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Sabah: 6,04 Akşam:l8,21 
Öğle :12,22 Yatsı : 19,51 
İkindi :15,47 imsak: 4,24 

Nüıhaaı her yerde 5 kunıttur 
Günü ıı:eçmiş nushalar 25 kuruştur 

1 Çin- Jaoon Harbi 

Du .. nya mu·· ·ın ha"' dı·seler fa ~:r:~:! ~!~;~;~1:ı:-::~~1:i~~~~ üzerine gelerek uçuşlar yapmıştır. 

Dafi bataryalar ateş etmişler ve i.>
viçre tayyareleri kalkarak yabancı 

iki Japon fırkası Y ança ile Naning 
istikametinde •• •• yuruyor 

arif es· nde mi bu unuyo ? "";;;~~
1

;:; 
~U nıülakatın son Sumner Vels-Mussolini lronuşmala- Üniversitede i~k dersini 

' verdı 
rile yakından alakadar olduğu ileri sürülüyor 

-.......___---~~~~---....-. 
Brenner 
liududunda 

uulh ınuah desi 

lstanbul, 18 (Telefonla) - Uni
versite profesörlüğüne nasbedllen 
Hal!de Edip, bugQn ilk dersini ver
di. Dersi takrir edilirken fakültede 
çok kalabalık vardı. 

---=-Ilı=---

Kont Teleki 
Romaya gidiyor 

Peşte, 18 (Radyo) - Macar başe
vekili Kont Teleki bu akşam italyaya 
gidecektir. Teleki, Triyestede bir kaç 
gUn kalacak, cumartesi veya pazar gü. Japon askerleri. 
nü Romaya geçerek, Mussolini ve Cla- Sunkin, 18 Radyo) - japon ordu-\ Çin kuvvetleri, müstevli dUşmamı 
no ile görüşecektir. sundan iki fırka, Yançen ile Naning karşı kahramanca müdafaaya ve j~ 
( istikametine doğru harekete geçmiş- pon askerlerine zayiat verdirmeğe bllfo 

tir. l ıamıştır. ; -ı 
Gördeste 

Millet Meclisi. 

Majino topları ilk defa 
faaliyete geldi 

d"lec°'k v·p ·de Almanların astıkları levhalar da (Fransız asker!eri, ın.: 
~1,.ı ... d.~d. urı giltere için kendinizi feda etmeyiniz!) cümlesi yazılı idi 
ı.an e ı ı .. 

PAPA 

Roma, 18 (Radyo) - Papa on ikinci 
Piyu, bugün öğleden evvel saat 9,45 de 1 

Amerika hariciye müsteşarı Sumner
1 

Velsi hu•usf kütüphanesinde kabul ey-

lemi~ ve bir saat konuşmuştur. Bu ko -
nuşmada, Amerikanın Vatikandaki si-
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Nazilli' de spor faaliyeti 

Demirspor güreş er
de kazandı 

1(~ADY0J 
lJ U,1.-...ı I ı v~rat11 

12,!30 Program ve memleket saat ayarı 
12,35 Ajans ve meU!oroloji haberleri, 

Vilayet meclisi, büd- Italyaya yapıla- ~:.:;~.~;;:~~~?;::.:.1~~~k~;:~,\~:;: 
Cak ihracat fer 1Jknr. 1 - Hüzzam peşrevi, 2 -

Fakat futbolda Nazilli sümer ta- celerı· mu··zakere ettı• Ahmed Trsoy - Hüzzam şarkı: (Hatı-
rında kalsın). 3 - Hüzzam şarkı: 

kımına 4 _ O yenildi lngiltere konsoloshanesi <Tazelendi tabu alem), 4 _ Rakın1: 
vesika vermedi Hiizzam ~arkı: (Aşkın bana bir gizlı 

NaziJl.i, (Hususi) - Pazar günü (izmir) keza izmfrli Şefiğe karşı has- y aflD S0ll bir içtinta daha yapacak I. d l 1 .k. y elem oldu) . l'i - S. Pınar - Hüzznnı 
Jehrimizde, izmirin Demir.spor, Aydı-! ta olduğunu iddia ederek güreşmemi~ .ımaıı~mt ılz a. ~u unilahn' -1 ı 'ktunadn şarkı: (Aşkınln sürllnS-Om), 18.15 nıU-

1 f I • • • İ J kt \•npuru, ı a ya ıçın m ım mı ar a . •e 
nın Aydınspor ve NazilJinin Sümer- ve gilreşi Şefik :kazanmıştır. Ve aa ıyetlill amam ıyaca Ir muhtelif mah ·ul, biJhascıa zahire öık: Halk türkiileri Azi:z Şenses ' 
epor güreş takımları arasında güreş 66 kiloda Nevzad Büke (izmir), Meh . • . . . .. .. w .. • .. • • • • in yüklemişlerdir. Tüccarlar tliin ingi- Sarı Recep. 13.30, 14.00 Müzik: lt~· 
müsabakaları icra edilmiş ve seyirciler med Tanca (Aydın) ile güreıımiştir 1 Vılayet umumı meclısı, dun ogle -ıbudcesı, budce encümenının teklıf - . w •• ' fif müzik (Pi) 18 00 Program ' 6 

~ . d "I •• t 1 d V li B d 720 1· f 1 . ·l 962610 l' a il lız konsolo luguna mur:ıcantla mu- . . 
tarafından hevecanla tnkip edilmiş - .. ~eticede izmirli güreşçi üçüncü daki- en sonra \ı a.)e sa onun a a · en. ıra az ası.) e ır - .. 1 ·· •· •• · · memleket ~aat a.r:ırı. 18.05 .Müzik: o-

• . . . jEtem Aykutun reisliğinde toplanmış,,zerınden resbit olunmuştur. ka\e e hukümleıı dahılınde bu malı- d .•. (Pl) ~ ( ift-
tlr. kadn tuşln gahp gelmıştır. . . .. . . .. suller için kontrol vesikası istemiş- n muzıgı . 18,40 l\.onnşma Ç 

56 kilodaki güreşçiler arasında üç 72 kiloda: ilç devrelik beş güreş v~layet masraf bildcesf~in rn~za~e~e - sın~~a:t budcesı~ı~ rnuz~.ke:~=~a~:~~ Jerse de kon losJuk, istenilen vesi- çinin saati), 18,5ö serlJt> t ant. 19,lO 
devrelik beş müsabaka yapılmıştır. yapılmış, neticede Feridun Akönol sıne başl~~ıştır. Evv~la terfılerı ıca- . ~: Ay~ İgrıboz _soz . . kayı vermemiştir. Memleket saat ayım. A 'p ııı; ve mete<>-

Birinci de-vre: (izmir) rakiplerini sıra ile tuşa geti- ~den ~lw ogretm~n! aıt maaf .~arkın!n 1 ~at en~umenı namın~ ıznhat \ermış, Bunun üzerine ticaret müdürlüğü- roloji haberleri, 19.30 Miizik: Dell~l 
SOmerspordan Ali Özlemiş ile :Aydm rerek birinciliği kazanmıetır. 1 ~:~ tek ögre~~nh. - 38 t~ne ~oy okutu ~oy~üm~ze yardım edılerek uzun v~- ne. ticaret odasına ve Yunan konso- zade ismail efendinin hatırasını tazız 

1prdan Mehmed Altınsaz arasında ce- 79 kiloda Reşad Çelik (Nazilli) Mu- ogretmenlerının .ıdare ışlerınden do- e ıle od~mme~ su~tiyl~ .bunl~ra zı- lo luğuna mürac, at ederek taleple- için merhumun eserlerinden mürek -
revan eden müsabakayı Ali Özlemiş sa Gülbahar (İzmir) le güreşmiş, iz- layı makam tııhsısntının bildceyc k? - raat ma~ınelerı verılm~nı, kua.~e~. ve rini izah ve tekrar etmişlerdir. kep program, Ankara radyosu kftJJlB 

• • • . 1 nulması hakkındaki Maarif Vekaletın- hamlelerın her şeyden evvel koyluye . h · · r ud dokuzuncu dakikada tuşla kazanmış- mirli güreşçi rakıb!nı bır buçuk de.ki-, i . • • • • Yunan vapurları da kontrol liman- ı:;es \e saz eyetı. 1dare eden: 1\ es 
tır. Demtrıpordan Recep Tataroflu kada tuıa getirerek yenmiştir. den gelen tezkere okunmuş ve bu mev- ~vcıhı~ı ıstemış, .B. Ekrm Oran, bu !arına kadar gitmemek için hareket- Cemil. 20,15 Konuşma (lktısad ve htl· 
~ydınsporlu Mehmed Emin Kırova fle Atır sıklette Mehmed özaüne' (iz· zu bazı münakaşalara yol açmış~ır. dıleklerın çok yermde olmakla bera • !erini tehir etmektedirler. İngiliz kuk saati) 20.30 Müzik: fasıl heyeti. 
a-Qreşmff ve fzmfrlf gUreşçf 2,80 dakl- mir) e rakip çıkmadığından iztnirli Azadan B. Ekrem Oran, buna ı~- ~r u~umi .muv~zeneyi ~ti.kadar etti- konsoloslutundaki kontrol eksperi, 21,15 Müzik: Kaçak orkestra (Sef: 
kada rakibtnt tuıla yenmfıttr. , güreşçi hükmen galip sayılmııtır. kfi.n olmadıkı hakkında izahat ver~nış gınl soylemış, reı~, h~r .zırat mevzu un bu mahsulJer için kontrol vesikası Necip Aşkın) l - Nielsen: :,:\Iaskarad 

ikinci dtvre: Takımların puvan itibal'iyle aldık- vilayet büdcelerinin va7jiyeti ıebebı!le kıymet ve ehemmıyetı b.üyük olduğunu vermiyeceğini beyan etmişse de me- komik operasından ispanyol dansları. 
Ali Özlemez (S. Spor), Mehmed tarı neticeler şunlardır: jdoktor ve öğretmenlerin bareme göre fakat .y~rdım yap~ak ısU!mekl? bera- sele, henüz halledilmemiştir. Alaka- 2 - Offenbach: MusettP (on yedtrtci 

Emine (Aydınspor) Recep (izmir) de Birinci: !zmirspor 22, ikinci NazU• maaşlarına zam yapılamıyacağını söy- b~r vılayet .bll~ces·nin v~z!yetı s.ebe- darlar, muhtelif şekillerd~ teşebbüs- nsır dans dava~ı) 3 - Sdıubert: l\{o-
Mehmed '.Altın!ftz (Aydın) a hülanen ]f Sümerıpor 5, üçüncü Aydınıpor 4 lemiştir. B. Ziya Gündüz, terfiin ka- bıy.le ~u~a ımkan olmadı~nı tebarüz lerine devam etmektedirler. ment musıcal (Fa minC>r), 4 - Adolf 

1. ....1 1 1 dl nuni bir hak olduğunu, bunların ala - ettırmıştır. Ziraat büdcesı 15,780 11- n. .... -. _ Eckstein: Mayıs avmda (muhtelif par-
ea ıp •'ilim ter r. puvan. t . b d . 19980 r l k Ü . 

tJ-"nc1l devre: Futbol ı: caklarının büdceye duyün olarak ra, ve erıner U cesı ıra o ara fürükçülük çalardan potpuri) 5 - Ve~r: Mozaflc 
~"' maç ' u kU 1 b·ı w • • b t kabııl edilmfAtir N Ali özlemez cS. S.> ve Recep cfımfr İzmir Demfrspor rUreşçflerfyle be - vazı m m n ° a 1 ecei'ını eyan e -: .. · . . . T b ı k E- · • ş h"d o. 1, 6 - joh. Strau!s-: Bu nağ'JTle-. r ~Iüteakıben sıhhat ışlerı bOdce.sı - or a ı azasının ırercı ..., e e ı - . . 15 

D. S.> karşılaomıı ve bu final musaba- raber, Demirspor futbol takımı da gel· mış ır. i . k . b 1 ü k !er köylerinde Eğerci köyü imamı ler senı ~arsın, ey dünya (vals). 22. 
1 kası oldukça heyecan uyandırmııtır. miş ve Nazilli tabasında SUmerspıJr Eşh~:a o~an 66 bin. liı:alık borcun : n müzn er! ıne a .anmış, im na a- Hasan oğlu Ahmed Çelik ile Hüseyin ~emleket c:aat ayarı. Ajans hsberJer: 

Neticede OçllncU dakikada izmlrU gQ- takımfy]e bir maç yapmıştır. Oyun itfası ıçın bildceye 8 hın lıra konuldu- .,asız 0.lar~k ""38•454 lira üzer nden ka- oğlu AH köy okullarında kabakulak zıraat. esham - tahvilat, kamb!yo - nu 
roJll'f tuıla galip gelmfotlr. baştan nihayete kadar heyecanlı geç- ğu ve elli liraya kadar borçların d<>r - bultte~.ılmıştlr. hastalığına tutulan çocuklara i'-"· ol- kut bor!'lası (fivat) 22.8ö Mtızik: cııt-
-yy h 1 "d · · · d · t il - çwncil celse: JJ b ı-61 Kilodaki gUreflert! üç çift güreş- miı Mtlcede Somer takımı Demlrspo- a 0 enme~ı ıçın aım ene mene se . . maları için okudukları nefes ettik- and (!.) 23,25 - 23,30 yarınki pro 

' ıı:ı.hiuet vcr·ımesi hakkındnki büdce e!l- On dakıkn ıstlrahattnn sonra üçün- . ' k çi iştirak etmiştir. Birinci devrede ru gUıel bir oyunla 4 - O mağlQp et -ı '"' J ı .. .. . . . . lerınden yakalnnnıışlardır. ram ve apanış. 
Şahap Eare (Aydın) Mehemd Orhan mi,tir. cümeni mazbatası okunmuş, kabul e- cu celseyı gene vah açmış, mechsın Tahkikat:ı bnşlanınca Eğerci kö-
(Nazlllf) ye, Rllseyf~ Elbflgt (Aydın) dJJmfştfr. ka~u~i müddeti dolduğunu .. fakRt iş- yil ihtiyar heyeti azasından bir zatın Zabıtana 
,,. t f "" . (' . ) N . . . - Sokakta geçen B. Said Pınar (Kemalpaşa) sıhhat lerı bıtmemlş olduğundan fkı gUn tem- buna müsamaha ettiği hatt çoc • - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 .!uUs a a ıeneı: ızmır e, arın ıyı dld d'l . 1 ~ 1 ı·ğ· . 5 1 . • a ugu 
~ar (Nazilli) Şefik Kandemir (iz- ~~esseselerimiıı!n ihti ·nca k!fi gel~~- ~ ı mesı azı.m ge t 1 ın~ s Y P.mış, nu okuttuğu da anlaşılmıştır. Ali Os- 1 H~m auçlu ' ~ güçHi: 
mir) e tuşla mağlQp olmuşlardır. hadise dıginden bahisle vakıflar idaresının meclısçe bu teklıf kabul edılerek çar- man Karamanın evinde bilyUcillUğe 1 Kemercl• lik mevkiinde sııı-

İkinci devre Şahap (Aydın) Mus • • • izmirde bir hastahane inşası için ~e- ·'ia1?ba gUnU toplanılmak üzere celse ve muskacılığn ait bazı kitaplar da hoşluk yilzl •en bir vaka oJmuştll~· 
tafa (lzmlr) e hükmen, Şefik Kand.e- 3 kışı yaralandı şebbUste bulunulmasını teklif kmış. tatıJ olunmuştur. bulunmuştur. I Hasan oğlu Celal İkiz namında birıı 

... -ı Evvelki ıece saat on bır raddele- k'ki · k 1 t t ı d' ) •e-
tnlr (izmlr) Mehmed (Nazilli) ye tua- . heyeti umumiye, bu teklifin ~tide tet- ne>*no-- - Suçlular tutularak adliy~ye veril-! sarhoş halde mahalle aralarında kB-
ta ıralfp gelmfılerdir. Finalde Mustafa . . ~ . . . ı nı arar aş ırmış ır. 1 Bir ziya et miı er ır. dınların fotoğraflarını çekmek ıS• 

rmde Sineklı caddes.ınde Uç kıgının Kuşadası ziraat memurunun mna- . . r -=·*·=--- mi,, kadınların feryadına yetişen 
V l d •• h - yaralanması Ue neticelenen bir vaka şına zam yapılma~ı hakkındaki tekli: Şehrımız Fr~nsız general ~on!olo- Muhtarı araladılar l şaysk fabr~kası ateşçisi B~ Hası!ll d~ 
ı ara l, UR QS olmuştur. . . . de bUdce encümenınin mazbatasındakı su Guydu Cha) lard, ~eraberınde Os- y .. mani olmaga teşebbüs etmiştir. 1311.n 

•• •• Şilkril adında hırı gece Sinekh cad- mütalen nazarı dikkate alınarak red manlı bankası müfettışi B. Şarl Vay- ~ucanın ~ınklar koyUnde muhtar elan sinirlenen CeHll !kiz bir sopa ıle tahanede oldu desinde Fatma adında bir kadının evi- edilmiş ve bu mUnasebet!e hayli mtlna- ner olduğu halde dün ticaret odası- Ah oğlu Velı Güven, nynl köyden Kn-ı'Hasanı başından .ı.·.e.~·üzUnden ağırcıı. 
ne gitmiıı bıralda tehdidde bulun _ dir Konya tarafından tabanca kur- · dlf\'e· 

"' > kaşalar olmuştur. na giderek oda umumi katibi B Tur . 1 b d 1 t V yarnlamıştır. Suçlu tutulmuş, a · 
• b • .. mu?tu~. ~adın bağırmış, komşuları Celse on dakika taMI edildilden son- gud Türkoğlunu ziyaret etmiş v~ Ege ı:nı~i; .:~~ran.~·a::aanmışl ır. t a- ye verilmL tir. 

U8.Jıse l7 kadın gu yetışmıştır • . 1 k 1 B ı,,. ı l z en o muş ur. 
nı - . · . . . . . ra ikincı ce se. reis ve l I · 'N'uri Ese- mıntaka ı iktısadiyatına ait muhtelif Kadir tabancasını Uç el ateş etmil'l Eniıteıini vurmuı: 

•• _, _, ., Hılmf ve Ahmed adlarında ıkı kışı · . r~ · d t 1 f bUd ~· T" k ..• · nde zunuen uogmuş kapıyı tutmuşlar. Şilkril, kapıyı aça-ınıni r~ıs ı~~n ke op.anmbış,lma~rta E - malumat almışlardır. fakat ilk iki mermi ateş almamıştır. ıre ·~zasının Armudi~ ko) ~şJet 
Tıneke mahallesinde bir \•aka es- • • w ceg nın muza eresıne aş am.ş ır. v- :'-.Iuhtarın yarası hafiftir. Suçlu tu- Ahmed oglu :\Iustafa Evcı, YeJJll 

rak bırden dışarı fırlamış, kaçmaga veli idare büdce i üzerinde görüşü!- ** t ı t köyünde oturan en'qt · O man oflll 
numda yaralanan Omer aldığı ya- b 1 H'I · • Ah d d · l • u muş ur. ı,. esı s ıc 
ralann tesiriyle Memlek~t hastaha· d~ş a~ıf, d" ı mŞıü~eil k m;. i e ~et~ıne mUş, hususi ida·re memur kadro mrıaş Üzüm ihracatı - =* -=-- İbrahimi çifte tüfeğini ateş eder~s• 

şm ş er ır. r en ıs ne } e ışen ve ücretleri geçen senekinin ayni ola- B b k 1 karın boşluğundan ağır surette ) 
nesinde ölm~§tllr. Hilmiyi bıçakla göğsünün sağ tara - rak kabul edilm1ştir. Yalnız ~aaşlar- •w~z~lr kuru meyva ihracatçı.lar bir- Om ayı Urca arken ralamıştır. Yaralı, izmir memleket 

Cinayet, bır kadın yilzilnden ol- fından ağırca yaralamış, iki kişi ka- da ge~n seneve nazaran boc,. memuri- lıgı ı~are h~yeti ve onu takıben u- Bayındırda KızılcaaK-aç köyünde hastahane~ine i'etirilmiş. suçlu tutul· 
ınuttur. Ali oA-lu Mehmed Cemal ve ranlıkta &lt alta, üst üste boğazla~ur- tl it k. d 1 d 6lSO l' hk mumı heyetı, dün toplanmış, hususi Hasan oğlu Osman, dağda odun ke- mustur 
arkadaıı Ali Akgün namında iki ar- ken Ahmed bıçağı Şükrünün elinden Y~ ere 8 a ro ar aırı . ıra tip üztimlerin ancak şimdiye kadar ;:erken bulduğu eskiden kalma bir "" · 
.lcadH ıarho• olarak ötedenberi tanı bır terı~tılll hu!tnle gelmektedır. "h a·ı kt ld • b. Kafayı çekince· 

.,. v - nlmağa muvaffak olmuş Şükrüyü ya- t ı b 1 • 26., .. 60 11 . 1 k k ı raç e ı me · e o ugu ecne ı mem- bombaya tahra ile vurup ateş aldır- · d siıt' 
dıklın AYte adındaki kadının Tene- ralamış, fakat kendisi de varalanrnış- c a~e .üc ~esı _, ıa o ara a- leketlere ihraç edllmesi, faknt diğer mış, sol el ve büğrClnden ağır suret- Eşrefpaşada Yu ufdetle cad eol,,.. 
ke m~halJeslndekf evine gitmişler, tır. • bul edıl!nıştır. memleketlere sevkedilmeme~ini kn- te yaralanmıştır. Yaralı, İzmir )lem- de Mehme_d oilu Hüse:in, s~rhoŞ lllı1 
Ayşeyı bulama):ınca, Ah1:1ed. kızı 28 Nisbeten ağır yaralı olan Hilmi ve Sonrn Nafıa bildcesin{n müzakere- rarlaştırmıştır. le ket hastahanesine getirilerek teda- rak İbrahımin ~.a~vesındekı caJJl ırıış, 
yaıında Abldenın evine i'Jrn11ş ve ka- Şükril memeleket hastnhane~ine kaldı si :·apılmıştır. )fünakaşa edilmeden 11= vi altına alınmıştır. kırmış, el ve yuzunden yara~arı : 
dını uyandırarak Ayşeyi sormuılar - 1 1 d Hidi tahk"k t dl' kabul edilen bUdcc 96910 lira olarak Tayı"n * bu halde karakola davet edllıncB.tU-
c!ır. n mı§ ar ır. ııe ı a ına a ı- kabul edilmiştir. G ··lb • h k - AHah bile beni karakola gö 

Evde Hilseyin oa'lu Ömer Yılmaz a- yece el konmuştur. . . . . . . Memleket hastahanesi hemıirelerin uze tr are et rem ez! 'llP 
dında biri de yatmakta imiş. Ömer • •• •• •• Maarı~~ büdcesını~ milzakeresı es- den Bn. İkbal Kilis hastahanesin, hem- Ank~ra çocuk esirgeme kurumu- Diyerek komiser muavini B. l" Ji• 
kendilerine, Emnıyet muduru nasınd11. ogretmenlerın terfi ve makam şire Bn. Meliha İzmir memleket hasta. nun hımayesindeki yavrulara tevzi Cücene hücum etmiştir. Suçlu, ııd 

_ Ne iltiyorsunuz? Diye sorun· İstanbul emniyet mOdür muavlnli-ızamlarına temne edilmiş. B. Ekrem O- nesine tayin edilmişlerdir. Çeşme be- edilmek üzere bir çok tüccarlarımız yeye verilmiştir. 
ca Ali Akgün üzerine atılmış, adam- ğfne terfian tayin edilen şehrimiz em- ran, büdc~ encilmeni namına izahat, ledlye ebesi Bn. Hüsniye Şakarın Oc- ticaret odasına incir ve üzüm vermiş- K d il U d • 
cağızı sımsıkı tutmuş, Mehmed Ce- niyet müdilrü B. Selahiddin A. Korkud 1 vererek l·adroda münhal olmadıkça ba- reti maaşa tahvil edilmiştir. !erdir. Ambalajlanmış olan bu malı- B:v::dird: 

11
H en· İb hl nısııııl-

mal de kama ile bir kar -..·erinden a- dün vazifeyi emniyet müdür muavini reme görr muallimler maaşına otoma- 11 ~miler, kurum umumi merkezine gön- IesJnd. y f ~lcı "l\r rha md ve J{ıt' 
Y J l .. . . 1 'k t . 1 y • 1 .1 k . e usu og u ., e me d 11 fır surette yaralamıştır. Suçlular, bu B: small Kuntaya devretmıştı:. Ye .. ltı sure e.z~m )apı am~yacagını ıa - Esnaf bankasında den ece tır. ı;an oğlu Serezli, bir kadın yuzOil e. 

kadarla da iktifa etmemişlerdir. Ali nı emniyet. mUdUrü B ~~ld g~lın:eye nız 10 gezıcı baş ~ualh~.den ~ltı.sına . kavga ederek bıçakla bfrfbirini 1• 
de bıçatını çekmiş, Ömer Yılmazdan kadar emnıyet mUdürlUgil va.~ıfesı B. znm yapılr:ıı.ş oldug_unu soylemışt~r. Esnaf .~e Ahalı bankası yıllık heye- Hıraızlık: ralamışlardır. 
başka Abideyi de yaralamıştır. tsmail Kuntay tarafından gorülecek- Sadeee ıkı muallımli olan 6 köy o- ti umumııe toplantısı 26 martta saat Kemalpaşada ören köyünde Bay ___...-:: 

Kahramanlar, vakanın peşi sıra tir. B. Selllhiddin, yakında i!tanbula kulunun baş muallimlerine makam tah- U,80 da bankanın Atatürk caddesin- Ahmed Alacanın dükkAnına bir hır- di lira para çalmıştır. Hırsız •r•tl 
kaçmışlar fakat yakalanmışlardır. gideiektir. sisatı verilmesi kabul edilerek maarif de yeni binasında yapılacaktır. sız girmiş. Oç buçuk kilo slğara VE' ve- maktadır. # 

llİİlllİll•••Iİl•••llİI••--------------------------··-----~-- · !AZ & W& 3 jıoltlı ISLAM TARiHi caktı. Buna rağmen Yahudileri, samimt - İslim dinine girdik, onu tetkik mecbur kaldığı mücadeleyi tesbit 7 • --.. ... :m••--•t:•-• Fakat islamiyet, ırittikçe bir teki- bir şekilde, bu iyi geçinmek çerçevesi- ettik. Fakat boş, esassız bir din .imiş. 1 tarihin biraz gerisine bakmak liı~. 

Hz. Muhammed 
mül arzediyordu, kuvvetleniyordu. ne sokmak mUmkUn olmuyordu. Bil - Bu itibarla Kene kendi dinimize avdet dır. Bu itibarla, gene hicretin iIJc ~1 
Ahlaksızlıkla, sefahatle mücadeleler hassa zenginler, her adımda menfaat- ediyoruz. nesinden itibaren bu kısma ait J> 

açıyordu. insanların kazancına şekil- larının haleldar oldufunu görüyorlar- Diye propagandalar yapıyorlardı. vekay.ie avdet ediyoruz. , 

• M. A h p ler veriyordu. Efrad arasında bir mil- dı. Meseli Bedir harbinde vesair gaz- Kureyş onlara her zaman yardım Filhakika hicretten sonra yıı?ıU ili 
-----... y AZAN: • y an~ savat ve hukuk tesisine çalışıyordu. velerde müslümanlar, epeyce ganimet edebilirdi. Nitekim, Kureytiler Resu- diler, İslam kiitleı;ıiyle iyi gecinJJle'Jc \. 

. • Yahudilerin ileri. a-elen zümresi ise, almışlar ve ihtiyaçlarından bir kısmı- lllekrem Medineye geldikten bir mild- muahedeler akdetmişlerdi. çorıkO :J. 
. -:-- 155 -. . . . nelflerı. kasıp karnruyorlardı. . . bu vaziyetten ürkOyor, mevk·ilerinden, m izale etmişlerdi. det sonra onlara haber göndermiş - Jarın prensibi, yalnız menfnata ,.e sı.ııı 

Medmenin oz. halkı; ~ıftçı ıdı .. Fa- Aynı zamanda kadına olan mhı - hayati zevk ve şartlarının bu cereyan Bittabi bunun neticesi olarak da ar- ler: ricin her hangi bir taarruzdan m".
9 

-

lrn~ yahudiler; tıcaretl .. ıştlgnl e~lyo.r- ~ak ~on drereceye vasıl o~muştu. Zen- tahtında sarsılacağından endişe edi- tık faizci Yahudilere iltifat etmez ol- - Her halde Muhammedi (S.L.A. kalmağa münhasırdı. Bu jtjbarl!I '
1
,r 

laı dı ve aenelerdenberı '. Medfnelılerın gın nıleler ~rasında milthış bir ahlak- yorlardı. isliim <linin kurmuş olduğu e- muşlardı. Bu vaziyet onları sinirlen- l\T.) koğunuz. Yoksa bizimle aranız limlarla muahedeler akdetn1ek 011t,.ıı 
sırtından temin ettiklerı kazançla ude- sızhk başgöstermlşti. Kadınlar, kızlar, savlar, bunların harekitiyle taban ta- dirmekten hali kalmıyordu. bozulur. için bir zaruretti. Fakat bir tarıı! ,, 
ta o havalinin en zengin kabileleri oı .. bu sefahat ve ahliksızhkın içinde mil- bana zıttı. Yahudiler, mürai bir politika ile is- Demişlerdi. ' da islamiyetin kuvvetli bir şekildB111, 
muşlardı. Bunların nra ında bilhassa temadiyen bocalıyorlardı. Ha~ret Mu- Resulilekrem: bu gibilerin değilse lilmiyeti nasıl vuracaklarını düşiln - Eğer Yahudiler böyle bir harekete yakta durmasına ve inkişaf etme9 

Beni Ka)'llukao servet, ihtişam cihe- sa dininin ahkAmına ehemmıyet ve • bile, hiç olmazsa Yahudilerin kalbini mekten bir an blle fariğ olrnamağa baş başlarlarsa Kurerşilerı!n yardımı da göz yumamazlardı. 
tinden en marufiarı bulunuyorlardı. ren bile kalmamıştı. Halbuki bu din; almak ·için çok nazikane bir vaziyet lamışlnrdı. İçlerinden bazıları, gQya, muhakkak demekti. . nfl1 

Gerçi bu kabileler Hazret Mutıa df- ahlt\ksızhğı görUlenlerfn recmedilme- takınıyor, onları tatmine çalışıvordu. islUmiyetl kabul eder. onu takdir ve Kulaktan knlnğa, Yahudilerin resu- Gün geldi ki, Yahudiler; .;)fedıfleııı'' 
nine salik gibi görllnilyorlardı. Fakat, sini emrediyordu. . Mesela; aşure gilnil oruç tutmak, Ya-

1 
hilrmetle karşılar gibi vaziyetler bile !Uekremin şahsına, gerek isU\m!yete asıl yerlisi olan Ensarın arasını '~ e11' 

dinin abkAmı, bunların elinde çoktan lslAmlyetln Med.neye naklinden hudi cenazelerini görünce :ıyağ'n kalk-
1 
takınıyorlardı. matu! bir takım emellerle harekete ğa teşebbüs ettiler. ~IalQmdur }(ı el1' 

yıpranmış, menfaat ve ihtiras, Yahudi sonra Beni Nazir ve mensupları ile is- mak, Hazret Musayı meth etmek gibi Faknt bunlar kamilen birer maksat geldikleri işitiliyorchı. ıı:ar: Hazreç ve Evs kabilelerine ~4'1' 
kabilelerini ah!Aksızlığa, efahata !!evk la~l~r arasında bir muahede aktedil- harekatı, elbetteki onun Yahudiler1e tnhtında yapılmış şeylerdi. Gene b n·I Bir aralık, Hazret :.:\1uhammede su-

1
suptular. Bu kabileler ise. eıtr. 

etmişti. Medinelilerin para vesaire gi- mıştı. iyi p:eclnmek hususundaki sulhper • lnrnan bir kı~mı. isltimiyet: kabul eder ikasd tertip edildiği anlaşıldı. yekuiğerine muhasım idiler. 
bi ihtirnçlarından diledikleri gibi is- Dost ıreçiMcekJerdi.. Hatta Ben1 verlfğini ve fikri temayllllerini g6ste- gibi görllndük+cn bir kaç gün sonra, Yahudilerin islfimiyet nle\'hfndekf 

1 1 

tifade ediyor, faizcilk yapıyor, Medl· • •a.ztr nakden muavenette b!le buluna· riyordu. tekrar Ynhudileş!yor: faaliyetlerini ve 1110.mi~·•tin '1t açmata - ARKASI V .dl .il' 
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Günün bulmacası 

-Ba~ tarafı 1 inci aahifede
§1 döneceğine §Üphe olmıyan Alman 
devlet reisi acaba valizinde ltalyaya 

Londra, l~ (Radyo) - Bura mah-' de bunu Hitlcrc bildirmesi muhtemel- ne gibi teklifler getiriyor? 
filleri, Hitler - Mussolini mülakatı 1 dir. Maksadı bir taraftan hariciye na· 
hakkında şu mütaleayı ileri sürmekte- Bu mülakatta Alman - italyan mü- zırını Moskovaya gönderirken diğer 
<lir: nasebatınm geniş mik.ynsta müznke- taraftan kendisi çalı!ınak suretiyle 

ALMAN ASKERİ GÖRÜŞÜ 

lngiliz taburları Almao 
ta bur larına faiktir 1 - N't1.zi hükumeti, bir uzlaşma ya- resi de muhakkaktır. Daha bir knç gün Finlandiya dikeninden yeni kurtul

I>ılınca isgal ettiği yerlerin elinde kal- ev\•el Romnya gelen Ribbentrop bu muf olan Sovyet Rusya ile İtalyanın 
masını temine çalışacnktır. mevzuu tiikctememiş, italyayı, gayri arasını bularak Avrupanın ve dün-

2 - Eğer bunda muvaffak olamaz- ·muhnripliğini değiştirmeğe ikna ede- yanın başına Almanya, Rusya ve •l • b l d b •• · 
a itnlyayı da müttefikler aleyhinelmemiş, bir So\•yet vakmlasmasına da ltalyadan mürekkep yeni bir tabak- 1 ngı lZ ta ur arın a agun fam 

} 'b · v te ·k d kt" • · d · ı· · küm heyulası mı dimektir? Yokaa ay 
ıar e gırmege şvı e ece ır. razı e ememış ır.~ d J3 f b ·ı b / kf J 

ıı .tl • b tt•v• l . b k O d t . d . t lardanberi Bükre•lc Roma araıın a 0 Om 0 l U Unma Q lr ı erm, gas e ıgı yer erı ıra - r ur gaze esın e aynı mevzun e- y b Soldan aag·a·. 
. mekik dokumuş fakat bir karıı ez 

madnn ulh akdıne muvaffak ola.en- mas eden şu makale vardır: . ' 1 d k (Ki d İngiliz ordu u piyade kuvvetleri arabası da mitralyözlerle mücehhez. 1 - Latife, herşe,·e 1·tiraz ede!l· 
• ··ıt f"kl . . ıı·tl . . lh t k bale yapamamıış o an o tor o • ,, l 11 gmı sanması, mu e ı erın azım ve c: ı erın yenı su anrruzu ya m- ) b d·-· . 1 R de dahil olmnk üz-ere her ınıfın si- dir. Bu hesaba göre İngiliz taburu - '2 - Ziva, '-"enı· '-"etı'şnıek u .. zere o .9 • • . . .. .. . yus un eceremc ıgı ıta yanın o- J ,, J 

kararını anlamadıgına bır delıl sayıl- dır. Duçe ve Fuhrer. Velsle Ruzveltı d 1 1 b lahlarıın şayanı elik kat bir "ekilde nun otomatik ilahları, Alman t:ıuu- ag· aç. 3 - Kış sebzeleı·ı·rıden bırı· .. . _ manya an petro a maması ve u v 11 
maktadır. sulh taarruzuna suı ukleme~e çalışı - 11 . Al k 1 • • • g-enis.letmistir. Bir lngiliz taburu, ma- runıın bütün techi:ırntına miiı:;avi gel- 4 - A '-·ılmaktaıı emı·r, ktı::l•1r onun. . . . .. .. petro erın manyaya a maaı ışını · " 'ı ' b"fl 

Bu husustn Tı ymis gazetesı bır ma- yorlar. Vels, Londra ve Parıs goruş - b. H H"tl . •t 1 kineli vasıtalar, otomatik silflhlar ve mektedir. uçar. 5 - Alkolltı 1·,.ı,1·ıerden 1 
' . . ızzat er ı er mı ı mama ça ııa· :ı- ~ 

kale ·nae diyor k . mderinden sonra, Mussohnm zannet- kt ? N"h t b b" aşırtma atışlar için tekmil atşeli va- İngiliz pi_,·ude taburunun kun•e - sıcak mevsim. 6 - Sahı"ı>, krnliçe• ca ır . . ı aye aca a şu son ır 6 cAlmanyanm şim<liki idare adam- tiği gibi sulhu daha yakın gösterecek haftadır devam eden Alman _ ital· .:ııtalar bakımından fevkalade zen - tini teslim eden Alman askeri muhar- çok değil. 7 - Okuyucu, bırşeY S y-
ları ile hakiki bir sulh yapmak gayri bir mahiyet bulunmadığını kendisine yan sıkı fıkılığı ile Amerika hariciye giudir. İngiliz taburlarının bu z n - rir lngiliz piyadesiı in motorlaşmak leyip başka birşey kasdctmek ... s -; 
kabildi . Hatta bu idareciler inandık- anlatmıştır. müsteşarı (Sumner Vela) in eararen- ginliği A iman ordu u tarafından kıs- hususunda glisterdiği bu ter:.:kkinin İmtihan, cem edatı. 9 - ViicuduJ1l d 
ları dü ırlard n vaz geçseler bile, da- Ayni gazetenin ba~ka bir yazısında gjz seyahati arasında henüz izahı kançlıkla görülmüştür. ancak yolları mUkememl bir mem • de dolaşan kırmı"'ı su, bazan öt\~ 
ha diln l\liln.hi inkil.r edenlerin sözle- şu satırlar bulunmaktadır: mlimkün olmıyan bir münaaebet mi Almanların resmi askeri mecmu - le kette harp edildiği takdirde seme- kelimesinin önüne gelen tabir. isti t 
rinin kıymeti olmıyacaktır.> cEvet, müttefikler böyle bir sulh ta- var?. Bu suallerin hangisi hakikate ası olan Militer Vokeblad'da neşre dil- r~ vereceğini kaydetmektedir. Bun - bal. 10 - Anlama kudreti, rutub• · 

Mançester Gardiyan gazetesi de: arruzunu karşılayamazlarsa, süratle daha yakındır?. Yoksa bu üç ihtima- miş bir makalede Alman taburu ile dan maada İngiliz kuvvetlerinin pet- Yukarıdan aşağıya: 
cŞimdi hürriyeti feda ederek sulh mezara ineceklerdir. Polonya, Çekyn, lin her üçü de saçma da bütün bu- İngiliz taburu ara.smda silah ve kad- rol ihtiyacını da gözönündc tutmak 1 - Arsız. bir rabıt edatı. 2 ~ 

yaparsak, yann, Hitler tahakkümü al· A\·usturyayı da bu mezardan kurtara· faaliyetler, bütün bu ziyaretler ve ro bakımından bır mukaye_e yapıl- gerektir. Fakat İngiltere petrol hust~ Yemek, matem, çalgı, 3 _ Kıyııf~~ 
tına girıneğe hazırlanmalıyız.> mamış olacaklard r. Hnlbukf müttefik- telitlı:.r bize yeni bir sürpriz hazır· makta ve İngiliz taburunun üstünlü- sunda hiçbir müşkülata maruz knla - evvelce saç onunla boyanırdı. 4 -

Dı. or. ler, bu devletleri mezardan çıkarıp ya- lamc.k içhı mi?.. ğü teslim o!unma:•:adır. . cnk vaziyette dekildir. kaJar diyarının halkı, kısa zaıtıll11 
Gazeteler blS,le bir sulh taarruzunun şatmak ve böyle yaşamak ist;V"orlar. Kimbilirt.. Bugün bır lngılız taburunda bır Alman askeri muharrir, !ngiJte - 5 - Efrad. 6 _ Küçük, genÇ. 7 ~ 

Ruz' 1?lt ve Papanın da milzaharetine Sulh, müttefikler için mağlCıbiyet de- Hamdi Niizhet ÇANÇAR erkAnıh .. rbiye bölüğü ve aynca dört renin piyadelerini süratlendirmek le Birkaç manalı iti kırdı. s _ ceTl~Jl 
mazhar olamıyacağını tebarüz ettlrl _ mektir.> mlahendaz bölüğü vardır. Her tabur evvelce gönüllüleri cezbetmek gnye- \•ilay~tlerimizden biri, mahkeJl1Cll~-

I ~ FUhrerin, rahatsızlığa katlanmağı da on tane küçük zırhlı otomobil sini güttüğün il ve halen de mecburi "·erdiği kararın kağıda yazılmış şe d· 
yo~::is, 18 (Rad~·o) - Gazeteler Hit- B mu·· ıa" katı kabul ederek ayağa kadar gitmesine mevcuttur. Bunların vazifel.eri yü - hizmeti tahfif .etmek emelinde oldtı - li. 9 - Xota, büyüklük. 10 - tıııı 
ler - Mussolini mülakatı, Sumner Vel- renner bakılırsa, pek çok istediği bir şeyin rüyüş halinde iken emniyeti temin et- ğunu yazmaktadır.• cı, şık ve nazik. //' 
in Romadan hareketini geciktirmesi- _ Baıtarafı 1 inci aahifedft - mevzuubahis edildiği kolayca anla- mek, öncü vazifesi görürken milhim Fakat bu tedbirler harp haljude v-nk .. b l ha t 

ni ve Ruzveltln sulh nutkunu geniş italya hariciye nazırı Kont Ciano ve şılır.> noktaları işgal etmek, piyade ateşini muhakkak ki çok faydalar temin e- U U U amcanın 
d.,.. ft d Al h · · Star dı'.••or kı· .. takviye etmek ve muhtemel bir ricat debilir. Piyadenin sürati d~hn hare. Soldan sağa: ,,. 

miky. sta tefsir etmekte ve hlidiseleri ı5er tara an a manya arıcıye • İ ·n " 
F R 'b t h b ı hareketinde müdafaa vaziyetinde ketli oluşu hir şüphesiz daha iJ"i ran 1 - Cumhuriyet. 2 - z, e) '.,j. 

bl'ribirine baır.ıamaktndırlar. nazırı on ı en rop azır u un- «Hitler siyasetinde harpta barış Y Jllll" ı:> kalarak müteharrik bir ateş ihtiyatı dıman alınmasını temin eder. ya. 3 - Lup, ayet. 4 - Annç, _; 
Lö ju nalde Sen Briç, ıtalyan şefiy- mu~lardır. . . milvazi olarak yiirilmektedir. Hitle- 7 .... 

1 
t as için Hitlerin itah·ava kadar 1 emekten sonra Hıtler ıle l\Iusso- rin bu defa hnngisinj seçeceğini sü- teşkil etmektir. Bu otomobillerin zırh Diğer bir fark: İngiliz tnburun- 5 - Rab, .eğe. 6 - Anide, kale. 

e em • · 1. . h . . 1 d ları, düşman piyade ateşi ile dövill- daki erkanıharp bölüğü ta~·yarelere ı'\fis, de, ~il. g _ Ak, heni. Je. 9""' 
ttı'l"""" ı·n·ın TV>'\{ mOşkUl bir vazi'-·ette mı ve arıcıye nazır .a. r~ vagon an kOnetle bekliyelim.> 
" Ul'C ,..~ " d d b.. f ,:ı mekte olan mıntakalardan -büyük \'il icabında hücum arabahı.rına kar- K 1 } 

1 
d ~ 1 rı a'·ılabileceğini söy- çıkmışlar ve hu u un o ur tara ınna Berlin, 1 8 (Radyo) - Gazeteler; anaveçe. 1 O - Ha is, la. 

l~u unkud~unn k~ ı s • beklemekte olan hususi trene gitmiş. Hitler - :\Iussolini mülıikatı etrafın- fedakarlıklara katlanmadan - geç - şı kullanılmak üzere dört mitrulyöz- Yukarıdan aşağıya ı ,. 
1\"ere ıyor ı: . 11. 1 b d 1\I 1. · .1 melerini mümkün kılacak vaziyette - le mücehhe;r, bir takıma maliktir .. · 1.d d b 1 lerdır ıt er, ura a usso mı ı e da uzun makal,,ler· yazmakta "e dün-

« Bu teznhilrü tev ı e en se ep er · . . . . " ' dir. İspanya harbinde görüldüğü gibi 
1 1 

].; d hiid" 1 . bekle ,·edalaşmış ve trenıne bınmıştır. Tre- yanın, mühim hadiseler arefesinde 
an l~şaı· ıncBıya :~l"kartı "-·aıpstıe :arnı karar~ nin hareket anına kadar Hitler va- bulunduğunu ileri sürmektedirler. Bu zırhlı otomobillerde iiç kişi bu- bu ağır makineli tüfekler her türlü 
me ı ır. u mu a a ~ • . ,.1 1. . lunmakta ve bunlar bir kerre ateş k h d fl · k "k 
..ı • ~ b~ tt• 'Iill~k t \Tel gonunun penceres.· e ve ,., usso ını Roma, ıs (Radyo) _ :\latbuat; ara e e erme ar~ı .en mu em-
t•nn zı;racıe asa .ye ır. "' ö a • - . mıntakasına girdikten sonra derhal . k t kil 0 dışarıda oldukları halde bır müddet Brenner mill5katına büyilk ehemmi- mel vazife görmektf'dir. Alman as -
!1.Jn Avrupayı ter e me zere son m - 1 d harp vaziyeti almaktadır. A • • • • • 

·ı.jl" 
1 - Cilalamak. 2 - Uzun. :n• L 

bB 
3 - Paris, na. 4 - He, çacL r; / 
6 - Uya, beclei, G - Ray, ene!· ( 

9 
_..e. 

emek, iç. 8 - Yntag-an, el. 

zelil. 10 - Tnl:h. t'lck. • d • tı R daha konuşmuş ar ır. vet vermekte; Mussolini ile Hitl.er·n Al b 
1 

b ·ıAhl d kerı muharrırı de ağır makındı rn -
lukatı zamanın a yapı mı~l r. omla - Hitlerin treni saat 13 de istasyon- vrcsimlerı"nı· basarak uzun makaleler man ta ur arı u sı a ar an f kl · üth· t · 1 · · l" 
R 1. m"h .. erı· son rapor arını an n - ' h d F'lh k.k Al t e erm m ış e:.ır ermı tes ım .e • ıı 

er ın 1 ' : • dan aynlmıştır. Bunu müteakıp )fos• ynzmaktadır. ma rum ur. 1 n ·ı a . man a - diyor. • 
!'.arak \ermek ıstJyor. r . d d" k k a· tr . b' p l n·· . . . burlannda da bazı hafif hücum a- Su, elektı ;k isı1...Yl .. ıı 

Pöt" P . . • başmuharriri şunla- so mı e onere en ı enıne ın.- opo o ı Roma gazetesı, şımdıye rabaları ve·a zırhlı otomobiller var - İngiliz taburlarında, mitralyözlü . . . .. • ."t. e saw 
ı arızıl en miş ,.e Rom aya müteveccihen hare- kadar vuku bulan :Mussolini _ Jlitler . h bl d d h' 1 .. Su ~ıl'ketının hukumetımızc tL 

rı vazıyor · k i ti dır. Fakat bunlar pıyade taburları- arp ara arı a a ıl o mak uzere ~ _ A T Vel<Ate 
• · \T 

1 
. . ·ıt F n? et etm ş r. · • millakatından sonra olduğu gibi d . • k d 1 .. d d ··ıa· tam otuz üç otomobil vardır İcabet alınncagı malumdur. ~afıa ıe~ cSumner e sın, mgı ere ve ra . B . nın aımı a ro arı ıçın e egı ır - · • h . . f il 55ese 

1 h kk d D n k Roma 18 (Radvo) - Hitler-Mus- renner konuşmalarını takıp eden l b l k t b b ·ı bu tiği takdirde bu otomobiller bütün .. a bu ususta ızmıı· ııa ıa m e tııt• 
sanın karar arı a m a uçeye a- · · 1 . . . . er, un ar anca a urun ag ı - L • ·-. 1. 1 rntlŞ 

t
• lA t •ermfıı. olması ve Düçen;n ~olini müliikatı hakkında şu re:-;m1 giln erde de milhım hadıselerın zu- lunduğu fırka veya kolordunun bil- burun (silahlariyle beraber) üçte bi. komıserlıgıne teb ıgnttn bu un 1<t'1I 
1 ma uma ' 15 • burunu beklemek lazım geldigvini kn'-' · · kl d b H kfi t · k t• · t nldl tebliğ neşredilm;ştir: J cum nrabası fazlasını teşkil ederler rını na e e ilirler. Şu hesaba göre ü me , su şır e ını sa m .. fil' 

1 cDuçe ve Führer, Brenner geçidi- dediyor. ve piyade taburunun hücum arabası üç seferde bütün tabur, kendi kadro- sonra belediyeyı> devretmek nı~e d'lt' Millet mectisi nin Alman - italyan hududunda, Du- Pnris, 18 (Radyo) - Siyasi me- na malik ol'°ası, bağlı bulunduğu fır sunda bulunan otomobiller vasıta - dedir. Bilahare su şebekesi tevsı e 
-Ba§ tarafı 1 inci sahifede- çenin vagonunda buluşmuşlar, 2,5 hafil; :l\ius3olini - Hitler mülakatı- ka veya kolordunun vaziyetine bağ- siyle nakledilebilir. Bu imk!n hiç cektir. . ifet 

ı:ıaatlik, samimi müUlkatta bulunmuş nın. Amerika hariciye miisteşarı S. lıdır. şüphe~iz mükemmel bir avnntaJ'dır. Su ı:ıirketi umumi heveti, selııh .,).~ 
ra ruznamcdeki diğer maddelere i'e- v J ıcv 

}ardır. Bu mülilkatta italya hariciye Velsle Mussolini arasında cereyan e- 'Bu hale göre İngiliz piyade ta_ Şunu ilave edelim ki İngiliz kolor - Ji murahhasını seçmek iç"n Y11 

çilmiştir. 
Büyük 1\Iillet Meclisi Riyaseticum- hazırı Ciano ve Almanya hariciye na- den son konuşmalarla yakından alii- buru, her zaman için mitralyözle duları ayrıca nakliye otomobillerine toplanacaktır. 

hur ve divanı muhasebat 193g mali zırı Ribentrop da bulunmuştur. kadar olduğunu ileri sürmektedirler. mücehhez on tane zırhlı otomobile de maliktir. rııı' 
yılı kat'i he np cetvellerine ait mec- Hitler ;ıaat 13 de Berline, Duçe de Roma, 18 (Radyo) - Başvekil malik olmak bile büyük bir avantaja Alman askeri muharriri Ingiliz ta.. tzmir şehri ile fuar ihtiyııçl~·er"' 
li hesap] r tetkik encümeni mazba- 13,15 de Romaya harekF>t etmişler- ~Ius~olini, i'ece yarı. ından sonra saat malik bulunuyor demektir. İngiliz burlarının tefevvukunu kabul ede_ -bilhassa fuar zamanında· c"'\•ııP .. jçİ
tasına ittilf peyda etmiş ve çay kn- dir.> yarımda buraya gelmiş ve tezahiirat- taburları her zaman bu zırhlı otomo- rek şu neticeye varıyor: miyen elektirik santralının teV

511 ~rıJ 
nununun Hiyihasmın müzakeresini Londra, 18 (Radyo) - Akşam ga- la karşılanmıştır. lıiller ile birlikte çalışmaktadır, hal- cN'etice olarak şunu söyliyeyim ki santralda 400 bin lira kadar JllS· eı:' 
çarşamba günü toplantıya talik ede- zeteleri, Mussolini - Hitler müldkutı Mussolini, yarın Amerika hariciye buki Al~an taburl.arı pek ender ola - fngiliz piyade taburunun modern bir yapılacak ve cereyanı artırncıı.1' 1 

rek içtimaa nihayet vermiştir. tefsirlerinde ihtiyatlı davranmakta- müsteşarı Sumner V~lsi Venedik sa- rak bu. sılilha malık b~lunu!o:ıar. . şekilde teşkilatlandırılmış ve teçhiz tesisat vilcude getirilecektir. 
Ankara, 18 (A.A.) _ BOyük Mil- dır. rayında kabul ~decektir. İngılterede bu şeraıte büyilk bır edilmiş olduğunu bilmelidir. İngiliz • _ 

lc.t Meclisinin bugünkü toplantısın- ~iyöz Kronlkl şu sntırları yazıyor: Sumner Vels, çarşamba günü A- ehemmiyet atfolunmaktadır. piyade kadroları beş misline çıka_ Ye'll Ne!;rıy 
da Erzincan ve havalisinde vuku bu- cBüUln memleketlerin devlet rei;ı- merikaya müteveccihen Napolideıı 1ngili ztaburlraınclaki bölükler ha rılmıştır. Yapılacak yegane iş, istik-
lan hareketiarz felaketi dolayısiy- ·,.rini memleketinde kabule alışan hareket edecektir. fif ve nğır olmak üzere topcu kuvve- bal<le harp neticesini tayin edecek Havacı ık .~· Jf9(1' 
le Fransız ayan meclisinin 29 kAnu- '4 ' tine malik bulunmaktadırlar. Bun - olan bu silaha azami ehemmiyeti ve- Hava kurumunun neşrettıgı .. 5 iti~ 
nuevvel tarihli celsesinde geçen mil· Perde Meraklılarına dan maada erkanıharp bölüğü bom- rerek inkişaflarını pek yakından ta- cılık ve spor mecmuasının 20 

zakerere nit aşa~ıdaki zabıt tutul- ba atıcı ve hücum arabaları dafi si- kip etmektir.- sayısı da intişar etmiştir. 
mu~u: llobilyecilikte en müşkülpesend müşterilerini memnun etmeii pren- lihlanna maliktir. Alman taburun- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-•~d~~ 
Ayım meclisi reisi: Aziz arkadaş- sip ittihaz eden ve b•ınunla ütihar duyan müessesemiz bu defa tzmirdc da esas itibariyl.e bomba ata_n silah - ı Bugün Küttürpark Sinemasın a 

l:ır ürkiyenin şimali şarkisini ha.. noksan olnn en zengin ve en son modaya mu\'afık tül ve envat perde_ !ar mevcud olmamasına ragmen bu . . . 
rap eden zelzele haberi üzerine içi- lerle ve onlara uygun modern nikalftşlı kornişlerimizi İkinci Beyler hususta İngiliz taburu ile müsa\•i kuv İkı fılm bırden 
nı.zde d r1n bı"r he'-·ecan ve keder his- \•ete malı"ktı·rıer, çünkü c"ıddt bı"r Bütün dilnynnın takdirini kazanan Sehhar ve dilber yıldız • " sokağındaki mPşherimizde bulundurmaktayız. Perde ve kurniş alacak r:< 

Setm·yen kı"mse .··oktur. Dost milletin l · hnrp lı"lı"nde Alman taburlarının bı"r FREDRIC MARS JOA>.l BENETTw • muhterem müşteri emızp maf,azamıza uğramadan almamalarını tav- .. 
dilçar olduğu mateme tamamiyle iş- siye ederiz. bölük piyade topu ve hücum arabası Taraflarından sureti fevkal4dede temsil edile~ı 
tırak ettiğimizi Türkiye büyük millet dafi silahlan ile takviye edilmeleri B A H A R Y A G M U R U 
meclisine temin (bütün sıralarda Horaçcı K arrleşler /(/üe~sesesi wnumi bir kaidedir. Neşeli ve eğlenceli aşk ve gençlik filmi ile 

şiddetli alk~lar) ve bu kadar elim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~• tndliz ~IAhendaz takımlan çok GENÇ ~ DlLBER AR~ST 
bir tarzda felakete uğrıyan halka l' müessir ve hafif bir silA.h olan hücum S t L V 1 A S t D N E Y 
sonsuz muhabbetlerimizi izhar et- D / K K A T arabaları dafi silahı ile mücehhez - Tarafından temsil edilen aşk ve ihtiras filmi 

mekte bütün sanaya terceman oldu- Se~li sinemanın icadından bugüne kadar yapılmış en mun-zam dirler. İlk hatlarında yer alan bu si - y A Ş A M A K H A K K 1 M D 1 R 
ğuma eminim. (Bütün sıralard~ "!id- ve muhteşem miizik, a~k, aca ve gençlik, güzellik harikası Iahın avantajlarından uzun uzun Aynca: Paramunt jurnalda en son harp ve siyasi haberler d' 
detlf nlkışlar.) bahsedecek değiliz. Her takımda ay- Bahar yağmuru 2,30 - 5,4" - 9 da, Yaşamak hakkımdır 4,20 - '7,40 

Edvard Daladire başvekil milli A Ş K J N S E S İ rıca her türlü arazi üzerinde hare - J!Ç 
müdafaa harbiye ve hariciye nazırı ket edebil~n motris dört tekerlekli , • 646 
söz isterim reis. ŞAHESERLERiN ŞAHESERISDE hafif bir otomobil mevcuddur. Bu o- 'J "ayyare S nemaSl ~ 'J·e/efon 3 1111 .ı 

Reis söz başvekilindir. Dünya Einı~maçılığının en tatlı ıeali bülbülü tomobil silahendazların lıir kısım eş- İki haftadanberi gösterilen ve bu senenin en büyük filmi oldll~ttıl' 
Başvekil Ed\•ard Daladiye sena JEANETTE Mac DONALD ynsını, tank dafi silahını, iki hafif seyredenlerin tasdikinde bulunan ve İmpe Rio Argeııtinanın ynr9 

reisinin asil sözlerine hükftmetin de "k 1 b k k 1 'Bren makineli tüf eğ ini ve bunların A YŞE Tu''rkçe 80··zıu·· • Tu""rkçe . Ve Amerı a ~anat a eminin en ilyti ve udret f yıldızı 
tamamen iştirıık ctti~ini arzeder ve miihimmatını, hafif hava topunu giz- ve lapanyolca tarkılı 
felaketzede Türk milletine Fransa- L E W A Y R E S leme, maskeleme vasıtalarını ve icn- Bu büyük filme ilaveten .. ıerı 
nın bütün muhabbet ve derin dostlu- Bugün hında bir çok piyadeyi ta~ımakta - Françoise Rosay ve Pierre Renoir'in çevirdı1' 
ğunu iblUğ eylerim. (Müttehit alkış- E L H A M R A sı·nemasında dır. ANA KALBi FRANSIZCA 
far.) Her İngiliz taburunda normal ola SÖZLÜ ,w 

Millet meclisi, bu zaptın okun- BugUne ı.adar rrörülmemiş bı"ı· 'fJf"'İŞA 1 hnıikulaAdelı·g~1·,_.1 e İzmı·rı _ rak otuz altı hafif mitr~l:vöz vardır. B . d.h .. . Jli!l 1 ı l ı:> • J J. .. .; B" Od f t rt·b t 1 · k "ht" 1. u programı ız ı amdar. goremıyen muhtererıı ıJ!ı' 
masını s?rckli al~ı? ar~ ~arşılayan mizin bütün :'.:Hlzik, Gençlik ve Giızellik aşklarım iionsuz 1.r ~il ad ant te 

1
1 akı a ma kı ım~ ı lvimlerimize bir cemile olmak üzere yalnız bu haftaya mahsus 0 

büyük 1:1.llet mechsı he)e~ı.umumfye hnyr:mlıl-;ınr içinde hırr.kncaklrırdır gözon n ~. u u ara a~.ş uvvet:ni üzere Bugün ve Yarın HALK gün tdür. 
adına. F rans~z ay.an mecl.ısıne teşek- JSeımslar: cumartesi ve pazar 11,30 da dığer günler 2 de ucuz halk seansı 11 ıırtırmak ıçı.n ayrı:a h~: taburda on Bütün !!eanslarda her yer 20 kuruştur. 
kUr edlllm~ıı,ıt~e rıynset dı\·anını me- Her gün 2 - 4,30 - 7 - 9,30 da başlnr " altı tnne ihtıyat mıtrnlyoz bulunmak. O ·un ssatleri: A. e 3-ü.SO ,.e 10 dEı ANA KALBİ sz=·S~ 
nıur c•· emı ır. • tadlr. Bunlardan maada her hücum m•ıııi)••••••ılıliıııŞ-•••••••••••••• 

1 
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.1 1 - Manisa askeri_hasta~anesi için birinci.ve ikinci sınıf (60). (80) 

.. 

•m:a:::ııı;:;;:::.a•••••- !ıra maıışla ıkı hemşıre ve yettni~ beş lira ile bir hasta bakıcı ve 29 
Türkçeye çeviren: OÇYILDIZ Yaıan: B"nbatı CAZAL 

~ti:ın (ULUS) trın 
..._il en, ııene içinden mırıldandı: Alman ne:fcri .. Alman neierleriııin 

~Udhi aı:ı-eı, cidden bu Almanlar, delı~etle uçılırn gözleri, gürnıeğe, un
ihti! Lır türet karşısırıtl.t her tür- laıııağa, neye uğt·udıklarını sormağa 

-ı.~ıa;ah_unutacak kad:ıt •aftlii a- çalı~ıyoı·. Zarnllılar ayni şa~kınlık ve 
tdin. Curetıerine cüretle n.•ıKaiıe- haben;izlik içinde ve bir daha hayat

~11,t ;~.~~~ele yok. Ka;ı~ ol_ur ,ıa tan ölüme geçti :er H kapkara sular
l,~nd >ek kumandanların '' ndc da u,·kulanııa km·u~tular. Ekipin da-
lakı~-kU bir tahliye kıta.ı, arkası- vası o kadar bii> ük ,.e mühimdi ki 

't ~ •n bır sıhhiye kolund ın ~iıp- tek oaniyc;ık tcahhur, tee"Ur, tered-
'"ez' ll"Ih '<it · 1 assa bu kol, !-.oprii düt her ~eyi altüst edebilirdi. Bu 

· •~ında k ı, hlıd .. endisındcıı ttyrıl.ver- kanlı ınuka<lden1eyle ~~e giri~en e-
1! S e donüp arka,ına lıiıe bak- kip, bütün Fransız ordusuna temin 
tıı4 b~rnra bilhu .<a henJz i~g~I c- ede~ği menfaat bakımından bütün 

•I.,, Ve _şe_hrın eıı ehemıııiyetlı mın manileri )ıkmak meclıur'yetinde idi. 
·~her t ırtıbat nokta.ı olan lıir yer- (l\Iüstakil bölük) efradının her biri 
'1~ ik• arafa hakim muhafız kıt:ı- husu,ı •artlar içinde yeti•mis n ye-
~ •ıne d ·ı ' • ' , 

\od fik .e _ı mez? Yok.<a sistem veltiştirilmiş erleri, faik bir hasım mü-
rın, bu k d ·ı · T" b o]~n a arı erıye ıro ur- dahalesi karşısında ya baştan aşa 

~bir n f?u ordu, ayni z1manda ka- ö!meğe, yahud tereddüdsüzce öldiir-
•ı... e ıs eınn· ı· .. ü d .. . •ıUdhi s·. ıye ı yuz n en, ıçın- meğe memur olduklarını b'liyorlar-
"'1~ı ltıı?ş 1'>teın zaafları taşıyan bır dı. Gayelerini tahakkuk ettirmekten 
le te~ın başka hiç bir davaları olamazdı. Bel
laltıy en Davu, beşinci ve alıın- ki i<ıyelerlnin tahakkukundan son
llıeı o~etler virııj kav;ıini döner ra da, icap ederse ölüme kucak aça-

1_1oias;n erha~ fevk ve neşe içinde caklardı. Her biri derin bir mefkure 
"t:n d ~-Verdı. Her hangi bir keli- ve vazife heyecaniyle dolu olan bu 
'ıe4 ~~-aleti altında saklı duran bu erler, işlerini ieriletecek her hangi 
'\' ır, şuydu: bir kaygıya düşemezlerdi. Nitekim 
s%ıete in 1 düşmediler. 

~ne, ı~t _kotu, nehrin ıol sah!!; bo- Köprü ayağının altındaki korido-
~ 1~en ~7.Ye doğru yoluna devam e- ru çepçevre dolaşan çavuş, kuman
l<ı tkıp·) numaralı köprüye me - danına hitap etti: 
-~~iıot iı taşıyan kamyonetler bir- - Teğmenim! ~Ievki bomboş ve 
ı8 ı.. urdu. 

1<ı b <ışllik k emr;nize hazır! 
'ıı ''"1a e ip, toprağa ayak ba- Teğınen cevap verdi: 
d~ lcııdz Y~PYeni bir vaziyet karşı - Pek güzel, dostlarım! Hedefi-

' 'ltiaı ı, ~&killerin iömü!U oldu- mizle aramızda artık hiç bir mani 
la, kö Y~valarının bulunduğu nok yok! 
1iın 1 Prunün sol sahile bitişik ilk Ve teğmen Davu, zifiri karanlık 

} lteç~:;!1~ıın üzerindeki koridor- altındaki iç koridoru dolduran ve gö-
1~0 k~ıı~ 1ınkansızdı. Zira bu cep ze ancak ~,.hresiz karaltı~ar ha.linde 
~ltıııtı ~-keskin bir surette aydın- görünen ekipine baştan başa bir göz 
S tehbb 

1
' oradan atılacak ilk ı:· ata.rak ilave etti: 

'· aniy. Usu keşfettirebilirdi. - Soldan dört kisi basamaklara, 
'I \ ' lre . . 
t. ''•n~· bçırıneden karar vermek, merdiven mulıafaza~ına ! Dört ki•.i ·lb •• . 
'!ı aı ha ır şekil bulup ona göre daha koridorun uç noktasını muha-

d~. 'l't;ekete girişmek icap edi- fazaya ! Postalar biribirinin arkasın
~ n ıih,. llıen Davu vaziyeti he- da yere yatarak yolu murakabe ede· 

bir çamıışıı·cı (45) lira maaşlı bir berber ve kırk lira maaşlı bir 
balı~avan kanuni evsaf ve şeraiti haiz olanlar alınacaktır. lstek
lileı-in ?tfanisa askeri hastahane baş hekimliğine müracaatları. 

/_ıııir 1Pı•az11n mniı·li§f-;;;'iı;-;lmn komi•y~m111ıdcrn: 
1 - lzmiı mU."tahkem nıe,·ki komutanlığınca Seferihisar mıntakasın

da f!Ö<terilerek bir yerele 9999 lira yetmiş kuruş bedel keşifli 

bir ahır iıışıı.ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhniesi :~ ni,ıın !J.10 ça"amba giinii saat on besle kı~lada izmir 

le\'azım amirliği satın alma komisyonuııcla yapılacaktır. 
3 - T~minat murnkkata akçası 749 !ira dohan s~kiz kuru~tur. 
4 - Sıır1name ve ke~ifııame ve resmi her gün komiRyonda görülebilir. 
.5 - İsteLliler t'cnret ndasınr!a ka.n11ı oldukları ve bu i~i yapabilecek-

i<·rine dair ihaleılen laakal sekiz gün evvel izmir nafıa fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mechuri,·elincledirler. 

6 - F,bi]tnwye i•t'r:ık cclecekler 2190 •ayılı kanunun iki \'e iiçüncii 
mndrlelerinde w ~artnamesinde ;-·azılı \'e•ikalarıyla teminat ve 
!P]<lif mektuplarını ihale saatındaıı en az bir saat evvel komis-
yona vermi~ bulıınacaklardır. 19 23 27 1 

-lznıir 7P1:aı11n runir1it1i ,qafzn nln1~ knm;;;;;;;,nr1n11: 

1 - Çıınnkkale Müstahkem mevki birlikleri için iki aded çimento d& 
P" ın•Mı kapalı znrfla yaptırılacaktır. Her iki deponun K. be· 
ıı~li (19735) lira yirmi şekiz kuru biçilmiştir. 

2 lh2 le•i l / 41940 tarih pazartesi günll saat on birde Çanakkale 
m'.i•tahke'" mPvki satın alma komieyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihaleden bir "1at evvel teminat akçaları olan 1480 lira 
on tıe, kurıış ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki 
ve•aik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

rn 22 2s 31 

iz mir lft•oıım amirliği .~atın olma komfayonundan: 
l - Orihı birlikleri hayvanatı için pazarlıkla 1061 aded cephane tev-

lıit ~emeri satın alınacaktır. 

2 - lh~!P•i 20 mart 940 earşamba gilnll saat on beste iımirde kışlada 
i•mir lev•zım amir!iP:i •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin eılilen tutarı 2;;994 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı katiye akcası 3900 liradır. 
5 - Sartnamesi ve numune'"i her g!tn komi•yonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odaRında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburi\'etindedirler. 
7 - Pazarlıfa i•tirak edecekler 2490 •a;·ılı kanunun iki ve ilçl\ncü 

mad<lelerincle ve •artname•inde yazılı vesikaları ve teminat kn
tiyeleriyle birlik!R ihale saatından evvel komisyona müracaat -
ları. 

/zmir leı·a:ım amirliği sntııı alma koınis1ıonımdmı: 
1 - İzmir müRlahkem mevki birlikleri için pazarlıkla satın alınacak 

3335 rift fotin ihtiyacma talip çıkmadığından pazarlık 22 mart 
9~0 cuma gUnü saat on beşte izmlrde kışlada izmlr levazım amlr
liP:i $atın alma komls;•ontında yapılacaktır. 

hn "''llıle 
~~'.~ereli ınuhakeme etti ve ka- cek. Haydi arkadaşlar, iş başına! 3 Teminatı katiye akçası ~097 liradır. 
1 1P ı·u · Teğmen, elinde elektrik liimha•ı. 4 Şartname•! her glln komisyonda görl\l,.bilir. 

2 - Tahmin edilen tutarı 19977 liradır. 

11~• işti:~e~~ edip köprü~·e çık_a- lamba:·ı yakmadan, tnhm'.nen plan- 5 _ l•tekliler ticaret oda•ında kayıtlı olduklarına dair vesika göst-
, a~ağ va sının bulund• gu da .ıı-ö,terilen noktaya geldi.Arkadan termek mecburi\.·etindedirler. 

1:1ış~ea~~a, köprüden yol arama- ve önden perdelenmi~. tek saniyelik 6 _ Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
ııı, den, lı.ö 1• Her halde köprün!ln bir elektrik ışığı altında blok taşları maddelerinde ,.e şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat ka-
l:, 1 oiıııaıı Pru ayaklarına indiren sayıldı. Sağ-dan bir, iki, üç, dört, beş. tiyeler! ile birlikte ihale saatınden evvel komisyona müracaat-
·~ h'~•ırıetYdı. En ufak bir şaşkın- Tamam! Elektrik söndü. İş postası 19 20 ~ e uğ ]arı. 
\ı . ~•ııy rıyacağı şüphesiz G- teğmenin omuz b~ında. Ellerde to- ---------.,--...,:--- ---------

. et karşısında teğmenin puzlar, keı;kin, makaslar, çekiçler, lzmir leı•azım amirt;ği satın aJma komisyonınıdan: 
~ ~lı.ip b , tek nol:taya ışık veren lilmbalar, di- l - İzmir müstahkem mevki kışla ambıırında mevcud yirmi beş kalem 
Gıund en, takip etsin! namit parçaları ve nakiller.. köhne ışıldak malzemesi pazarlıkla satılacaktır. 

~'~ırı en ibaret oldu. Rıhtımın ön k1"mını teşk:J eden İstek!iler pazarlık günü olan 21 mart 940 çarşamba iünü saat 
· tıı d bl ki d b · · · · il tü d · onda kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna mü-

ı.'Yetıı aderhaı geriye döndü ve o ar an eşınc1'ının ,. n e, ıca-
"<i ıını bında kayıkların bağlanma•ına mah- racaatları. 

~llıı Y_Urudü ~~l.a köprü istikame- •us bir halka görünüyordu. Be~nci --""./:-z..:m:;i:r;:.:Z:.:cı:;·a:.:z.;;ı;.m_a_11_ıı:-.r-;-:Zi~iJ~i-s-a':'tı_n_a';"lm-a~k;:'·o'.'"m:-::'.is:".'y'.':o'.:n'.'"u'.:n'.;"da:11'::-:': -----
'llıt ~ı. bir · ıp tereddütsüzce taş blokunun etrafındaki dört kö~e ı _ Müstahkem mevki kışla ambarında mevcud 2700 aded boş un 
1ı,}~e taı..tz e:veı geldikleri i;ıti- çimento hat üzerinde süratle keskiler 1 k 
·•ıe çık P ettı. İki dakika içinde çuvalı pazarlıkla satı aca tır. . ... 
·4ı Yü tılar ve 

8 
- h"I . t"k islemeğe ba~ladı. Üç dakika müddet- 2 _ İstekliler pazarlık günü olan 20 mart !>40 çarşamba gunu saat 

!!ri'd tüdüter Yaag ska 
1
'd 

15 1 
la· le sekiz keskiden çıkan tahrip edö- onda kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna 

~I " en · ya a ırım a- (S ) 
d, ltıan 1ı. ieçınekte olan peraken- onu var ___ .:;m.:;ü:;.;.r;.;a;.;c,;;a,;;at;.;l.::.ar;.ı;.. _ ______ ~---~--------
~;n h;ç biuvvetıeri ekibin vaziye- Düşünceler: J • D r J / ., d • 

,ıd11deği];iştipheveteces~üseka- .. . . Z °l11T er fer CJ. r fgzn a_n. 
iı~ı iö · Ekip şilphe uyandır- - Batta.rafı 3 uncil ıahıfede - lbrahimin Karşıyaka Şubesine mili! emlak satış bedelı borcundan dolayı 

1~1Jı~iyet runce tavrına daha ziya- kattır. Geçenlerde S. Yeisin Roma- talı,ili emval kHnnnu hükaınlerine tevfikan br:z edilen Karşıyaka Alay
ı~dl, l<6p~ttiadesı vererek sürat le dan. m_iıfarekatinin akabinde Alman bey nrnhııllesinin Mü~teri sokağında il e"ki f; ) ~ııi sayı ve 800 lira kıy
~. ~- Re! _nUn ilk ayağı bulunan har.cı; e nazırı hemen Romııya koş- I metindeki evi Vilayet idHre heyeti J..ıınrile 21 gUrı müddetle müzayedeye 
'lııı btr tra~ışierd!. Taın o nokta- muş ve muhakkak ki Mu~.olıni - Yeıd rıkarılmıştır. Talip olanların 2!J Mart 0 40 C'umıı günü saat 15 ViUlyet 
ı t 'n, har ınerdiveni gördüler. konuşmaları etrafında bır şeyler sız- idare hevetine müracaatları mn c•lunur. 12 19. 26 (832) 
ıı~eııııed eketine hiç bir değişik- dırmak ve anlamak istemişti. Bugün-

. !~enıe:~ te~asa yuradu. Hızıa•kü Hitl~r - M~ssolini konuş~asının /z m ir Defterdarlığından: 
~·dutu '.n. ınmeğe başladı. E-1 da, Velsın, Parıs ve_ Lo_ ndra_ do_n_ u_şün-
<• iıb k d R d t k 1 k t Kasap l\Iehmet Alinin Kan.ıyaka •• ·ubesine tı!an kazanç veriisi borcun-·,1" ilnd. te'. umandanını takip e . oma a_ yap ıgı __ ı. ıncı_ mu a a_ ı 

< • ' <> t k t k h ' H ti dan doltt"I mumaöleyhin tahtı tıısarrufunda bulunan Alaybey Zafer sG-
! ·•~uş ., .ınen ve omuz başın- a ıp e mes: ço mu ımuır. ı erın , 

~ Ya Var l.erJıyordu. Tam son ka- Mu;,oliniden .-oca.rağı :ıey şudur: kağında ve llS sarılı \e 2gs lira kıymetindek'. evin borçluya ait ola:ı 5 
lıh•ıın ır v_arınaz, köprU ayağı- _ İkınci mülakatınızın esasları ne te bir hiss<>3i tahsili emva1 kanunu hükümleri dairesinde hacız edilerek Vi-

~. ~U~ıuıektın de çıkıntısını te•kil idi 'I Vels, Londra ve Paris intibaların lfıyet ıdare hev'eti Karar ile '.!l vün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
ı ı~ne r"!e •ilahtı bir Alman ~ö _ da oıze ııe!er ihsas etti'!. Şu hale gö- Talipler:n 29 Mart 940 Cuma giınil snat 1~ te Vilayet idare hey' etine 
~I rı~e dat~eldiler. Nöbetçi hız- re, İta'yan siyasetine nasıl bir veche müracaatları ilfin olunur. l2. H>. 2G (834) 

11 lcıı 1 klı ırru ıreleni, Alına~ teğ- vereceks'.niz? J r f "( d / 
~ iilru &daınJa Yanındaki a _ Bu suallerin cevabının ehemmiye- S f Q n b U ' m Q ar l ffl Ü ÜT Ü ğü n den: 

SPERCO VAPUR 
A CENTASI 

.DRIA TIKA SOVYET A ANONIMA 
Dl NAVIGAZYONE 

ADRIATICA 
Cilicia - 20-3-940 tarilı'rıde gele

rek doğru Cenova;·a hareke~ edecek
tir. 

Z:ıra - 20-!'\-940 t:ırilıinrlc g-e e
rek l~rlesi '1'ihıii s·ı:ı !') t ı clr ... l!'rıı l'!
re, Brindizi, Zara, Fiyume. Trlye~le 
rn Veneclik limanlarına hareket e
decektir. 

Federico - ~~ - ·t-·ı Jı) 

Ceno\·a ,.,. Ri\ i1 1 ı-;t li·urnlnrı•1a hnrı.._'

krt t-deCf'ktir. 

Citta Di Bari - 26-"l-0-10 tarih:ıı

de gelerek i•tanbul, Picr, • -upoli ve 

V. J·. Henri Van Derze 
.-U!ERfKAX EXPORT Ll:\ES 1::-<C .. 

X E \" - Y O R K İÇİN 

<EX:lfOOR 
bekleniyor. 
•EXPLORER 
bekleniyor. 

\"apurıı 23 :lfartta 

rnpurtı 22 Martta 

«EXCHANGE ,-aııunı Mart sonla. 
ı-ıııd:ı bekleniyor. 

D. T. R. 1'. - BUDAPEST 
BL'DAPEŞTE IÇIX 

•KASSA> :.\fol, 23 ?lfartta bek· 
leniyor. 

ATID l"\AYIGATİON CO:l1PAN1 
Ceno\'a, ll!ar.<ilya limı.nla•·ına h:ıre- Beyrut, Haifa, Tel Aviv, Port Said 
ket edecektir. ve lsken~eriye için. 

Di-.na - 26-3-040 taı·ihinde gele- Atici vapuru 25 martta bekleniyor. 
rek doğru Venedik Tri)·esteye h:ıre- - - =*=--
ket edecektir. Vapurlann fıim ve tarihleri iıalr• 

Acl'ce • 29-3-940 tarihinde bek- kında hiç bir taahh Qd alınma:ıı. 
lenmekte olup Cenova, Riviera liman 
!arına hareket edecektir. 

Not - Biltiln bu vapurlar Triye•. 
le vey'I. Cenovada şimal! ve cenubt 
Aınnik3 liınanlannıı hareket eden 
halia anonim seyrisefain şirketi nin 
Ve Amerika ve Hlndistana hareket 
eden LLOYD TRİYESTINO anonim 
aeyrisefair şirket! vapurlarına te~a
düf ederler. 

ROYAL NEDERLAN J{lıMPAN

TELEFON ı 2007 - 2008 

Olivier ve şürekas ı 
Limite& 

VAPUR ACENTASI 
Atat l!rk caddesi Reu binası 
Tel. 244S 

L<ındn Te Llvarpol hattan ı eııı 
piyasanın ihtiyacına l'llre vapıırJan. 
-lll1Z lbfer yapacakla~dır. 

lzmir belediyesinden: 
l - Yıktırılması alana aid oımai< 

{;zere Mesudiye mahallesi zamlıak 
. . 80kağında belediyeye aid 14 eski \'e 

Mars vapuru 21-3-940 tarıhınde r . . 

YAST 

u yenı numaralı 6 odalı evın enkazı-
beklen":'ekte olup Anvero ve Hol- nın satılması, fen işleri müdilrlUğfJn
landa lımanlarına harek~t edecek - ''ek· ke "f rt 1 h"l k 

~ ı şı ve şa naınes veç ı e açı 
tir. artırmaya konulmuştur. Keşif bede-

1\ferop \'apuru 30-3-940 tarihinde li 500 lira olup ihalesi 25-3-940 pa
beklenmekte olup Anver3 ve Ames- znrtesi günü saat 16 dadır. lştirak 
terdam limanlarına hareket ed~cek- edecekler 37 lira 50 kuruşluk temi -
tir. 

ROMANYA SEYRİSEFAİN 

natı iş bankasına yatırarak makbu -
KU:'II- z:yle encümene gelirler. 

2 - Tenvirat işleri için N. B. U • 
kablo ile armatör ve lllınba satın a
lınması, makina ve elektrik mtlhen. 
disllğiııdeki fenni ve mali şartnııme. 
•i veçh:le açık eksiltmeğe konulmu,. 

PANYASI 
Sucia,·a vapuru 7-4-940 tarihinde 

beklenmekte olup Malta. l\farsilya 
ve Cenova limanlarına hareket ede
cektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun 

ve hareket tarihlerinin kat'! olmadı-

ğını -re bunların hiç bir ihbara lilznm 
olmaksızın değişebilir olduğunu vo 
mesuli:ret terettüp etmlyeceğini muh 
terem yükleyicilerin kayıd ve ;•o,r 'lt 
etmelerı rica olunur. 

Daha fazla tahilat için Cumr.ari 
yet caddesinde FRATELLl EPERCO 
n.pur acentesine JT.üracaat edilmesi. 

TELEFON: 2004 - 2005 

tur. Muhammen bedeli 1605 lira o
lup ihalesi 25-3-940 pazartesi gQ -
nll saat 16 dadır. İştirak edecekler 
120 lira kırk kuruşluk teminatı iş 

hanka•ına yatırarak makbuziyl" ·en
cümene gelirler. 

8 - Mezbahada, te•isi müteah . 
h dine aid olmak üzere amonyaklı 

kompre""ör Ye teferruatının satııı a
l•nma•ı, yazı işleri mUdürlüğündeki 

fenni ve mali şartnamesi veçhile k:ı· 

palı zarflı ebiltmeye konulmu~rnr. 

Muhammen bedeli on üç bin lira o. 
lzmir asliye ikinci hııkuk h4kiınli- lup ihale•i 25-3-940 pazartesi günO 

iJindım: saat 17 dedir. 2490 sayılı kan~nun 

İzmirde Namazgah ismetpl(Şa ma- tar·fatı dahilinde hazırlanmış tek if 
hallesinde ikinci Sakarya sokağında mektupları ihale günü azami saat 1( 

bir numaralı evde oturan Silleyman ya kadar encümende riyasete verilir, 
kızı Fatma Türkınan tarafından ko- Muvakkat teminatı 975 liradır. 
cası Karantina Aralık sokak 16 sayılı 10 15 19 24 817 

evde Hasan Basri Türkman aleyhine lzmir ikinci icra memurlDmıda?I: 
açılan boşanma davası sonunda ge - İzmir itfaiye neferlerinden ikeı 
çimsizlik yüzünden tarafların boşan- halen ikamtegahı meçhul Hıfzı Yasn 
malerına ve kabahat Hasan Basride tarafına: 
görüldüğünden hilküm tarihinden iti- Ali Ertaca bakiye 30 lira 88 kuruş 
haren yeniden bir sene müddetle evle- ve ayrıca masraf borcunuzdan dolayı 
nememesine ve müşterek iki çocuğun namınıza çıkarılan ödeme emri ve hac 
veUlyet hakkının anaları davacı Fat- zi ihtiyati karar sureti ikametgahı , 

•ma Türkman uhdesine verilmesine ve nızın meçhul bulunmasına binaen ita
: her hafta pazar günü altı saat anaları nen i!Anen tebligat icra ına karar ve
tarafından babalarına çocukların gös- rilmiştir. işbu ilanın neşri tarihinden 
terilme•ine ve evvelce takdir olunan itibaren on giln içinde 39/13510 dos
nafakanın devamına masarifi mu - yaya olan borcunuzu ödemeniz ve bir 
hakeme olan 1 ~04 kuruşun Hasan Bas- itirazınız varsa bu müddet zarfında der 
riye yükletilmesine temyizi kabil ol - meyan etmeniz itiraz etmediğiniz tak
mak ilzere davacının vicahında ve dirde bu müddet içinde mal beyanında 
mildeaaleyh Hasan Basrinin gıyabın- bulunmanız aksi takdirde hakkınızdı 
da 22/11/938 tarihinde karar verildi- cebri muamele yapılacağına dair öde 
ği tebliğ makamına kaim olmak üzere me emri makamımı kaim olmak üzer ' 
ilan olunur. keyfiyet ilan olunur. -

1 DEVLET DEMIRYOLLARINDAN 1 
Kiralık baraka l\,~ nee haykırdı. ç tini anlatmağa lüzum yoktur. İtalya, Maarif vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 

.. , O' f"k ı k D.D. Yolları ~ ir.ci l.,lPfmc f\"nı,ı!s;:••iWndan: 'ita · kat'! niyetini mütte ı ine söy eme yazılı battaniyeler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
l d İ ı Ih İdaremize ait Alsancak otobos dımı"ında 15. harita ve 107. kapu No.lu aha mecburiyetindedir. ta yanın su - edilen bedeli 54500 liradır. Muvakkat teminatı 3975 liradır. istekliler bu ~ 

'n 80n hece · t 1 • rr · ·d Al b. ·ıd Baraka açık artırma suretile iıç •ene nnldclttle kiraya verilecektir. İhalesi lı ' Çavu ı Yı e a uz e- ten ıimı i vars_a, m_an_va, ır ~-' - battaniyelere ait şartnameleri maarif müdürlüğü yar direktörlüğünde 
lrııı.ek ii~-ar~an birinin, kal- det daha beklıyecektır. Fakat boyle,o:örebilirli'r. ihnle 4 nisan 940 perşembe günü saat on beşte maarif mü- 29-3-9~0 günü Mat 16. da Al;aııcakta işletme bina•ında komisyonumuz-

. ı~a'besıy! bır hızla indirdiği bir üınidi yoksa, !talyıı kendisi ile 1 cliirlü~ünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. Teklif zarfları ra ~·apılac•ktır. 
n a. nub ~ _dız.Jer; bükülüver- h~rbe gi"in,_ girmesin, mütemadiy~n j en g;ç saat 14,30 a kadar kabul olunacaktır. Üç senelik muhammen kirası '.!-10 lira olur i.•teklilerin 18. J!ı-alık M. te-
•r~.nehrh e~ 1Ye sarılan iki ça- dıline doladıgı taarruzu yapın ak içın Battaniye minat makbuzlaı-ile tayin olu.ıan rnkitte komisyonumuza gelmelerilizım-
n•. ''er, "'ekar_nn_lık s_ularına bı- harekete geçecektir. Çünkü başka dır. şartnamesi işletme kaleminde ırörületilir. 12. 15. 19. 22 (841) 
•,o] ' 8 Eşyanın cinsi Miktarı Beherinin fiati Yektln 

1 
• 

uıı b· · unıyenın çerçeve- çare yoktur. B d T • b ~ • 
l .~'k•dan•ten bu iş, burada kal- Yeisin Avrupa seyahati, bütün bu o"OO - ' Zffilr• an Jrffia reni UVe .. 1 

' •ö ııel ı Beherinin asgari sıkleti 18 9000 >e Pru ü en erle beraber yukarıdaki 11ebep'erle, iki yoldan bi- D. O. Yolları 8 inci iıletme komi•yonundan : 
~ tı zeri d k 3,800 kilo olan yUn ı 'tr avu 11 e i düz!Ukte rinin açılması zamanını tacil edip ı zmir - Bandırma Hı'ııiında her iün mütekabilen işliyen yolcu ka-

~ Un ~oıu' ınurab!Ja şeklindeki ietirmiştir. Şuracıkta, şahsi bir mü- battaniye tarlarındaki seyyar büvetler hir 3ene müddetle kiraya verilecektir. 
· ,ç'dır ~·na ~nar •apmaz bir talea olarak tekrar kaydedelim ki, Beherinin asgari sıklet! S500 13 455oo açık atırması 30-8-40 cumartesi gün iı saat onda alsancakta işletm• 

•e • 0 rd,. T - 2,400 kilo olan battniye ~,0n Ylrın;'· ~gmen'n bir ;.. açılacak yolun kat'i harp yolu olma- -- binasında komisyonumuzca ~ apıia.,aktır. 
1 ~ 1 <lırıverd· kol !eriye uzanıp sı ihtimali daha fazladır. Çünkil yal- 19 23 28 1 91912095 54500 Bir 'enelik kırası Için muhammen 'bedel 800 lira olup isteklilerin 
ı( "ıldı~ın '· Çadırın altında nız Almanyayı tatmin eden bir sul- bir şeklin de Almanya tarafınC!an <\iman planlarının sepete atılması ı 60 liralık ?.L Teminat makbuzları ıle muryyen vakitte komisyona iel-

~ıı.ıı ıf~ı.!aşırınış, daldığı a'. hil. ne Ruzvelt teklif, ne de demok- kabulüne imkan gözükmüyor. O tak- lazımc!Jr. meleri Uizımdır. Şartn~meoi i~letme kaleminde görlllebilir. 
-o;ının ,.. 

eae çalışan beı raııi:er kabul ederler. Bunun aksine. dirde Hitlerizmln yıkılması ve b!lt!ln Orhan Rahmi GÖKÇE ı :ı 15 19 2-l 8B2 



IAHIFE (6)' . 

lzmir sicili ticaret .mem11.rlu.
ğundan: 
(Özsaruhan limited şirketi) ticaret unvani1•le lzmirde Kereste ve 

bilOmum inşant malzemesi ticaretiyle iştigal etmek üzere teşekkUl 
tden işbu şirketin ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi ticaret ka
nunu htıkümlerine zöre sicilin 2679 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret m~murluiu 
Resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1: MUKAVELENAME 
Bugün 29-2-1940 bin dokuz yüz kırk yılı şubat _ ayının yirmi doku

zuncu - günü saat on altı raddelerinde izmirde doktor HulOsi bey cad
desinde Kardiçalı hanında 15 numaralı hususi dairede Türkiye cum
huriyeti kanunlarının bahşettiği salahiyetle vazife gören iz mir üçüncü 
noteri Süreyya Olcaya vekaleten ve vukubulan talep ve davet üzerine 
mumaileyh noter Süreyya Olcayın mazeretin& binaen ve kendisinden 
\eiakki ej~lcdiğim emir ve memuniyetle ben aşağıda imzası bulunan ve 
16 Haziran 938 tarihli ve 3456 numaralı noter kanununun yirminci 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne tevfikan noter vekaletini ifa
ya izinli dairesi başkatibi Raif Giray, noter kanununun kırk 
dördüncü maddesinin (0) bendine tevfikan davet olunduium izmir
de - Karşıyakada Salihpaşa yalı caddesinde 208 numaralı eve gittim. 
Orana hazır olup yanıma gelen kanuni ehliyet ve va:.ıfları haiz ve şe
hadete ehil bulundukları görülen, izmirde Eşrefpaşada 685 inci sokak· 
ta 87 numaralı evde oturan LAtif Özbatır ve izmi:rde Bayraklıda Sahil 
sokağında 16 numaralı evde oturan Nazif Kakya., Nam şahitlerin ta. 
rif ve şehadetleriyle teayytln eden kanunt ehliyetleri haiz bulunan ve 
cümlesi de mahalli azimetim olan izmirin Karşıyaka nahiyesi merke· 
zinde Salihpaşa yalı caddesinde 208 numaraılı evde oturan Mehmed 
Fevzi öz~aruhan ve Hatice Özsaruhan ve Raşit Ozsaruhandan 11ebelii 
davetimi sorduğumda anlatacakları gibi tarafımdan reaen bir limited 
şirket mukavelenamesinin yazılmasını istediler. Yukarıda isim ve ad
resleri yazılı ~ahitlerin yanlarında kendilerinden sordu~umda mlitte· 
fikan söz alarak mevad ve c:eraiti atiye dairesinde akti mukavele eyle· 

diklerini söylediler şöylle ki: 

ŞiRKETiN TESiS/ 
Mehmed Fevzi özsaruhan, 
Hatice Özsaruhan, 
Raşit Özsaruhan, ... . 
Arasında işbu mukavelename ve ticaret kanunu ahkamına tevfıkan 

berveçhi ati şerait dairesinde bir mahdud mesuliyetli limited şirketi 
teşkil edilmiştir. . . . 

M. 1 - Şirketin Unvanı: (Özsaruhan Limited şırketı) dır. . . 
M. 2 - Şirketin merkezi: İzmir şehrinde kaindir. Türkiye dahıl~de 

ve haricinde şubeler küşad olunabilir. Bu takdirde ticaret vekiletıne 
maHimat verilecektir. 

M. s - ş·rketin maksadı: Kereste ve bilümum inşaat malzemesi ti-

caretiyle iştigal etmektir. 
M. 4 - Şirketin sermayesi: SOOOO otuz bin Türk lirası olup bu serma· 

yeden: 
10000 on bin liralık hi3se ~lehmed Fevzi Özsaruhana. 
10000 on bin liralık hisse Hatice Özsaruhana. 
10000 on bin liralık hisse Raşit Ozsaruhan tarafından ahz ve teah-

hnt d
.\ . t" J. l ı ti ., ' u;. """" ' 'l< ıt• ~ • e ıımış ır. . . 

Şürekayı mumaileyhim isimleri hizalannd.a gö~terıle? mebalıği~ te-
diyesini teahhilt ve nısıf hisselerini berveçhı peşın tedıye eylemışler-
dir. k. ·ttif k. 

Hi3sedaran adedi beşi t.ecavUz etmediği müddetçe .şüre. anın ı a -
lariyle, vefat ve saire g ibi suretlerle hissed~ran ade~ı b:şı tecavUz ey
lediği takdirde !:ermayenin üçrubunu temsıl eden şurekanın muvafa
kativle sermay.e~ in tezyidi caizdir. Bu takdirde şüreka ve~a ha_Iefl~~ 
h

. · l · · b t "nde venı· his$elere sahip' olur ve bedellerinı tesvıyesını 
ısse erı nıs e · " · · · d 

teahhüd ederler. Keza ayni suretle ve ticaret kanu~unun 506 ıncı m_a. -
desindeki miktardan aşağı düşmemek şartiyle , şırket sermayesının 
tenkisine karnr verilebilir. • • 

Şüreka eşhası saliseye karşı dahi ancak sahibi old~kları hisselere t~~ 
k b .. l den mebaliğ nisbetinde mesuldilr. Gerek tezyıd ve gerek tenkı-

_a u e d lavısı"yle vaki olacak mukarrerat ve tadilatın .tkemmülU 
sı sermaye o " . . . 

t b 
r olması için bu mukarreratı ittıhaz eden heyetı · umuıruye 

ve mu e e . d ı· l · · 
k a .k. saire ticaret vekaletıne tev i ve azım ge en ızın ve 

evra ı ve ve ı 1 

muvafakat i ·tihsal olunacaktır. 
~I. 5 _ Şürekanın hisselerimi mülıeyyin vesaikname muharrer .ola-

caktır. şureki\ hisselerini sermayei şirketin laakal üçrubunu t_emsıl ~
d.en şürekanın muvafakatiyle diğer şeriklerine ~eya ~hara dev~r ve f~
ruht edebilir. lşbu devir ve filruht keyfiyeti, hısselerı m~beyyın _ve~aı-
kin zahnna keyfiyeti devir ve füruhtun derci ve defteri mah:mımna 
kayıd ve taakal üçrubu sermayeyi tem il erlıın şürekanı~ rnu\·af~katle
ri hasıl olduğunu mübeyyin şirket müdürlerinin şerh ve ımzalarıyle te

kemmül eder Ber minval muharrer hisselere tesahüp edenler veya 

halefiyet tarik iyle ellerinde şirl<et his:;esi buluna:ılar aynen ve bili 
kaydü şart işbu mukavele ahkamını kabul etmiş ad~olunurla~.. . . 

~I. 6 - Hisselerin şirkete tevdi olunmamış kısmı gerek bırıncı hıs
sedarlardan ve gerek mezkur his eleri devren tekabbül edenlerden ve . 
sair senetle ve halefiyet tarikiyle :-ıahip olanlardan ta-
lep olunabilir. Ancak hissesini devretmiş olan hissedar 
tarihi devirden itibaren iki sene sonra bu mesuliyetten kurtulur. Ser

mayesini ~ irketçe tayin olunan müddet zarfında tediye etiniyen şerike 
yeniden bir müddet tayin edilerek gene tediyat vuku bulmadığı tak

dirde tirketten alakasının katedileceğine dair tebligatta bulunulabilir. 
Bu vade H\akal bir ay olacaktır. lşbu \'adenin hitamında teahhüdünü 
ifa etmiyen şerikin hisgesi ve o zamana kadar vuku bulmuş olan tedi

yatı şirket menfaatine kar kayıd olunabilir. Bu husus .diğer şerike tah

riren tebliğ olunmak lazımdır. Her ne suretle olursa olsun şilrekadan 
birisinin vazetmiş olduğu sermayenin istihsaline imkan hasıl olmadığı 
ve zarureti kanuniye ve ticariye bulunduğu takdirde mütebaki serma
yeyi diğ.er şeriklerin nisbet dairesinde tediye ederek hi:-selere sahip ol-

maları lazımdır. 

:\1. 7 - Mukarrratta her şerikin adedi - hissesine göre reyi vardır. 

Ancak bir hissedar umum hisseler miktarının sülü-silnden fazla reye 
malik o!amaz. !tayı reye vekAlet için mezuniyeti tahririye lazımdır. 

M. 8 - Hisseler şirket nazarında tecezzi kabul etmez. Şirket her his;. 
ıe için bir sahip tanır. Ancak irs a-ibi bi rsuretle bir hisse mUteaddit a
JAkadarları arasında gayri kabili taksim kaldığı surette bunlar hakla
rını müştereken istimal ederler. }IUşterek alakadarların mümeS!il ve
ya vekilleri olmadığı takdirde şirketin muamelatı velevki bunlardan 
yalnız birisine karşı bile olsa cümlesi hakkında muteberdir. 

Şirketin temsili ve umuru idaresi : 
1\1. 9 - Şirketin umur ve muamelfltı şürekl adedi beşi tecavüz etme

diği takdirde şilreknnın ittifakiyle ve tecavüz ettiiı takdirde s·ermay-ei 
.~ketin )a ... kal üçrnbunu temsil ed~n_şürekinın muva'(t&kıyetiyle fayin . . -·· - . ., ... _ ~ -

. 
· edıl~k ~.fr vey• mutudıd nı.tıd.iran tar&1"ınd.an ıd&r~ edilir. ' · 

Mldiran hiueda.randa.n vey.a hariçten int1b.at> ve tayin olu.nabilir. 
llk \iç sene için şUrekadan :Mehmed Fevzi Ozsaruhan ve Raşit Özsaru
han müdürü şirket tayin edilmişlerdir. Binaenaleyh mumaileybim u
mur ve muamelatı şirketi tedvire, şirket namına her nevi evrakı resmi
ye ve gayq resmiye ve senedat ve mukavelat ve teahhüdata münferi
den vaz'ı imza ve ahzu kabz ve sulhu ibra ve huzuru mahakimde şir~ 
keti bizzat veya bilvasıta olsuretle münferiden temsil hususlarında sa
lahiyet ve mezuniyeti tammeyi haizdirler. 

Şirketin hukuk ve vezaifi şirketin unvaniyle vaz'ı imza eden müdira
nın teahhüdatiyle teayyün eder. Teahhüdü vakiin şirket nam ve hesa
bına yapıldığının tasrih edilip edilmemesi müsavidir. 

Mildiranın esami ve salahiyetleri ırazetelerde ilan edilir. 
Müdiranın keyfiyeti tayininin veya bunlardan birinin salahiyeti hita- · 

ma erdiğinde sicilli tcarete kaydı lil.zımdır. Müdürlerden her biri mer
kezi şirketten gaybubet ettiği takdirde kendi mesuliyeti tahtında ol
mak üzere diğer bir kimıı.eyi vekil tayin edebilir. 

M. 10 - Şirket müdürleri şürekadan oldukları müddetçe reye işti
rak etmemek üzere dokuzuncu maddede muayyen ittifak veya ekseri
yetle indelicap tebdil olunabilirler. Şirket müdürlerinin veya bunlardan 
birisinin azil ve tebdili, istifaları, vefatları gibi ahvalde şürekil derhal 
içtima ederek ittihazı mukarrerat ederler: 

M. 11 - Şirket müdürü olan şerik l er vazifelerinin devamı müdde
tince işbu şirketin mevzuuna tealluk eden ve etmiyen kendi şahsi işle
riyle de ayrıca meşgul olabilirler. 

M . 12 - Müdürlerden olmıyan şüreka, diledikieri zamanda bizzat 
veya bilvekale evrak ve defatiri şirketi tetkik ile umur ve muamelutı 
şi!"kete ittila hasıl edebilirler. · 

Ancak bunların umuru şirkete müdahale etmeleri sureti kat'iyyede . . . . ~ 

memnudur. 
~r. ıs - His~edaran reylerini tahriren verirler ittihazı karar için 

heyeti umumiyenin içtimaı mutlaka lazımdır. Mukarrerat şüreki'nm 
içtimaiyle h·aı;ıl ~lan heyette ittihaz edileceği gibi muhab~re ile de is-: 
tihul olunabilir. Bu son şekilde şirket müdürleri mevzuubahis hususu 
veya mutasavver karan teahhütlü mektupla~ şUrekadan her birisine 
teblii ve onlar reylerini tahriren iblağ ederler. Şürek!ldan merkezi şir
kette bulunanlar tarihi tebliğden itibaren sekiz, taşrada bulunanlar on 
beş ve memaliki ecnebiyede bulunanlar yirmi gün zarfında cevap ·ver
m~dikleri takdirde rnezuubahis teklifi kabul etmiş addolunurlar. An
cak her ne suretle olursa olsun şürekanın adedi yirmiyi tecavüz etti
ği takdirde hissedaran heyeti umumiyesi içtimaı anonim şirketlerde 
cari olan merasim ve kuyutlu kanuniyeye tabidir. Bu takdirde heyeti 
umumiyenin içtimaı nihayet on beş gün akdem tahriren ticaret vekile· 
tine ihbar olunacak·ve bunu mutaz,'\mmın olan istidanameye içtima e· 
decek heyeti umumiyeye arzedilmek Uzere ihzar edilmi.ş: olan müdür
ler ve mürakıp raporları senelik bilançosunun birer sureti musadd.Ak
ları raptedilecek ve gerek adi ve gerek fevkalade heyeti umumiye}er
de ticaret vekaleti tarafından tayin edilen bir memur komiser dıf atiy
le hazır bulunacaktır. Şürekanın adedi yirmiyi tecavüz etsin, etmesin 
müdürler heyeti ve mürakip raporlariyle senelik bilançodan ve ·heyeti 
umumiye zabıtnamelerinden ve heyeti mezkO.rede hazır bulun~n his· 
sedaranın esamisini ve miktarı hisselerini mübeyyin cetve.den musad

dak ikişer nüshası heyeti umumiyenin son içtima günü~den itibaren nf-
hayet bir ay zarfında ticaret vekaletine gönderilecektir. ' -

M. 14 - Mukarreratı tescil ve kayde mahsus olmak üzere bir mu
karrerat defteri tutulur. Bu deftere kararlar tarih sırasiyle dere ve · zi
ri şUreka tarafından imza olunur. Hazır bulunmıyan ve fakat tahriren 
rey veren ıurekanın tahrirf cevaplarının ve baUidaki müddetler zarfin 
da cevap vermediklerinden dolayı karan vakii kabul etmiş addolunan 

şürekaya müdiran tarafından ıönderilen mektupların tarihleri kaydo

lunur. 
M. 15 - İşbu mukavelenamede ve ticaret kanununda aksine sara

hat olmadığı takdirde lil.akal nısıf sermayeyi temsil eden şUrekirun 

müzakere edilen husus lehine karar vermiş olması lazımdır. Aksi tak-
dirde mukarrerat keenlemyekundür. · 

M. 16 - Mukarreratın" mulliranı şirket tarafından müçtemian veya 

münferiden mu::ıaddak asıl veya hulasaları ştirakaya veya üçilncU şa

hıslara veril~bilir. Bu a::ııl veya hulisalar şirket hakkında her nevi mu. 
amelitta muteberdir. 

M. 1? - Şirketin müdürleri veya onlardan yalnız birisi lüzum gör
dükleri takdirde hIBsedaranı davetle ittihazını şirket manafü için mu
vafık a-ördükleri husu8u müzakere ve bir karara raptettirebilirler. 

M. 18 - Şirket sermaye ... inin nıstı~ın ziyaı halinde müdürler 
0

hisse
daran _heyetini davete mecburdurlar. Hissedaran şirketin devamına ve
ya fesıh veya ta:;fiye:-ıine karar verebilirler. 

Senei hesabiye ve defatir 
M. 19 - Şirketin senei maliyesi kanunuııani iptidasından bed' ile ka

nunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat ilk senei maliye mils· 
tesna olarnk şirketin süreti kat'iyyede teşekkülü tarihi ile 1940 bin do
koz yüz kırk senesi kanumıe\·velinin ~onuncu günü beynindeki müdde-
ti şıımil olacaktır. ' 

M. 20 - Şirketin muamelatı he8abiyesi için mevcudat ve müvazene 
defteri Ye yevmiye defteri ve kopye defteri namiyle üç defter tutula
cak ve muamefatı ticariyeye dair reı-ıen ve cevaben ahz ettiği mektup
lar ve telegrafı.ıamelerle tediyatı mutazammın evrak muntazaman 
muhafaza edilecektir. Defatiri mezkure usulen noterlikte ta!-ldik etti
rilecektir. 

M. 21 - Şirketin safi teınettüü, vuku bulan her nevi masarifin ten. 
zili~d~n sonra kalan miktardan ibar ettir. Bundn her sene evvela % 
1 O ıhtıyat ayrıldıktan sonra !>akisi bila istisna hisselerin cümlesine be
deli tesviye eô.ilmiş sermaye üzerinden his~ei temettü olarak tesviye e: 
dil~. Ancak mecmuu hio.;;;e:ıin !Aakal üçrubunu temsil ed~n şürekanın' 
muvafakatları takdirinde şürekaya taksim ve tevziden mukaddem me
murin ve müstahdemine ikramiye olarak bir kısım tefrik olunabilir. Bu' 
takdirde şürekaya bakiye nisbetinde taksim ve tevzi yapılır . 
. İhtiyat akçesi sermayenin nısfına baliğ olduktan sonra ondan sarfi
yat icrasiyle miktarı nisbeti mezkureden aşağı düşerse tekrar temettü

atta_n tevkif~t icrasın~ mü~aşe~·et olunacaktır. Zarar ve ziyan dahi şü
rekanın vaz mı teahhüt ettıkllrı sermayeyi tecavüz etmemek üzere his
selere ~öre tak:'lim ~dilir. 

M. 22 - Hissedarandan hiç birisi veya halefleri her ne sebep ve su
retle olursa olsun hisselerinden veya rııenufiinden dolayı şirket aleyhi
ne iknmei dava ve emvali şirketi haciz edem~zler. Hıssedaran şüreka 
heyetinin mukarreratını kabule mecburdurlar. . 

~L 23 - Şirkı:tin müdc\eti : teşekkülü · ticaret ve· 
kAletince sureti katiyede tasdik edild ;ği tarihten itibaren beş senedir. 
Mü,ddetin hitamında veya daha evvelden fesih veya infisahında şirke- · 
tin tasfiyesine müdürler memurdur. Bunlar emri.l tasfiyede salahiyeti 
tam~eyi _haiz olarak müştereken hareket ve emval v~ eşyayı şirketi 
ticaret kanununun tasfiyeye dair ahkamı dairesinde nakte tahvil ve 
matlO.batı tahsil ve düyun ve teahhüdatı ş :rketi tediye ederler. ' 

Tasfiye memuru olan müdürler . . ıı ir şür.ekanın müvaffakıyetiyle 
şirket mevcudunu heyeti umumiye~iyle başka bir şahsı maddt veva ~a
nevtye devredebilirler: Umur ve muiımela.tı -şirketin tasfiyes.tnd.en ha- : 

• ~·~- • • p - ...,, .. - •• --- - ... _ - *"'~· __ ,,_.,.. ... _ ...... ;.-
•. ~ · vıı, :.\A 

19 Mart ?"" ~~ 
~ bltm miktar h!N4:leri DJ.ti~tin.dı: iürek8ya tevzi olunur. 

M. 24 - ŞUrekacian birinin vefa'Ct veya iflad Tukuunda şu-)ctt w.tJPl-f" 
sih olmaz. Diğer hissedarlar beyninde işbu mukavelenamede lif"'~_,. 
rer müddet için ayni şerait dairesinde şirket bihakkin devalm edt r · 

M. 25 - Şirket umuruna müteferri her mesailde işbu m~kav•I• aJto 
kamı ve ahkamı kafiye münderiç olmadığı takdirde ticaret kanuP.uıılll 
sarahat, delaletiyle amel olunur. 

M. 26 - Aksine sarahat olmıyan hususatta işbu mukavelenanıenlO 
tadili, adedi şüreka beşi tecavüz eylemediği takdirde tekmil şerikJ .. tlP 
ittifakiyle ve tecavüz ettiği takdirde sermayenin sülü~anını tetl\iU ,_ 
den şürekanın muvaffakıyetiyle icra olunabilir. · 

M. 27 - Adedi şüreka yirmiyi tecavüz ettiği takdirde anonirıi şjt 
ketler hakkındaki ahkama tevfikan bir veva müteaddid murakıp tJY il 

• ! 

edilecektir. · 
M. 28 - İşbu şi~ket ticaret vekaletinin tasdikinden ve tescil ve iJjJS• 

dan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş addolunacaktır. l9bu 111u1'~ 
velenamede icra edilecek her ne•:i tadilatın tekemmülü ticaret v•~ 
Jetinin tasdikine vabestedir. 1 

M. 29 - Şirketin devamı veya tasfiyesi, şürekanın yekdij'eriyle ı{~lf 
gerek müdürlerle muamelatı şirketten mütevellit ihtilifatının h· 
merkezi şirket olan izmir ticaret mahkemesine aittir. " . rf 

Alakadaran ihtiliifatı vakıanın taraflarından tayin edilecek ~ıc• ı~ 
hakemler marifetiyle hallini ve hakem marifetiyle ihtilaf munselıb 0

• 

madıkça mahkemeye müracaat etmemeği kabul etmişlerdir.' l{ake~i 
ler arasında tcsavii ara vukuunda ticaret odası reisinin iltihak ettıf 
tarafın reyi tercih olunur. Berveçhi bala sadır olacak hakem ıc 3r•~1 
nın tebliği tarihinden itibaren bir guna itiraz, temyize mürac~at 

t(iı . 

meksizin on beş gün zarfında infaz olunması kabul edilmiştir. 0 
M. S~ - Ticaret ~nunumın ~ur~ti :atbik.'. ha~kın.daki kanunı.ın l~ ~ 

maddesıne tevfikan tıcaret vekaletı •ıı·ket uzerınde mürakabe ve "' ':I ., .... 

gördükçe hissedaran heyeti umumiyelerini davet, kanuna ve işbu e~as ı 
. . . h" ııi,rlıt 

kavelename ahkamına mugayır hareket vukuu takdırınde (eş ı " 
hakkında ikarnei dava hakkını haizdir. · • 

M. 3 1 - Şirketin fesih ve tasfi~esi, ticaret kanununun 451, 452~· 40'.r 
457, 458 inci maddeleri hükü~lerine göre yapılacak ve 457 °inci rrıa46~ 
tevfikan tanzim olunacak nihat ve kat'i bilaçonun musaddak• bir ~ 
ticaret vekaletine gönderilecektir. · • 

M. 82 - Şirketçe çaİıştırılan memur ve müstahdemlerin isim, tabiirtıtr 
miktarı maaşlarını gösterir cetvellerin usu len pullu ve taiıdlk_li '.ki~ 
kopyagı malt senenin hitamından itibaren en geç bir ay zarfında tıcp 
vekaletine gönderilecektir. . ~ 

M. 83 - Şirket sermayesinin indirilmesi hakkındaki kararlar ucıı . 
kanununun 396 ıncı .maddesine göre tekemmül ettirilir. · · c1' 

M. 34 - Şirket Türk tabiiyetini haiz eşhas i8tihdam edecektir. At\ 4,. 
ihtisas işlerinde ve ticaret vekilletinin milsaadesivle ecnebi istihdaID e 
cektir. · · 

. Akitler başka bir diyecekleri olmadığını söylediler ve sözlerini bit:: 
dıler. Verilen bu takriri ben yeminli noter vekili bir nusha olarak tant.tı
ettim ve muhteviyatını kendilerine yüksek sesle okudum ve mealini ant:,. 
tım. Arzulannın ~mamen istedikleri gibi yazıldığını tasdik ~tmeleri 11 

rine b~ mukavelename. aşağısını hepimiz imza ettik ve milhürledik. ;.. 
Bın dokuz yflz kırk yılı şubat ayının yirmi dokuzuncu perşeIJlbe 

nü. 29/2/940. 
z. s. 
Akitler: Mühür ve imzaları 
Sahitle~: im~~ları. 
Noter: T. C. İzmir UçUncü noteri St\reyya Olcay 

resmi mührü ve vekili R. Giray imzası 
Genel sayı: 11745 Özcl sayı: 9/165 . 
İşbu 1imitet şirket mukavelename& suretinin dairede saklı 29/'J./ 911 

~arih ve 117 44 genel sayılı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin doW' 
vüz kırk yılı ş4bat ayının yirmi dokuzuncu perşembe günü. 29/21?'0 

Harç pulları a.ı:ıhna yapıştırılmıştır. 
İzmir ücüncü noteri resmi mUbiU' 

N. R. Giray imzası 
30 kuruşluk damga pulu 

cÖzsaruhan limitet sirket·i» nin otuz dört maddeden iba;et bıt '~ 
rnukavelenamesl muvafık ll'örillmüş olmakla Ticnret hnununun 505 ı rı 
maddesine tevfikan tnsdik kılındı. 

Ticaret Vekili ·7\. 
imzn ok'tnamad} 

8 Mart 1940 
Ticnret Vekaleti hrf 

İç t.icaret umıım mü<lürlüğii resmi rııtt 
İmza okunamadı 

15 kuruşluk damga pulu, 1 kuruşluk ta\•vare pulu f . . d • ~ 
D~mıra .k~nunu~un ~·irmi aıt_ıncı :O~dd_e~i d_eıalet.i:·ıe 12 inci nınd !~ 

ne teYfıkan ıstifa~ı lazım gelen bınde ıkı nıgbetıncle nı.s'bi re~m VeJıil ,!' 
cıaklı esas mukavelenameye (60) lir:ıhk pul ynpı~tırılm:ık ~ureti~·le tJ~ 
e>dilmiştir. 8 ~fart 1940 

TİCARET VF.KA.LETl tıtf 
tç ticaret umum müdürlUğü resmi~ 

lzmir Defterdarlı{lrndan: . ~ 
Bucada berbı>r Ali Riınnın köyler f->en•iı,:ine olan kazanç vergisi 1'9 t 

için mumaileyhin tahtı tnsarrufunda bulunan Bucanın vıkık kemer ~ 
~~~nde 4 _dts~~~ miktarın?a ve r.o li:n kı~:metinctel·! ba~ı lle bal pazarı. " • 
;c.ıı.nde bır donilm ve 30. lıra ~ıym.€tı~dekı ı.rylinl !j!in beşte bir hi~~esı 11,. 
sılı emval karıunu hüküm!erı da ı resınde ha•:ı1 edilerek Vilavet ıdtı~ 
yeti kararile 21 gün müddetle nıl\zayedeye ı;11c::mlmıştır. . \'f 

Talip olanların 29 ~1Rrt 940 Cuma f'tinU saat 15 te Vilavet idal'? ~ 
~ine miiracaatlnrı :rnn olunur. l~. 19. 26 • (8~: 

l sta nf u' mrarif rr. üo'ü~lüğüntleT'fı 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları icin ac;nğıda cins \'e mi~t' 

·.azılı yatak takımları kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur- )ili' 
min edilen bedeli 24840 liradır. Muvakkat teminatı 1863 liradır. tste~rıt· 
bu yatak takımlarııuı. ait ~artnameleri maarif müdürlüğü yar dire1't ,,ıl' 
~ünde görebilirler. iha!.e 4 nisan perşembe günü saat 15,30 da istanb016.1ıf 
urif müdürlüğünde topla;ıacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. 'f 
znrflurı en geç ant en hPcıe kndar kabul olunacaktır. 

Yatak takımı 
Eşyanın cinsi Miktarı 

Yatak kılıfı 2000 aded 
Yatak çarsafı 4000 aded 
Yastık kılıfı ~000 a<led 
Yastık ytiıü 4000 aded 
Battaniye ç_ar~ufı cı:ıevresin• 3000 aded -· .. · 

.. .., . . ." . . . . . 
•" 19" 23 ' ?R 1 .• ... . """A ,.:._ . • ·~ - -~~ ...... ._..._9.181 .. ~ · ·-

Beherinin fiyıl-tı 

Lr. Kr. 

2 98 
1 63 
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