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LH TEŞEBBUSU s 
biğer taraftan da Alman taarruzundan bahsolunuyor 

Srılhü, Ruzvelt ile Musso
lini teklif edecekler 

Zannedildiğine göre, Amerika Hariciye müsteşarına 
~lmanyanın su.h şartları hakkında Romada 

t Italya ricali tarafındaıı tafsilat verilecektir 
ondr ~ ........ - :: tazeı . a, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf ~ r -...., 

-e•ı ~. !)· , Qzıyor: 
IJlloın 'k l'areı . aıı mahfillerde Alman tay-
erıtıin . . . . 

teıııı·· . In1?ılız tıcaret ve balıkçı 
ıel'ın 

liaı·ıı e taarruz etmemelerinin 
ZırJ.-. cq l.'°intlc gen is hir taarnız ha-

·~~ .. 
~nıııeı 'aıııltlığuıa tlelalet ettiği söy -

<tedir A. . 
t Yni tn· hf'll , a gör ~ ı er~e hasıl olan kanaa -
t inde .e'. Almanlar Sumner Vels üze -
le tııu 1Yı ,bir tesir bırakmak maksadiy
l'aretill'ıa.leyhin Paris ve Londrayı zi
n~rin e•nasınd~ ingiltere ve Fransa 
dırıa/ hava akınları yapmamakta -

ı·,~:nnedildiğine göre italya hükumeti 
taı 111,;lnıaıı sulh şartları hakkın~~ 
1-rar \erecektir. Almam·anın ıkı 
llıa110 arasında rnfizakerelerin başla -
b1ııe ha tavassutta bulunmasını ka - • . 

.. 
• 

bin Y ~zır olduğu söylenmektedir. Har- Bay ~io.f ila Bay ""''""'rt 
!atar1~~ılınasının yalnız müttefikler mevcud:yetine bir misal teşkil ettiği- alan mehafilde söylendiğine ~. sulh 
dırrııa11 ia~ arzu :dildiğine Velsi inan- ne Velsi ikna için bir delil olarak ileri teşebbüsü, Amerika cumhurreisi Ruz
ler arre~·~ Berlın. ve Romada gayret- sürülmektedir. velt ile ita!ya ba~vekili Mussolini la-

F'in. Rı tnektedır. Paris, 16 (Rad,·o) - İyi malumat raflarından müsterckeıı yapılacaktır. 
ta~eti us sulhu Avrupa harbinin si- ' 
~ ınani olmak imkanlarının ,-oo 

Sefir Kenedi Şimal Devletleri 
Lo itimadı selbetti 

l.ond~:ra, ~~ <Rady~) -Amerikanı.n Arasında akdı mutasavver tedafüi . 

Tebliğ 
Takas primi indirildi 

Ankarn, 26 (Telefonla) - Tica 
ret Vekiiletinden şu teblilr verilmi 
tir: 

İngiltere ile son tediye anlaşma 
sında, hususi takas yolile yapılan ih
racat mukabilinde ·ithalat nisbeti % 
de altmıştan yilzde seksene indirildi 
ğinden; yüzde yetmiş olan takas pri
mi de yüzde elli altıya tenzil edil 
miştir. 

Hükumetimiz 
Almanlarla gayrimuay
yen müddetli bir tica
ret anlaşması yapıqor 

!stanbul, 16 (Telefonla) - Alman
larla Ankarada başlıyan ticari mllza
kereler nihai safhaya girmiştir. Al -
manya ile aktolunacak ticaret anlaş -

HAYAL RDA 
lngiliz tayyaresi Polonya Üzerinde 

bir Alman tayyaresini yaraladı 

.. 

ması, gayri muayyen müddetli olacak- lngiliz tayyareleri 
tır. Almanl~r. memleketimizden yir- .. Loa•ra, 16 (Radyo) - Son yirmi Dün gece, Prağda bayram yapan 
mi iki milyon liralık mal alacaklardır. dort saat zarfında Almanya üzerin - naziler, !ngiliz tayyarelerinin uçuş

B. Millet Meclisi 
de derin keşif uçuşları yapan !ngi - !arı üzerine şehrin elektriklerini sön· 
!iz. tayy~releri, Polonyaya kadar git- dürmüşler, radyo neşriyatını kesmiş
mışlerdır. Polonya üzerinde biıi Al- I d' 

d·- ! er ır. 

Y 1 
man Ve ıgeri ngiliz olmak üzere i- .. 

arın açı ıyor ki bombardıman tayyaresi harbe·tu- Bohemya ve Moravya halkı, İngılız 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Büyük tuşmuş, sakatlanan Alman tayyaresi tayyarelerinin geldiğinc!A!n haberdar 

Millet Meclisi, önümüzdeki pazartesi kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. olunca sevinç ve heyecan duymuştur. 

günü açılacaktır. Bu münasebetle bu - ---•••-•••••---------------' rada bulunan mebusların hepsi yarın 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Kral Karo/ 
Demir muhafızlardan 
800 mahfi.mu af etti 

ASKERLiK iSLERİ 
3.11-331 Doğumlular 

Yoklamaya Çağrılıyor 
Yerli ve Yabancılar Davetlidirler 

lZMlR ASKERLIF ŞUBESiNDEN : 
Her sene yapıldığı gibi bu sene de İzmir nufusunda mukayyed 

yerli 'rııtın yoklamaları tarihleri aşağıda yazılı günlerde yapılacaktır. 
Bu doğumlu eratın gösterilen günterde şubeye müracaatları ilan olunur. 

19 Mart 940 Salı ) 
20 l\Iart 940 Çarşamba ) 
21 l\Iart 940 Perşembe ) 
25 Jlfart 940 Pazartesi 

311, 312, 313 
Doğumlu erler 
314 Q!duau sefırı Kenedı, Ruzvelte vermış 

~ 'lıl ~aııorlarda, müttefiklerin de- "tt"fak h J kJ Kral Karo! - Devamı 4 üncü sahifede -

'ltit in u asını aykırı bir şekilde tavsif ı 1 azıt ı arı Bükreş, lG (A.A.) - Romanya baş-f f•------------------------•1 
lııag1 ı:en ve Amerikanın bitaraf kal- Oslo, 16 (Radyo) - Norveç par- Norveç, Finlandiya arasında teda - ,·eklllet dairesinden verilen bir tebliğde 
clıı llıü~uınunu di~a~a şayan ~ir.tarz- lamento.su _rei~i Hanbro, İsveç - N.or- füi ittifak akdi teşebbüsl.e~i ilerlemiş- tasrih edildiğine göre, eski demir mu
~liltrtıııet~aa e!ledığınden, ıngıli!ere veç - Fınl~n.dı~·~ n'.·asın~a akdedıle- tı'." İlk. konfe'.·ansın tarı hı yakında hafızlardan mürekkep bir heyet tara
ltı~ttr 1 ııezdındeki itimadı selp et- cek tedııfuı ıltıtak ıle alakalı olarak ılan edıleceklır. Toplantının Osloda fından dün sabah başvekiilete tevdi e
l1lııı6 '. Bu Yüzden bu sefirin deii;işti- Slokholma gitmi~tir. Bu seyahat re•- yapılması muhtemeldir. dilen beyannamede kral Karolun yeni 

Sı lllUkarı~rdil'. mi olmayıp, ittifak hakkında mallı - Aftap Blav gazetesine beyanatta ve daha kuvvetli bir Romanyanın mü-,6 - -=ıı mat elde etmeye matuftur. bulunan Fin hariciye nazırı Taner: essisi olacağına kani bulunan demir 
J\1ı f h "fl • Stokholm, 16 (Radyo) - İsveç • -Devamı 3 ncü ıahifede - muhafızlar hareketinin eski şeflerin-

Qr şe l erı - c!A!n üç yüz kişinin tamamiyle kralın 
fs 1'ören/e anıldı R J emrine. amade bulundukları bildiri! -

lııı tal\lı111 1 us - aoon mektedır. ı._luıı iş '. 6 (Telefonla) - istan- Diln akşam ecnebi matbuat milmes-
'1(a! a1i ll'alıne. t.esadüf eden 16 mart sillerlne beyanatta bulunan propagan-
llııı nu şehıtl · E t.e b .... k tö-\ e anılın · en yup • uyu da nazırı, demir muhafızların yeni si 
~ llıUn ış, nutuklar irad edilmiş ve Japonya Harı"cı"ye Nazırı Moskova yasi rejime iltihaldannın Romanya-

lıııttır. 11.Sebetle bir ıreçit resmi yapıl• t nın harici siyasetinde bir değişiklik 
A. nezdinde protestoda bulundu husule getlrmiyeceğini söylemiştir. 

<\ı\'k lllasyada zelzele Şimdiki halde demir muhafııı:lar dev 
at a.:ra, 16 (Telefonla) _Bugün Jet hiıı:metinde kullanılmıyacaklar, hat-

'l'tt!~BO da Amasyada şiddetli bir -Devaını 3 ncU ahifede -
•.. olınu•tur -=-1.;ı::'• do§- • • 

.,.._•ıiııe:u .köytınde de ayni saatte 
'•nJı1t Şıddetll zelzeleden bir 

Yıkılmıştır. 

1ııni l"l . . r ı erın yenı 
ıııı.ı tayyareleri 

•lınrııışr halkının Uıberruu ile satın 
~~ olan 22 tayyareden başka 

Ol>.. S&t\n J • vına a ınan 5 tayyarenın ad 
~'llı~~~1'.!ıimi Nisan ortalannda 

., 3 Dağlarda 
gün, 3 gece 
Bir yavrucuğun 
başına neler 

gelmiş 
Menemenin Hatundere köyünde 

Daladiye kabinesi 
Bazı tadilatla Salı günü parlamen

toda isbatı vücut. edecek 

:ıt r. 
cı.. -~ras· 
Q~ll'al:ıııden sonra (İkiçeşmelik 

1ilt) adi Aisa•cak, örnelıköy, w 

Japon kıtaatı heyecanlı ve hayrete şayan bir vaka Fransız baıvekili Bay Daladiye 

'll!Ierıe ~nnı taşıyW!ak olan bu tay
lttır. u semtler halkı uçurula -

Tokyo, lG (Radyo) - Sovyetlerin japonya ha~iciye nazırı Arita, bu- olmuştur. Bundan altı, yedi glln ev - Londra, lô (Radyo) - Burada rakacak, yalnız başYekaletle millt mO· 
Monohanda japon hudud müfrezeleri- .. S ti b' 1. - . r· . t . 1 ve! köyde bir düğün olmuş, karga - ,;öylendiğien göre, Fransız başvekili dafaa Yekaleti uhdesinde kalacaktır. • . gun ovye er ıı· ıgı se ırı vası asıy e , . . . . • . .. 
ne taarruz ettikle~i \'e ıapon a•kerle- . . şalık ve kalabalık esnasında Koca B. DP .. adıye kabınesınde bazı tadılat Daladıye, beş, altı nazırdan murekkep 
rinden iki kişiye ateş ederek bunları Moskova nezdınde şıddetle protestoda Alinin beş yaşındaki kızı ortadan yP.pacakhr. bir harp kabinesi kurmak i<temekte • ------------1 öldllrdllkleri tahakkuk etmiştir. bulunmuştur. -Devamı 2 inci ıahifede- Daladiye, hariciye nezaretini bı - - Devamı G inci u.hifnde 7 



SAHrFE (2) 

Fokrr'©ı 

Uza/, Politikası, yakın politikası 
BAHRi SAVCI 

Devle t manevi şahsiyetinin, beynelmilel hayat münııaebetlerini tan
zimde, kendisine bir politika çizmesi lazımdır. Bu politika tarihi bir 
aeyrin , hal İcaplarının ve iatikbal endişeleri ile zaruretlerinin ilcaların
dan mülhem olarak tayin edilir. Daha batka bir ifade ile söylemek la -
zımrelirse cienebilir ki, «Devlet ann'atııının en ince noldaa1; mnzi , hal 
ve istikbalin, yaşayış nizamına girdiği ve girec'!f'i zaruretlerin bir mu -
haualası olan en uygun politikeyı sezmek v"- bunu gerçekleştirmektir. 

Bu polit ik a; onun maddi menfaatlerinin icabını, beynelmilel bir düzen 
9uunı icinde tahakkuk ettirecek bir keyfiyet kalitesine malik olmalıdır. 

Fak at milletler arası hayat realitesine bakalım. Burada görüyoruz ki, 
devletler, bütün enditelerini, iki mesafe planının sahasında toplıyorlar 
ve politikalarını da bu mesafelerin enpoze ettiği bir karckterde meyda
na ge tiriyorlar: Uzak endişelerin meydana getirdiği ınha, yakın en -
difelerin meydana getirdiği anha .. 

Filhak ika, devlet adamları her şeyden önce kendj milli hayatlarının 
düzenini bozmak istidadında olan en yakın endişelerle mu11tarip olmak
tadır. Böyle olunca, enerjilerinin en taze hamlelerini bu yakın endişele
rin ortadan kaldırılması için kullanıyorlar. Böyle olunca da, bu yakın 
enditele r in kend ilerine çizdiği dar saha içinde mahbua kalıyor ve uzak 
endifeler karımndaki hareket imkanlarını hemen hemen kaybediyor • 
)ar .• 

Hayır! ... Devletlerden; milli bayatlannın ve beynelmilel h ayat ni
zamının iıtediii politika, böyle kıaa bir mesafenin görUı kıaırlıi ı için
de bunalıp kalan yarı kör bir politika deiild ir . 

BUtün devletler, ama bütUn devletler bir yakın zaman politika11 
sütmekten kurtulaalar, politik nizamın stotik ahengi daha kolaylıkla 
kurulacaktır. ÇUnkU : Bir kere ; bütUn uzak ihtimaller ve inkiıallar bu 
suretle, daha aakin bir düıüncenin berrak adeaesinde daha güzel gö -
zükecektir. Binaenaleyh tehlikelerin sikle t merkezleri, gUnlük heaap • 
ların verdiii neticelerle tayin e dilmek ten kur tulup, d ah a salim ve ha· 
kiki bir riyaziye ile heaaplanaca.ktır. Ona göre de dah kökten ve de
rinden aelen tedbir fUUru ile, önleme imkanları hazırlanacaktır. Son
ra· uzak endiıeleri bertaraf e tme ıayeai ile harek etlenen bir politi • , . 
ka, tabii bir netice olarak sUnlük ve yakın derdlerin hal çarelerıni de 

beraherinde aetirmiı olacaktır. 
Bunun aksini ya pmak, yani sadece yakın zamanların gündelik endi

ıelerin tatmini için faaliye t a öateren bir politika, bir cidarei maslahat» 
aiyaaetinden iler i g idemez. 

Politikada uidarei maslaha t» kendi kefenini d ikmek, kendi kuyusunu 
kazmaktan baıka birfey değildir. 

Bu düıünceleri miııaller aahaaına nakledeyim: Bugün bazı devletler, 
.. dece bugünlük k ürkünü ıılatmamak için çırpınmaktadır. Evet, bugün 
o kürk ıslanmaz. Fakat yarın tamamiyle elden ıider. 

TGrk politikaıının busün manevi deferi ve maddi sailamlıiı, uzak 
endlfelerin hallini derpif eden bir aörüıle hareket e tmesindedir. Bu ıa
yedecHr ki Türkiye, hem yakın endifeli inkitafları karıılatnıf ve hem 
de uak J;elllan bertaraf etmek imkanlarını bulmuıtur. 

(ANADOLU) 

ugünkü Maç 

t 7 MART 1940 PAZAR 
1 --

(~ADY O] 
a u;{llnı<li program 

Gümrükte 
12,SO program, ve memleket ı:ı.aat yrı, 
12,35 Ajnııs ve meteoroloji haberleri, 
12,50 1\1 tlzik: Ankaı-a ı·adyôflu 'küıne 

Tekaüde sevkedilenler ses ve az he) eti idare eden: Mesud 
. l Cemil rn.~~o. 14,aO )Iüzik: kü9ük or-

ve tayın er kestra (Şef Necip Aşkııı) 1 - }franZ 

Aydın Şampı•yODU, lzmı•f şam· pı•yODU Şehrimiz gümrük başmüdür muavi- Lehar: Libellentnnz operetinden pot -
ni B. Azmi Öznrns ve ihracat gümrüğü puri, 2 - T chaikov ky: Kanzouetta 

ı·ıe b gu·· n Al sancak· sahasında müdilrü B. Şerif Le\•ent otuz yıllık (keman için konçertodan) 3 - jose 
memuriyet müddetlerini· doldurmuş Padouk: Macar melodisi, 4 - KOnigs-

ırarşı}aşacak olduklarından lekaüde sevk edilmiş- hofor: Tirol entermezosu, 5 - Geor-
·" !erdir. ge.s Bizet: inci avcıları, 6 - jAc Grft: 

İzmir şampiyonu Üçok kulilbümü _ üç defa karşılaşmış olması. keza bun Kadroda mevcud nltmış lira asli Marş. 18.00 program ve memleket saat 
zün davetine icabet eden Aydın dan bir hafta evvel Aydında karşı laş- man lı başmildilr muavinliği tasarruf ayrı. 18.05 Müzik: radyo caz orkestrıı
şampiyonu Aydın spor takımı dün ak mış olan bu iki rakip, mukabil birer maksndb le luğvedilmiş, 60 lira asli sı, 18,30 çocuk saati, 18,55 serbest sa
~nm şehrimize gelmiş, Al uncak is - golle berabere kalmasıdır. maaşlı ihracat müdürlilğil kadrosu da at. 19,10 memleket saat ayarı Aja~s 
tasyonunda sporcularımız tarafından Şu hale göre, bugün Alısnncak sa - 45 lirn maaşa indirilmiştir. İhracat ve meteoroloji haberleri, 19130 mtızıle 
knrşılnnmışttr. has111da iki rakip şnmpiyon arasında gUmrUğü madarlüğilııe umum mUdür- hÇalanlar Ruşen Kam, Vecihe, Reşnd 

.'.1isafir tııkım bu giln öğleden son- yapılacak olan bu müsabaka futbol ilik şube :ımirleriııden B. Fehmi tayin Erer, izzettin ÖkLe, 1 - Okuyan Nec: 
ra Alsancak sahasıııda lzmir şampi- noktai ıınzannclan her iki rakip içb edilmiştir. mi Riza Alıısknn 1 - Hiiseyni peşre'•1 

~·onu Oçok takımı ile bir maç yapa - ayni ehemmiyeti haizdir. Haber nkhğımıza göre gümrük me- 2 - Suphi Ziya - Hfü:eyni şnrkı (Fer-
caktır. murlnrı arasında 30 senelik hizmet yad ediyor bir gül için) 3 - Rnhrtıl 

Tam saat 16 de iki takım arasında Binaenaleyh, şimdiye kndar cere - müddetini doldurmuş olanlar da kanun bey • Hüseyni şarkı: (Kimin mecbur~ 
df..;reyan edecek olan bu milsabakn , yan eden müsabakalardan alınacak dniresinde tekaüd edileceklerdir. hUsnil anısın) 4 - Ali Ef. - Hilseynı 
futbol bakımı noktni nazarından , neticeler, gözcinilne getirildiği tak - İzmir gümrükleri kimyagerliğine şarkı: (Nice bir hasretinle) 6 - Jttl· 
her ikj takım için ayni derecede e - dirde. bugün ayni takımlar arasında 60 lira asli maaşla üniversite mezun- seyni türkü: (Zeynep nereden gelf -
hemmiyetlidir. cereyan edecek karşılaşmanın seyir- larından Bn. Memduhe tayin olunmuş- yor) 6 - Hilseyni tUrkU: (Mecnunııfll 

Sebebi: cileri tatmin edecek kadar alakalı tur. Leylamı gördüm) 2 _ Okuyan Semş· 
Bu iki komşu bölge şampiyonlnrı- ve heyecanlı olacağı kanaatini uyan- aooaa hat Özdenses ı _ Şemseddin ZiY~ 

nın, son iki sene zarfında Aydında dırmaktadır. lrkdaşlarımızın evlilik kilrclili H. şark ı (Güvenme hüsnone) -------=0()::::2: . . 2 - Raif bey H. şarkı (rengi ruhsa· 

Hırsızlıg" ı işliyen polis Halkevinde amatörler vazıyetlerı sorulacak rına) 3 - Refik Fer an - lıiuhaYYer 
• • • Seyahat vizesiyle yabancı memle - şarkı (Her giizel bağından) 4 - :Mu~-

imtihanına da girmiş resım sergısı kctlerden gelerek vatandaşlığımıza a- tafn çnvuş • nikriz ~arkı (elmas senın 
Halimnğa çarşısında 48 numarada Amatör ressnmlar tarafından ha _ lınmalarını istiyen Türk ırkına men- yüziln gören) 21.15 konuşma (tarihte~ 

sise tüccarı B. l\Iuznffer Kemnhlıoğlu 1 .. dil H lk ,· d II Ik sup kimselerden bazılarmın kendileri- sahifeler) 20,30 l\Hlzik: fasıl heret~, 
~ ~ zır anan eı gı, n a e' ın e, a . bek"' t d·kı . b ~-·ld pı· 
zabıtaya müracaatla dükkanında 20 . . . nı ar gös er ı erı ve u şe.t\ı e 21.15 Müzik oda müziği - Brahms: 

evJ ıdare hevetı aza ından Kız mual- • t d 1 ~ • k ı · t ı . .. l }te-lira kıymetinde alpaka çatal, ıkaşık ve . . · .. . . 'a an aş ıga gırme munme esme e- yanolu Kuartet (sol mınor) Ccmn 
bıçak çalındığım şikayet etmiştir. Ya- hm mektebı milduril Ba~· Rnhmı Bala- vessUl ettikleri anlaşılmıştır. şid (piyano) Orhan Borar (keman>• 
pılan tnhkikattn bunları ayni mağaza- banın kısa ve genç ressamların istidat- Dnhiliy Vekaletinden \'İlnyete ge-

1 
Zeld Berküren (violn) Enver l{nkıcı 

da çalışan Cemil oğlu Faruk Bayma- h1rını tebaı·Uz ettiren bir nutku ile a- len bir emirde bu şekilde kendilerinin (violonscl). 21,55 Müzik Melodiler 
nm çaldığı ve sattığı anlaşılmıştır. çılmıştır. Mera imde, res amlıı.r, mek- lıekf:r oldu !arını söyliyerek '\atan- (Pi.) 22,15 memleket snat ayarı, Ajatl

9 

Eşya bulunmuş, sahibine iade edil- tepliler ,.e halk bulunmuştur. Kurdclfı daşhğı~ıza gi.rmek i t.iyen kimselel'in haberfori, ziraat, egham - tnhv~~~ 
miş Faruk ta mnhkeme\•e sek olun- . . 1.1 . e\'velemırde vızc veren konsolosluktan kambh·o _nukut bor nsı (fiyat), 2~· 

• · kesıldıkten sonra davet ı er salonn gır- b k" , .1. ld ki . b. • . .. . aı· 
muştur. Faruk Bayman, bundan iki . . .. .. . e ur ve~ a e'oi 1 0 u aı ının te ıt e- Ajans spor servısi, 22,40 1\iuzık: c 

• v• • • • mış VC eserlerı gormuşlerdır. d·lmes· \'e v·ekr•Jete go··nder·J cek k' ..,,g-giln evvel polıs meslegıne gırmek ıçın ı ı .. e cvra- band (Pi.) 23,25/ 23,30 yarın ı P1
" 

polis stajyerlerine mahsus imtihana . Tablolar. arasın<l~, istikb~lleri itiba- ka bu cihetin yazılması bildirilmiştir. ram ve knpanış. 
da g.irmişti. Adli kısım reisi B. Sırrı rıyle. çok büyük ilmıtler vaıt eden kıy- -=* =-· *lır: 
Erkan kendisini orada görmüş ve im- metlı ve alA~al~ e~rler ~ardır: Halkı- Bayındırda Zabıtada 

------.co:ıoıo------- tihandan çıkararak suçunu tesbit et- n:ızı, sergiyı iörmelerinı tavsıye ede-

MaJkom Dağlarda 3 gün miştir. rız. Yeni eserlere hazırlık Kama ta§ıyormuıı: 

Ma.lcdona.ld 
o*o- * Bavındırda veni inşa edilen Türk Alsancttta Voroşilof bulvaı1nd ll 

3 F h l k H ı k l•k . '" ı t.. d (i"C• gece · Uö.(a azu ı avncı ı ve g n~ ı lınva urumu binasının açılma öreni Nuri oğlu asap Kazım Er emin "' 

- Ba§tarafı ı inci aa.Mfede _ Fuar münasebetiyle devlet demir - Türkkuşunn ve hava gedikli yuva- cuma günil saat on dörtte vali Bay rinde biı· bıçak buluıımuş, zabıta~ 
Tanıgare ile Parise vardı kavbdlmuştur K"' • h Ik J· d l yolları idaresi, 45 gilnlilk halk ticaret sına aza ve talebe kaydına Türk hava Etem Aykutun önünde yapılacaktır. alım~ışt:r. 

-::T. ,J • 
0~ a ı, ,a ın 1 b ·ı tl · ü · d il d -o · b t• Ayni gün Bavın dır bük· t k - Dukkana taarruz· 

Par.is, 16 (Radyo) 1n~iltere erkekli, yanuyu aramak için eb·afa • e erı. ~ zerın en _r z e o nıs ~ ı.n- kurumunda devam edilmektedir. :Mü- • :k rk ~.be . b. 1 ume ~nag~ Gaziler caddesinde Ahmed oğld 
mus .... - lek.ct n..,zırı ~Ialkom 'l\1akdo - Ve civardak- bü'-·ük o m d ı de tenzılıı.t yapmagı kabul etmıştır. racaat eden gençler çoktur. Derhal sıh- '>e as er ı ,.u sı ına arının eme l k l\I tr.ft. 
~" a. .. ,., ~' ı ,J r ana aımış, 1 . . . . .•. . . . t t.. 1 • • d · . k ·l Şevki Yılmaz sarhoş o ara us 

Londradan fakat bir netice "lınn t E t zmır fuar komıte ı reıslıgme bıldırıl- hl muayeneleri yapılmakta ve muame- a ma oren ermın e ıcıası araı aş- - , . . d··kk•nııııı. 
nald, bugiln tayyare ile " mamış ır. r e- d·-. .. 1 f 1 f tırılmıştır oglu l\Iehmed Erbılgecın u ı:ı 
burav.. ,O"Qlmı·ı:ıtı', N .. azır, Fransa mu'"s- si gün, Şehid Kemal köyünden bir a- ıgıne gore pos:a, te gra ve te e on !eri tekemmül ettirilmektedir. . t tt"ğ·ı d akalanmıştır. 

,, ... •"' ,, .. umum mUdUrlUgUnce fuar zamanın- • o-- aarruz e ı 11 en Y 
temlekit nazırı ile bazı meseleler et- dam, av e~nasında çok sık olan er - . . . . •" Dövmüıler : 
rafında fikir teatisinde bulunacak ve mana dalmış, uzakta bir çocuk ha - da bü~ün Türkıye posta kişelerınde Türk hava kurumu izmir şubesi bu Yakalandılar Anafartalar caddesinUe Sami ,Rnı-
b da bi ka k 1 kt yal eti görünce bunu havsalasına sıg· - sarf edılmek :(lzere fuar hatıra pulları sene izmirde 20 bin aza kaydetmek i- . . . . A '1 h d -1 "I ... f J{c -ura r ç gün a aca ır. ' b t 1 k ·ı · ti Ilır müddet evvel Şıbın Karahısar gar, •1 e me og u ... , u~~a ayı, · 

dıramıynrak kor~muş ve kaçıp gele- ns ırı masınn arar ven mış r. çin hazırlıklarını tamamlamıştır. . . merde SUlevman oğlu :\Iehmed, ço .. 

Rusya 
Amerika ile olan mua

hedeleri nakzetti 

rek haber vermiştir. Karlı, ormanlık - ** Bunlar (Türk hava kurumuna yar- hapıshanesınden. kaçan s_oygunculuk cuk mesele;inden Hüsevin kızı fıı.b-
d ·1 d • ·d t h · b 7 • ·ı·k k <l ) , ı kl d suçundan yedı~r sene agır hapse • }ttt " ag ar a J enı en a arrıyat aşla - L..egtıncı ı ursu ımcı aza um anını a aca ar ır. • w riyeyi dövdüklerinden tutulmuş 
mıştır. İki gün, iki gece sonra ,·ani . . mahkum Recep ogullarrndan Ahmed d 
Uçüncil gece çocuğun babası k~rİı ve . Ç~~menın Germeyan köyilnde, zey. --:-=·*·. - . ve Ömer .oğlu ?ı~ustafanın bir hafta ı~ıçaklaımışlar: 
korkunç bir tepenin üstilndek· "ll tıncılık kursu açılmış. halk tama - Polıste hır tayın evvel Erzıncan cı\•annda yakalandık- K h 11 • d 1 a·l oiltl 

ı .. - men "stirak etmiş ·slek volla il ı h · · d k. l"k .ı ı · · · uruçny rna a esın e sm 1 
1, 

dırlı aşiretin meznrhğı dibinde vav- ı,. ' ı,. - r ze- p 1. ··r tt· . ı. k . • B Lüt- arı şe rıınız e ·ı n a auar ara bılclırıl 'I t f . ,,_. f w 1 Al. ceıez-
.. .. ~ rinde (500) ağaç fenni şekilde bu_ o ıs mu e ışı, uaş omı::;eı . . t'. ·' us a a ' e ı usu og u ı lıl 

Ne\-.vork, 16 (Radyo) - Amerika rusunu yuzu koyun yatarken ve gağ fı· Burcu Bilecik emni_vet müdürlüg·u mış ıı. sarhoşluk saikasiyle çakı ve bıçıık 
'J l k b danmış, geceleri nazari dersler ve -

ayan azasından Vels, Litvinof zama- 0 ara ul~uş. alıp. köye getirmişt:.r. rilmfştir. Kursu, zeytin bakım fen me başkomiserliğine nakil ve tayin edil- Karşı yakada şehir işleri birbirini yaralamıştır. 
nında Amerika ile aktedilen rnuahe - Anlaşıldıgına göre, çocuk koy muı·ıı Nez0 nd Yılmaz ı·dare etmı'.cı - miştir. B 1 d. · K k 

kenarında ı k b tt"kte - • ·• . . e c ıyenın arşıyn ·ada 1709 cu 
deleri nai<zettiğinden dolayı, Rusya yo unu ay e 1 n tir. 33 zevtinci kursta muvaffak ol- B. Liitfi Burcu. izmirde sevılmış 

sonra bu ısssız 'aba dağlara J , • ·ı , kı . . . ~ ·: sokakta yeni yaptırmakta olduğu kal- Kömür satacaklar 
ile olan siyasi milnasebatın katedilme- d v • • ' : ' n muş, ehliyetname almıştır. rnzıfes n .. de mu.' aff. a ) et 'e fe.da. k.aı- dırım inı;ıaatı sona ermistir. Tenvirat . . . . hrı·nıi"de 
S• • ·st · t• ogru gıtmış, fakat bir da - ı ki t b b t <l ı.- ~ B lga .. ıstand:ı b fırına şe ·" ını ı emış ır. h d. . . 

1 
~oo ı ar gos crmış ıı· za ı a amırı ır. . . 1 kt' .k 1. ki . . d"k"l . u • • ıı , ,..,, 

a bnememıştır. A" ık ve susuzluk ~"ıııı: ıçın e e ırı < ıı-e ermın ı ı mesıııe k. l~k d 1 ü t derek JJ" 
)I' • ·ı na a ar ara m racaa e 

başlayınca ynbani otlara sarılmıştır. Üzümcüler toplantısı **- b~şlanmıştır. Beledıye, Karşıy:ka kah- milyon kilo Bulgar odun kömürO sııt-
Yugoslavgadan hicret Garibi şudur ki, bu civarda bulun - Karşıyaka halkevinde rı~ta~ma Yama~lar suy.u. da ısale et- mak istediwiııi bildirmi tir. 

d l ması kuvvetle muhtemel çakal, kurd, İzmir kuru meyve ihracatçılar bir- mıştır. Mczarlıgm teşçırıne de de - i ~ 
e en ta/yanlar canavar ve saire gibi hiçbir mah - liği heyeti umumiyesi pazartesi günU Karşıyaka Halkevi köycUler ve sos- vam cdilm~ktedir. d 

Triyeste, 16 (Radyo) - Yugoslav- !Ok çocuğa dokunmamıştır. Köylil , saat 17,30 ela ticaret odası salonunda yal yardım kolları idare heyetleri ye- Karşıyakada Kahramanlar ve Do- Nafia Vekili Konya 3 

ynda n italyaya hicret eden 353 italyan hadiseden hayret içinde kalmış, ço - toplanacak '\.'e ilzilm standard tipleri niden seçilmiştir. nanmncı mahallelerinde belediye tara- Konya, 16 (Telefonla) - 1'1111: 

bugün buraya geldi. Bunlar, Pomesita cuğun bulunmasını büyilk bir sevinç- haricindeki hususi Uzilm tipleri hak - Köycüler kolu bugün toprak bayra- fından birer çeşme inşa ettirilmiş, bu- Vekili General Ali Fuad Cebe50
• 

da iskln edileceklerdir. le karşılamıştır. kında bazı kararlar alacaktır. mı ·çin örnek köyüne gidecektir. ralara Yamanlar suyu verilmiştir. buraya gelmiştir. 
111 'il ~-

ISLAM TARiHi lunduğu istikamette yürüdüler. mişlerdf. Bu suretle büyük bir 'kuvvet Öyle bir \'aziyet ki, ne kaçmak, ne Same ile Amri ibni 'Umeyye otlatnlll e 1 
-~ ~-•••••ı••-• Hiram gitti, gelmedi, diye haber \•er- daha ileride, henliz hakiki vaziyetten de bir harp vermek imkiinı yoktu. Bu .. ta oldukları develeri salıvermişJ~r ~-

H M h d 1 
meğe gldiyorlarclı. mnllimattnr olmıyan ashabı kiramı ba- lundukları me\'kide birer birer can kar~ıdan gelen !kalabalığa doğru ııer cB 

Ze U amme Amir ibni Tafil, bu vahşeti frtikap sıp kılıçtım geçirmeğe hazırlanmıştı. vereceklerdi. meğe lıaşlamışlnrdı. Biraz ynkJnşıJl r• 
• 

ettikten sonra, geride kalan ashabı da Bir aralık ashabı kiram; İbni Tafiliıı emrindeki kuvvet, a- \·aziyeti anlamışlardı. Harp bitnıfş, ~ıe 
• YAZA AT M. A h _ kılıç.tan geçirmeği dilşUndü. - Artık beklemiyelim. Hep beraber çıktnn açığa harckfıtn geçmişti. Evve- kadaşları şehit dilşmUşlerdi. HnriS :ı· 
....... ~ l y: • )' Q n.------- Bu itibarla etrafındaki kabile partile köye ilerleyelim. :Neticeyi kendimiz a- IA oklar, havada kavisler çizdi. Sonra Amre, düşman tarafından bir fevictı·ıı· 

153 
• rinden yardım almak lazım gelirdi. Çiln kılım. ileri ve taarruz hamlesi yapıldı. delik olmak üzere canlarına k1yılfll1~. 

- - b Fnkat U:m bu sırada_, reısle, çadırda kü kendi kuvvetiyle ·yetmiş kişiden iba- Demişler ve ilerlemeğe başlamı~lar- Sı'kı bir çenber içinde başlıyan bu cağı söylendi. Hfiris kılıcını çekere. ~ 
İki arkadaş, gözlerini köyden gelen ulu~ıa~l ~lı ~ızraklı b~r n.efe~ ~rasın- ret bir kuvvete galip gelememe.si, gelse dı. harp, tnmamiyle islamlarm aleyhine - Hayır -dedi- ~n kah ıl etnı15' 

yollara ~ikmi le.rdi. Z~mnn geçiyordu. da gız~ı hır ış~r~.t tea~ı edıl.~ı~tı... . bile mOŞkUUlt çekmesi ihtimali vardi . Tam bu sırnda muhtdif kollnrdnn cereyan ediyordu. Çilnkü ricat imkanı rum. . fi' 
Fallııt kımse görünmüyordu. Acaba, .Bu ı~aret, b:r olü~l ışaretı ıdı. ~. ef.eı, Beni Amire müracaat etti. Bu kabile gelen bazı cengaver kafilelerinin ibir yoktu. Sağdan, soldan, önden, arkadan Ve bunu müteakip hücum etti· a•l 
Hiram nerede kalmış, nasıl bir felaket elındekı mızragı linıde kaldırıp Hırama de gene kendi kabilesinin bir kolu idi noktada birleştikten sonra bir muha- darbelenmeğe mahkQm vaziyette bu- kat ilk hamlede şehit düştu. Arknd· ; . 
le ka11ılaşmıştı. salladı ve fedakar m?slüman olduğu ve reisi Malik oğlu Amirdi. Fakat onun sara hnttı teşkili iç.in gene açıldıkları lunuyorlardı. , ise burada geçen faciayı l\Iedine.re }l , 

Hiram, filhakika biraz sonra Ami- yere !ıkıhp şehit düştü. . müzaharet·edip etmeyecıeğinde müte - görüldü. Nihnyet meydanda öyle bir vaziyet ber verebilmek için hiç sesini çıkıır ~ 
rin çadırına girmiş ve: Hıramın arkadaşları beklıyorlardı. reddid idi. Filhakika gönderdiği habere oldu ki, ashaptan ayakta duran kimse madı. İbni Tnfil oııu çağırdı ve yıtrıııl 

- Peygamberimin mektubunu ha- Fakat ne gelen va.rdı, ne dc.g~den .. Y~ şu cevap verilmişti: Ashabı kiram şaşırmış gibi idi; kalmamıştı . bir kaç nefer vererek : rı!l 
milim 1 vaş yavaş şOphenın kalplerını daha de- - Hayır, biz yardım edemeyiz. - Ne oluyoruz -diyorlardı- nedir Hepsi de çarpışa çarpışa topraklara - rnt te say bakalım, nrkadıışltı 
Demişti. Reis, kendisine iltifatkil.r rind~n kemirdi~ini. duyuyorlardı. . lbni Tafil bu cevabı alınca hemen di- bu manzara? serilmişlerdi. tamam mı? te• 

bfr vaziyet takınmıştı. Mektubu mem- Hıramdan hıç bır haber gelmemesı, ğer kabilelere baş \'Urdu. Dört kabile, Karşıdan gördükleri kuvvet, niha- Yalnız Amir ibni l\!ünzire ı:ağ knl- Dedi. Tek başına kalan sahııbe, dt• 
nun iyetle t-knr gibi göründükten son- onun bir tuzağa düşürüldüğünden ve yardıma hazır bulundukları cevabını yet, bir çenhel' halinde kendilerini ar- mıştı. Diişman ona canını bağışlamak 5edler arasında dolnşmağa bıışltt dl' 
ra, arkadaşları hakkında malUmat kurban gittiğinden baŞka neyi :ifade e- verdiler. kadan sarınca her şeyi anlamışlar velistedi.. Fakat o bunu kabul "etmedi. Her nazarda bir aşinasını. bir se' dl· 
istemiş, vazifelerinin muvaffakıyetle derdi?. Bunlar; Usye, Ra'f, Zühvan ka - tereddUddlerf zail olmuştu. Karşıdakilerle çarpışa çarpışa şehit ğini görüyordu. Gözleri yaş içinde 

1 

başal"llacağı hakkınd ümitler izhar İki a rndaş bOyUk bir teessilr içinde hileleri idi. Hemen derhal topladıkları - Eyvah!.. Felfiket !.. Muhasara! düştü. Geriye dönünce hain reise: 

etmiati. ier iye döndüler ve ashabı kiramın bu - ccn.lı?'averlerJ ibni Tafilin emri~ ver- ediliyoruz. Eueyca ile ride bulunan Hariıi ibni - ARKASI VAR ..,-

' ' 
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Koordinasyon 

8 
hey'eti 

llŞvekilin riyasetinde 
.\ toplandı 

~lı nkara, 16 (Telefonla) - Koordi
a,l0n heyeti, bugün Başvekil Dr. 
l!lı '.~ Saydamın riyasetinde toplan -
ki:'./uznamesindeki meseleleri tet-

1 e bazı kararlar vermiştir. 

(ANADOLU) 

•. ,, . • · , •· · , , • - ,. .,.. .. w-.~·· .u• -"'j';~ ... ~'-".<;' · ... • · ( ." > - •· • 
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,. . . ' . ' ' .. '\.. . .. , ... ,, ... ~ " ....... , •*"'·.'!'.' ?-~·:·; -f , ~ ... • _ ... ·.:~ ~i~7 .. ~~ . ' ' "--

Sovyetler, Romanyaya 25 yıllık 
bir pakt teklif . ettiler 

ltalya 
lırnir fuarına bu sene Molotof,· 29 Martta vereceği söylevde, Rusyanın komşularile 
4 

de iştirak edecek olan siyasi münasebatını teşrih edecektir 

SAHiFE (3)' 

Harbin Genişlemesi 
Bir Zarurettir 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Harbin, garp cephesinden baıka 

sabalara intikal etmesi zarureti, bu
günkü ahvalin kendi bünyeslDde, 
kendi tabii inkİ§afı içinde mündeııniç 
bulunmaktadır. 

Bu neticeyi, hadiseleri hatırlıyarak 
ve kıaa tahlillerin deli.Jeti ile de tes
bit edebiliriz: 

Demokrasiler, harbe batlarken , 
ilk pli.n olarak ıunu ortaya atmıt • 
!ardı: h;ıL~ra, 16 (Telefonl.ı) - İtalya A t d 16 (R d ) B ı· t"k . t• . . 1 kt d" İ 1 . . . . b" fl . d"". . .. kt t kl"f . b t kl'f" ·°""'"•ti bu d . . f 

1 
!'ıs er am, a yo - er ın- ı sın ıyı gız ememe e ır. sveç ve sıyasetının yenı ır sa uıya gıı ıgını cavu..: pıı ı e ı etmış ve u e ı ı, 

lıta]{· t~e-. ~nheükeüızmtı_r .uarbınlad. ş- den haber ve11iliyor: ı Norveçe karşı ağır hükümler verilmek- beyan eylemektedir. Bir Stalin sulh Roma.nyaca kabul edildiği 1.akdirde Almanyayı, olduğu yerde çürüt • 
lıı"ı· gını me ımıze ı ır- •ı h f']" S tl 1 R t d' .b. . . t• T ·ı .. . d k" t ı·b t nıek ., ıt. • .. man me a ı ı, ovye er e oman- e ır. j programı prensı ı, y~nı sırase ın en ran-. vanya. uzerın e ı me a ı a ını ... 

r~•l'daki 't l • .·. ya arasındaki münnsebatın inkişafını! Selahirettar mehafiller muhteriz esaslı noktasını te§kil eyliyecektir. on sene talik etmesi için Macaristan Bunu,_ bir _heaaba vurdular ve ye-
~U&tı. .. en· lıtalıa p~n)omı bazı ta- büyük bir dikkat ve ehemmi)•etle ta- davr»nmakla beraber bu sulhun Al _I Rusya, c<> nubi şarki, cenup ve şimali üzerinde tesir yapacağını vadeylemiş- di •enelık bır zaman kabul ettiler, 

4 ış e ı ecektır. . . . 1 . · · . ona göre hazı 1 • t'I 1 b" ~ 
1 

kıp etmektedırler. n.anyaya Bulkanlarda tazyık rapmak garbı hududlarında tam bır emnıyet tır. r ıga geç 1 er. t tat ı-
l'~ amık Kemal Alınan haberlere göre Romaııyanı~ı için fazla imkanlar verdiği mütalea • tesisine çalışacaktır. Sefir, Rusyanın lıu teklifini derhal kat •ahasına geçi.n~e, Al~anya, mu -

Moskova sefiri, bugün Sovyetler harı- >ındadır. Paris, 16 (Radyo) - Bükreşlen hükümetine bildirmiştir. ka"";met çarelerını temırıe baıladı . 
. Posta pulları ciye komiseri :Molotof tarafından ka- l:litarufları tazyikte Almanyanın bu haber veriliyor: Alakadar mehafil, Rusyanın daha Denızlerd~ ~aarruzlara geçti, çok cı-

1 l'tk llefis bir surette bastırılmış 
0

_ bul edilmiş ve iki diplomat arasında mevsimsiz sulhtan istifade edeceği sa-1 Sovyetler Birliği Roınan,.anın ~fos- bazı tekliflerde bulunacağını iddia ey- ~ız ~e teaı~sız bazı neticeler .aldı. 
~~ ~•ta pullarından Namık Kemal uzun ve mühim lıir mülakat cereyan ey ııılmaktadır. Bu mahfillerde, takbih e-ı kova sefirine 25 yı.hk bir ademi te - !emektedir. n.gı.lt."hrde ıle :ranaa, ablu~a sute • 
"<l'ını 1 • • d"l kl be b · . . mmı ı aa ettıler. Fakat bırdenblre 
k 

1 
n, 1/ 4; 940 akşamı tedavülden emıştır. ı me e ra er taarruz sııasetın!n b' Al R . • ' 

l dırıı " . . d k rtt ilk . l •ı • d ır man - us ıktıaadı anlaıma11 acaaı haber alınmıştır ... oıotofun, yırmı o uz ma ay - meşru metodlara hır kere daha galebe d k k 

A 
. . . d •. • .. . ngı ız or usu mey ana çıtı ve il !et merkezle -sek Sovvet mec!ıslnde ıra edecegı çaldıgı >oylennıektedır. · d b k 

Sılsız haberler nutka ehemmiyet verilmektedir .• !o - Maamafih gazd eler, Almanyanın ~:n e az; a t~krmald~r oldh~ .. Bu an• . ~ma, yd. r ız ı t ı ıa ı ma ıyette kaJ. 
:Par· lotof bu nutkunda, Sovyetlenn kom - harbi Rıılkanlara getirmekle fayda mad A • k f • 

ı. ıs, 16 (Radyo) Roma.dan ha . .. b t t .h .. . • . . • . ı. tai ı yu arı, men aat ve ıt 
-.:r Ye .

1
. - - şuları ıle olan munase a ını eşrı e- gormıyecegı, bılakıs buralardan gıda A b birli&' ı ud k d ki lk' rı ıyor· . . . . . B d /t •• • k • • ~• ı uauna a ar ya aı~ı. ı 

l•·ı~ ' decektır. maddeleri Ve me':Addı ıptıdaıye alır.a- U Qlj sonun a ıyuz ın ışı devlet velev z k' kk t 1 it "' , a ile R d b · , ora ı ve mu va a o • 
ı~lık lıus usya arasın a ır_ ya - Btikreş, 16 (Radyo) -Hava• Ajan- sı bııkımından zıırara uğnyacağı kana d h .

1 
Ah [ / sun, bir mukadderat ortaklığı vazi-

!tt.afeyn uıe_ gelı:n~k Uzere ?ldugu ve sından: ııtindedir. a a sı a a tına a ınıyor yeti talundılar. 
için sefıxlerının yerlerıne avdet . ., k 16 (R d ) ı · h be B • · · ,_ eıııır aldık] h kk d k" h b 

1 
Fın - Sovyet sulhu, Romanyada de- •nOS ova, a yo - Y• a r Londra 16 (Radyo) - Dün gece altına alınacakla~ı bildiıilmiştir Bu u hadıse, demokrasılerin tatbik 

"'ltıa arı a ın a ı a er er . , j . . .. . . ıııen asılsızdır. rin bir tesir husule getirmiştir. Efka- alan mahfiller, Sovyet matbuatının neşredilen emri J<ralit.e, 25 26 yaşır. suretle orduya 600 bin kişi daha gire- ettıgı abluka çen~erını .tazyık ede. · B rı umumiı· e, Ruslara karşı duydukları tefsirlerine Minaden Stalinin harici daki gençlerin bu ay nihayetinde silah cektir. rek. Almanya lehıne epıyce muvaf • ulgar Kralı fakıyetler de kazandı. Çünkü Sovyet 

lt~Iya sefirini kabul etti zı· raat Ve k a.A letı• lngı· ltere ltalva f::;~;::~r~~ ;~~: ~~~~od~~~i:ı~:r:~ 
b Ofya 16 (R d ) K l B · fından bır tehdıd, bır fantaJ vaaıtası 
L Ui&n İtalya at .. Y

1
°. k-b ırat _orıs olarak kullanılmağa baılandı. Şimal 

·•~dl se ır nı a u e mış ve d ı ı · ·1 B • t iY!e uz iidd t k ev et erı ı e a.kanların bir kısmın-

~t. un m e onuşmu~ iki buçuk milyon lira ile arazi işle- Ticaret müzakerelerini takip için bir da, b.u. t~si~- timdi tam.bir ıekilde 

Ş 
kendısını gostermektedır. Eğer, Al • 

iınal devletleri tecek ve makineler alacakt ır müşavir Rom aya gidiyor manya ~usya ile anıa,mam., olaaydı, gerek ıımalde, gerekse BalkanlardA 

:.._ -a,., tarafı 1 inci sahifede- İstanbul, 16 (Telefonla) - Koor- di ile arazi işletecek ve lüzumlu gör - Roma, 16 (Radyo) - italya ile in- ingiltere hariciye nezareti müşavir - yapabileceği her hangi bir tazyık 
bir en •Tedafüi ittifakın akdine hiç dinasyon heye,i, ziraat vekaleti emrine düğü ziraat makiı•elerini tedarik ede- giltere arasında baş!ı,.an ticaret müza- !erinden bir zat, Londradan Romaya kartısında, Rusyayı da bir müdaha-
t• Is/el ıııevcud değildir. Bu huııus- 2,5 milyon liralık bir kredi verilmesi- c:ektir. kerelerini ta.kip eylemek üzere bugün müteveccihen hareket etmiştir. leci ve rakip olarak görecek, ıu ve • 
t\tiltı eç Ve orveç faaliyetini teksif ni kı;rarlaştırmıştır. Vekalet, bu kre· ya bu devlete ticaret muahedelerinl 
dıt .• ~l'iıı!. de &'ÖZ önilne almak lazım. 

00 
istediği tekilde dikte ettiremiyecek-

O "eııııştir. ı ti. Bundan baıka, bitaraf devletler 

tör~~o, 16 (A.A.) - öarenildiiine Fı·n parla" mentosu u~ner ve s dekendisinekarşıbuırünküyarıkor-
ı. 

0
. orveç iki kere yarı resmt suret- 1.1. .1. kak ve mütavaatki.r vaziyeti takın-

!.te il' kere de 12 martta resıııen inıril· mıyacaklardı. 
dlfi~•FransahUkümetlerineFinlan- s Jh h d • • 3 h ı·f k •• ı• • ·ı k •• Halbuki hadiselerin baıka tekil-kıı.'• »ardını için Fransız ve inailiz u mua e esını mu a ı e arşı Dun Musso ını ı e onuştu, bugun de tece!.li .. edİ§İ, Almanyay~. oldufu 

l tının kendi topraklanndan ıeç-
14

4 } k b } y.erde çurutm~k ve abluka ıçınde git-

!e~t:~~\~~~l~~:~r~ek!ifi kabul etıni- . . rey _e . _ a u etti . . . de Papa tarafından kabul olunacak :~ç:'":r~7rn h~;.t:::;~~ tabi tutmak 

t 
~rv... ,_ . llelsınkı, 16 (Radyo) - Fınlaııdı-ı~oııdan fazla nufus tah!ıye edılmış - Roma 16 (AA) _ Sur:ıner Velsıtiği salona alııımış ve orada bir çe"rek Almanya bugün Ru ·ı 'kt 

ı~, -, ıııa .. amlarımn Narvık mın- , • .. , ·. ' · · , • •ya 
1 

e 
1 

'""" 
'ld sında husus· .. d f t db' 

1 
. ya parlamentosu, bugun toplanmış 'e tıı. saat dokuzda kral tarafından kabule- s:ıat kalmışt,r. di r.ıünasebat halindedir. ltalya ile 

' ıt ı mu a aa e ır erı 3 h l'f k . ı 45 • ·l . Ih , M 1 k t' . n 1 k t· h t ı aöyte k . . . mu a ı e aı şı ıe~ e BU mua- ' eme e 111 ıs 1 ısa uvve 1 arp dilmiştir. l\Iiil:ikat iiç çeyrek saat ;;ur- Amerikan hariciye müsteşarının Ro takas esasında hayli iş yapabilmekte-
tf]1 nme tedır. Norveçın Uç ta- h de · · k b ı ı · r - 'hf · ı · t · · · · · 'k 1 ·· · · · · · · · · islta:nd· . . . . e sını a u eyemış ıı. ı ııaç aıının emını ıçın genış mı - muştiir imayı ıkıncı zıvaretı hakkında sıı·ası dır. Balkanlı devletlerden yiyecek 

lltıa. 1 ınavya ıttıfakına gırmesı · · , . · · · · • · · • , """'ine . . • . . Muahede, miiteakıben reısıcumhur ıasta kullanılmıştır. Bu şeraıt dahılııı- Vels hundan <onra refakatinde Fi- İtalyan nrnhfi!lerinde ha~ıi olan ka- ve ıptıdaı madde alabildiği gibi, müt-
•u hu , ge!ınce, Oolo bükumetının K iv f d d t dik d"l · d h"k" t h t t n · · · llttcı·~Usta henüz bir karar ittihaz et- a. o .tar~ ın an a a~ . ed~lmışk ve deh u um: fmku 1asaı:_ıa 1 a 1 etmenın 1 Jips olduğu halde Chigi sarayına git- naata göre, son beynelmilel hadiseler tefıklerın gara".tisi altında bulunan 
ı.. ı., habe . . . ayın yırmı dokuzuııda teatı e ı me u- a a mma ı o acagıııa kaı·ar ver - miştir ve bilhassa Sovyet _Fin sulhu Avru- Romanyadan bıle petrol almakta 
vıı ltt· r verılmektedır. Norveçın M k . .. ı ·ı · t' · t· B h ·be 1 b b · k ' ;, ıtaka . . zere os ova> a gonr erı mış ır . mış ır. u aı .ı-a nız aşımıza aş- Nesredilen resmi bir tebliğde Vel- pa vaziyetinde yenı bir safha ihdas no sanını Rusydan tamamlamakta. 
"ltı ırırmesı hak)unda ırerek ef- F' ! d" · h d dl J d k o k J h b" ' ' . d R · • · I•· Uınuıııi d . . ın An ıyanın yeııı u u arı, gene a ı . nu eza yanız aşımıza ı- son 'Kont Ciano ile uzun ve samimi bir etmiştir. ır. uı - Fınlandıya vaziyetinin 
•u!r~ ı Ye e gerekse sı~ asi meha - ~ 1 ;ı.ı h · · t r t d · t · d 'k H . k t · · · k 1 ı 1 Sk d · · !!le!tt muhtelif kanaatlar izhar edil- a:eşa , 'h8k~ner 1eımınkla ıma 1 aı- ırdı •· aıe e kıı~ıtzın .. mta u 0 ~P 0 - mülii.kıılta bulunduğu kaydedilır.ekte- VeJs;n, Ciano, :\Iussolini \•e Papa . ~n. ındavyda ~e~leketlerındeki te • 

tdir, resınde ta ·ım o unaca ır. ma ıgını anaca a ı gos erecektır. Kı- ı dir. ile yaptığı görüşmeler mumaileyhin sır erın en e ıstıfade ederek, bu d~ 
( • H~lsinki, 16. ~A.A._J -. Dün F_i~ - hc.ımız bir .elimizde çapamı~ öteki. eli- ı· Yels C'higi sarayına ge!dıkten bir Avrupadaki vazifesi üzerinde kati bir fa lsveç :e Norveçin .. zengin ham 

I<ra\ K } landıya başvekılı R:;tı, dıyet meclısın- mızde kınsız ve acısız beklıyeceğız. reyrek saat sonra Voıı Mackenzie sa- tesir bırakacaktır. maddPler'.nden, aanayıınden ve rıd3 
( .' aro de söylediği bir nutukta ezcümle de - Ordup teşekklır ederiz. Ve lıitim ı raycla g0rülmüştür. Bu tesadüf hak- Velsin şimdi harp ve sulh mesele]P- maddelerınden daha fazla idhalit 

~ rıı~b::8~t tarafı 1 inci sahifede- miştir ki: . iç.in öl':nleri tazi_mle anarız. Şimdi bü- kında Alm~n mahfillerinde söylendi ri hakkında muhariplerin mütekabil Y~P'."'Y~. -~-alı~~~-~k.'.ır .. Alıı;ıan~anın 
l!tıkl't bıJe seçilemiyeceklerdir. - Muhasamatın ~a~Jaması akabın- lun mıllet _hurhın ;·ıırnlarını >arnıak. ji:ine göre Mackenzienin ziyaretine vaziyetlerini iyice bildiği ve muhte - dovız zugurtlugunu kımse ınka~ ~ -

lrtJt '' 16 (Radyo) - Mıilga de- de leşekkıil eden hukumetın başlıca ~emleketı ımnr etmek, memleketin iç- C'iano _ \'els mülakatı ile hiç bir alaka- mel sulh teşebbüslerinin kıyn eti hak- demez. Fa~at tazyık v,. tehdıdın, 
lrtllı'ıt~hafızlar teşkilatından olup vazi~elerinden. biri . ''.ılhu. tesis elm:k tını~i adaletini maddi ve manevi me- sı voktu. Fakat henüz kontrol edile _ kırı da lıir hükıim verecek vaziyette ol- taka~ ve saır anlaşmalar_la, Alm_anya
•itl, htık Ve mevkuf bulunan sekiz yüz oldugu kanaatınde ıdı. Mılletın buyuk denıyetini muhafaza etmek için çalış- mi;·en bazı haberlere göre ::.11ackenzie duğu ayni mahfillerde beyan edilmek- 3'.~ ~ır çok faydalar temı~ edebılece • 
1~1 llıııete itaat ederek sadık ka- enerjilerini harp içinde milli nıiidafa- malıdır. 

1 
• , .. • ' tedir. gını de kabul eylemek lazımdır. Al-

hn lr 'drını taahhüd ettiklerinden, kra- anın teminine hasredilmişti. Fakat ay- Cıano - \ els mulakatının cereyan et- Roma, 17 (Radvo) - Amerika ha- ~anya, Rusyanın petrol ve diğer is -
ı...., a esiyle b il hl" d"l l . d ı "t'\ Ih · k. J d . • tıhsal kaynaklarını da teknisiyenler "'·~Ir ug n ta ıye e ı m ş - nı zaman a nı t n su m an arı a rıciye mıisteşarı Sumner Vels, saat on .. . . . . ' 

••' t tk'k l'Jd" N'h . t ·., t ' k" . . . mutehassıs ve lfÇI sevkı suretıyle da-
""ln • P ı e< ı ı. • ı 3) e ,,veç ' ume- yedıde l\1ussolını tarafından kabul e- . 

~·ı anyaya k l [" . l . d .. k t ha faal, daha randımanlı bır hale ge-
• ....... açmış olan ar da av- ınııı tarns<u u sa~·e,nn e muza ·era a dilmis ve uzun müddet konusmuştur . . . 

l ı. ""Oek ist d'kl . k d"l .. b l 11 B Ü k 1 h"k' t . ' . tırebılır .. •oııu e ı erınden en ı erı ı- aş anıtı. u m za ere er u ume Yarın da Papa on ikinci Pinı tara _ 
l!ıiıtır Ştııak üzere bir heret gönderil- tarafından tnsd>k ed:Jen bugünkü mu- fından kabul olunacaktır. · Görülüyor ki, ablukanın tesirleri 
r · ahede ile neticelendi. Eğer bu muahede Hırvat/ar sadece deniz ticaretine inhisar etmiş. 

1 

Sumner Yeis, yarın akşam Roma - tir. Bunun bir muvaffakiyet oldu-

'l°'DB . "\ klabul .e·l~ilmemisl; olsl·at:·dı harbin devam Balklan ve Yuroslavya hadiselerinde, «Hırvat. ismi çok &'eçer. Bunlar dan Rapaloya hareket edecek ve ora- ğundan fÜphe edilebilir mi; hayır!. 
J ı:. LiGLER 1 e mesı azın: g~ ec_e' ı. .. . ana•ıl slav ırkına mensupturlar ve lslavların farktan muhaceretlerinde, da bu:unan zevcesine mülaki olduktan ı.Ancak §U var ki, bu kadarı ile de • 

h Fakat Fınlıındıya boyle bır harbe Gotlardan kelt!ere intikal eden arazide Ad . t'k h'll . d • sonra bir gün San Remoda kalacak ve 
t"'-rj 

1 
d "ld' G ~ l ti . , rıya ı sa ı erıne ogru D 5 . . h.f d 1\r ı, 16 (R d hazır anmış egı ı. arp .. eve erı yerlPtmiştir. salı günü Napoliden Amerikaya müte - evamı ıncı sa ı e e 

lllhı a yo) - Fransız ka- b" ük L' k • d t kl'f' d b r------------, Car tıın sabah resmi l ebliği: uy ır a~ ~rı :ar ım e ' ın e. u~ Hırvatlar, gene lslav olan Sırplardan daha evvel cemaat haline gel- veccihen vapura binecektir. ' 
bJt 'fıt: Cephesinde kayda şayan hiç lundu~ar. L~k_'n ılk yardı.m kafılesı m'.~· onuncu asırda Hıristi;an o~arak Bizanslıların nüfuzu altına düş- . P~~is, 16 (Radyo) - Havas Ajansı s On dakika 1 

!> i e olman t naklı~ e şeraıtı normal dahı olsa 1 ma- muı olmakla beraber beylık halınde yaıamı•lardır ilk d f 'k' bıldırıyor: &ti ıış ır. . r • • • ,. • e a l 1 prenı- -... 
tlrtlhı' 16 (Radyo) _Fransız ka- rıstan evvel ge_lemezdı. _v~ Frnl~ndıva lık kurmu.ı, sonra bunları birleştirerek krallığa tahvil etmişlerdir. ilk Amerika hariciye müsteşarı Sumner 

Ctrp nııı ak~am resmi tebliği: ordusunun zayıatını telafı e.deıı:ırecek kral Tomıslavdır (424) Piyer Kaz imirin parlak devrinde Dalmaçya Yeis, İngiltere başvekili Çemberlaynla 
d, ta~/•ııhc;inde ve Sar civarın- kadar zayıf olacıı:ktı. F.'.nland;ya bu da.~ırvatların.eline geçmiştir. 1102 de Macarlarla birleımiı, istiklal- Lord Halifak'a çektiği bir telgrafta 
~nııı . eyn topcu faali)'etinde bu _ yardımı kabul etmekle buyük bır har- lerını kaybetmıılerdir. Bunu, Osmanlıların nüfuzu altına düımeleri Londrada kendisine gösterilen kolay-
l~n :'/tur. ileri karakollarımız Vo • be sahne olmuş bulunacaktı. Askeri takip etmit, (1809) da Napolyon Hırvat topraklarından bir kısmını lıklardan dolayı teş<lkkürde bulun • 
hfıı ta'ı\ında düşman müfrez,eleri . yardım meselesi pek şüpheli idi. Zira Fransa namına ele geçirmit, fakat o düıünce, araz; Avusturyalılara muş ve tazimatının Samajeste krala 

lltıı ll'tllzlarını püskürtmüştür. müttefik orduları isveç ve Norveç gibi kalmııtır. 1848 ihtilalinde Macarlar Avusturyadan ayrılmağa çalışır- bildirilme,ini rica eylemiştir. 
ı,r oıın hav1,Ji8inde mevzii çarpışma- iki bitaraf memleketten geçmek zaru- ken Hırvatlar Avusturyaya sadık kalmıı, fakat 1868 de Avusturyanın Ba~vekil Çemberla;·n ve Lord Ha-

l!erı·Uştur. retinde bulunacaklar ve bu iki mem· mecburi muvafakatiyle Macar krallığına bağlı sayılmı§lardır. Umum! lifaks, Sumner Yeisin telgrafın!l in -
tıttl}ıın, 16 (Radyo) _Alman ka- !eket bu geçişe muhalefet edeceklerdi. harpten sonra Hırvatları, Sırbistanla birletmiı görüyoruz. Fakat Hır- gille,.cnin Roma 'efiri vasıtasiyle ce-
Qlr~nın resmi tebliği: Fazla olarak bu nakliyat için ancak vatlar, bu mevzuda mukavemet gösl "'itler, hatta Yugoolavya kralı vap 'ermişlerdir. 

01tııaııı1 cephesinde mühim bir hldise zayıf ve ta]fribi kolay bir kaç demir diktatörlük ilanına mecbur kaldı, cereyanın önüne geçti. Şimdi Hır - Paris, 16 (Radyo) - Sumner Yeis, 
d 'l'ayy Ştır · yolumlan istifade edilebilecekti. Bu se- vatlarla Sırplar, Slovenler iyice anlatmıt gözükmektedirler. Hırvat - başvekili Daladiyeye bir telgraf çekmiş 

l ~. ~~relerimiz, Fransanın şarkın. heple hükümet böyle bir yardımın har- !ar katoliktirler, Li.tin alfabesi kullanırlar. Sırplar ise ortodokaturlaı· ve ve kendisi!~ yaptığı konuşmaların kıy-
hını~i ~llıaJ denizinde uçmuşlar, bir bin devamını makul gösteremiyeceği lslav alfabesi kullanmaktadırlar. Hırvatların irfan ve siyaset merkez - metli olduğunu bildirerek, teşekkürde 
~ UtJ-atırınışlar ve diğer birini ha-jmütaleasında bulundu. Harp, topye - leri, eskiden Agram diye meşhur olan Zagrep tehridir. Hırvatlar, me- bu!unmuşl.ur. Daladiye, ceva'P ver 

atıııış]ardır. kıl.n bir harp olmuştur. Bir buçuk mil- deııi, kültürlü insanlartlır. miştir. 

Ruslar 
Bakiida müdafaa 
tertibatı alıyorlar 

Paris 16 (Radyo) - Kahireden 
haber veriliyor: 

Sovyctler birliği, Kafkasyacla ge
niş müdafaa tertibatı almağa başla

mıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Tiflis 
ile Bakuda t:ıyrare üsleri tesis edil
mi~. Azerbaycan w Ermenistancla dn 

1 ta;·~·:ıre rlaf' topl:ırı ;·erleştirilm!şt ir. 

.. 



Gökbayrak 
GALiP BAHTIY AR -17-

<İstanbul mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

Dere kenarında ölüler, silah.ar arasında Temucin 
Han için bir taht yaptılar 

Yanımızda ne kadar delikanlı var- rında kışladığımız vakit oymakları_ miri ile kavgaya tutuşan Havarzım 
b grı muga başladılar. Bunun ü~e mız Tay~igutlarclan daha çokluk ol- şahlnrınn yardımda bulunmuoilardı. 

rine C'eben.n at oğlanı Soso kellevi muştu. 1 avaş yavaş biz de büyük u- Sonra Yeluvı Yutsaylar İran ve Tu-
rden alHak tuğun ucuna ge,.irdi. lus olmuştuk · l v • rana padişahhk ettiler. Bun arm 

B n, bu tugun yağlanma adetini) eni Timur Han hepsi l\f ii lüman dinini kabul etmiş-
rüyordum. Hemen bayrağı kav - .Bu sene hiç oturmıyarak yakında- !erdi. -Arkası var-

r, dım 'e J ukan kaldırdım. Han, ge- kı oruglar O zerine bir kaç kere bas- __ _ 
ne Cebeye döndu: kın vaptık G h l b' h . • · ur an ar ır anlık kur- ( 1) Noyan §ark Türkçeainde Cene-

- Kurt Cebe, declı; bundan ;;on - mu lardı. Bunlar bir aralık Sincan e- ral, Prens, Asılzade manasına gelir. rn ~a CebeNo)e ll) adını da ,'•~•-m----------------~~••••~~ koştum. Seni Bey, bin kişinin Baş -1 

j • ıSKE : iLİK İSLERİ buğu ettim. Bundan sonra nrdında 
bir tuğ, önlınde iki davul götürebilir-
in .. Şimdi gene ileri! .. Kazanç yeıı

me kargılarımızm ucundadır. 
Cebe: 
-İmdad ! .. Sm•uh.m bayrak geliyor l. 
Diye gürledi. 
Şimdı sağdan basıyor Taycigutları, 

Merketleri öniimüze katarak ekin 
biçer gibi b"çiyorduk. Biraz sonra 
Baysungar ile Bogurcunun kavga na
ralarını duyduk. Düşmanın çoğu bo -
zulmuş, darmadağınık bize doğru 
koşuyor, fakat bizim takımlarla Ro
ğurcunun bolilidcri arasında sıkışıp 
kaldıklanndan ercesine, yiğitcesine 
imek içın rnızraklarırnızın ucuna a

tılıy'>rlardı. Taycigutlardan bir ço -
ğu da üzerlerfne doğru ilerliyen de
mir dağlardan kurtulmak için (Sa -
langa) rnyuna atılıyorlardı. Çoğu 
uda boğu1dular. Bir kaç tanesi de 
karşı kıyıdaki ı::azlıklara kadar varıp 
aklanmağa kalkıştılarsa da bunları 

<.ıa ok ile yabım ordeği avlar gibi vur
duk. itirdik. 
GJneş batmağn üç mızrak ooyu 

kadar lmı~tı ki borular, davullar 
dil maı n ba ıldıgını, bizlerin üst 
geld:ği zi bllc' rdiler. Gün tamam 
olmuş, l.u •ga •ı biz kazanmıştık. Di\ş 
mandan be. altı bini kavga meyda -
nındn 6lmüş, bir okadarı tutsak alın
mış. geri kala'lı kaçarak yakayı kur
tnrmı!;tı. Biz de bitmiştik, su kena -
rımlu 'komı.kl tlık. :5us ııılJoğrulu ko~ 

um. Biçare hayvı.11 kantere bat -
mış, to:t.a bulanını~. nefesi kesilmiş -
ı. ÖrtU ünü örttüm, yedeğime ala - ı 

r k terini alı,.tırmak için ağır ağır yii 
r meğe başladım. Bir de önüme Alak 
tıkage mez mi! Birbirimize bir sarı -
hş "anldık ki .... Alak başına gelen -
leri ~mlrıtmağ lınşlamamış itli ki ku
lağımıza bir çok sesler geldi. Herkes 
"ll kenarına koşuyordu. Biz de ne o -
lu) or di~ e gittik. 

Dere kenarında ö1üler, silahlar 
arasınd: Temucin Han için bir taht 
,·aptılar. Tal.t olup da altından de -
ğil ... 'Czeri ak kebe örtülü bir at e -
geri... Han a ka ına bayraktarını a· 
lnrak bu yeni çeşit tnhta oturdu. Bi
raz sonra beşer, altışar tutsakları ö
nüne getiriyorlardı. Bunların hcptıi 
aman dilediklerini nnlatmak için bo
yıınlanna kıhçlannı, sadak1arını as
mışlardı. Bu gelenler de bayağı adam 
lardnn olmayıp hep boşbuğlardan 
idi. Ötekiler bunların buyuruğu al
tında i rörür koşun takımı idi. 

Temucin han önüne çıkarılan tut
nklara kendi tarafına geçip geçrni
ecek.erini ve kendisini öz başbu{• 
anıyıp tanımıyacaklarmı soruyor . 

evet ederler e bayrai:ı altına alıyor. 
her birine bir kaç atlı vererek bölük 
başı ynpıyoı Ju. Tutsaklar içinden 
ozO mert olanlar dn vardı ki bunlar 
Temucinin orduğuna evet demiyor
lardı. Böylelerini han kendi ardın -
clnki ağaıara, beylere köle diye ve -
riyordu. 

Bu alay gece yansına kadar sürdü. 

26 l\lart 940 Sah } 
27 Mart 940 Çarşamba } 315, 316, 317 
28 Mart 940 Perşembe ) 
1 Nisan 940 Pazartesi 318 
2 Ni an 940 Salı 
3 Nisan 940 Çarşamba 
4 Nisan 940 Perşembe 
8 Nisan 940 Pazartesi 
9 Nisan 940 Salı 

10 Nisan 940 Çarşamba 
11 Nisan 940 Perşembe 
15 Nisan 940 Pazartesi 

) 
) 319, 820, 321 
) 

322 
) 
) 323, 324, 325 
) 

326 
16 Nisan 940 Sah } 
17 Nisan 940 Çarşamba ) 327, 328, 329 
18 Nisan 940 Perşembe ) 
23 Nisan 940 Sah ) 
24 Nisan 940 Çarşamba ) 330, 331 
26 Nisan 940 Perşembe ) 

lZMIR l'ABAl\"CI ASKERI .. IK ŞUBESiNDEN: 
1 - Tarihi ilandan itibaren 939 senesi ihtiyat yoklamalarını şube

mizde yaptırmış 311 (dahil) ila 331 (dahil) e kadar doğumlu 
yabancı erat aşağıda derç edilen gUnler zarfında şu~~·e mü 
racaatln 940 ihtiyat yoklamalarını yaptıracaklardır. 

2 - Birlikte getirecekleri ve aik şunlar olacaktır: 
A ) Nufus cüzdanı \.'"e ayrıca altında İzmir adresli bir kağıda 

yazılmış örneği. 

B ) Askerlik terh:s vesikası 
C ) Terhis vesikası olmayıp ta arıza raporu alanlar rapor-

larını. 

D ) Muhacir veya mülteci olmasından dolavı ihtiyata naklet-
miş olanların buna dair vesaiki. • 

3 - Yabancı olup 939 yoklamalarını şubemizde yaptırmayanlar ay
ni veçhile zikredilen ,-ec::nikle tayin edilen müddetler zarfında 
9,40 yoklamalarını şubeye müracaatla yaptıracaklardır. 

4 - 1' nbancı olup yaşı bu doğumlar dahilinde olup ta hiç bir nufus-1 
ta kayıt yaptırmamış nufus mektume olanlarla şimdiye kadar 
nufus ciizdanı almadığmdan şubeye mUracaat etmemiş bulu -
nanların da müracaatları menfaatleri icabıdır. 

5 - Şubeye bu maksad için müracaat günleri şunlardır. 
A) - 331 Doğumlular 21, 22 Mart 
B) - 830 « 25, 26 ,27' c 

•C) - 329 « 28, 29, c 

D) - 328 c ı. 2, Nisan 
E) - 327 c 3, 4, 5 c 
F) - 326 c 8, 9, 10 c 
J) - 325 c 11, 12, 15 c 

K) - 324 c 16, 17, 18 c 
L) - 323 c 19, 22, 23 c 
M) - 322 « 24, 25, 26 < 
N) - 321 c 29, 30 Nisan, 1 mayis 
T) - 320 c 2, 3, 6 l\Iayıs 

S) - 319 < 7, 8, 9 c 
Ş) - 318 < 10, 13, 14 c 
O) - 317 c 15, 16, 17 c 
Ö) - 316 « 20, 21, 22 c 
Jt) - 315 < 23, 24, n7 c 

lJ) - 314 < 28, 29, 30 c 
Ü) - 313 < 1, 4, 5 H11ziran 
G) - 312 < 6, 7, s c 
1) - 311 c 11, 12, 13 .c 

Günleri saat tam öğleden sonra .. 
6 - İhtiyat yoklamn~ı başladığı günden itibaren 336 doğumlu ya

bancı eratın yoklamaları öğleden evvel devam edecektir. 
7 - Yabancı 311 ve 331 doğumlular dahilinde askerlik yapıp ta VQ

sikaları cüzdanlarına geçirilmemiş olnnlnr için nnıayj•en bir 
müddet yoktur. Her gün öğleden evvel müracaat edebilirler. 

8 - İhtiyat yoklamaı;ı bilfikaydtışart resmi. hu u i bütün <levair ve 
müesseselerde çalışan ihtiyat yabancı erlere ele şUmulü olduğun 
dan ayni tarihlerde müracaatları lfızımdır. Gelmeyenlerle bun
ları gönclermiyen mües~ese amirleri hnl~kında kanuni muamele 
yapılacağından işe ön~m verilmelidir. 

9 - Tayin olunan mihiller zarfında şubeye yoklamalarını yaptırmı
yanlar hakkınd~ kanuni muamele yapılacaktır. 1lfm olunur. 

Artık l orgunluktan ayakta dura -
mıyorduk. Hemen yattık ve ölülerıe, 
yaulılarla birlikte sabaha kadar uy
ku çektik. Gün henüz açılmağa baş
lam tı ki davullar sevinçli sevinçli 
dövrneğe, yiğitleri uyandırmağa baş 
ladı. Ka1ktık ... Ö1ü1e~ e~rler ilzerin-lıı~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
deki mallan aldık, aramızda doğru- TAYYARE Sln.EMAS! Telefatı: 36.46 
lukla paylaşhk. Sinemacılığın bu güne kadar yarattığı en güzel, en mükemmel ve 

Öğle zamanı başka bir yerde ko- en bü~·ük şaheseri 
naklarnak için göçil kaldırdık. Bu ke- A ~ A K A L B 1 
re göçümüz çok büyümiiştü. Zira bir Oynıyanlar: FRANÇOISE ROSAY PlERRE RENOIR 
giln önce bize düşman olan dört bin FRAN~IZCA SÖZLÜ 
kadar Ta.}cigı t, l\Ierket şimdi bi - Bir haftadan beri gösterilen ve• bir sene hasılat rekorunu kıran dilber 
z"m bayrağımız altına sığınmışlardı. ve sihirkfir yıldız 
Yo1r\a b'r çok oymaklar bizimle bir - 1MPER10 ARGE.,.TİNAnın en son eseri 
1 !lmeğe geliyor. çok kere de önden A Y Ş E Türkçe sözlil İspanyolcn şarkılı 
k.:>şan karaul t kımları bir çok boy- Talep ve umumi arzu üzerine programa iltweten gösterilecektir . 
lan zor n c.ramıza sokuyorlardı. 1 AYRICA: EKLER JURNAL en son dünya ve harp haberleri 

.:. Oyun antları: A. ~A KALBİ 2-5,SO ve 9 da AYŞE 12-8,80 ve 7 de lki uy sonrıı (Kıırotal) suyu kena- 1--------------------------1111 
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Bulgar Gazetelerine Göre j Eğlence: 

Yeni Bir Cephe ih
das edilecek mi ? 

Günün bulmacası 
1 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

ı ıı ıı ı ı.nlJ 
2 _u• ı ıı 'fi 
3 'Jl"' 1 1 lil! 4 1 • .• u 
5 1 1 ı•-ı 111 
67 -1. 1 ~I ı•ı n:ı: 

: .................................. . l ihtiyar M~~~;~f"Tü;k'i'Y~~i~"·;~~i·:"j 
~ yeti ve verebileceği kararların Bal 1 1 1 1 • 1 1 

8 1 ı•ı 1 1 ,., ~ 
~ .. ~ .. y~!?:~~! .. ~~~! .. !.!::~.!!~~.~ ... ~.~.~.~! .. g:~!.~~.?..~.?.. ! 

akın §ark meseleleri ve Türkiyenin vaziyeti, son günlerde cihan 

9 1 1 1 
1 1 1 1 

matbuatında sık sık tetkik mevzuu olmakta, herkes ayrı bir tahmin yap-
makta, hakikatlere uyar uymaz haberler verilip durmaktadır. Bul - Soldan sağız: 
garca Mir gazetesinde de Mihail Mncarof (İhtiyar Macarof} «Yeni bir l - HUkOmetimizin idare sekli, J 
cepheihdas edilecek mi» serlevhalı bir yazı neşretmiş. Bu yazıyı, la _ - bi: ~adde Uz.erinde kalan ~ey, ce
zımgelen noktalarına verilecek cevapları karilerimizin kendi idrak ve fa, elırı JÇ tarafı,, 3 - pertavsız, J;:U-

takdirlerine bırakarak, sütunlarımıza geçiyoruz.. ranın cilmlelcrinclen biri, •1 - ytıŞlıı 
Jıaı·bı"n 'Jk it · ·ıı· "k" · lt 11 ı l. ı ~ geçmiş zııman 5 - Allah gaı·bi ,Anıı-~ 1 a 1 clj ı gı l ı ınCı H ı Cl"C e .l\CIÇIJll ması imkansız buJuııa•1 ' ' ' ' 

n~·ı ela şu \ eyn bu tarafın taarruza bazı fımillerin tesiri altında mı kala- dolu mıııtakası. 6 - birdenbire, ınll~ 
geçmesiyle ve kara km vetlerinin çar cnktır? Diğer memleketlerin, yani tahkem .m.evki, 7 - en iyi kokulu ırırı 
pışmnktan istinktıf eylemelerij le de- Balkan yarımadasının hürıfret ve de, dahınııı kısaltılmışı, Mısırın nıeŞ· 
vam edip giderse, muharebenin lıu- sükOniyle ilgili devletlerin bÖyle bir bur nehri, 8 - beyaz, nrapça o~ul 
günkü gibi, tek bir cepheye münha- hareket karşısındaki hattı hareket_ ~anasına gel.en kelimelerden biri, ıl~· 
sır kalmasına imkan yoktur. Evelce leri de tahmin edilemez. Türki\•e ve nın kısaltılmışı, 9 - kadınların J>ıı 
tahmin edilen abluka da karşı tarafı Rusyadnn maada Karadeniz R~man- !şleme tarzı, 10 - saf, nota. 
zayıflatıp düşürmek kudretinde tam ya ve Bulgaristanı da alakadar et_ l'ukandan <l§ağıya: 
bir abluka olmaktan uzak bulunmak- mektedir. Boğazlar ise bu iki memle- l - Bir şeyin parlaması için ili9 
tadır. ket için uzak denizlere açılan biri~ sürmek, 2 - kısanın aksi, izdivaç :ıne-

Türk:ye başvekilinin: cl\1üttefik- cik geçittir. Doğazinr kapatıldığı tak- rasimi, 3 - Fransanın merkezi, işte 
le~le ittifak halinde olmaklığımıza dirde gerek Romanya ve gerek Bul- kelimesinin önüne gelen tabir, 4 -
rngmen hiç kimseye tnarruz etmek gaı·i tan ağır bir darbe yemiş olurlar. alfabede bir harfin okunuşu, Afrlkfl• 
niyetinde değiliz v.e binaenaleyh bi- Bundan 21 sene evYel Bulgnristanın nın orta cihetlerinin garbında bir g~I, 
taraflığımızı muhafaza etmekte de- Akdeniz mahreci elinden alınmıştı. göğüsle kalçanın arası, 5 _ uzaınııl<· 
vam edeceğiz> tarzında yaptığı be- Bunun manası bugün aşikar bir su- tan <>mir, vahşi, 6 - tramvay ve treil 
Y~n~t, gerek bizi._ve gerek bizim gi- re:te anlaşılmakta ve istihdaf eda - onun üstünde yürür. Ege deniz sahi· 
bı bıtaraf olan dıger komşu memle - mış bulunan gaye, şimdi tamamen llnde küpüyle meşhur bir ~asaba111ıı' 
ketleri teskin edici mahiyettedir. Bu meydana çıkmış bulunmaktadır. 7 - gayret. içmekt.en emir g - koCB' 
temenniler realize edildiği takdirde Bundan manda esasen müşkül bir man bıçak, kolun ucu, 9 _bir çağl~ 
B~l~rnn yadımada ı tam mana. iyl~ vaziye.tte bulunan Balkan rnemle - edatı, zillete düşmüş, ıo _ şans, ıtal
sukunete kavuşmuş olacaktır. Zıra , ketlerıni endişeye düşüren diğer bazı bur. 
Balkanlarda yaşıyan milletler, bu - sebepler de mevcuttur. Bununla be - D ·· k •• J/i 
gün, kendileri için en iyi siyasetin bi- raber biz istikbali o derece karanlık un u bu/amcanın ha 
taraflık olduğu kannntinde mütte - görenlerden değiliz. Ümid edivoruz Soldan sağa: 
fıktirlcr. ki, bitarnflığımız, tesir icra etn;ek is- 1 - Otobüs, vah, 2 - dnmad, ge-

İngiltere tarafmdan Türkiyeye yıı- temecliklerini söyleyenler tarafından ııe, 3 - aban, knza, 4 - bucak, 
1~ 

pılan ikrar.at, esas itibariyle sınai ga- ihlal edilmedikçe ve muhafaza olun- il - arı, aşiret. 6 - Arap, si, 7 - ıSı 
yeler için yapılmış olmasına rağmen dukça, yarımadada Balkan milletle- taş, 8 - elam, yama, 9 - oba, ııdıı -
a keri hazırlıklara sarf edilebilirler. rinin mennfiine aykırı bir hareket ta- mak, 10 - lllkin, saka .. 
Sınai ınşaatın ve bu kabil hazırlıkla- hnddüs etmiyecektir. Unutulmaması 
rın ekeseriya askeri gayelere de yara lazımgelen diğer bir mesele de ha -
makta olduğu unutulmamalıdır. O - diselerin seyri sadece bizim iktidarı_ 
kurlarımızca malOm olduğu veçhile mızdn değildir. Arzularımız yarın 
bugilrılerde Türkiyeyi Irak ve lrana bir ba•kaları tarafından ihliil cdile
bağlıyacak olan bir demir yolunun bilir. Binaenaleyh bUyük ı;ulh ideal -
inşasına başlanacaktır. Bundan maa- !eriyle birlikte kendi mtidafaalar1mı
da Suriycde yerle miş bulunan ordu, zı da düşünmek zorundayız. Bizim 

.-rkn, Garbe, Şimale ve yahud Kaf- bundan kasd ettiğimiz mana sadece 
kaslara doğru sefere çıkmak üzere bir harp hazırlığı değil. üzerimizde 
büyük hazırlıklar yapmaktadır. Bu tesir yapmak ve bizi kendilerine alet 
hususdaki pliinlar tahakkuk etmiye- etmek istiyenlere bu imkanları ver -
bilir ise de bugün en ciddi gazetele - memek için icabeden politik hazırlık
rin sütunlarında yer alan bu mev7.u, tarda bulunmaktaır. 
Balknn milletlerinin de ruhlarını n- Unutmıyalım, ki çok müşltül za -
cı hi lerle kaplamaktadır. manlar geçiriyoruz. Tecrübeye ve ak-
Diğer taraftan İngiltere i1e İtalya lı selime olan ihtiyacımız, her za -

arasındaki münasebetler gün geçtik- mankiııden ziyadedir. 

--- Diş tabibi --

Cevat Dağlı 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Odabaşı, al, 2 - tabur, sol>lı 
3 - omacı, lak, 4 - Bana, ata, 5 ..,.,,. 
üt, Karaman, 6 - şaşı, 7 - Galib, Y
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8 - vezir, dam~, 9 - ana, es, ~ 
1 O -he, ati, aka. 

ıı=-- , 

Yardım Listesi 
Lira J{t· 

------Şekerci İrfan ve Hakkı 
kardeşler. 
Osman Zeki Dülgeroğlu 
Şekerleme mağazası 

1\lu.otafa Derviş 
Ali İhsan ve Tahsin Necip 
oğlu. 

Kuru yemişçi Sabri 
GUlbey 

ıo 
ıo 

sos çe fenalaşmaktadır. İngiltere hükO -
metf, Akdenizdeki nüfuzunu kuv -
vetlendirmek için A lmanyadan ltal -
yaya sevkedilen kömürlere vaziyet 
etmek suretiyle yeni bazı tedbirler Haatalarını her aün aabahtan almaktadır. Bu yeni tedbirler İtalya- akıama kadar lkincibeyler aoka· Bugünkü yekun 14437~8

8 ~O 
d k 

EskiyekOn ~ 
a ço fena intibalar hasıl etmiştir. tında 65 numaralı muayenehane- ..----'.: 

Londradnki hal~~a.n elçlsi İngiltere ııinde kabul eder. Telefon: 3055 1 1:'. 4081 10 
hükfimetini protestQ etmek emrini allı•~~~-~~~~~~~-~~~~·U-m•u•m•t~ye•k•Q•n~~~~-u~~~~I 
mış ve bu meyanda Alman kömürü - D / K K A T 
nün İtalyanlar için mübrem bir ihti -
yaç olduğunu , lngilterenin bu k& -
miirleri müsadere etmesinin büyiik 
ihtilaflara yol açacağını bildirmiştir. 

1\lanmafih İngiliz ablukasınm 
mevzuunu yalnız Akdeniz teşkil et
memektedir. Londradan gelen 2 mart 
940 tarihli bir telgraf, Hariciye müs
teşarı Batlere İngiliz harp filoları -
nın Karadenize geçmeleri hakkında 
bir sual sorulduğunu ve mumailey -
hin de cevaben: 

Sesli ~inemanın icadınclan bugüne kadar yapılmış en muazzıın1 
ve muhteşem müzik, a~k, aea ve gençlik, gilzellik harikası 

A ş KIN SESİ 
ŞAHESERLERiN ŞAHESERiNDE 

Dünya fİnemaçılığmın en tatlı aeali bülbülü 

JEANETTE Mac DONALD 
Ve Amerika. sanat aleminin en büyi\k ve kudretli yıldızı 

LEW AYRES 
Bugün 

E L H A M R A Sinemasında 
- cTürkiye ile akdedilen muahe

deyi meriyete sokacak şerait tahad -
cHis ettiği takdirde Türkiye hUkO.meti 
de bizimle müttefikan harbe girmiş Bugilne kadar görülmemiş bir 1H'l'1ŞA1\l harikulndeliğiyle tzn:ıiti " 
olacaktır. Bu takdirde İngiliz ve F- mizin biltüıı l\Iüzik, Gençlik ve Güzellik aşklarını ıoıauz. 
ranıı.ız harp filolarının Boğazlardan hayrnnlıkiar içinde bırr.kacaklardır 
g~ç.mele~in.e mfü~aa~e edecektin de- , Seanslar: cumartesi ve .. pazar 11,30 da diğer günlttr 2 de ucuz ha' ,,ııııfl 
dığıni bıldırmektedır. Her gun 2 - 4,30 - 7 - 9,30 da başlar ....,. 

Sırası gelmişken hemen -:orahm ki ~ 
cenup komşumuz Türkiye. acaba ,,. _____ lm!B•u•g~ü•n•~K!!lü!L~T~l~'R!!IP!!IAllllllRllJ•' -ll!llS•in•e•m•as•ın•d•a-• a 1 
böyle bir kararı kendi iradesiyle mi tk· f"l b"rd\, · k? y k , ı ı m ı en 
verece · 0 sa, bu hususta harp - Bütün dünyanın takdirini kazanan Sehhar ve dilber yıldız 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

FREDRIC MARS JOAN BENiflTTE 
Tarafla1ı.ndan .~ureti fevkalcidede temsil edilen 

BAHAR YACMURU 
Neşeli \'e eğlenceli aşk ve gençlik fJlmi il• 

; Çocuk Hastalıkları 
GE/\·ç VE D!LBER ARTiST 
S1LY1A SİDNEY 

1 
1 Mütehas&ısı 
1 Hnsta?annı 11,30 dan bire kadar 

8Pyler sokağınd• Ahenk matbaajl 
•ıtr"rııin kahul ent'!r. 

Tarnfındnn temsil edilen nşk ve ihtiras filmi 
YAŞAMAK HAKKIMDIR 

Ayrıca: Paramunt jurnalda en son harp ve siyasi haberler 
B har yağmuru 2.SO - 6.4r_ - 9 da. Yaşamak hakkımdır 4,20 • 7,40 dfl 



~MART 1940 PAZAR (ANADOLU) SAHİFE: r; 

MAJiNO • ZIGFRI 
28 ------.1 Harp sonuna kadar bitaraf kalmak 

Baltık devletleri ISkaodinav hükumetleri 
Amerikadan bombardıman tayya

satın alıyorlar Yu.an: Binbaıı CAZAL 

~.Ilı 
1 

ette kaçmak lilzım. Firarın e-
., l'lııdan blri de dümdüz i•tika
'"ltd 1\( e ilerlemeyip dolambaçlı so-

'4J:i~' dalmak ve mütemadi zık -
it.~ Rözden kaybolmıya çalışmak -
~u da unutmayın kj bizim bu 

~ zdakı kıymet ve haysiyet bü 
~~ ,ı:an~ız ordusunun taarruzun -

, "'Yllıet ve haysiyet dereceoinde 

v,1111eıı bu talimat, (müstakil bö
~<ı efradının vaziyetini taınamiyle 
~oıı ediyordu. Fakat doktor Albay 
ıı.,/un adamları olan sıhhiye ve 

1
1 tııteşki!iitı ne yapacaktı? On

llı~\~~hrin sağ kıymnda, şimali -
1 

1 b ıkanıetine çok uzak bir mev
·~rııs~unacaklar, ancak şimendifer 
llör ne Yakın olan park civarında 
\

1 
ece1tıerdi, acaba iş bittikten 

· ı nasıl hareket etmeleri lazım -

~!!ık: 
·biJd· onların, Almancayı fevkala-

' ~klerj için kendi başlarının ça-
'İııı, k •kınası lazımdı. Zifoltzun 

~k a~Yonet ve otomobilleri ter
·tr ' bır takım motörler ve ka -
~le ~ls.ıtasiyle nehri geçmeii;.; ça -

1 ~ boı-ıece (müstakil bölük) iç -
!J lıh ahal!ine yetişe bilmekti. (BJ
lııı ~ı Çok kalabalık bir nehir li -
-tyc~ duğu için, Albay bu planın 
tol\! a tahakkuk edebileceğini •a -

ti~· Albayın sırtındaki ünifor
de~i aylık şeritleri, herhalde em

' ~t irupu durduımak istiyenle -' \ :ı bir mani U!şkil edebilirdi. 
·de~· rUtbeli bir Alman •ubayı ro
lttt't albay, fevkalade Almanca -
ttl avurları, korku ve saygı tel

en iestleriyle işı kurtarabilir-

t:ııer 
,~ı,,,n~nt~) mevkiindeki e~ir bara -

1~at a, ışte bütün bu incelik ve t.ı
I ı b:r~a kadar herşey tesbit edilmi~, 
\~n teey tesadüfe bırakılmamış, ka 
~ oııııa~den inme tecellileri müstes 

he h Üzere her ihtimal düşünül
~ itiııı erkes vaziyeti hakkında tam 

!ere at Ve bilgiye kavuşturan ne-
~ tıı Varılmıştı. 

le: bu hesaplar o kadar ince ih
c~irıe kadar yürütülmü~tti ki, kü

l ~it Ualıh Yardımı ile işlerın, teker
~eıı f zerinde hareket edercesine 
·d darazireler., uygun çıkacağı 
" e ıl~· 
'''rh ""Şti. 
letiıı~nıri b!r devriye ve nöbet ko-

1 'hnt '.
11
hbir ihtarı olmadan, bizim 

~Q' •l hiy k 
~ '· Sıhh·. e olu (Bale) şehrine 
. tathn ıı: e kolu, başta açıkça gö

tiri subayları bulunduğu hal -
tldd Caddesini takibe devam et -
, ede 'Ik . -d· tlktö ı ra•t geldıklerl ha ı -

hususunda mutabıktırlar Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ 

(ULUS) tan 
• 

resı 

içinde etrafıııı seyrediyor, en müthiş 
hU.~iseleri bekliyordu. 

Riga, 16 (Radyo) - Baltık devlet- daki iklısadi ve kültürel müna•eliel-ı Lo• Anjejlos 16 (Rad;·o) - Norveç Stokholm, lG (Radyo) - İsveç 
!eri harici.ve nazırları konferansı, bu-lıerin bir kal daha takviye edilcliği ve hükumeti, bir buçuk milyon lirıı!ı;c hükümet:. Amerikaya Walti marka 
gün 8ona ermi~liı-. !Baltık de\'letlerinin, hNrp HOntına ka-124 deniz bombıtrclıman tayyaresi ,;_ 144 harp tayyaresi ısmarlamıştır. Almanlar yüzde yüz emindiler ki, 

Fransız l ıır ve lıilhusa İsviçreliler , 
(Bale) ~ehrini bombardıman etmiye. 
cektir. Hele (Bale) köprüleri, o ci
vardaki katedral \'e etnografya mü -
zesi, belediye dııiresi gibi tarihi e'ar 
!er ve ayrıca yüzlerce eski ve kıy

metli bina yüzünden ateş hedefi te-

Bu mürnısebı>tle intişar eden resmi dar bitaraf kalmak hu'tısıında muta- pariş etmiştir. Bunlar saatte 400 ki- Tayyareler ,aatte 640 kilometre ya-
bir lelıliğde. Baltık devletleri arasın-! bık oldukları lıil<lirilmi~tir. lometre yapacaktır. pacaktır. 

Aıniral Mora iki başlı Cinayet 
lakki edilemezdi. B k•ı• • • d t• •• • A 

Ayrıca, Alman işgalinin bu üçüncü aşve ı ımızın ave ı UZerıne n- Elazıkta vicdansız bir doktorun iş
gecesinde, ~ehir her zamanki bnl ı~ık karaya gı•ttı· . Şehrı·mı·ze de gelecek 
!arı a l tında pırıl pırıl yanıyordJ. Ya- lediği iğrenç cinayet 
kılmamış olan bir sokak feneri, tek Ankara, lG (Teldonla) - Başvcki-• kilinıiz tnrafınılan kabul edilmiştir. İstanbul, 16 (Telefonla) - Elazıkta karısı ile birlikte gelıe kızı :\forad ır
bir ışık merkezi yoklu. H anıdan ve !imiz Dr. Ref!k Saydam tarafından da Biı· müclt!et Ankanula kalacak olan hastahane baş<!0ktorlı ••unu yapunjmağına götürüp atmışlardır. Bu lıiı -
~aradan her h:'.ııgi .bir tehli.~e.ve m.a- vet edile? Fransa pasif müclufaa müte- Amiral l\Iora istanlıul ve izmire de gi- doktor K.fı~ım 16 pşıııdaki evladlı.ğı- 1 dise üzerine do~tor Kıiz.ım \·e.karısı ya
ıuz kalma,ı mumkun ol mı} an şehır- hassısı Konlr amıral Mora Turcn bu- derek tetkikler yapacak ve hazırhyaca- nın kendısınden gebe kalması üzerıne kalanarak tevkıf edılmışlerdır. 
de, bütün lılmbaların yakılması em - gün Ankarayn gelmiştir. ğı pasif müdafaa raporunu başveklile-
rini Alman büyük kurmayı vermişti. Amiral J\fora, öğleden sonra başve- te verecektir. M il p 

Fakat (1) numaralı (Schannens - • A • 
trosse) köprü•Ü, bütün uzunluğu im- 1 1 ıyango 
~~~=~~:~:c:y'~~~~~~ı11;!ı::ı~·rek fener va Almanların · 

Tetik üstilnde bulunan Davu, en K b. Ih' gayesıç Fransada cari olan sistem 
m~::a.~~a ş~~ı~~~~~~~r~:h:liye kolu ararsız ır su a :0ıonya ve e- dairesinde çekilecek 
herhalde köprüyü ge~er ge~mez yo- koslovakyayı ebed yye utmak !una dosdoğru devam edecek ve ı n Y İstanbul, 16 (Ra_dyo) - :\lilli pi- tik dolaplar, bugünlerde gelecektir: 
(Fe!Jbergstrasse) üzerinden (Bale) Lonılrıı, 16 (A.A.) _ Deyli Telgrafı ne göre, Almanlar a'keri bir muvaf- yango reisi Nihad Ali bugün Pari•ten :.'ll'lli piyango idaresi Fransada cari 
şimendifer istas)'onuna doğru gide_ gazetesinin Kopenhag muhabiri ya- fakıyet elde edemedikleri takdirde pek gelmiştir. Piyango için altlığı otoma- olan sistemi kabul edecektir. 

cekti. O halde tam köprünün niha - zıyor: kuvvetli bir Avrupa bloku vücude ge
vetinde bu tahliye kolundan ayrıl - Berlinden alınan haberlere göre Al- tirmek suretiyle diplomatik bir mu -
mak ve sağa saparak neh'r kıyısını manyanın :\fo•kova sefiri Fon Der Yaffakıyet kazanmak istemektedirler. 
takip etmek (2) Ve (3) numaralı Schulenber, 17 martta Fon Ribben - Bu blok sayesinde elcle edilecek olan 
köprülere doğru yola de\•am etmek trop ile görüşmek üzere Berline gide- kararsız bir sulh Polonya ve Çekoslo
icabedecekti. Tam o anda da köprü- cektir. vakyanın Almanyada kalmasını temin 
nün niha~·etinde bulunması icabeden Pek yakında Sovyet emperyalizmi- edecektir. 
bir karakol kıta<ı bu ayrılışı muhak- nin Alm~nyayı ıpt:tlai maddelerden İngiliz abluka•ını yarmak ve ona 
kak surette gayri tabii bulacak ve mahnını edecek olan yeni bir genişle- karşı elde bir slliıh bulundurmak mak-

Köınür ınes' elesi 
Italya-Almanya itilafı, ltalyan mat
buatının dikkat nazarını çekiyor 

belki de '1hhiye kolunu isticrnba me hareketine başlamasından korkul- sadiyle Alman diplomatik mahfilleri Roma, 16 (A.A.) - ltalyaya senede !er. 
kalkacaktı. Bu bakımdan, hatta teğ- maktadır. Almanyanın himayesinde şimal mem- Almanya tarafından 12 milyon ton Tevere gazetesi şimendiferle nakle
menin kalbinde, o kadar itimat etti Diğer cihetten Rusya iskandinavya- leketleri arasında tedafüi bir ittifak kömür verilmesini derpiş eden Alman- dilebilecek kömürün miktarını 8 ila 
ki yüzbaşı Sarlal'ı, top arnbalarının da ve;·a yakııı şarkta yeni bir harbe akdine yardım etmektedirler. ya - italya itilafı italya matbuatının D milyon ton olarak tahmin etmekte
pe~ine beyhude yere takıldı diye it - girecek olursa, bir Berlin - l\Ioskova İyi haber alan mahfillerde söylen- nazarı dikkatini celbetmeğe devam et- dir. Bu takdirde ecnebi piyasalarından 
ham eden bir duygu vardı. Fakat kur - Roma cephesi kurmak istiyen Al - diğine göre, isveç ve Norveç efkarı u- mektedir. üç milyon ton kömür daha tedar iki la-
may yüzbaşının cesur ve ar.i karar· manların bu pldnı suya düşmüş ola - mumiyesinin büyük bir kısmı şimal italyan gazeteleri, italyanın kömür zım gelmektedir. 
!arla elde ettiği muvaffakiyetleri de 
bildiği için neticeyi merakla bekli_ caktır. memleketleri arasında tedafüi bir it - hususunda diğer memleketlere bağlı İtalyanın bir senelik kömür sarfi • 
yordu. Emin bir membadan öğrenildiği - tifak akdine muarızdır. bulunmamak hususundaki arzusu Al- yatı 14 ila l5 milyon ton arasındadır. 

Kôprüyli ba•tan ba~a geçtiler, en 40 man matbuatı tarafından tebarüz et- italya ancak bunun iki milyonunu İ8-
öndeki Alman efrat kam}'Onlari~·le . A • k • h t tirilmektedir. tihsal etmektedir. Tevere gazetesi ara-
traktörlü toplnr yollarına dosdoiiru m e rı a ı raca 1 Ecnebi müşahitler italyacla ayda bir daki farkın Ru•yadan temin edileceği-
devam etti ve teğmen Da,·u hayret.t> milyon ton kömür temin edeceğinden ni yazmaktadır. 

•ıhhiye kolunun bu noktada tahliye Bütün tahdidata rag"' men harpten şüphe edildiğinden bahsetmektedir -
kolundan ayrıldı,·ını, sağa çark etti- B b J '• • d 
ğini, evvela birinci, sonra ikinci, da- beri bir kat daha artlı . ornova e edıve-sın ttn: 
ha sonra OçüncU ve dördüncü araba- 120 lira aylıklı belediye tababeti açıktır. isteklilerin Bornova beledl· 
lann çark hareketin; tamamladığını Londra, 16 (Radyo) - :\latbuata tiğini söylemiştir. N'azıi-, tahdidata yesine müracaatları. 15 16 17 886 
gördü. beyanatta bulunan Amerika hariciye rağmen ingiltereye ihracatın harpten 

Teğmen, içinden: ·ıazırı Kordel Hu!, ticari vaziyetin beri arttığını. Fransayı iki misli geç-
- Hayret, hayret! ah iyesi iç.in Fransız ve ingiliz hü - tiğini beyan etmiştir. 

Diye düşündü. Ortalıkta hiçbir nö ümetleri ile müzakerelerin dernm et-
bet ve karakol kıta<ı yoktu. Alman 
tahliye kıta8ından ayrılış tamamen 
hadisesiz olmuştu. 

--Sonu var -

Düşünceler: Amerika 

lzmir Veteri ner müdürlüğünden: 
lzmir ilkbahar at ko~ularının bir!nci hafta koşu•u Buca koşu alanında 

31-~!art-!>40 Pazar ırünü saat '.! de icra kılınacağından koşu atlarının 

kayıt muamelesinin 14 :\!art 940 gününden itibaren 30-:llart-940 günü 
saat 13,e kadar Veteriner Müdürlüğü dairesinde bu mliddet zarfında saat 
14 ten 17 ye kadar ppılacağı ilan olunur. 14 18 (871) 

chpı rler tarafından çekilen bü
ö~uıı~ lop arabaları oldu. Topla -
!\ tıde a ker yüklü bir sürü kom-

• ta~liyıYorctu. Geri hatlara doğru --------------

ite at kolunun. tamir veya mua Isveç ordusunda 
~l\!ti~Vkedilen aletlerle İstirahate 

- Baıtarafı üçüncü sahifede - Rusyaya saç ve kauçuk 
mokrasilerin maksadları tahakkuk • k 
etmez. Almanya, bu tartlar altında vermıyece 
uzun zaman mukavemet ve çıkacak Va,ington, 16 (A.A) - Nikel i•-

Iımir Posta, te lgraf 
müdürlüğünden: 

ve telefon 

leb;~n efrattan ibaret olma•ı d~- yeni tertibat alınıyor 
ht ırdi .. 

e A.! Stokholm, 16 (Radyo) - İsveç l>ü-
~ 111 ., tnan sıhhiye kolu bu va -'t •urunc kum eti; Rus - Fin müsalehasında,ı 
~, YUlh e aela şaşırmadı. Kur - sonra şimal hududlarında tah~id e -
"ıı~ca h· atının derh:ıl verdiği Al - dilm ! ş olan t,veç kıtaatını terhi• et 
1 rl;~at ı~ eınirle baştaki kamyonet, meğe karar Yermiştir. 
. lterııy olunun arkasına geçti. Ö- !S\·eç başkumandanı general Kor 

ıı. r icab~netl~r de, almış oldu klan ne!, orduda yeni bazı tedbirler alırn 
I; ,er. Sa' ~nundeki arabayı taklit ve bu ctimleden olmak üzere icabındn 
ı ·~k.lil'a~ıkı •~hhiye kolu, önünde - düşman paraşütcüleriyle mücadele e
'l tı;ıı·er ~ ~ır ·ubes; olarak sıra - decek teşkilat \'ücuda getirilme 'ııt 
'I~ • td trııştı. Bu ani !\arar ve cil-a ar emreylem 'ştir. 
\~ 4a~ 1 Çabuk tatbik edilmişti ki, 

1~1Ye ko\
0
P ~rabasına bitişi\'ere!'l 

,
1 
n on ~. bır anda nakliyat ko -

1 ~\an n adenıe<i olmuştu. Hiçbir 
~ •tek,~ ,en Ufak bir şüphe, ne de 
1ııa. .. 

L , •t "Kıç f 
'~" • ak~· evkalilde id' nu işe 

lzmir aaliyei kinci hukuk hi.kiml: 
tinden: 

İzmirde Kadriye mahalle'i Yen' 
cami arka<ı 15 !\'o. lu evde otıırnı 

IIü•eyin kızı T!ayrh·e Nazmi.ve lam. 
fıııdan knca•ı Ayni e\ de muk'ııı Faz 

~'et ıı~~Yonun ilk \'e hak ki baş 
•n ı elı lirdi 

- lı oğlu ll!ehmcd ale.\'hiıw açılnn ho 

"•r b . 
\ t'lllıe~ er (1) nı.m. ralı ko'>rii -

it, ltğge haşladılar. 
~ } ~rdQ lııen Oavu ile 48 adaınına 

'ı, h' hı,· Il inci \'e altıııcı araba
>~ 't< b ı·ara}ı ve efradından ibR-
~ •le oıau krup, ilk merhalede ay

Gp., n ekip 
'"l!U ... 

bazırın nıhayetfne doğru, teğ -
an-. •uış olan parolayı ver -

• b:k 
-~•nı· kat !!t 
'1, l Ve . 
~~! f~indet~nıurlu elbiseler ve sar
~ ltı v ı :ı"aralılar, gizledikleri 

· >:d.ııar~ ~!etlerini yoklayıp ha -
~\ .Y tibt erkes, yattığı yerde bi

lın~; ar kergin ve tetikte. 
lttııı, 11~ban~n ön kı.mında bulu

derın bir so~ukkanlılık 

~an'lla dava~ının .cr:t ktlınan mıhn 
keme'-i sonunda n1eclrni K. nun 1 :; 
ve l:l8 ve 142 ve l iiO incı maddeler· 
hükümlerintl göre dayacı IIayri~·e 

• Tazn1:ye i!e koca:..;ı ~Iehn1-edin ynk 
cLğerinden ho<anmalarına ve kaba. 
hatli olan :Uehrnedin hük!im tarı . 
hinden itibaren b:r •ene evlenmeme 
<ine ve masarif; muhakeme olan 77 
kuruşun dahi Mehmede tahmiUno 
temyizi kabil olmak üzere 5-3-194(1 
tarihinde davacının vicahında vr 
müddeialeyhin gı;•abında karar n. 
rildiği II. t.:. lif. K. nun 407 ine 
madde•i hükmüne tevfikan tanzim 
kılınan hüküm gıyap ihbarnamesil'ıı 
mahkeme koridoruna talik kıhndığ· 
tebliğ makamına kaim olmak üzer~ 
ilAn olunur. 

fırsatlardan da istifade edebilir... tihsalfrtıııın yüzde dolceanmı temine-
Şu hale göre ise, müttefiklerin ye- den nikel Kanatlanın ihracııtıııı tah

ni bir takım tedbirlere başvurmaları dit Vl' nikelin A !manya \'(' Ru~yaya 
ıazımdır. gönderilnıt·~ine n1ani oln1ak için Aıne 

Bu tedb:rler neler olabilir? rika da dahil olmak üzere bütlin 
Suvalin cevabı, gayet basittir: 
Almanyayı, bu yardımlardan , bu 

'1addelerden, bu temaslardan mah 
um etmek ... Yani, ablukayı karada 
la tatbike çalışmak .. 

Bunun manası iae aşiki.rdır: 
Başka cep helerden taarruza geç .. 

nt"k .... Ruayanın, Fin harbind en aon
a yeni bir maceraya atılmamas ı 

::ıümkündür ve ak1a g'eleb ilir ... Fa -
1<at Alma nyaya petrol, ham ma dde, 

'.yecek vesaire vt>rişi, şark h udud la 
ını mutlak ve daimi emniyet altın -

:la tutması, Rusyayı otomatik şekil· 
le demokrasilerin karşlaında bir 
lü.,man \.aziyetine sokmaktadır. Gö
ü liiyor ki, eger sulh olmıyacaksa , 
ki, biz tahsf'n buna katiyen imki.n 
~örem;yoruz- garp cephesinde horul. 
lamakta olan harbi, başka sahalar da 
tarekete geçİrntekten baıka çue 
ıoktur. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

°*"<>---
Norveç 

4lmangagı bir kere da-
ha protesto etti 1 

Oslo, 16 (Radyo) - Norveç hükfi
neti, N'iderhelm İ!imli vapurun batı
·ılmasını beynelmilel kanunlara aykırı 
•örerek Alman hüküıneti ne~dinde pro 1 
.esto etmistir . 

memleket için birer k0nluııan tesbit 
edectii:i haber \'eri'mektedir. 

Dıf:er cihetten Amer'ka hükümetı 
lııgiliz ve Hollanda mJ,tenılekelerin 
den Amerikaya idhal edilen saç ,.e 
kauçuğun Rusyaya ~evkedilmesine 

mani olmak için şiddetli emirler ver
miştir. 

o*o 

Londrada 
Her ferd haftada 250 

gram tereyağı alacak 
Lonclııı. 16 (Radyo) - Londrada 

tereyağ miktarı vesikalarda iki misli
ne çıkanlmı~tır. Her ferd haftada 250 
gram •ereyağ alııb'lecektir . 

Daladiye kabinesi 
-Baş tarafı 1 inci sahifede

dir. 
Paris, 16 (Radyo) - Başvekil B. 

Daladiyenin, önümüzdeki salı günü 
yeni kabine ile parlıimentoda isbatı vü
cud etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Eksir Şahap 
Bcısıır memelerini gi-
1erir. Kuvveti, erkek· 
f ;it ;. istihavı nrttır ı r 

1 - Eksiltmeye koııulan iş: lzmir posta binalarile Karşıyaka pos 
!Hhanesi trolıırnrlarının kare plaka döşemesi. 

2 - Keşif bedeli 822 lira 28 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11-3-9,10 tarihinden itibaren on beş gün müddetledir. 

İhalesi 28-3-9-10 tarihinclt perôembe günü saat 1·1.30 da P.T.T. J\lüdüri
yel binasında ve komıs.ı·on huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi \'e buna müteferrik evrak ~1ildüriyet leva
zım kaleminde bedelsiz suretleri alınabilir. 

5 - Ehiltmeye girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat temi
nat \'ermeleri Ye :N'afıa dairesinden bu işe girehileceklerine dair alınmış 
ehliyet vesikatil ibraz etmeleri lilzımclır. 14 17 20 23 (872) 

lzmir Emrazı sarİyE. hastaha .. 
nesi başhekimliğinden: 
Ila<tancmizdr yen;dcn yapılacak llF'll lirn O kuruş bedeli keşif!! 

kalorifer tcskıt· kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
İ<teklilcrin "ıı·lname Ye saireyi görmek üzere her gün hastane baş· 

kalipli«ine ve eks·;tmc 1~40 nisanın üçüncü çarşamba günü saat 11 
de yaııılacaı,':'lıılan 2-1!10 >ayılı artırma \'e eksiltme kanununa göre te
minatı olan g112 lira 6·1 kuru~lıık banka mektubu veya maliye vezne•! 
makbuz limühalıeri ve icap eden teklif mektupları \'C diğer \'esaikle bir· 
tikte ek,;iltme rnafnclen bir saat evvel Tepecikle Emrazı sariye hasta -
nesinde mütesekkil komi,yona müracaat.arı. 17 23 28 2 894 

M. Jı1. V. D eniz feQazım satınal
ma k om:syor: u11dan: 
1 - Tahmin edilen bedeli •93854 lira 64» kuruş olan 963600 k ilo 

2 

ekmeğin 3Nisan / 940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
!Ik teminatı .~~-12• faa c73> kuruş olııp şartnamesi her gün 
komisyondan cl70• kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2-190 sayılı kanunun tarif tı dahilinde tanzim ede -
cekierj kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat en·eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başka!'l
lığına makbu :unukabilinde verme:eri. 1 7 22 27 2 883yl 964 
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~lzmir Levazım Amirlı-ğ~· ilanları~ . . 
=--j~;;;;;--;;~~;~;~··~-::ıi~ii§i·;~-;;;;·~i;~~··1ı;;,~-;;;~-,~~nd~;·;-......... ,.,_ .... ..: 

1 - Tophane levazım e~ya teçhizat anbnrınm tamiriyle eski Feyzi
ye mektebi binasının inşa ve tamirinin kapalı zarfla eksiltme!i 
22 ~/940 cuma günü saat on beşte Tophanedt• İ:itanbul l~vazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 2143 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşfi ve planları komisyonda görl\lür. 
5 - İsteklilerin ekgiJtme snatından bir saat e\'vel teklif mektupları-

nı komisyona vermeleri. 7 12 17 21 7!H 

-ı~z-m-ir-le-v-azım amirliğT";;tı nalma komisyonundan: 
1 - İzmir MST. MV. birliklerinin (30,000) kilo sadeyağı ihtiyacı 

l 1 • fart 940 t arihinde pazarlıkla yapılan ek. iltmesinde talihi 
çıknıa<.l ığından pazarlık 20 ~lart/940 çarşamba günü ~aat on 
tıe te kı lada İzmir levazım amirliği satın alma komi::yonunda 
~·a tnlncaktır. 

2 - Ta hmin ed i1en tutarı (31500) liradır. 
3 - Teminat muvakkate akçesi (2363) liradır. 
,ı - Şartnamesi her gi.in komisyonda görülebilir. 
;, - 1 !ekliler ticaretodasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö::

term~k mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 3. i.incü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvnkkateleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü
raca atları 

___ t_z_m-ir-l e-;.'lzım am-ir-l-iğ_i_::;_a_tı_n_a_l_m_a_k_o_m_is_)_'o_n_u_n_d_a_n_: ------

1 - 250 büyük ,.e 250 küçük bakır kazan alınacaktır. Pazarhkl!l 
ek iltmesi 2013 940 çarşamba günü saat 15.SO da Tophanede 

istanbul le\•azırn amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Tahmin bedeli 22750 liradır. 
3 - 1 k teminatı 1706 lira yirmi beş kuruştur. 
4 - Şnrtname!'!i ve nilmune~i her gün komisyonda görUrlür. 912 

lzmiı· Emrazı sariye hastahanesi 
Başhekimliğinden: . 
Yeni Verem pavyonunun 1520 lira bedeli keşifli zi1 ve elektrik tegi. 

atı nçık ek iltıneğe konmuştur. Keşif ve şartnameyi görmek üzere hP.r 
giln hastane bn~hekimliğine ve eksiltme 1940 nisanın üçüncü ç:ırşamba 
gün ü yapılacnğmdı• ıı isteklilerin 2490 numara'lı artırma ve eksiltme ka
mınuna göre teminatı olan 114 liralık banka mektubu \'eya maliy~ ve7.
neıı j ma kbuz :Jmiih nberi ve icabeden vesikalarla birlikte eksiltme saa . 
t inden bir saat ev\'e l İzmir Tepecikte emrazı sariye ha~tane~inde topla-
nan komi yona müracatları 17 23 28 2 915 

lzmir Emrazı sariye hastaha· 
nesi Başhekimliğinden: 

Yeni verem pavyonunun 3916 lira 64 kuruş bedeli keşifli sıva ve yağlı 
hoya ve airc ikmali inşaası açık eksiltmeğe konulmuştur. Keşif ve şart. 
nameyi görmek üzer~ her gün hastane başhekimliğine ve eksiltme 1940 
nbnnın ilçUncil çarşamba günü saat 11 de yapılacağından isteklilerin 
2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununa göre teminatı olan ~93 
lira 7G kwruşluk banka mektubu veya maliye veznesi ma~buz ilnµpı~· 
beri n• i abcden v~sikn1arla birlikte eksiltme saatinden bir saat e.v•;el 
Teı>ecikte emrazı sa,.iye hastanesinde toplanan komisyona mür~~aat _ 
ları. 17 23 28 2 914 

... ..., .. ·----- . C~M .,UOLU) 

lzmir Esnaf ve Ahalı Bankası 
idare meclisinden: 

Umumi hey' eti Davet 
Esas mukavelenamemizin 5G ncı maddesine tevfikan, senelik alelade 

heyeti unıumyie topluntımız 26 mart 1940 tarihine müsadif salı günü 
sa~t 14.30 da Atatürk cadde~indeki bankamız merkez binasında icra 
olunacaktır. Mubvelenamemnin 61 inci maddesi mucibince asale~en 
veya vekfllete.n 50 his~eyı temsil cd.en ortakların, ruznamede yazılı hu -
:su»at hakkında görü:ımek ve karar ittihaz eylemek üzere yukarıda ya.zı
h gün ve sal\tte btı toplantıda hazır bulunmaları ve toplantı gününden 
en az bir hafta evvel rnel'J.::ez ve şubelerimize müracaat ederek duhuli • 
ye kartı almaları rica ve ilan olunur. Toplantıya v.ekaleten iştirak edı~ • 
cekleri nde hi"-ıt!dB.r olmaları meşruttur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - İdare mecii:;j ve murakıp raporlarının okunma~ı. 
2 - l 989 l'tne;>i bilanço:;unun tetkik ve tasdiki ile idare me'cli"i aza

l'llJllll ibrası. 

3 - Vila.\·.et umumi mecli~i namzedi olarak ıcöstedlen zatın intilın • 
bının krası. 

4 - l\Iüddetleri biten iki ve istifa eden bir azanın yerine üç azanın 
iıltihab1. 

5 - Müddetleri bitmiş o'lan iki murakıplık için intihabın yenilen • 
me:ai. 

G- tdrae mecli~i raporunda gösterilen temettüün daiıtılmasma ve 
tevzi giinilniln tayinine aid teklifin tetkiki 

7 - İdare mecli~i azasına verilecek huzur haklarının ve murakıp üc. 
retlerinin tayini. 

Vekaleten iştirak edeceklerin 
selô.hiyetnameleri şu suretle 
tanzim edilecektir: 

İzmir Esnaf ve ahali bankası TUrk anonim şirketinin 26 
mnrt 1940 tarihinde ve şayet ekseriyet hasıl olmazsa talik edi
lecek tarihte b~ııka merkez binasında akdi mukarrer ve :nü
zakere ruznamesi malam ale'lide heyeti umumiye toplantı -
~ında lieni temsilen hazır bulunarak müzakereye i~ti -

bizi 
rake ye bu hususta rey vermeğe, evrakı Jazimeyi imza etmei'e 
v<>l!rn~ıl iş bu heyeti umumiyede hissedar sıfatiyle: yapılahi • 

lecek her türlü hu:iu:-at ve muamelatı namıma tam ve mut· 

lak bir salahiyet'le imzaya. . 
i vekil nasp ve tayin eyledim. 

eyledik 

Çam altı tuzlası 
den: 

namımıza 

. de mukim . . oğlu. 

1 - Tuzlamız için 520 metre miki.p kırma taş mubayaa oluna -

caktır. . ... , 
2- Beher metre mikabının muhammen bedeli 615 kuruş ilk teminatı 

2~~ lira 85 kuru~tur. · • · · 
3 - Şartname"her g'Uil'müdürlüğümüzde görülebilir. 
~ - İ~teklilerin münakasa günü olan 28/ 3/940 cuma günü saat 14 

de müdüriyetimizde müteşekkil ihale komisyonunda hazır 

bulunmalan 909 

·--------------------------------------~ J.\ıounrecilikte en :rıüşkUlpesend muşteril~rini memnun etmeği pren- Mersinli fidanlığı müdürL'iig., ün· 
Merakı-ıları Perde a 

1 

ip ittihaz eclen ve b•ınunla iftihar duyan mües,,esemiz bu defa tzmirde 
nok an olan en zengin v~ en ~on modaya muvafık tül ve envaı perde - den: 
!erle ve onlnrn uygun modern nikalaşlı kornişlerimizi İkinci Bevler 
sokağındaki mPsherimizde bu lundurmaktayız. Perde ve kurniş alacak 
muhterem müşterilemizı> ma:fazamıza uğramadan almamalarını tav-
siye ederiz. ' 

Haraccı kardeşler ınüessesesi 

ı - Fi danlık illtiyacı için ı:·r.:; ı:ra lıı>dei: m:.ıhammenli 10 Sm. 'kut. 
runda 300 ... m~tre l;orn açık ü :gi\tme ı;urı>tıle miibayaa edilecektir. 

2 - E!t::;;ltme 28-3-940 ıwr~eıı ı he g;iııü :;ua.c l~.30 da fidanlıkta teşeı< 
ki.il edecek komısyonda huzurunda ;·arulCiı:akhr. 

a - Talipler ıo:ı lira muvakkat tı!minut ma~ sandığına yatırarak mak-
i buzunun komisyona ibra7 .. :dtcel<leri · ian olunur. ]:!. li. ~2. !!G (822) 

AKSEKi TİCARET BANKASJ'nın 31-Ka. evvel-939 tarihindeki 
• A 

mali vaziyetini gösterir .B/ LANÇOSU DUR 
AKTiF 

Kasa: 
Banknot 
Gümüş 

t'fnkhk 

ESHAM YE TAHVİLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar 

c c Olmıyanlar 

TİCARİ SEXEDAT CÜZDAXI 
E~TİA :MUKABİLİ İKRAZAT 
BORÇLU CARİ HESAPLAR 
DE:\llRBAŞ EŞYA 

GAYRİ ~IE:\KUL EMVAL 
EMTİA İŞLERİ HESABI 
HlSSEDARAN 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
.ı.. AZIM HESAPLAR 

Tnhsile mevdu senedat cüzdanı 
c c muhabirlerdeki senedat 

Gayri )f enku11er 32800 liraya sia-ortalıdır 
)1enkullcr 8000 c c 

40800 

i\Hirakıp 

)1. Ali 

62650,00 
805,00 
100,19 

24000,00 
5360,00 

6408,63 
1038,78 

Lira Kr. 

63555,19 

29360,00 

140868,57 
19228,43 
24770,02 
14565,88 
51100,06 
95974,97 
63805,00 

106039,99 
196878,79 

7447,36 

818594,21 

~Iürakip 

Taşrada.dır 

PASiF 

SERMAYE 
İHTİYAT AKÇASI 

Alel'ade 
Muhtemel .zararlar karşılığı 

35106,00 
3047,00 

Lira Kr. 

500000,00 
38153,00 

MUHABİRLER 74,22 
SAİR ~1UHTELİF ALACAKLILAR 42606,41 
KEFALETTEN DOLAYI ALACAKLILAR 196878,79 
NAZIM HESAPLAR: tahsil olunacak senedat mudileri 7447,36 
DEVRE! SABIKA KARLARI (henü:z talep edilmiyen) 6659,39 

SAFİ KAR 21875.04 

• 818594,21 

16 ~art · 1940 
50 kuruş darna-a pulu 

AKSEKİ TİCARET BANKASI 
İZ:\ıtR . MERKEZİ 

S. GUndoidu · H. Serter 

17 MART 1940 PAZA1'~ 

V. ı . Henri \ran j)e~~ 
A~ICRJKAN EXPOR~ 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

N E V - Y O R K 1Ç1N l .DRIA TIKA SOVYET A ANONlMA 
Dl NA VIGAZYONE 

ADRIATICA 
OO DDll - j~ 

cEXMOOR> Vapuru 23 

Cita Di Bari motörü 13-3-940 tn. • 
rihinıie limanımıza gelerek istan bul, 
Pire, Napoli ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

bekleniyor. !tl•rtt' 
cEXPLORER> vapuru 22 • 
beklen iyor. SoD1" 
cEXCIIANGE» vapuru ~ıart 

l,angano vapuru 13-3-40 tarihin
de Ayvalıktan beklenmekte oltqı 

Cenova Ri\'iera lima.nları için yük 
alarak hareket edecektir. 

rın<la bekleniyor. 

D. T. R. T.- BUDAPEST 
BlJDAPEŞTE 1Ç1N 

cKASSA• Mot. 23 }!arttl 
!eniyor. ""' 

Quırına le vapUJ.'U 15-16 mart ta
rihinde beklenmekte olup Triyeste, 
Vcnedik limanlarına hareket ede -
cektir. )IPJ.f' 

Br!ndizi motörü 16-3-940 tarih·n- ATlD • TA\'1GAT10N CO rt s-td 
de lbıanımıza gelerek Pire. Brindi- Beyrut. Haifa. Tel Aviv, po 
zi. Zara. Fiume. Triyeste ve Ven~- ve İcıkenderiye için. ıJ,-ol'· 
diğe fıareket Pdecektir. Atirl vapuru 25 martta bekle ' 

Cilicia motörü 15-3-940 tari - -=*=- ,.,. 
hinde beklenmekte olup Cenova ve Vapurlann iıim ve tar.fhlari 
RiviP.ra l imanlarına hareket edecek- kında hiç bir taahlıftd alnı~s. 
tir. TELEFON: 2007 • ~ 

Adige vapuru 20-3-940 tarihinde ı 
beklenmekte olup Cenova ve RiYie- Olivier ve f iirekô• 
ra . limanlarına hareket edecekt;r. Limited 

VAPUR ACENT AJI 
Not - · Bütan bu vapurlar Triyeıı. AtatQrlc caddesi R.eı bbl_.. 

te veyıı Cenovada şlmalt ve cenubt Tel. 2448 ti' 
AmP.rik:ı Umanlanna hareket eden L<ındn. ve Linrpol b atlal'I orltl" 

piyasanın ihtiyacına l'ôre ~•P 
ttalia anonim seyrisefain şirketinin aız ı&ter yapacaklardl1'. / 
va Amerika ve Hindistana hareket __....-:-$İ' 
eden LLOYD TRİYESTlNO anonim lwıir asliye hukuk mahktmi1t 
teyrlsefair tirketi vapurlc.nna tell&· ci hııkuk h<ikfoıliğinderı: ıı ıo-

düf ederler. İzmirde Çorakkapı dıı. Kcıhıt50~11rı.,-
NEERLANDAISE ROYALE ğında SO No. lu evde oturan ?t~~f''! 

KUMP Kutlu tarafınadn Karşıyaka~~ d• i-
M ar 

23
•
3 9

·
40 

t 'h'nde kilisesinde ve kili~t.: müştemıhıtlfl~,.,,rı • s vapuru - - arı ı . Mihtl · 
beklenmekte olup Anvers Rotter • kamet eden ermeni Nişan • . ··ıııı.'' 
darn, Amsterdam limanları~a hare - nezdinde mukim Gaıaroz AmlfJ ııı'' 
ket edecektir. leyhine açılan S. talak dava51:~etİ~<t 

tedair dava arzuhal suretiyle d ~ t' 
SERViCE MARITIME"ROUMAIN varakası müddeialeyhin taha~ltılrıJ' 
Suceeva vapuru 30-3-940 tarihin- den ikametgahının meçh•ıliyetıne siııi' 

de gelerek Malta, ~Lrsilya ve Ceno- ni izınirde çıkan AnaJ ılu gaıet;.; 
va limanlarına hareket edecektir. , 6 mart 940 tarihli nüshasiyle ~ 1 

t of 

tebliğ ve 940 mart cuma gün~ .:.ıı> ~dl 
N O T: da mahkemeye davet eJildigı ,prJ 
Ahvali hazıra dola}'lslyle navlun gelmediğinden milddeaaleyh G ,.b~' 

ve ba-reket tarihl~rintn kat't olmadı- Amiryan hakkında muamelei gıY5 ~ tını "\"e bunların hıç .b.ir ihbara lllzum !icrasına ve muhakemenin ı:I ~·' 
olmaksızın değişebıhr oldufunu ve salı günü saat on dörde ttılikJfle 11 • 
mesuliyet terettüp etmiyeceğini muh rar verilmiş ve usulen t•ted 
·erem yükleyicilerin kayıd ve ipret . k 1 k a ının bit ,ıı .tti . zım ı ınan gıyap ar r 1 ıw· etmeler1 rica olunur. . . J'k ıcı ı ., 
.... Daha fazla tafsil't.ı:içln . Clunnari· mahkeme dıvanhanesıne ta ı ı•toS r 
yet caddesinde FRATELIJ EPERCO olduğunönn müddeaaleyh Ga. sJ't'J 
Y•PUr acentesine ır.Oracaat edilmesi. miryanın tayin kılınan gün \eir ;,.o 
• TELEFON: 2004 _ 2005 bizzat hazır bulunması veya. b d•l!' 

göndermesi a·ksi takdirde bı:. tebl~ 
Ka}·abıırun asliye hukuk hakimli _ mahkemeye kabul edilmiyece~ıA!l olf 

·jinden: makamınn kaim olmak üzere ıl 
Aı-ılen Karaburunun .Tepeboz köyün. nur. ___.,/ 

len olup iknmctgfLbı meçhul olan ayni u•• s k l b\l 
·azadan Bozköylü Çelebi ::\-1ehmecl oğlu çok por U U 
Tehmede: Başkanlığından: .. ıl1'ş'~· 

Karınız Tepeboz köyünde oturan 20 mart 940 çarşamba günll eııel·J 
'llairne Karakaş tarafından aleyhini- saat 20.30 da kulübümüzün =rı ıtll' 
e açılan boşanma davasının gıyabı- kongresi yapılacağından azala!ı,.,1-' 
·ızda yapılan muhakemesi sonunda kilik Osmanzadedeki kulüp uıfl 
rnnızda tahaddüs eden şiddetli ge - da bulunmaları rica olunur. r: 
imsizlikten dolayı badema bir arava RUZXAMEI JJCZAKER·4 

elmeniz ihtimali bulunmadığı dinle· Senelik idare heyeti raPorLı 
ıen şahitlerin şehadetiyle sabit oldu- Yeni idare heyeti intihabı 9JO 
·tundan knnunu medeninin 131 ve 132 !sim değiştirme ./. 
·nci maddelerine tevfikan boşanmam- ---ı;~tt 
a ve 980 kuruş ma,:ıarifi muhakeme- talik kılınmış olduğundan bU • i~J 
·in sizden tah!';ilinc 2'6-938 tarihinde il5.n tarihinden itibaren bir a~ii~ıtı~ 
·o :n sayılı Hamile karar verilmiş ve tf'myiz ı-t mecliğiniz takdirde ııiıd 
kametgahınııın meçhuliyetine mebni katileş.eceği tebliğ makamınn }{ 

· ıam sureti mahkeme divanhanesine mak üzere ilan olunıır. 

lzmir lnhi~arlar başmüdiirlit
ğünden: 
Ödemiş Müdürlüğümüz "atış anbarında yaptırılacak inşaat ilavegi~~;~ 

•ksiltmeye konulmuştlır. Keşif bedeli 3510,03 muvakkat teminat S 
'iradır. Ô' 

Keşif kroki ve s:lrtnameleri baş müdürlüğümüz levazım şubesıle 
lemiş İnhisarlar Müdürlüğünde görlllebilir. J'1 

İ!teklilerin diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar olrrı•1~ıı· 
ılmadıkları takdirde ehl!yeti idarece kabul edilecek bir fen adamın1rı ~ 
iaatm sonuna kadar iş başında bulunduracaklarını noterlikten mt.19 tııı 
lak bir taahhüd kağ'ıdi!e temin etmeleri, bundan başka 2000 Jiralı1' r 
dbi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ettıl 
ni lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak için ehliyet ve:iikası olmak üzere isteklilerin yu1'~ 
·ıda yazılı vesaik a:)ılları Ye birer suretlerile ihale gününden 5 gün e~; . 
>izzat veya bilvasıta ve eksiltme için 26-3-940 günü saat 15 de BaŞ S) , 
liirlüğümüzdeki komisyona müracaatları ilan olunur. 14 18 3 

lzmir Memleket h :ıstaha·nesi · 
baş tabi,, liğinden: ~"' 
1/11 ıg:rn t:ırihim~~n 31/ 12/ 93!) tnrihine kadar hastahanemizde vefJ'J 

?dip sahip ve varisleri tarafından müddeti muayyinesi zarfında all~, ~ 
van 87 kişiye a it clhiı-e, çamaşır ve benzeri eşya gatılığa çıkarıl~~ş~~~ 
1./3/ 940 tarihinden 21 ı>er~embe 1940 tarihine kadar on beş g:ııı fi'~ 
IAn müddeti hlıam~nda hastnhanede açık artırma ile satılacaktır·ııııOt' 

·ekli olanlar ihale günü c':an 21 3/ 940 tarihine ra~lıyan perşemhe g t • 

·aat dokuzdan hire kadar lzmir memleket hastahanesine miltllC~ r.J. 
.arı. 6 9 13 17 '16 /-: 


