıassa sistorta yanın istiklfillcri inde cdihnedikçe ti' 
par:ı~ı üz~i~de ienkit]erde bu~~~fiu. Avu ·turyanın mukadderatını Jcenııll tti 
R~ıs v~kılı ~ay Nuri ~sen; ~.utun :hu rin eylc~esi ~akkı tımıımı~~· h~ 

tenkttleı:ın ye.rıııde oldugunu ..soylemek- uzunca bır muddet harp ımfciılla ·ı· 
le bm:abcı·, encümen mazbatasında zik- selbedccck emniyet tertibatı clcle td• 
redildifi veçhı1e, ya şubelerin lağvını medik<"e, sulhtan ballsolananr.ız. . il 
veya tebliğ memurlarınn on tahsilat sa- Rugtinkü cınrh•akilcri ka.bw ..::~~·~~ 
UUılyetl verilmesi hususunda husust bir elde edilerek lh, "ngiltdrc '~ ı-z--"'° 
cncUmen tey1dl edilerek husuru. muh.a- ıuıı mağlubiyeti Cfcme'k olur ki bu I' 
st?b; makanizmllsı~ daha iyi hır §e~!- 'ziyet, Polonyaya yapıWı tecavi_lıil_.ar 
de ~emesi neye mütevakkff.sa hu encu- tıarpten e\~·el müsamaha ile ~ 
menl te:şkil edecek arkadaşların milta- maktan cok ibiha nğrrdrr. 
lunlarmı 'tllmnnın ve .bekaya hesaba1ın HalbulCi mliltefilCler ıgibı fl1ll' 
tasfiyesi, tahsilM işinin yoluna «onmnsı tos tarihinden çok ılhif ~w.etli~ 
ve memur kadrosunun ;ver:hrililfü şekle Yarın bu,,.ünden .de daha ok ku\'# 
ifra~ı lçln gereken t~~~irlerin alınması- olacaklar; muhdl&ıiktır. ··piti 
nın uygun olacağını soyledi. l\fiidafaa eyledik1cri-ıırcnsipler bu ·ıe-

Bu en~Umcne; BB. Nuri Esen, Ekrem dwıy.a rmilldflcilııln smnpatisini kendi 
Ora?· Ştikrll Sayar: Mclı:,rıet.. Or~u~, rine ,kazandırmıştır. i~ 
Fcnd 'Eczacıbacn, Zıyn Gundu7. seçıldı. lflokmım manyay.ı ar ıgüo •, 
Hesabı ıkat'inin bu kısımları hariç ol- dalın .-zailletnıesine .ırağmeıı IJo ._ • 

rnak üzere diğer kısımları tayini esami ket Jıllla ha,·at sııhasından eın , 
ile reye konarak Murat Çınar ve Ayşe · 
~ğribozun muha~if ;eylerine karşı ekse- ~ or.~ rilnr ltmda mütteüJll~ "1 
rıyeile kabul edildı. gayelerincl 11 fedakarlık 'Jlpatıı ...... 

Meclis Cuma günü toplanacaktır. için ne orta n ı6iirillebJllr1 f 

- · - . . [ ·-~'- --sa~ ıyctm -etten cmıııı-~. 
BELEDİYE Cetffr ve iddet politikasını~ ,p-
SIHHAT RLERI. cemriva ilerin ka'bUlii riycst i9" .-ı· 

·~ ha a7. ehemmiyeti hfıi7. bir felaket "" 
MtiDtJRLt)CtJ' labilir mi! .. ~ 
Belediye Sıhhat işleri müdürü Dr. ur a 1ıenüz ulla iimitlerini ·~~ 

bay Saibin vazifesinden aynldığı haber c.-ek ortada ir acliııe fdktur. ~ 
ahnmıştır. ::Bu vazifeyi vekaleten Sıh- l becutüfünü icap cUiret'ek 11'~ • Jiff'' 
hat ve lçtimai Muavenet müdürü Dr. te ikua elmcmiştir. ütün .ıy• ~" 
Cevdet Saraço~u idare edecektir. Dr. ]ere ırağmen umn<n- • in t~· 
Saraçoğlu dün va7.ifesine başlamıştır. ilan yakın zanıanda bir <>tice (,...,_.. - *- na ihtimııl verilemez. flıtS'' 

TA:HKİR ETNtŞ Çcmbctlaynm '60n nutktaı~ ~ 
Basmahane istasyonunda Y ~ar oğlu tlüşcrse nlfı 1ebin8e oenerji İOJ Jd ~ 

Ibrahim Turnn, karısı !Bn. Sahibeyi ge- maldan çcl{inmiyffeği yôlun8~ MJ• 
çimsizlik yüzlinden tahkir etmi9 e tu- nah hile bizi hu mevzuaa ünııle 
tulmuştur. remez ~ ~ 

.......................................... 
; Gel~nler, Gidenl~r ~ ......................................... 
Denizli mebusu B. Kazım Samanlı ve 

Iunir mebusu B. Rahmi Köken Balıke
sirden, Tunçcll mebusu B. Sami 'Eı'.k
mcn 'lstanbuldan, Feiliiye 'bele.diye rei
.si B. Bahaeddin F.ethiyedl'n gelmişler
air. 

Manisa mebusu B. Hü.snU Yaınan An
karaya gitmiştir. 

rndn ::ne ;konuşuldu, neler öylendi. ben 
ne üyledim onun farltm6a değilrlim. 
.Masada bcninı yerimin yanına Selanii
nin yeri isabet etmişti. Suna da Neja
dın ~ın.1 .ot~mU§tu. 

2\ramı:r.lla "Fahri bey fle 'karısı vardı. 
Suna, şımarık ve neşeli ta\.Tı ile bo

yuna kocam ~~adla şakalaşıyor \'e Ne
jad ıcla ona h p gülBiirecck .şeJ.-ler ..sö?
liyordu. Fahri bey kan~ı ile sudan ha
vadan konuşuı~en Selllmi de bana ma
na.sını anlamndığım şeyler f ısılcbyor, 
sözlerine dalgın bir halde kısaca (e\'et) 
nya (hayu·) la mukahele ediyordum, 

Yemekten sonra snlonn geçtik.. 
Konu~ttıklanml7.ln devamlı hiç bir 

mevzuu yoktu. IJ<ah ilk mE!ktep hayatı
mız.Ban, kfıh Istanbuldakl mektep alem
lerimizd<.'n, kfıh benim cvlenıne.mden, 
kfıh Sunanın alolacele izdivacından 
bahsediliyor. Şakalaşmalar, nükteli söz
lerle vakıt geçiriliyorou. 

SWlanın yüzüne baktıkça onun -duy
duğu derin saadeti, Selamı gibi bir ko
caya ma1ik olmanın verdiği sevinçH gu
ruru her tarafından okuyor ve bu hali 
bana rnüthis bir t!'thrap veriyordu. 

.HAIDR DC.fl1'011" 
Jf 

iş Bankası 
Kumbara piy~ 

kazanan ıaıuuet 

'lş bnnk~nım Joii -
çii.k ı:an ~esaplar 
piya,ıgosunun ~u -
bat ke!lidesincle ka- p 
:'anan tôlili~cr .. .. cafl ıı&I" 

Türkiye Iş 'Bankası kuçukd q;il'? ll" 
sahipleri arasında her üç a~ a sjrıitl ~ 
rna'kta olduğu ikran;iye 'keşıCl~eti1le .,
bat ayı çckılişinde lzm1r wnı 'J{tlrŞ'),1' 
lira .isabet etmiş ve bunlar.dan p ı;ıılı~ 
kada mukim 23.1100 sayılı h;srı M~ol 
gazete müvezzii Fuada. '5tl 1sniJ1' it 
Menınuniye kundura evınde 1o6S ~>J, 
yine Karşıyaknda o_tur~ :t c~ • 
Bayan Be1kise 100 lıra ısa~~ 
duğu memnuniyetle haber 
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B. çörçil'in nutku 

----------- :e:- . 
ıt/':ri . 2i (0.R) - Ha\ Ajaıı!.'tnuı 1 us ziyaretini tehir ctırıı tır. Bunun se-ı Bükı-cş, 27 (Ö.H) - Petro1 d: <Wı.il 
~(•r •cın hududundaki muhabin bildiri- hebi Roınan~a petrol ~~m~ı u!duğu halde Alınanyay cönae:Ien ~-
~ Almanyn hesabın.ı drıhoı ıhu.> uk olçüdc hıııuıı:ıı ~n demiryolu nakli)•e c-

ır llltid<lclten beri Baskırdek.i Al- ıı:.tHndclcr leınıni ıcın hwzırfonuuş olan rctlcrmd~ yuzdc 12 ile yüzde 40 arasın
!:!"'\ l knı ~·enleri ıkinci Bakü UJı\·am bir Alnuuı planını tetkik elınck ı.iu:ri' da zammıyat yapılacaktır. 

ı l~ı('tl Petrol havzasını işi tmck için doktor Kl?diusuıı Roımıd~n Beı-linc 1':ı- o u 
ı ııı itler 'apıyorlar. Bu petro\ hnvza ı- rcket ctmıc; olmasıdır. . lu 
~01Inrı Ufaya bağlıdır. Hoınnnyadan Alıl~an.) aya sc\•kıyııtın r şey 

lt11 tlcı BakO için Alm:ın)•a _ So\•yet .;•rttırtlınnsınu mubhıl Alma~a Ro· 
lt~\~Q nrasıııda bir anlasma yapılmı. ... ttr. man.)'nntn hudutlarını uz~n roud.de! ga- d ""' • l' 
\~ lı~rıın \'erimi iki misİine çıkanla~ak ranti edecektir. A'!> ni plfına giirc Alman- eoı 
r tnısal fazlası Almruıyanın o1acalcttr. ~ a ıkl mıl~·on ki!ıilik Rumen ordu Ult- . e • 

llu~drn, 27 (Ö.R) _ Deyli E~presiu mın bir m~lyon k~ı~iı.1 terhis edilerek :n R1'AltA!'I 1 i Cİ SAYfl'EOE 
~ nu ş ınuhabiri bildiriyor : 2s şulJat.. z!.raat işlN·ııw toh ıc:mı temine çalısn- C~ıc 'den ar,.., hiıher· 

kreş gelme i ~klencn Dr. Klodi- c.aktır. lere gore, Romanyadan Al-

--~------------------ manyaya Sovyet ifgali altındalıi Polonya ar.azi.inden ıev-•• •• gunu T lcuz sinema 

K.üitürpa.rh Srnemasında 
Sl\AT '?.::t DA~ GECC \'AKISI 'AK DAR 

baıhuHye Büyü.lı fıüçü.lı Hususi ı S, Birinci JO
KunuşTu.a... nu •'iATu: 

t:ezA.tR SEVD41,AJtl ve 4 PA.RNAKLI CA.SVS 

~. .AYKICA : P iti\! llJXT JURNAi, 
r~·~·' 'LAK : CEZAİR SEVDAl.ARI : 2.~o - i.30 - !1.00 UA .. 

,, ltT PAR IAKU CASUS: 4- r 73Dll .. 
••••• 

•·•·••·••·•••··•••···•··•·····································•······••••·•·· 
l:tı~l \ C'C ' .. ~mEN İrtRAJtF.N' : 

SON ŞANS 
.JE""1 GABDI 

kolumm malların nıJdiyalı ye· 
niden hafefdar olma,ıur. Çün· 
kü Soo)lef Rusya Romanya 
hududunda •mn Oraıenir/en 
Polonya farilriy{e frmuif ofa
ralı seokofunan et ve saire gi
bi gıda maclJeleri yağma edil
mi,tir. 

Berlinden Bakouine cıe Be-
sarabyaya ihracat tacirlerine 

gönderilen telgralnatnet.Tde 
bam/an böyle gula maJJele· 
rini hamil vagonların Polonya 
arıui•imlaa ~eçmemnf ve 
Macaristan yoiiyle sevke.dil
mesi talep edilmJıtiJir. Bu 
yeni hfıdiunin Alnumyada 
büyiik bir memnuniyetsi.zlilı 
t•vlit etmif olJuiıı hey.- edil-

-17 .. --

Tekzibe rağmen 
So~et baş aınirabmn 
llllftllaıHlra gelcliti 
bildirilmektedir. 
Roma, 21 {Ö.R) - Mosko\ mu tck

r..ibinc rajoıen Kızıl ruo blq amirahnın 
Munıuıns.k.a gcldjği _!>Udirilm kt~ir. 

· F' ransız - ltalyan 
ticaret mukavelesi 

P;u-is, 27 (Ö.R) - Sinyöı- Diyaninin 
riy.ı'>ctinclc bir ita!.) an ticaret ht>ycti 
buraya gelmistiı·. Fransa ile itatya anı
sında ) eni bir ticaret muka\"Clesi at'kdi
ni ınQ7.ak-.:ı·P. d cekür. 

Bulgar - Yugoslav 
Ticaret nazarları 

Sofya 27 (ö.R) - Bulgar - Yu~v 
1ıc::ın:t odasının l..."i.ı~adı mim:ısebeUy\e 
Bu ar - Yug lav ticattt nazırları ı\ı:i 
memleketw ikluıadi tefriki mgaisindea 

e sac o s :c:x $ -= 

SON HABER. 

Vekiller Heyetinin 
~--~~~------~x*~~~-------------------~~~-

Ereğfİ ifömür havzası hakkındaki karıarı 
Ankara 27 (Huswıi) - Er~1i !kömür ha\•.zasındaki istihsalatua 

arttm\ması, ücret1i iş mü'k.etlefıyeıi · çin Ereğli kömür havzasında bir 
satıı birliği ihdası, hav7.ada İsbnsalin tanzimi, ,kok tokları te 'ai ve 
ürün1erinin sureti tevzii ve icap eden mütedavi\ sermayenin verilmesi 
1hakkmda Koordinasyon 'heyelinin teklif ettiği karllrlar heyeti vdciJo.. 
nin dünkü içtimaında görüşülmüs ve bazı 1.idillerlc me-ri)"Ctc konul
malan tasdik ve kabul o1unmu ur. Bu dört karar bugün~ü resmi ga
zetede n~ redilmi ir. 

''O .... ''E 1 ogu,,_ ve gcmen,, vapur a-
rımız Almaqyadan gcti~ilcmiyorlar 

------------:x*x~-----------------
istanbul 27 (Husıui) -- Almanyada inşa edilen 5500 tonluk 

(Doğu' ve (Eğcmcn) vapurlarını almak üzere 9 ay e\':\'d giden heye
timiz bugün lmanyadan dönmüştür. Öğrenildiğine göre bu gemileri
mizin memleketimize getirilmesi hususunda yapıl n bütü.n teşebbüs
ler şimdilik boşa gitmistir. Henüz muamelesi y.apılmadığmdan vapur
larımıza muvakkaten Alman bayrağı çekilmiştir. 

Petsamo önünde 
Müttefik ve Alman filo
ları arasında bir harp 

olduğu söyleniyor 
------------'l..:. ·*x----

HDm 27 (Ö.R) - IQKiliz. gazeteleri FUılaodiyawıı Pd.&iwno a.
n nı açıklannda mütteft1c c A\man deniz kuvvetleri arumda lıic 
deniz muharehe!i olduğunu haber "'er.iyodu. 

Oslo 27 (Ö.R) ·-Şimal kutbu sularında lnwiliz harp gemileri ile 
Alm&n harp cemilen ..... oda bir den~ harbi olduiu l\a\bnda verileı1t 
haberler Norveçte tekzip ediliym. Sntahiyctt.ar mahfifterin bildirdlk\e
Ti!'e pe Nor cçin ~a1 sularında hiç bir deniz harbe 1rulcu bulma· 
mıştır. 

ltalyan ve Alman maden ame
arasında arbede leleri 

-----------~K·~~--------
LQndra 21 (ö.R> -- Deyti Heraldan AnwtCt'dam muhabirine göt-. 

V cstifalyadaki Alman ~·c ftal}-an maden amelc1cri nTaS1nda aibedcl~ 
~m&fbt. 15 bin balyan amdcsi daha ucuz çalışmaları 1uuebile htır 
c\in döjüpnelue mana.: bttnaktadarla r. 

ltalyan maden ameleleri bundan onra hücwı• lataL.n ik: Muue>
Jin! katalan tarafoıda.ıı aöndeıiJen po1i. kıtalarmm ~ti alttnd. 
ve ayrı ayrı çabpcak1.ardu. 

• Almanya mal vermeyınce 

-------~~-~M*X----------
Y-ugMlav ya Ja Almanya~a olan ihra-

cat li•an•larını ilga etti 
------~--·x*x--~--~---

Belgrad, 27 (Ö.R, - Yngosla\·y;ı A.lman)·a)·.;ı ihracatmı ve bölbassa bey{!W 
ihracatı llsansbrım :Ugayn mecbur olmu,ştur. A.unanyıuun '..,gorı fıkdan,_ 
ileıi sü~k Yuıos.lavyaya mat gbnde.rmeme.ı bu kararın ittihazına 
olmuıtur. Balkanlarda1ci Alman müme Uleri .Alman.>~ hububat sevkiyatt 
için bUyü.k faaliyet göstennektedirler. Alınan mil~ıslarJ Dalmaçyannı 
'Sp1lt !imanında .A.1mımyaytı toz.e 'bulı"k günd~rme1< lcin tetkikler yapıyorlar. 

Bir rivayete göre ... 
----~-~--~x*x----------------

M üt tefi k le r Hollandanın miidafaa 
tertibatını gayri resmi teftiş etmişler 

----~-----x*x~-----
Londra 27 (A.A) -Daity Sketdı gazetesi, müttefiklerin eksperle-

rinin Hollandanın müdafaa .tertibntını f:.rayri resmi surette tefti etmİf 
olduklarını yazmaktadır . .Eksperlerin, bu tertibatın Avırupunm en mit
kemmd müdafaa tertı'batmdan olduğunu ve Almanyayı tereddüde 
sevlc.edeock mahiyette bulunduğunu beyan eyledikleri rivayet edil
mektedir. 

Amerika hariciye nazırı 
--------~~x•~---------

Ticarel anlapması halrkrntla b~yanatı 
V.aşington 27 (A.A> ~ Amerika hariciye nazın Kordel HuH, 

harpten sonraki devirde bütün dünya için snlim şartlar tesisi istenildi
ği ıak.dirde mütekabiliyet esa ma-mü tenit ticaret anla malan u ulünc 
da•am etmenin zaruri olduğunu maliye encümeninde beyan etmiş ve 
demi tir ki: 
E~r bu fı"kirlerin sahmi sıfat-ile ticaretin ~erbe t olduğu lüzumunda 

israr etmezse1', ticaretin tekrar se~stiye kavuşması acilen şart ol
duğunu dünyaya isbat hususunda ı rar göstermezsek, harpten onra 
dünyayı ancak bu temel üzerine yeniden kurmak mümkün olduğunu 
anlatmaz.sak, :i tikbal, korkunç bir karanlığa gömülü kalacaktır. 

Muhascmatın sonunda dünya, her türlü zaruri emtianın ıistihsatini 
•aruınnak lüzumunu o zam.ana ikadar a la an1ıynmadığı ~kilde idrak 
edeodctir. Ve gere~ bizim memleketimi:r. gerek bütün öteki memleket
ler her insanm bir işe sahip ve datia iyi bir hayatP1 naif 011'\cağı ümidim 
zrncak hu hayati zarureti teha\ckuk ettirmek sa}·esinde limit edebil& 
cektir. 

SABAHSIZ 

BiR A$K GECESi 
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Limanın 
-~-

n ay içinde ihracatı 
Tıcarct ve sanayi odası tarafından ha

:r.ufannn bir istatistiğe göre ikinci Kl
.. n~n nymda lı.mir )imanında muhtelif 
'~cbi ülkderc 4,377,338 Jira k1ymctin
~ 25,637,941 kilo muhtelif mahsUl ih
raç edilmiştir. Bu miktarlar, muhtelif 
iİ vlctlcr arn.sında şöyle taksim edilmiş-• . t1r: 
' It.nlyaya 1,567,312 liralık. Ingiltereye 
870 528 Hra1ık. Amerikaya 613.794 Jira
hk. Fnınc.-n) a 457.686 )irnlık, Romanya
yn 263.097 liralık , Alnıanynyn 133,235 
Jirnlık Çek ülke ine 94800 liralık, Dı>
nimarknya 67100 lirnlık, Arjantine 
23 300 lir.ılık. Belciknyn 22,900 liralık, 
~facaristnna <fa 28.590 lir.ılık ihracat ya
pılmL'jtır. 

Tsvcçe 12610 liralık. Knnndaya 12600 
lirnlık, Avus1urn1yaya 24.400 liralık. 
lJre:r.il) ava 22870 Jiralık, Filistine 5910 
'ralık, lsviçreye 4700 liralık, Irana 

3272 lirıılık, Mnltnya 13077 Hralık, Mı
}!lrn 17385 liralık, Suriycyc 32940 lira
l~lc, "Oroguvnya 44600 liralık, Yugoslav-
_:ıy:ı 5877 Jiralık ihracat y:ıpılmışhr. -*-Garp cephesinde 
lngiliz askerlerinin 
kuru meyve ihtiyacı 
Jngiltcre in.şe nezareti adına faaliyet 

,gösteren bazı firmnlar lunir piyasasın
d:ın yeniden kuru meyveler mübayaa
sına karar vcrmi lı-rdir. YapıL.,cak bu 
mübayn t kuru ilzüm ve incirdir. Ay
r,ıca kurutulmuş kızılcık, 'kuru erik ve 
ltaysı da satın alınacaktır. 
,. Satın alınacak bu parti kuru meyve
'er on bin tonn yakındır. Bu maddeler 
JngiltC"reye değiJ, garp cephesindeki In
,giliz askerlerine tevzi edilmek üzere 
)ı"rans.ıya sevkedilecektir. 

-ı!c-
KIZILCULLUDA 
BİR TREN KAZASI 
Kız.ıleullu istasyonunda bir tren kn-

7.ası olmuştur. Makinist Alinin idaresin
(Wki lokomotif Kızılçulluyu takiben 
'Bucaya giderken Bn. Fatma adında cJ
li yaşlarında bir kadına çarparak yara
l:ınmasına sebebiyet venniştir. Bn. Fat
mnnın yarası gayet hnfiftir. 

-ıı:-BİR BEKÇİ İLE 
COBAN ARASINDA 
Menemenin Sasallı köyünden Çoban 

Sait ve Tuzçulus köyil bekçisi Bayram 
eğlu Ahmet Şafak ar:ısındn Çobon ta
r.ıf ını:lan mezruntn yapılan zararlardan 
dofal'• kavga çıkmıştır. Kavga sonunda 
her ikisi birbirlC'rinİ yaralamışlardır. 
H:idiS('ye :ıdliye el koymu tur -·-Zeytinyağı riatleri 
~ytinyağı ihracatçılar birliği umumt 

heyet toplantısı dün akşam ticaret oda-
ınd:ı yapılmıştır. Bu toplnntıda ihrac 

edıJeCC'k zeytinyağlarının fint işleri göz
den r,~irilmic; Vl' b:m l·ararl:ır :ılınmı -
tır. -x-Bayan Elifi kacırd.ılar 

Bayındırın Emir mahallesinde Cemal 
tı@u Abdullah Co kuner, aynı mahal
lOOen Süleyman km 14 y ında Bn. Elif 
Bayeri zorla kaçırdığından tutulmuş, 
adlıyeye verilmiştir. 

BICAK BULUNDU 
Kemerde Esad oğlu Alunedin üzerin

de bir bıçak bulunarak 2.nbıtac<ı mi.isa
dert> edilmiştir. -x-

43 ÜNCÜ 
Yardım Listei s 

Belciliyc memur ve mUsta11demini 10 64 
Ege ı~iscsi ötrrcncileri 13 50 
Maliye kırtasıyc deposu 
memurları 10 35 
M'u evi yetim okulu ögrcncileri n 18 
Otel ve hancılnnn maktu mnkb,ız 
mukabilindeki t benülcri olup 
bay Mustafa eHylc 
Bugünkü yeki'ın 
F..ski yekun 

Birleşik Amerikada 
---------------~x*x----------------

C ü mhu r reİ Sİ intihabı anan~si değişecek mi? 
Londra 27 (A.A) -- Birleşik Amerikada bir cümhurreisinin üçün

cü defa olarak intihap edilmemesini amir bulunan ananenin terkine 
iyiden iyiye hnzırlanılmı~ bulunulduğu söyleniyor. Matbuat haftalar· 
danberi bu mevzu etrafında dönüp duruyordu. Şimdi gazeteler cüm
hur reisi Ruzvcltin namzetliğini koyacağmı nçıkça yazıyorlar. Ve 
cümhuriyetçi namzetlerden hiç birisinin onu mağlup cdemiyeceKi 
kanaatini ilave ediyorlar. 

Röyter ajansı muhabiri cümhurreisi intihahının dahili siya,etten 
ziyade harici siyaset esası üzerinden yapılacağı kanaatinin kavi oldu
ğunu ve cümhuriyetçiler kazansa dahi bunun harici iyasct üzerinde 
hiç bir tesir icra edemiyeceğini haber vermektedir. 

Demokrnt onrtisi fıznsından bir çokları B. Ruzveltin seçilme ini tenııin için 
~imd:dcn ınücnclt>leyt> giri:;miş olduğu gibi bizzat Ru:z.velt halkın en fazla 1e
~eccühUnü k znndığı Jlliruıisde namz.etJiğinin iU\nına müsnnde etmiştir. 

Vn"ingtondn te!'lin edildiğine göre, B. Ruzvelt namzetliğini koyduğunu de
mokrat partisinin senelik kongresi akdedilmeden iltın c'lmi)'ecektir. 

. 
Norv~ç 

Resmen tekzip 
ediyor 

O. 101 27 (A.A) - Norveç amiralhk 
dairesi, İngiliz tayyarelerinin pazar gü
nü Norveç kara sulan üzerinde uçmuş 
oldukJannn dair Alman i tihbarat ajan
SJ tıırafından veri~ olan haberi kat'i 
surette tekzip etmektedir. 
Amirallık 25 şubatta hiç bir ecnebi 

tayyarenin J~s.5ing Fiyordu üzerinde 
uçmamı olduğunu bcynn etmektedir. -x-

lngiltere 
Norv~in hemen bütün 
gemilerini kiralıyor 
Londra, 27 (A.A) - Bir kaç gün 

sonrn İngiltcr" ile Norveç arasında mü
him bir dcni7. itilCıfı akdedileceği söy
lenmektedir. Bu ltilfıfnanle mucibince 
İngi1tcre bir milyon tondan fazla Nor
veç gemisi kiraliyncaktır. İngiltere bu 
gcmiJeri n ziyaı takdirind" uımln ola
caktır. 

Hariciye baş hukuk 
m ·· şaviri vefat etti 

Avam 
Kamarasında 

iki sual 
Londra, 27 (Ö.R) - Avam Knınarn

smda bir mebus jngiliz kıtalanndan 
mühim bir kıı.1nı terbi:;. edilerek•Finlan
diyaya gönülliı olmk gönderilmelerini 
istiyen bir takrir vermistir. Paskalya 
yortusu münasebetiyle hUkümetin bu 
takriri mÜ7.akereyc imkfın bulması JX!k 
meşki'ıktur .. 

Londra, 27 (Ö.R) - Avam Kamara
sında bir mebus Finhuıdiyaya yüzlerce 
nıitrnlyöz ~önderilmtı i yüz.ünden İngi
Jız balıkçı gemileri ile sahil muhafaza 
gemilerinin bunun eksikliğini hissedip 
ctmiyeceklcrini sormuştur. 

Hükümet nrımınn verHen cevap şu

dur : 
ıBu gemileri toplarla teçhize ve sü· 

ratlerini nrttırmağn devam ediyoruz ... 
Bu silahlanma işinin Finlandiyaya gön
derilen siJfilılar yüzünden geciknıiyece
~ini meclise temin ederim. D 

lskoçyada n1cmnu 
mıntaka 

Londro, 27 (Ö.R) - İngiliz harbiye 
nezareti, İskoçynmn şimalinin büyük 

Ankara, 27 (Hususi) - Hariciye ve- bir kısmının 11 marttan itibaren ınem
kaleti baş hukuk müşaviri B. Ziya Kı- mı mıntnka ilan edildiğini bildirmi.:ı-tir. 
zı1tan diin gere vefat etmiştir. Bu yük- Amerilıan ticaret 
sek hukuk profesörilnün cenazesi ya- muahedeıe-:nı·n 
rın k ldırılacnktır. ,.. 
Yeni bir Kuyruklu tahdidi projesi 

ldı k lecllldi Vaşington, 27 (A.A) _ MütekabUi-
yı z eş yet esası üzerinden ticaret muahedeleri 
Budu e 27 (ö.~~ - Meı.cmur Mıı- akdi için hükUmete vcrilmi;ı olan salMıi-

cnr Astronomu PoJmı, ~ıulan ~47 yetin Uç sene tc.mdidine mtitenllik pro
milyon ve gUncştc~ 212 milyon kilo- je gelecek hafta 5yonda ınii7.3kere edi
me1re mesafede hır kuyniklu yıl~z. Jeoektir .. Bu muahedclcr B. Ruzvclt ile 
keşfetrni.,.tir. Bu kuyruklu yıldız klişi- B. Kordel Hu] tarafından dünyayı refa-
fin ismini t ıyncaktır. ha kavuşturmak ve harplere mani ol-

J • ı • mak Uzere en mükemmel çare olarak 
0 g°l 1 Z düşUnülrnUştU. HUkUmet taraftar lan 

Ticaret naZll'I 
bir nutuk söyledi 

mebusan meclisine verilen bu salAhiyet
lerin temdidi kanınndan dolayı mem
nundurlar. 

ÜZÜM 
301 Akseki Ban. 
183 A . Pnpo.ığno 
187 S. Paterson 
149 M. j. Taranto 
124 H. Alıbl'rti 
100 A. R. Üzüınc\i 
fl8 P. Mihal.-f 
83 Menemenli Hıfaı 
79 Vitel ve şü. 
65 j. Kohen 
51 M. Arditi 
49 Öztiirk şirketı 
31 M. Beşikçi 
23 S. F..rkin 

!J Cevdm Almı) alı 
1532 Yekun 

508449 Dünkü y kun 
509981 Umumi yek(ın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCİR 
4G2 Bohor Miı.rnhi 

J!lS919 Dünkü yekun 
1993&1 Umcmi yekun 

10 25 
11 50 
lO 25 
9 25 

10 
8 '15 

10 50 
9 
9 50 

13 50 
ıo 50 
10 
10 75 
13 25 
17 50 

7 

ZEY'fİNY .A(il 
15000 kilo 42 50 

13 50 
15 
12 
10 50 
15 50 
8 75 

H 50 
10 75 
9 25 

13 75 
14 
l4 
10 75 
16 
18 25 

9 25 
10 50 
12 
14 
17 

8 50 

42 50 

IZM!R SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 
Davacı hnzinf'i maliye vekili avukat 

Z~hra Yegin 1ımıfındıın b..mir alsanc.,k 
hacı ı>:ısa sokağında 20 no.lu evde mu
'kbn zeliha nleyhinc 940-777 numara ile 
n~ılnn alacak davıısındn.n dolayı miiddei 
nleyh n.-ımına göndcriJ,.n dav<'tiye vara
kac:ının iknmetguhının meçhul kalması
na rnehni gazete ilı• ilfını>n vuki d:ı\'t•f 
üzerine de muayyen ~ünde gelınP.diğin
den hakkında gıynp kararı Vl'!rilmiş ve 
muhahnıı.> dt~ 9~3-!>40 tarihine müsa
dif Cumaı1csi giinü snat 10 a bırakılmıs 
olduğundan ycvm ve vakti meiki'ırda 
miiddei nleyh::ının biuat ~lı vücut 
c~cs:i ve yahut tarafından bir veki1 
gondennesi aksi takdirde hakkında gı
ynbi muhakemeye devamla knrar veri
leceği lüzumu tebliğ .makamına kaim ol
mnk \'e bir nUshaSl divanhaneye talik 
kıhmnnk suretiyle iltm olunur. 

675 (358) 

IZMlR 2 inci HUKUK HA KtMLt
ClNDEN: 

Iı.mirde oturan lSJnail oğlu emin be
kir avcı tarafından' karı ı denizlide Js
tiklat mahallesinde No. 18 de Çolak Ah
met kızı Fcriştnl1 aleyhine açılan bo
şamrı:ı davasına mütedair tebligat ika
metgahı meçhul bulunması hasebi1e ilfl
ne.n icm e<lildPi halde muayyen muha
keme gününde gelmediğinden aleyhin
de gıyap kararı ittihaz ve karar ~ureti 
mahkeme divanhanesine talik e<lilere'k 
muhakemesi 11-3-940 Pauırte~i giiniine 
bırakılmış oldui;'Undnn müddeialeyh Fc
r~ın o gün saat 10 :raddelerinde asa
leten veya vekaleten mahkemede ha
zır bulunması aksi takdirde bu husus
tan dolayı mahkemeye kabul edilmiye
ro'k gıyabında muluıkemeye bakılacağı 
hususu tebliğ makamına knim olmak 
Uzerc H.U.M.K. nun tebligat faslına 
tevfikan keyfiyet iltın olunur. 

684 (365) 
Londrn 27 (ö.R) - Glaskovda bir nu

tuk söyliyen Jngiliz denizaşı.rı ticar~ 
nazırı, Büyük Britanyarun ihracatını 
azami derecede arbra<:ağıru bunun için 
Jngilizlerin fedakarlığa h.ıızırlanarak da
hili istihlaki nz.altmaları icap ettiğini 

ilin 

söy1 miştir. 

Kiralık yazıhaneler 
Gnzı bulvnrı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst kı:ıtı resmi ve hu
susi daire ve ynuhnne ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Tı:ıliplerin 2 inci Kordon 88numarada1 
diş doktorn Hatice Azrn Demirelliye 
mUrncnntJcri. 1-26 (190) 

~.r~oK2'0R 

f ua~ Naim 

lzmir suları Türk Anonim şir
ketinden: 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiycsinin senelik adi içtimaı 29 

Mart 940 Cuma günü saat 15 de 1.Lmirde Alsancalcta 454 No. lu mer
kezi idare binasında yapılncaktır. 1çtimruı i§tirak etmek istiyen hisse 
sal_-ıiplerinin niznmnamemizin 27 inci maddesi veçhiJe içtima günün
den on gün evvel hisse senetlerini şirketin merkezi idaresine veya 
Bruxerde Bruxel bankasına ·veya ,ubclerine tevdi etmelidirler. 

K nuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - 31 kanunu evvel 1939 tarihli bilanço, kar ve zarar hesabile 

envanter def terlerinin tetkik ve kabulü, kar tevzii ne ait teklif. 
3 - idare meclisi azalarile miirakibin ibrnsı. 
4 - Müddetleri hitam bulan mecfüıi idare azalarının yeniden ın-

tihabı. 
535 50 
581 17 

143386 52 
143967 69 Umumi yekun l> 

-·- oayraktar 
5 - Meclisi idare azalan hakkı huzurlarının tesbiti. 
6 - Mürakip intihabı ve ücretinin tesbiti. 

VEFAT 
Konya : Hususi : Mecidiyczade mer- Esreıpa~ hastanesi 

bum Tahir paş;:ı kerimesi ve İzmir ının- CiLDJYE EFRENCİYE 
t.aka Ticaret mUdilr muavini B. Cevdet MOT AHASSJSJ 
Arıkutun hemşiresi bayan Naciye An- Şamlı Sokak (3 üncü Bey~r) No.SI 
!kutun bu ayın yı0rmi birinde mem1eke- Her ~in 15 ten 50 .. .... 

-~ ............... ıiii·iiiiıi~Q ........... . ünae vefatı haberi, Konyada Ç1Aan 
Ek kon gazetesinde teessürle okunmuş
iur. 

Merhumenin kardc~ B. Cevdet Arı.
kutun acılarına iştirak eder ve ailesine 

sağlığı dil ri1_ 

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

Dadı aranıyor 
Sıhhati yerinde bir dadı aranı

\'Or •• Talipler (Yeni Asu) a mii
• racaat etmelidirler. 

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

5' 06 numaralı polis knrnesini zayi 
eUim. 'cnisini nlaca,i!ımdan eski inin 
lıiikmii olmadığını il5n ederim. 

J 50 numaralı polis SAMİ 

tZMlR ÇOCUK EStRGEME KURU
MUNDAN: 

Kurumumuzun umumi yıllık kongre
gj bugün saat (17) de verem mücadele 
cemiyeti salonunda yapılacağınd:ın sa
~ üyelerin teşrillerlni saygılanmızla 
rlr:'ı r lniz. 

KUŞADASI lCRA DAtREStNDEN: 
lzmirdc yemiş çarşısındn 39 noda otu

rurken hnlcn ikametgahı meçhul ~nt 
müteahhidi Kadir Akscle 
Kuşadası sullı hukuk hfıkimliğinin 

12-7-939 T. ve 37-81 nolu ilfunile borçlu 
bulundul"runuz yüz yetmiş liranın yüzde 
10 vekalet ücretile 942 kuruş mahkeme 
masarifini ödemeniz hakkında lımirde
ki ikamctgfihınıza icra emri tebliğ et
mek üzere giden mübaşir ikametgahı! 
nıulan çıkarak başka yere gittiğinizden 
tebliğ edememiş ve halen oturduğun~z 
yer de bilin<'mediğindcn tebligatın hır 
ay mUdcletle füinen ynpılmasma kanır 
verilmiştir. 

Illi.n tarihinden itibaren bir ay zarfın
da 939-262 dosya N. ile müracaatla bor
cu ödemezseniz tetkik merciinden veya 
temyiz veya indei mahkeme yoluyla 
ait olduğu mahkemeden icranın geri hı
r kıhnn.'lına dair bir karar getirmedik
çe cebri icra yapılacağı ve yine bu müd
det içind mal beynnında bulunmanız 
ve bu1unma7.Sanız hapis ile tazyik olu-

7 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan meclisi ida
re azalarına kendi veya şahsı ahar namına bizzat ve bilvasıta ~irketle 
muamelei ticariye yapmağa müsaade edilmesi. 

678 (362) 

Balcı yerli ürünler Türk aoo
fl im ~i ketinde o: 
Ticaret kanununun 361 inci maddesilc esas mukavelenamcsinin 

hükümlerine göre BALCI YERLi ORONLER TORK ANONiM ŞiR
KETi hissedarlar heyeti umumiyesi aşağıda yaz.ılı ruzname mucibince 
müzakerede bulunmrık üzere 30. Mart. 1940 cumartesi günü saat 
onda lzmirde yemiş çarşısında (39) numaralı şirketin idare merkezin
de adi surette içtima edeceğinden hissedarların yevmi mezkurdan en 
üZ bir hafta evvel §irketin idare merkezine müracaatla duhuliye alma
ları rica olunur. 

1 -- idare meclisi ve miirakibin 1939 yılma ait raporları kıraat edi
lerek müzakere ve karara bağlanması 

2 - 1939 yılı 31 birinci kanun tarihinde kapatılan yıJlık hesapların 
(bilanço, karüzarar ve mevcudat hesaplarının) tasdikile idare mecli
sinin ibrası 

3 - 1940 seneııi için mürakip 8Cçilmcsi ve buna verilecek ücretin 
tayini 

4 -- Meclisi idare reisi bay Hakkı Balcıoğlunun ticaret kanununun 
323 ve 324 üncü maddeleri mucibince eskiden olduğu gibi şah1'i mu
amelatı ticariyesine devam etmesine karar. 

S -- T emettüün tevzii hakkında ittihaz edilecek karar. 

.ıs Şubat ÇARŞAMBA 

IZMIR sıcıu TICARET MEMURLU~UNDAN: 

Tescil edilmiş olan (İzmir Kiremit Fabrikası Türk Anonim Şirketi~ 
nin 19. 2. 940 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zal>ıtDamal 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2666 numarasına ka,it ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

f zmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. T enik im:zMJ. 

1: Zabıtııame 
2: Hissedarlar cetveli 
lzmir kiremit fabrikası Türk 
Anonim şirketinin 1939 yılı 

adi toplantısı zaptıdıa 
Heyeti umumiye 1940 yılı şubatının on dokuzuncu pazarteai günü 

aaat on beşte §İrketin merkezinde toplandı. 
Ticaret vek&Jetini temeilen hazır bulunan komiser, iz.mir ticaret 

müdür muavini bay Cevdet Arıkut içtimaa müteaJJik vesaikin kanu
na uygun olduğunu ruznamenin konuşulması için kanunen lazımge
len ekseriyetin mevcut bulunduğunu bittetkik beyan eyledikten 
sonra: 

Celse bay Ömer Lütfi Akadm riyasetinde açıldı. Rey toplamağa, 
Akseki ticaret bankası meclisi idare reisi bay Hasan Serter, katipliğe 
muhruıebeci Sırrı ürgen seçildikten sonra ruznamenin müzakeresine 
ba ]anarak a~ğıdaki kararlar verildi. 

1 - Meclisi idare ve mürakip raporları o1rnndu. Müttefikan kabul 
edildi. 

2-BiJanço ve kar, zarar hesapları okundu tetkik edildi. Müttefi.. 
kan tasdik ve meclisi idare ibra olundu. 

3 - Müddeti hitam bulan bir aza yerine yenisinin intihabına ge
çildi. Bu sırada söz alan hissedarlardan bay Feridun Bcrkmcn halen 
mevcut bulunan idare meclisi azalığının üçten beşe iblağını teklif etti. 
Bu cihet ruznamede münderiç bulunmadığı için müzakeresi doğru 
olınıyacağı komiser tarafından bikJirilmesi üu.rine azalığin kemnfia
sabık üç olarak ibkası kabul edildi. Mütcakıben aza intihabına geçildi 
ve ittifakla yine mühendis bay Ali Nihat Örge nw seçildi. 

4 - Mürakipliğe, ekseriyetle Esnaf Bnnlcası cari hceaplar şefi bay 
Şevket Erdalı eçi1erck ~nede iki yüz c11i lira ücret verilmesi karar
lastırıldı. 

. 5 - Karın, dahili nizamnamenin hükümlerine göre Mayıs 940 
nihayetine kadar tcvzie başlanması, idare meclisinin vereceği karara 
bırnkıldı. 

Ruznnmcde müzakere edilecek başka maclcle kalmadığından top
lantıya nihayet verildi. 

Ticaret vekaleti komiseri Cevdet Arıkut, Heyeti umumiye reısı 
Ömer Lütfi Akad, Rey toplamağa memur Hasan Serter, Katip Sırrı 
Orgcn. 

li İssedarlar hazırun cetveli 
His edarın ismi Hisesi Rey adedi 

Ömer Lütfi Akad 101 10 Esa1eten 
Doğan, Eme], Güner Akad 180 18 Vekaleten babalan ö. Lü~ 

Akad 
Hasan Nuri Kavala 100 10 Vekaleten Tarancı 

Binnaz Kavala 100 10 < « « 
Feridun Berkmen 24 2 Esaleten 

Baha Tarancı 100 10 Esaleten 

Ali Nihat Örge 100 10 Esaleten 

Süeda Örge 100 JO EsaJeten 

Güz.in Örge 80 6 Esaleten 

M. Cevdet Onbaşıoğlu 30 3 F..saleten 

Akseki ticar~t bankası 85 8 Esalctcn 

Ticaret vekaleti komiseri Cevdet Arıkut, Heyeti umumiye '~ 
Ömer Lütfi Akad, Rey toplamağa memur Hasan Serter, Katip Strt' 
Ürgen. 

Tramvay ve Elektrik lzmir 
Tük ano ıim şirketinden: 

yapılması icap eden ameliyat dır Mart 1940 ayı zarfında şebekede 
layısile: 

1) 3-17 ve 31 Mart 1940 pazar günleri saat 9 dan 1 S e kadar: 
V Çarşı XI Gazi Bulvarı 
VI Rahribaba XJI Mezarhkbaşı 
Vll Karantina Xlll Asansör 
VJJI GüzelyaJı XIV Gazi Bulvarı 
X Konak XVI Gümrük 

2) 1 O ve 24 Mart 1940 pazar g\inleri saat 9 dan 15 e kadar: 

1 Oarnğaç C Bayraklı 
il 
111 
iV 
JX 
xv 

T cpecik D Turan 
Al sancak E-FKarşyakn 
Basmahane Bornova 
E§refpaşn Buca 
Kültürpark Kızı1c;ullu 

L Ü-Sc k tör lerİ nde cereyanın kesileceği sayın halkımızca bilinıne .. 
ilan olunur. 
--~~~~~~~~~~---~~~~~~~----____..,,--

ilin 
lzmir soları Türk Anonim şir
ketinden: 

· )teti" 
Şirket hissedarları umumi heyetinin fevkalade olarak "~ ~ır et-

istatüsünde yapılması icabcden tadilat hakkında bir karar ıttıh~ 
mek üzere içtimaa davetine meclisi idarece kanır verilmiştir: p.tır-

T op]an b 29 Mart 1940 cuma günü saat 16 ela şirketin lzmırde ılr 
türk caddesinde 454 No. Ju binada kain merkezi idaresinde yaP 

caktır. ..ode" 
Toplantıda hazı.rbulunmak isti yen his!cdarların toplantı ~ünll ye"J" 

on gün evveline kadar hi!'lseJerini lzmirde şirket mcrkezıne er ; 
Bruxel'de Bruxe] bankasına veya bu bankanın ubclerine teV 

1 

rek duhuliye varakalarını almaları lazımdır. 

Ruznama 
l -- Şirket iııtatüsünün 4 üncü maddesinin tadili ıenr' 
Maddenin eski metni: Madde 4 - Şirketin müddeti ınukaYe 

mcde münderiç olan kırk yedi seneden ibarettir. 
Telif edilen maddenin muaddel şekli: Uf• 
Madde -4 - irketin müddeti 31/t2/197 6 de hitam bu~ 



lzmir Esnaf ve Ahali Ban
kası idare meclisinden: 

Umumi heveti davet. ..., 
Esa mukavelenamemizin 56 ıncı maddesine tevfikan, senelik alel

ide heyeti umumiye toplantımız 26 Mart 1940 tarihine müsadif Salt 
günü saat 14,30 da, Atatürk caddesindeki bankamız merkez binasın
da icra olunacaktır. Mukavelenamenin 61 inci maddesi mucibince 
asaleten veya vekaleten 50 hisseyi temsil eden ortakların, ruznamede 
}'azılı hususat hakkında görüşmek ve karar ittihaz eylemek iizere yu
itar.ıda '.yazılı SÜ!" ve saatte bu toplantıd-. lıa~rn bulunmaları ve toplan
tı gününden en az bir hafta evvel merkez veya şubelerimize müracaa~ 
ederek duhuliye kartı almalan rica ve ilah olunur. Toplantıya veka
leten iştirak edeceklerin de hissedar olmaları meşruttur. 

· Mü7a'1-erat ruznamesi 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1939 senesi bilançosunun tetkik ve tasdiki ile id~re .meclisi 

azasının ibrası. ' · 
3 - Vilayet umumi meclisi namzedi olarak gösterilen zatın inti

habının icrası. 
4 - Müddetleri biten iki ve istifa eden bir azamn yerine üç az~ 

intihabı. 
5 - Müddetleri bitmi~ olan iki mürakiplik için intihabın yenilen

rncsi. 
6 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün dağıtı1masına 

ve tevzi gününün tayinine ait teklifirı tetkiki. 
7 - İdare meclisi azasına verilecek huzur haklarının ve mürakip 

Ucretlerinin tayini. 

Vekaleten 1ştirak edecekt~.,·in 
salibiyetnan...eleri şu ~uretle 

tanzim edilecektir 
lzmir Esnaf ve Ahali Bank.Mı Türk Anonim Şirketinin 26 Mart 

1940 tarihinde ve şayed ekseriyet hasıl olmazsa talik edilecek tarihde 
banka merkez binasında akdi mukarrer ve müzakere ruznamesi ma
lQm alelade heyeti umumiye toplantısında beni temsilen hazır bu-

bizi 
lunarak müzakereye ittirakc ve bu hususta rey yerrrieğe, evrakı lazi
ıneyi imza etmeğe velhiuwl İ§bu heyeti umumiyede hissedar sıfatile 
Yapılabilecek her türlü huıusat ve muamelatı namıma tam ve 

nanumıza 

rnutlak bir salahiyetlo imzaya . . . . . . . . . . . . . . de mukim 
• . • • • • oğlu . . . . . . . i Vekil uasb ve tayin evledirn. 

eyledik. 
693 (369) 

Sıhbat müdürlüöü artırma 
ve eksiltme ve ihale komis
yonundan:· 

. 
Atelye binası inşası 

Keşif bedeli 

1Lira K. 
Muvakkat teminat 

Lira K. 

3139 28 235 45 
Alsancakta s~ır dilsiz 

1

ve körler .müessesesine ait bina bahçesinde 
yapılacak atelye binasmın

1 

inıaaı oq .beı gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmış ve keşif bedeli, muvakkat teminatı yukarıda gösterilmiştir. 

Kanuni ehliyeti haiz taliplerin. keşif varalcası, eksiltme ve fenni 
fartnameleri ve projeyi görmek üzere her güp. sıhhat müdür~üğün~e 
müteşekkil komisyon riyasetine müracaat edebilecekleri ve ıhalenm 
15. 3. 940 cuma günü saat f 4 d.e sıhhat müdüriyeti binasındaki 1'0-
ıniıyonda yapılacağı ilan ?lunnr. 

28, 4, 8, 13 649 (371) 

Türkiye Dem er ve elik fab
rikaları müessesesi müdür
lüğünden: 

l 5 memur alınacaktır 
Müeasesemizin muhasebe, ticaret, muhaberat ve personel servitle

rinde istihdam edilmek" üzere 15 memur alınacaktır. isteklilerin, 
1 - Muhasebe, ticaret, muhabere ve personel işlerinden birile en 

az ild sene iştiğal etmit bulunmaları, 
2 - Askerliğini yapmıj olmaları, , 
3 - Yaşlanmn 35 den fazla olmamatı lazımdır. 
Yukarıda yazılı evsafı h.aiz olanların tahsil derecesi ile hizmet müd

detine göre 3659 numai-&lı kanuna uygun olarak: 
Bir derece SINAi fŞL'E.TME ZAMMl ile 80 - 140 lira ücret ve

rilecektir. 
Taliplerin Ankarada Sümer baQ.)c umumi müdürlüğü, Sümer bank 

latanbul şubesi ile Karabük'te Müessesemizden tedarik edebilecekled 
lt talepnamele.rini afllğ.cla yazılı vesaik ile birlikte en geç 5. 3. 940 ta
rihine kadar Karabük'te müeasese müdürlüğüne göndermeleri ilan 
olunur. 

f -Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet < « « 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfuı ve askerlik vesikası 
6 - 3 boy ve 7 vesı"lca fotoirafı. 

'3, 16, 20, 23, 27 463 (249) 

lzmir Mektepler muhasebeci
liğinden: 
İzmir mektepler muhasebeciliğinde münhal 1 O lira maaşJa katipli

~e 4. 3. 940 tarihinde saat t 5 de Defterdarlıkta Li1e mezunları arastn· 
da yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak ve diğeı: evMf 
'\'e şcraiti kanuniyeyi haiz bulunmak şartile namzet olanık bir memur 
alınacağından taliplerin, 

1 - Mektep şahadetnamesi 
2 - Hüsnühal mazbatası 
3 - Sthhat kağıdı 
4 - Hüviyet varakası 
5 - Ecnebi kız ve kadınlar.la evli. olmadığına dair vesikayı hami

n bar istida ile vilayet makamı: vasıtaslle müracaatları ilan olunut. 

SPERCO VAPVR 
ACENrASI __ ...... _ 

Gönül Kolonyası ADRIATIKA SOSYETA ANO 
Ot NA VIGAZYO B 

. 
K. Aktaıın şaheseri 

Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 27/2/940 ta
rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi
re, Napoli ve Cenovaya hareket ede
cektir. 

Gaşyedici, 3.Şk, iüsan ve 
BRİl\TJJİSİ motörü 2812/940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
Venediğc hareket edecektir. • 1 

ne~e saçan tılsımlı genç koku •• E. MORANDİ motörü 28/ 2/ 940 tari
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlarına hareket edecektir . 

l.ANGANO vapuru 213/940 tarihinde 
beklenmekte ·olup Ccnova, Riviera Ji. 
manlanna hareket edecektir. 

·'• 
"i . ·DÖRT BOY . ŞİŞE 
ıı 

1 • 

. Depo: 

DOKTOR . . . 

Celal Yartm 
İZMıR MEMLEKET 

HASr ANESI DAHİLİYE 
MVrAHASSISI 

Muayenehane: ikinci Beyler 5'.1kak 
No. 2~ TELt;FoN: 3956 

• . o 1 ' • 22W.w'..WJ.Jf>.W--; 
Birinci S,mı( Mlitahasm I' 

1 
Ur. Dem·r Ali 

KAMÇ~OtiLU 
Cilt ve 'fennsül hastalıklan 

VE 
Elektrik tedavi.lerj 

Birinci Beyler Sokatı No. 55_, 
İzmir. Elhanara SiaellWI arbSllMla 
Sabahtan akşama kadar hastalarım 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

.._, LC!d LSJSJ~ 

tZMtR SULH HUKUK HAK1MLt
CtNDEN: 

Do. No. 939-139 
Izmir. Esnaf ve Ahali bankası vekili 

avukat Ekrem Oran tarafından ve di
ğer tara! Salhane karşLc;ında Tavuk i~ 
taşyonunda mütekait yüzbaşı lstanbul
lu Ibrnhim aleyhine ikame edilip 939-
l39 sayıda kayıtlı bulunan davanın ve 
30-12-939 tarihinde 187.50 liranın diğer 
müddeialeyh Kemal iJe birlikte maa fa
iz tahsiline gıyabcm karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilatıdan itibaren 8 gün 
zarfında mahkemeye müracaatla tem
yiz eidlmediği takdirde bu baptaki hük
mün kesbi katiyet edeceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere .ilan olunur. 

688 (364) 

~---O~P--E~RA--T~Ö~R~ .... 

·or. Asil Mukbil 
Ata kam 

lfEMLE.KE2':HAS'l'A· 
NESiOPERArORV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsnncakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon Rpartmanında ka
bu1 ed~r. 

TELEFOS : 353'1 
~ ........ 95za .. 1111iıiiıiıiiııııiııııiiiiıiilm .. tm 

tZMIR BELEOtYF.StNDEN: 
1 - Otoblis &telyesine bir adet grank 

yaı.ak.laıını torna aleti, bir adet torna 
bangosu ve bir adet ıilindir: çivilerini 
sökme aleti satın alınması, Yazı işleri 
müdürlüsündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeyt: konulmuŞhrr.' Muhammen 
bedeli '955 lira olup ihalesi 8/3/94-0 
Cuma gÜnÜ saat f 6 dadır. iştirak ede
cekler 7 1 lira 65 kuruşluk teminatı iş 
Bankasına yatırarak rnakbuzile encüme
ne gelirler. 

2 - Tenviratı yapılacak sokaklara 
dikilecek direklerle kon90J takma ve 
hat çekme işi, makina miınendisliğinde
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1354 
lira 50 kı.rruş olup ihalesi 8 / 3/940 cu
ma günü saat 16 dadır. Iotirak edecek
ler l O 1 lira 60 kuruoluli: teminatı Iş 
Bankasına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

3 - T envinıt işleri ~in tenvirat kon
solu ve teferruatı eatın almmaSI, maki
na mühendilliğindeki prtnameli veçhi
le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 490.f lira olup ihalesi 
8/3/940 Cwna glinü ..at t6 dadR'. ı,.. 
tiralt edecekler 36 7 lira 80 kunıııluk te
minab it Bankasına yatırarak m~khu2i
le encümene gelirler. 

23 28 2 i (322) 

Belediyemiz varidat servisinde mlin
hal bulunan memuriyetler için 1-3-940 
tarihine müsadif Cuma günü müsabaka 
imtihanı yapılacakfır. Lise ve Orta mclt
tep mezunu ve askerlik fül? h11.metirıi 
bitirmiş olup 35 y.nşını geçmemiş olan
lardan istek1ile,rin mi.iracaatları ilan 
olunur. 677 (361) 

Z AY i 
İzmir Esnat ''e Ahali lkmka;;ıttdan aı.. 

dlğJm 2fı/12/927 brifıli ve 7J8 5629 sa
yıh on liralık hisse makluzt1M1 zayi •t
tim .. 

Yeaisini alacaiıMdaa eskisinin- hiik· 
rnii kaı...a4'ğmı ilııiıRi e•im 

ltıwaha:unda ı\li oilu 
ME8Mrr JUSEKl 

Hilal Ecza ti esi 

• 
T~:rkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası lzmir şuhesinden: 
lzmirde Meyveter gümrüğü mevkiinde kain ve Banka hanı nlmile 

maruf Bakırcıyan hanının Bankamı~ tasarrufu altmda bulunan dörtte 
üç müfrez hi~sesi açık arttırma surctile .satılacaktır. 

Talip olanların maktuan on bin lira pey .akçesi le birlikte üç nisan 
1940 tarihine müsadif çar§amba günü saat 14,30 de\ T: C. Ziraat Ban· 
kası lzmir şubesi muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. 
· Arttırma şartnamesi bu günden. itiJ,aren Bankanın ilan tablqsµna 

talik edilmiştir. 23 26 28 616 (325) 

ZARA motörU 6/8/940 tarihlnde li
manımıza gelerek er.esi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Vencdiğe hareket edecektir. 

NOT - Biltiln bu vapurlar 'l'rlyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame
rika limanlarınn hareket eden İtalla 
Anonim seyriacfain şirketinin ve Afrika 
\'e Hindistana harttket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anoriim seyrlsefain şır.. 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAtSE ROYAU: 
KUMPANYASI 

R H E A vapuru 4/3/ 940 tari-
hinde bcltlenmekte o!up Anvers, Rol
terdam, Amsterdam limanlanna hareket 
edecektir. 

SERViCE MARiTiME ftOUMAİN 
ARDEAL motciril 26/2/ 1940 larihirt

de gelerek Malta ve Marsilya limanlan
fla hareket edecektir. 

NOT: 

:··········································· • 
B<ibrcklcrin ~alı~udretini artbnr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ~ 

\"e yeni ltelsoğukluğll!U~ mesane iltibabuu, bel a!nsmı, sık sık idrar bonnnk ve • 
OLiVJER VE 

ŞVREKAsl L2'D. 
ltozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

idrarda kumlann, mesan.aşlann teşekkiiliinc mani olur .. 
DİKKAT : ımLMOB rmııı temizliyerck ma\ile~tirfr. 

Sıhhat Vekfiletinin ruh!O&tını ha ... HER ECZANEDE BULUNUR - · 
Türkiye Demir, ve Çelik fflb
rikaları müessesesi müdürlü
ğünden: 
Haddehane usta'sı ve işçisi 

alınacaktır 
Yakında işletmeye açılacak olan hadclchanemiz için tecrübeli had

de ustası, hadde. tav ocakçısı, hadde tornacısı almacakttr. 
Evvelce memleketimizde veya hariçte bir haddehanede çalışmış 

tecrübeli hadde işçisi ve ustalarının ellerindeki hizmet vesaiki ve po
lis hüsnühal şahadetnamelerile 15/ 3/ 940 tarihine kadar doğrudan 
doğruya müessesemize müracaatlan ilan olunur. 

20 24 28 3 559 (297) 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees bio.aa 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL --·--UMUMi DENİZ ACENTALICl L'l'D. 
ZF:l'SKA l!LOvIDBA AA D. K.O'l'OS 
LOVCEN vapuru 12 Martta Kö.stence 

ve Varna için hareket edecekUr .. Yolcu 
\'e yilk kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta KöAlın
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için harellet 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecıek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS· 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarthiı 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

T. iş Bankası 
Kücülc cari hesaplar 1940 ikramiye planı 

' 
KE$İDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Aiustos, 

Genlk V•J>Ul'lann muv11Sallt tarlbJst, 

1 gerek vapur isimleri ve navlunlan tu.k
kınd.a acenta bir teahhUt altına giremez. 

Daha fazla tafsitlt ahna.k için Birt.nd 
Kordonda 152 nwnarada • UMDALı 
umumi deniz. Ac.ntalıiı Ltd. milramat 

ı ikinci teırln tarihlerinde yapılacaktır 
' 

#ml 940 İkramiyeleri:raıs-•-n•ı ~' 
J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo ı.ıraıııı 3000 Lira 

JOO Llralılı 3000 Lira 
250 Uralılı 3000 Lira 
ıoo Uraıdı 4000 Ura 
$0 lbalılı 3750 l..IN 

2JO Adet 2J Utta~-~ Lira j 
•••••• 

J47 24000 Yelıtin 
'•ı ...................................... ~ 

Türkiye t~ Bankasına para yatırmakla yalnız para b~riktimıiş olmu, ayni 
zam8Jlda taliiuizi de denemiş olursunuz. .. 

13 numara)? Arn~utlu üzüm 
tarım satış kooperatifi 

Ortaklarına 
İzmir incir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden ı 
Ana mukavelenameainin 68 inci maddesinin b fıkrası mucibince 

Birliğimizin teklifi "e Ticaret Vekaleti yüksek makamının 4. 3. 939 
tarihli ve 11264/ 632 sayılı tasdiki mucibince fesh edilmiş olan Ar
mutlu Üzüm Tarım Satış Kooperatifi Ortalclarmı, Ticaret Vekaletinin 
23 Şubat 1940 tarihli ve 491 2/ I 260 sayılı emrine tevfikan önüm üz. 
deki 1 S. 3. l 940 cuma günü saat 14 de üsnomal genel kurul toplantı
sına davet ediyotuz. 

içtima Armutlu Halkevinde yapılacaktır. Ruzname: Ana mukave
lenamenin 70 inci maddesi mucibince teşekkül edecek olan üç kişilik 
tasfiye kuruluna genel kurul tarafından b~r üye tayini. 

lzm ir 1 ncir ve Üzüm Tar un 
Satıı Kooperatifleri Birliği 

694 

.d!lm~l ric. olunur. 
Tel~on : 4072 MUdilrlyet 
Telefon : 3171 AC'enta 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve $iirekAsı 

4}.-
k,IERiCAl' EXPORT Lİ~T.S İNC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCBF.sTER vapuru 27 şubatta be:. 
leniyor. 

EXFORD vapuru 29 şubatta bekleni
yor. 

EXERMOr-.'T vapuru Mart iptidaıwı
da bekleniyor. 

EXMOOR vapuı-u Mart ortalarmda 
bekleniyor. .. 

EXPLORER vapuru 20 marta doir1& 
bekleniyor. , 

STE KOY ALE UONGROisE DE 
NAviGATION A VAPEUR 

BUDAPEŞT 
EZEGED motörü mart iptidas .... 

bekleniyor. Budapeşte için yUk alacakır 
tır .. 

BUDAPEST motörU mart ortalanaı
da bekleniyor. BudapeŞe için yük .ı.. 
caktır. 

SERVİCE MARiTtME ROUMAIJI 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
PELEŞ vapuru 6 martta beklenlyor-4t 
Vapurlann isim \ 'e tarihleri hak'w .. 

hiç bir taahhUt aluunu. 
ATiD NAVIGATİON CO - HAİFA 
Beyrut ,TeJi,·h·, Halta, Jata, Portaalt 
Ye 1skenderlye için ... 
A Tin motörii 4 martta bekleniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle ~ 

lunla.rdaki del1fikllklardan acenta .., 
ıullyet kabul etma. 

Daha faila taf•llit t~ ATA TOIUC 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Dil 
Zea ve Ş.L Vapur acentalıtma mcır... 
at edilmeli rica olunur. 

n:l.80N ı Mrl 



.. --·ır- .. 
Alman Sulh projesinde -neler var? 

' 

Dün gece yarısı Romadan Berline hareket eden B. Sum~er Vels evveld 
Ribbentrop, sonra Hitler ve nihayet mareşal Göring'le görüşecek 

Amerika Ha. müsteşarı 

Romadaki vazifesinin çok mühim 
netice verdiğini söylüyor 

Pnris, 27 (Ö.R) - Romada Amerikan 
gazetecilerinin sualforjne cevaben Bay 
Sumner V els muhasamatın terki ıçın 
müzakereler cereyan edıp etmediği su
aline menfi cevap vermiş ve BB. Mus
solıni ve Ciano He muhaverelerinden 
ve İtalynda gördüğü kabulden çok 
memnun olduf,runu, görüşmelerinin va
zHesi itibarile çok mühim netice verdi
i'.ini söylemiş ve diğer iki suale cevaben 
oc Berlin, Londra ve Paris ziyaretin
den ~onrn Amerikaya dönmek üzere 
\'apura binmezden evvel belki B. Mus
:.ıolini ile tekrar göri.işeceğini ihsas et
ı~tir. 

Roma, 27 (Ö.R) - •Vaşington Posb 
•Vaşington Star• •Baltimor Sou• gibi 
Amerikan gazeteleri BB. Çemberlayn ve 
Bitlerin son nutuklarını tefsir ederken 
ı;österdiklcri uzlaşmazlığa rağmen, müş
terek bir noktayı ihtiva ettiklerini kay
dediyorlar. Zira Führer Almanyanın 
dünyayı esir etmek myetinde olduğunu 
inkfır etmiş ve B. Çcmberlayn da müt
tefiklerin Almanyayı imha etmek niye
tini beslediklerini inkar eylemiştir. 

Amerikan gazeteleri B. Sumner Vel
sin gclcock merhalesinin Berlin olaca
j,ını bildiriyorlar. Filhakika Amerikan 
hariciye müsteşnn bu gece ynnsından 
yarım saat sonra Romadan müfarekat 
ederek Zürih tnrikiylı> Berline gidecek
tir. Orada 48 saat kalacaktır. İlk önce 
t.ariciye nazın Fon Ribbentropla. sonra 
Führerle, en nihayet feld mareşal Gö
ringle görüşecektir. 

Romn, 27 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
B. Sumner Velsin Düçe ile muhavere
lerini uzun uzadıya tefsir ediyorlar. 

•Dcyli Telgraf• bu mülakatm çok 
ehemmiyeti olduğunu kaydediyor. Zira 
DUçenin sulh lehindeki gnyretleri ma
lumdur. Her ne kad!\r Amerikan müs
teşarının seynhnti sadece istihbar mahi
yetinde ise de Düçe ve Kont Cianodan 
aldığı :malllmat çok kıymetli olabilir. 

Ayni gazetenin Roma muhabiri şun
ları bildiriyor : Diplomatik mahfiller 
B. Sumner Velsin dünkü görüşmelerin
den çok memnun olduğunu ve vazifesi
nin bu ilk kısmını hoşnutlukla karşıla
dığım bildiriyorlar. 

Pnris gazeteleri de Roma görüşmele
rine çok nlakndar olmuştur. Tan diyor 
ki : Harbin haricinde kalmış olan tek 
iki büyük devlet insiyaki bir şekilde 
b:rbirine yaltlaşmıştıl'. İtalya ve Ame
Tika her boş laftan sakınmak ve faaliyet 
saatinin geldiğine hükmetmek hususun
da mutabıktırlar. 

Roma, 27 (Ö.R) - Bu !;Clbah saat 10 
da B. Sumner Vels Amerika sefaretine 
gitmiş ve sefır B. Filips ve diğer Ame
rikan şahsiyctlerıyle görii müştUr .. Bay 
Sumner Vels bunu müteakip Amerikan 
muhabirlerini kabul ederek Romada 
gördüğü samimi kabulden dolayı mem
rıun luğunu bildirmiştir. 

Öğleyin B. Sumner Vels • Villı"ı To
bema • da Amerikn sefirine misafir ol
muştur. Öğle yemeğine Fransa ve İn
giltere sefirleri de davetli idi.. Saat 17 
de 'erilen bir çay esnasında da B. S. 
V els Almanya sefiri fon Makenzeni ka
bul etmiştir. 

Roma, 27 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri, 
Amerikn hariciye müsteşan Sumner 
Vclsin Mussolini ile bir saatten fazla 
üren mülakatı çok samimi bir hava 

icindc cereyan ettiğini mülfıkatta Kont 
Cianodan başka Amerikanın Roma sefi
rinin de hazır bulunduğunu kaydetmek
tedirler. 

Vcls, Ruz\'eltin el yazısı ile bir mek
tubunu B. l\Iussoliniye vermiştir. 
Vaşington, 27 (A.A) - Diplomasi 

rnahafili, Ruzveltin Vels tarafından B. 
Mussoliniye tevdi edilmiş olan mesajı
ııın nle!Ade bir mektup olduğunu ve 
Amerika reisicllınhurunun bu mektu
bunda Düçeye dostluk his.siyatını izhar 
etmekte bulunduğunu beyan etmekte
dirler. 

Ayni ınahafil bu vesikanın V elsi B. 
Ruzveltin şahsi mümessili olarak DüQC
nin nezdine i7.am edilmiş olduğunu na
Cık bulunmakta olduğunu ve siyasi bir 
gOna beyanatı mutazanımın olmamakla 
beraber teşrifat kaidelerine göre kafo
mP alınmıs bulundu~unu ilave etmek
tedirler. 

Avni mahafil Velsirı Daladi~ eye hi
taıx;n ya7.ılmış bir mek•ubu da hfımil 
olduğunu beyan etmekte yalnız bu 
ı ·o1cta hakkında izah:tt \'ermekten imti
na evlemektedirlcr. 

Roma, 27 (A.A) - Öğrenildiğine gö
rı:, 1 martta Berline muvasalat· mukar
ı er olan S. Vels daha evvel bir kaç gün 
İsviçrede kalacaktır. 

Devli Telgraf gazetec:inin Roma mu
habiri. Vclsin İtalyayı ziyareti münase
betiyle Vaşington ile Roma arasındaki 
iyi münasebetlerin bir nisanesi olmak 
Qıere Amerikanın Habeş impara'?!ba-

B. Ruzvelt, Reisicümhur muavini B. Garterlc beraber 

ğunu hukukan tanunnğı tacil etmesinin 
muhtemel bulunduğunu istihbaratına 
atfen beyan etmektedir. 
Diğer taraftan Nevs Chronicle'in R 

ma muhabiri şu haberi veriyor: 
İyi malumat almnktn olan mahafil

den verilen haberlere göre B. Hitlerin 
Velse bir sulh planı tevdi etmesi muh
temeldir. Bu plan mucibince ufak bir 
Polonya vücuda getirilecek, Bohemya 
ve Moravyaya muhtariyet verilecek, ip
tidai maddeler ve müstemlekeler Al
manya için nisbct dairesinde tevzi olu
nacak ve teslihnt tahdit edilecektir. 

Avni muhabir bu planın hali hazırdn 
iki iskandinav devleti tarafından, ihti
mal Norveç ve Danimarka tarafından 
tetkik edilmekte olduğunu ve bu iki 
de\•letin bu plana sehabet etmekte ol
duklarını ilave etmektedir. 

Bununla beraber muhabir bu plfirun 
Vclsin İtnlyada yapacağı görüşmeler es
nasında müzakere edileceğini zannetme
mektedir. Zira İtalyanlar hali hazırda 
her türlü sulh taarruzunda bulunmak 
tasavvurundan vaz geçmiş görünmekte
dirler. 

Ayni muhabir, İtalyan diplomasi ma• 
hafilinin Amerikanın sarfetmekte oldu
ğu faaliyet neticesinde ortaya her hangi 
bir sulh planının çıkması muhtemel ol· 
duğu mütalaasında bulunmakta olduk
lürını, yalnız bu işte vazifesi haber ve 
ma1Cıınat almaktan ibaret olan Velsten 
zjyade Myron Taylor ile Papanın mu
\•affak olabileceklerini tahmin etmekte 
bulunduklarını beyan etmektedir. 

Ro~a, 21 b ) - Vels, 1 martta 
Rerlini ziyaret edecektir. Alman kay
naklarından alınan haberlere göre Hit

,.e Nazi pnrtisi şeneri günlerden bc
u mülakat için hnzırlıkJar yapllllŞ

Jardır. Hitlerin bir '.';u)h projesini Velsc 
takdim edeceği söyleniyor. Hatta Bit
lerin sulh projesinde Almanyanın ka
bul edebileceği bütün ,.artlan kaydet
miş bulunduğu temin edilmektedir. Al
nınn de,·lct reisi bu projenin tanziminde 
So\·yet Rusyanın düşüncelerinden de 
mülhem olmuştur. 

Velsin Avrupa payitahtlarındaki tet
kiklerinde Moskovaya uğrmıyacağı dü
şünülürse bilvasıta kendisini hissettire
cek olnn bu Sovyet gör.üşlcrinin Alman 
tekliflerinde yeralması Almanların 
Amerikayı Sovyctlerle iktısadi ve aske
n teşriki mesailerinin tesiri altında bı
rakmak istedikleri tahmin edilmektedir. 

Maamnfih Velsin seyhatinin en ente
resan sa(hası Paris ve Londra ziyaret
lerinde geçeceği muhukknk addediliyor. 

Roma, 27 (Ö.R) - S. Vcls bu akşam 
Bcrline müteveccihan Romadan ayrıla
caktır. 

Roma, 27 (Ö.R) - Ruzveltin şahsi 
mümessili Baron Taylor bu sabah Va
tikanda Papa tarafından kabul edilmiş
tir. 

Londra, 27 (Ö.R) - S. Velsin Bcrli
ne hareketi mukarrer bulunduğu bu
günlerde Amerikan Kızılhaçına Alman
lar tarafından Polqnyaya yardım müsa
adesinin verilmiş olmasını ingilizler 
manidar görüyorlar. 

Mister Sunıner V els 
Berlin yolunda 

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

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

&razi talebimiz yoktur. Sadece orta Av
rupada sakin bir hayat sürmek istiyo
ruz .. Müttefikler Alman :milletini aç bı
rakmak istiyoı lar. Biz galip geleceğimi
ze eminiz. Fakat alicenap B. Ruz.veltle 
ne kadar ayni fikirde olduğumuzu ve 
harp dehşetinden dünyayı kurtarır.ağa 
ne kadar çalıştığımızı ispat için sulh 
yapmnğa amadeyiz. Hatta, derhal göz 
gezdirebileceğiniz bir sulh projesini ha
:tırladık işte!• 

Almıınlar bu lisanla B. Ruzveltin el
çisini büyüleıncğe çalışacaklar ve İs
kandinavya devlet adamlarının da Ko
pcnhag konferansında aHlka gösterdik
leri bir sulh programı vereceklerdir. Bu 
program küçük bir Polonya devletinin 
tesisi, Bohemya ve Moravyaya küçük 
:mikyasta muhtariyet verilmesi gibi hü
kümleri ihtiva edecektir. Bundan baş
ka ilk maddelerin tcv7Jinden, Almanya
ya müstemleke verilmesinden bahsede
ceklerdir. B. Suınncr Velse harbin men
şei ve Alınanyanın hıırp gayeleri hak
kında kclimci vahide söylenmiyecektir. 
Almanların her Sı!Yi kaybetmektense 
harbe devamı tercih ettiklerini B. Sum
r.er Vcls bilmiyecektir. Fakat sulh te
menni etmek ve ::.ilahları bırakmak tav
ıını takınarak Almnnlar Amerikanın 
itimadını kazanmak istiyeceklerdir. 

B. Sumner Vels B. Mussolininin ne 
düşündüğünü simdiden öğrenmiştir ... 
BPrlindoo sonra Londra ve Parise gele
cektir. Bu ilci hükümet merkezinde de 
ona ayni li an tutulacak ve takriben 
şöyle denecektir : 

•İtalyaya gittiniz, Almanyaya gittiniz. 
Size hep sulhtan bahsettiler. Fakat yir

bütUn IİY8Mti 

sulha matuf olan bizler bilakis harpten 
bahsedeceğiz. Biz döviişüyoruz .. Çünkü 
J-.arbi bize emrivaki yaptılar. Galip gele
ceğimiz güne kadnr bu dövüşte devam 
edeceğiz. Bu galibiyeti ya nskeri zafer
le, yhaut Alman milletinin aklı başına 
geldiği zaman elde ~deceğiz. Biz Avru
pnnın bereket ve bolluk haline dönme
r1ni istiyoruz. Bu da ancak A vrupada 
siyasi Asayişin iadesiyle mümkün ola
caktır. Bunu \'ermiyecek bir sulh bizi 
her altı ayda bir silah:\ ~arılmağa mec
bur edecektir. Hitler, sonradan daha iyi 
şansla harbedebilmek için sulh arzusun
dadır. Onun teklifi iki taarruz arasında 
bir mütarekedir. Hayır! Elimiz fiillerin 
boğaz.ındadır. Onu bırakmayacağız. Mil
letler için hürriyet ve sulh, tek kelime 
ile yaşamak hakkını istiyoruz. Amerika
nın da istediği budur. Bırakın bizi, de
digimizi yapalım.• 

Roma, 27 (Ö.R) - Düçe B. Sumncr 
V elsi Birleşik devletler sefiri B. Filip
ı:in huzurunda kabul etmiştir. B. Vcls 
ona B. Ruzveltin el yazılı bir mesajını 
tevdi etmiştir. 

Bu mesajın muhteviyatı hakkında bir 
çok faraziyeler yürütüli.iyor. V~ington 
ıesmi mahfillerinden mnlumat istiyen 
\eya B . Sumner Velsi takip eden gaze
tecilere bu hususta taın bir ihtirazla 
mukabele dilmiştir. 

Bazılarının zannınca mesaj sadece B. 
Sumner Velsi takdim için ya7.ılmış bir 
nezaket mektubundan ibarettir. Diğer
lerine göre ise şimdiki beynelmilel va
ziyet hakkında Amerikan görüşünü kı
sa, fakat sarih bir şekilde izah etmek
tedir ve muhasamat nihayet bulunca, 
muhasımlarla bitaraflann iş birliği esası 
dahilinde tahakkukuna çalışılacak bir 
DlAnm ..aıdan1n da "'" 

Yeniden batırılan gemiler 
- * 

Son bir hafta içinde Almanlar 
ancak yedi gemi batırabildiler 

Londra, 27 (Ö.R) - Şubatın 27 sin
de nihayet bulan haftada Almanlar 17 
bin 500 tonilatoluk dört İngiliz ve Fran
uz ve 9000 toniüıtoluk üç bitaraf vapur 
Latınnışlardır. Bu mikdar, harbin bida
l'Ctinden beri haftalık vasati uıyiatm 
en az olan haftasının yansından biraz 
fazladır. 

l!>17 senesinde Almanların nisan ayın
ddti haftalık batırma mikdarının ise 
dokuzda biridir. Bir çok İngiliz gazete
lnc batırılan gemilere dair olarak bah
riye nezaretinin tebliğlerinde vaziyetin 
yalnız bir cepheden mütalfuısını tenkit 
ırtmektedirler. 

Çemberlnyn, Büyük Britanya liman
larına yekunu 50 milyon tona baliğ olan 
t;eıni girdiğini söy }emiştir. 

L<mdra, 27 (Ö.R) - Oriznna adlı bir 
Alman vapuru Norveçin şimal sahilin
de karaya oturnrnk batmıştır. İspanya
da mevkuf bulunan bn vapur Büyük 
Britanya nblokasındnn kaçmağa teşeb
büs etmişti. Vehabe adında beş bin ton
luk diğer bir Alman vapuru da abloka
dan kaçmak isterken yakalanmış ve İn
giliz limanlarından birine götürülmüş
tür. 

Amsterdam, 27 (A.A) - 250 ton hac
mindeki motörlü İda vapuru 26 şubat 
tarihinde öğleden sonra İngilterenin 
garp sahilinde Sain David açıklarında 
batmıştır. Mürettebatı kurtarılmıştır .. 
Kazanın sebebi henüz malum değildir .. 

Mndrid, 27 (Ö.R) - Geçenlerde ba
tan Bandera adlı İspanyol vapurunun 
bir Alman tahtelbahiri tarafından tor
pillendiği teeyyüt etmlştir. 

Santos Adlı bir İspanyol vapuru da 
şimal denizinde batırılmıştır. 

Mütemadiyen gemi yapan lngiliz destgahlannclan Sutayton bahriye te~ 
Roma, 27 (Ö.R) - Fransız amirallığı kalanmış ve İngiliz limanına sev ~ 

19 şubaka kdar ticaret vapuru zayiatı- miştir. Bu gemi, harbin iptidasında bi
nın şöyle olduğunu bildiriyor : 1065129 go limanına ilticn eden vapurlardan 
tonluk 312 vapur batmıştır. Bunların rl idi. Diğerleri Morca ve Boston va~ 
66120 tonluk 14 ü Fran.c;ız, 590419 ton- tarı olup İngiliz ablokasını yarmala~dll 
luk 157 si İngiliz ve ccman 408590 ton- şebbüs ederken yakalanmıştır... ır--
luk 141 i bitaraftır. Abeba vapuru ise Norveç sahilinde 

Roma, 27 (Ö.R) - İngiliz aınirallığı raya oturarak btmıştır. 
4996 tonluk Lofmcdi vapurunun şimal Bitaraf limanlara iltica ettikten:;. 
denizinde torpillenerek batırıldığını ve re. Almanyaya dönmeğe teşebb~s "' 
torpili atan tahtelbahlrin de bir İngiliz Alman vapurlardan 'l.7 si zaptedılınif br 
harp gemisi tarafından batırıldığını bil- 28 1.l de kendi tayfaları tarafından .,o 
dirmiştir. lırılmıştır. Alman ticaret fil()IUll~ 

Londra, 27 (Ö.R) - Vehabe isminde umumi zayiatı 250 bin tonu :müted 
4500 tonluk bir Alman vapuru daha ya- dir. -----

Fin mukavemeti Sovyetleri şaşırttı -· Kızıl tayyareler her tarafa ölüm ve 
dehşet saçmağa hazırlanıyorlar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
zamanlarda fasılasız tayyare bombardı
manı altında tutuluyordu. Fakat ne bu 
bombardımanlar, ne de Sovyetlerin sav
letleri bu mevkii düştiremezdi. Ancak 
Finlerin karada garp kısmına doğru 
ricatleri neticesi olarak bu deniz kale
si sevkulceyş ehemmiyetini kaybetmiş
tir. 

Finler bu mevkileri muhafaza etseler
di, Kareli berzahındaki yeni mevzile
riyle bataryalar arasında rabıtayı güç
lükle muhafaza edebilirlerdi. Zira bun
ların yalnız buz kütleleri vardır. Bu şe
rait dahilinde Fin kumandanlığı kaleyi 
feda etmeği tercih etmiştir. 

Stokholm 27 (Ö.R) - Gazetelerin 
Finlnndiya muhabirlerinden aldıkları 
haberlere göre Finlerin Viborg mınta
kasında gösterdikleri muzaffernne mu
kavemete rağmen vaziyet çok ciddidir. 
Kızıllar mühim tahşidat yapmışlardır. 
Finler de büyük takviye kuvvetleri gön
dermişlerdir. Kuvmodaki 54 Uncü ve 
44 iincil Sovyet fırkalarının kat'i olarak 
geri ile irtibatlarının kesildiği öğrenil
miştir. 

Helsinki 27 (Ö.R) - Fin tebliği Koi
visto ismini tnşıyan adanın tahliye edil
diğini, düşmanın Kareli berzahındaki 
taarruzlarının ağır zayiatla püskürtül
diiğünü, Kuvmoda düşmanın bir istinat 
nokta~ının zaptedildiğinl bildirmektedir. 

Moskova 27 (A.A) - Leningrad er
kanıharbiycsinin 26 Şubat tarihli teb
liği: 

Kareli berzahında Sovyet kıtaları ls
tihkfunlıırm tahribine devam etmişler
dir. Düşman mukabil taarruza geçmeğe 
teşebbüs etmişse de ağır zayiatla tard
edilm~tir. Bu muknbil taamızlann bi
rinde düşmanın beş tankı tahrip olun
muş, bunlardan üçü Sovyet kıtalan ta
rahndan zaptcdilm~tir. 

Alınan mütemmim :malômata göre, 
24 Şubattaki tebliğde zikredilen gana
imden başka Sovyet kıtaları Koivisto 
adasında 15 i beton topçu istihkAmı ol
mak iiz.ere 25 istihkam, 2 kale kazematı, 
4 silah ve yiyecek deposu, 10.000 obtis 
ve milyondan fa1Ja mermi zaptetmişler
dir. 

Cephenin diğer mıntakalarında kayde 
değer bir hfidise olmamıştır. 

Sovyct hava kuvvetleri düşman kıta
lanm ve askeri hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. 

Hava muharebeleri esnasında 19 düş
man tayyaresi dii§iirUlmüştür. 

Roma 27 (ö.R) - Italyan gazetclcri
Finlandiyadaki harp :muhabirleri 

--*-w-----------
Kareli berzahında Finlandiyalılar Sov- !arının Finler tarafından hıra~ 

yet çevirme hareketini akim bırakmış- Sovyetlerin Kareli berzahında Uen eıtt"_ 
!ardır. Bitaraf m\.!.Şahitlerin kanaatine reketini müteakip bu üç adanın ehıterl 
göre Finler silah ve mühimmat noksanı :miyctini kaybetm~ olmasından. . tr 
duymazlar ve sevkiyat büyük bir sürat- gelmiştir. Diğer bir sebep te de~ta)'l 
le devam ederse muzafferane mukave- mamiyle donmuş olmasından . ~ 
metlerine devam edeceklerdir. bahri bir müdafaa yerine Finlerı.n dıt• 

Helsinki 27 (A.A) - 26 Şubat akşa- harekatı karşısında kalmış olmala;ıdl' 
mı Helsinkide iki kerre tehlike işareti Fakat berzahta vaziyet oldukça ~ 
verilmiştir. Alarm ilkinde yarım saat, ve hiç endişe uyandırmamaktadır. -
ikincisinde üç çeyrek saat sürmüştür. )erin yeni müdafaa hattı tamamiyle bJt-' 

26 Şubat günü Sovyet hava kuvvet- kim edilmiştir ve birinci müdafaa 00ıııa 
lcri gerek memleket dahilinde gerekse tından hiç geri kalnıamaktadır .. sdJft' 
harekat sahasında büyük bir faaliyet arkasında da en az daha üç ınU 
göstermişlerdir. Memleket dahilinde hattı mevcuttur. pe., 
Kuvola, Lahti, Khango, Riihinali ve da- Roma 27 (Ö.R) - Finlandiyad~ 
ha bazı ınnhaller bombardıman edilmiş- samoda harbın iptidasındanberi. li1 oJ
tir. Ahaliden bir kişi ölmüş ve bir çok len hava muharebelerinin en bUyü 
kimseler yaralanmıştır. muştur. . .. ~ 

Kareli berzahının şark mıntakasındn Paris 27 (Ö.R) _ Fin teblığı. ~ 
gtin nisbi bir sükönet içinde geçmiştir. berzahının garbında düşman ~ 
Sovyetler 1.annedildiğine göre son gün- koyunun şark ve cenubunda.ki a~, 
)erdeki çetin muharebelerden sonra bir karşı taarnızlanna devam etme ~ 
az istirahat etmek ihtiyacını his.c;etmiş- Sovyct kıtaları ağır zayiata uğraın iJtl
lerdir. dır. Finler bir çok piyade silah!~~· 

Viiburi'ye gitmiş olan Havas ajansı- nam etmiş, 8 tank tnlırip et.ınıŞ~ 
nın muhabiri, ~ehrin büyük çapta top- Muharebeler devam ediyor. Be t tr 
larm ateşi altında bulunduğunu ve Sov- şarkında Finler şiddetli bir SovY:,e1'f' 
yN ordu.c;unun şehre 15-20 kilometrelik arruzunu pfu;kürterek düşmanı ~r V. 
bir m~s.ıfcye kadar geldiğini haber ver- mevkilerine kadar defrtm.işlerd\~~ 
mcktedir. doga gölünün şimali şarkisınde ş ;tlcl 

Londra 27 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri- topçu faaliyeti , üç Sovyet ta?gı 
nin Finlandiyadaki harp muhabirleri zırhlı otomobili tahrip edilmiştir·~ 
bildiriyor: Kumoda düşmanın bir istinSt sııb''!! 

Koivistoyu tahliye eden Finler daha ve 3 top tahrip edilmiştir. 2 taJlll~ 
uzun müddet burada mukavemet ede- zaptedilen düşman istinat nok

2 
~ 

bilirlerdi. Fakat Finlandiya kumandnn- ele geçen ganimet sayılmıştır: diJt" 
lığı müdafileri son nefere kadar burada 5 mitralyöz, 20 otomatik tüfcnk ve 
öldürtmektense daha muvafık yerlere piyade sillihları bu aradadır. ~ 
yerlcştirmeği tercih etmiştir. Filhakika P etsamo t~tikametinde: D~ ~ 
Koivistonun ziyaı rnilhimdir. Fakat tün gün hücum etmiştir. Finler ~1şıerdl'' 
Londra askeri mahfillerinin kanaatine hatlarını cenuba doğru çekını 
göre Finler yeni mevzilerde yerleşmiş Iki tank tahrip edilmiştir. . tJlf"! 
bulunmaları hasebiyle bundan sonra Havada: Fin hava kuvvctJerıu.sJerl .. 
Koivistodan yapılacak cenah ateşinin uçuşları yapmışlar, Sovyet hava e de~ 
tesiri olmıyacaktır. Finler Viborgun ni ve cephe arkasındaki malz~r fiıt 
altı mil ilerisindeki mevkilerini muan- larmı bombardıman et.nıişlc ~l bJ!"" 
nidane muhafaza ediyorlar. tayyareleri memleket dahilinde ,affa~ 

Kızıllar da R mil mesafeden bu şehri kAtta düşman tayyareleriyle rntı\ _J 

a~ır menzilli toplarla fasılasız bombar- yetle harp etmişlerdir. . . c çolt r .. 
dıman etmekte devam ediyorlar. Şehir Sovyetlerin hava laalıyctı. ~ de ~ 
harabeye dönmüştür. detli olmuştur. Memleket ıçıntcşelt~ 

Kareli ben.alımdaki ağır Sovyet taz- mevkiler büyük düşman ha\'B dil~ ;.. 
yikine rağmen Finler ikinci müdafaa leri tarafından bombardımn?. : 11 ~ ...... 
hattını muhafaza etmektedirler. Şimal- Tahkik edilmiş maHimata go~Jğet pj .. 

de, Petsamonun 20 mil cenubunda kan- yPt tayynresi dUşüriilmüşl~Urne~ 
lı muharebeler birdenbire şiddetlenmis- nün sukutu h<'nüz teyid d'~·aO-~ 
tir. Sovyet tayyareleri cenubi Finlandi- Londra 27 (Ö.R) - Finlan 1~ ..... 
yada yine bir çok kasabaları bombardı- sa.:mo cephesinde şiddetl~ ~\il 

etmişlerdir. Yalnız üç kişi lSlmtiş- olmuştur. Finler bu şeh~~-'
cenubu garblslndeki ~ 


