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kabul buyurdular 15 hin. ölü, 30 hinden -lazla yaralı 
Ankara, 19 (A.A) - Reisicumhur J 1 

İsmet Inönti bugün saat 16, 30 da .~ --ı 
umumi vaziyeti izah etti 

Çankaya köşktinde Fransız profe - l 

Yağmurlarc1an lağ 'ar su 
altında kaldı 

Balıkesir, 19 (Hususi) - Balıke-

3ir vilfiyeti dahilinde gün:erden beri 
vağan yağmurlar yüzünden Burha -

sörti A. Sie~fled'! kabul buyurmuş • 
!ard ı r. 

Peynir 
Serbest 

ihracatı 
bırakıldı 

Ankara, 19 (Hususi) - Bugüne 
kadar memleketimizden ihracı mem 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bi
lecik mebusu Doktor General Be· 
sim Ömer, bugün Antalya mebusu 
B. Numanla birlikte öğle yemeği 

icin Şehir lokantasına gitmi~ ve 
yemeğe başlamadan önce kendisi· 
ne bir fenalık gelmiştir. Bunun 
üzerine, lokantanın iç salonuna a
lınmış ve NUmune hastahanesine 
telefon edilerek milteaddid dok
torlar getirilmiştir. Derhal enjek
siyon yapılmış ve lazım gelen sıh
hi tertibat alınmış ise de, hiç bir 

Almanların Harın n tayyare üssünü 
borı bardın an ettiler 

• 

Bombardımandan az zarar gören Helainkiden bir görünüs. 
Stokholm, 19 (Radyo) - Finlandi- viz olduğunu, ölülerin 15 binden iba

yanın eski başvek:li B. Kajander, Fin- ret bulunduğunu ve Sovyetlerin, 370 
landiyaya yapılacak sosyal yardım iş- Fin •ehrini bombardıman ederek 74 
!erini İsveç hükumet erkaniyle müza- ı ' 
kere etmek için Stokholme gelmiştir. b:n mermi attıklannı, Helsinki şehri
B. Kajander, Finlandiyadaki harp nın, bomb.ırdunandan o derece mUte
ma!Olleri sayısının otuz b;ni müteca- essir olmadığını beyan eylemiştir. 

------=oo-------
Gafenko'nuıı beyanatı 

----------
Romanya, istiklal ve tamamiye.·, 
tini sarsılmaz azimle koruyacak 

p rti u u 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu 
umumi vaziyet hakkında izahat verdi 

Ankara, 19 (A.A) - C. H. Parti 
grubu bu giin 19-3-1940 saat 15 de 

reis vekili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın riyasetinde toplandı. 

ilk def:ı öz alan hariciye vekili 
Şükrü Saracoğlunun meclisin kış ta-
tili esnasında cereyan eden •iyasl 
ahval ve vakayii ve devletlerle olan 

temas ve münasebetleri ihtiva eden 
uzun beyanatı dinlendikten ve bazı 

B h Dii•i'rülen Al man tavyarelerinden biri sorulan :;uallere icap eden cevaplar ,iye - Havran ve Edrem:d .- ur a -
"!iye ara~ındaki bağ ve zeyt'n'iklerin Londra. 19 (Radyo) - H:,va ne- relerinin en mühim yuvası olan Şilt vekil tarafın<lan verildikten sonra bu 
.,, altında kalma•ına •ebep olmuş- zareti, geç vak;t aşağıdaki resmi teb adasındaki Harmon üssünü muvaf- beyanat ve izahat grup umumi heye-

r. Vilayet~e. icap eden terlbirler !iği neşretmi•tir: fal<i~·e•Ie bombardıman etm'<ler ve tince mütlef:kan tasvip olundu. Ve 
"!lınmış, otomobil eeferleri durdurul- 1nı(liz hava ktıvh~I ri. Şin;.ıl de- · 

· ı ı· nı"zı"ncl> akınl•r ~·annr·"k tı"caret ~e- "kapo Fıo,· taarruzuna bu "uretle ıru znamede başka bir madde olmadı. "llU•tur. Fazın yagmur ar, ze~· P ve < •• ~ ~ j 
yazlık mahsullerıı zarar vermiştir. Aln n uıyya- nı ahele crl"'1liıılıı,ı-dir. iuıda,ıı towan4ya DihaJ at ver;Id 

, 
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Menemen ovası sulama 
t i atı tamamlanıyor 

Halk evi seçimi yapıldı-Meneme
nin imar planına haşlandı 

(AJılADOLU) 

iki aylık ihracat 
azı mahsuller, bilhassa lngiltere 
ve Fransa taraf:ndan alınıyor 

20 MART ı 940 ç ARŞAMBA ---
jl~ADYO] 

~u ü·1kJ pro1;ra:ı. 
12.:JO program ve meml~ket ~aıt 

ayarı, l~.35 ajans meteoroloji habet• 
1talyaya gid :: cek leri, 12.50 Miizik: MJıhtelif şa .. nlar 

J 
(Pi.) , 13.:ıo U.00 ).füzik: .KUçilk IJ • • orkc•lra (Şef: Necip Aşkın) 

ffiaı ar ıÇJil 1-jac Grit: Çiçeklerin gii~eli: .il 
Bizzat Italyadan vesika- (Vals)' 2-:\fendels"ohn: Siiz-'"z Ro

mans (No. 20), 3-L<>oıınlrl· "· 
lar getirilecek garya (Macar Faııte?.i• ). 

Şehrimizden İtalyaya gönderilmek 18.00 Program ve ıneı" J, ', r' 
Şehrimiz ticaret ve sanayi odasın- olunmuştur. üzere iki Yunaıı ,·apuruna yükl•nen ayarı, 18.05 )fo~ik, ('-d:ırıJ3 , .. \ < • 

Menemen, (Hııeusi) - Menemen Yeni jandarma kumandanı Calip ca belli başlı mahsullerimizin ikinci- Pamuk. ŞııLat ayında limanımız - muhtelif mııhsullerin >eVki meselesi he. Refik }'ersan, F'· r r. 

Halkevi ldarf' heyeti oeçimi yapılmış- Gortay ııelmiş, vazifesine ba~la kanun, şubat aylarına aid ihracatı dan yabancı memleketlere 1623,6 üzerinde bir ihtilıif çıktığını yazmı~ Cevdet Çağla. 1 r ı . P" · 

tır. laare lıeyeti başkalnığına Keınal mıştır. hakkında bir istatistik hazırlanmış- ton, ikincikiinun ayında 269,7 ton tık. Kaptanlar, bu mahsullerin ingi- fe Erten. 1 _ İshak \ « ,
11 

_ ··ı~ı -
Gnder, aHlıklara ?ıiehmed Pınar , imar planı: tır. Bu iiltatistiğe göre şubat ayında pamuh ihraç edilmiştir. İhracat Ro - liz limanlarına götilrUlmesi ihtimali- nak şarkı : (Bir gUıı gt•lccek•in dl• 
>felımed Erçetin, Aziz Toros, Kamil Menemenin imar p:fını için Anka- yabancı memleketlere 7490,3 ton ü- manyaya yapılmı~tır. ni nazarı dikkate alarak kontrol ve- ye), 2 - Refik Fer;an _ suzinak 
O!lı:en, JfUseyin Tablan, İzzet Toros radan gelen mühendis ve fen me _ I zilm ihraç edilmiştir. İkincikfınun a- Pamuk: Şu\ıat ayında 2157,6 ton si kası istemişlerdi. Haber aldıjtımıza şarkı : {Canın kimi isterse), 3 -
ı~ilnıiılerdir. Halk~\·inn altı kolu fa- murları çalışmağa başlamı~Iardır. yındaki ihracat 7279,7 ton idi. Mev- palamut ihraç edilm'ştir. lkinciklnun göre şehrimize İngiliz konsolosluğu, Rakım - Uşşak şarkı : (Silemem bit 
aliyete ııeçmiş, hazırlanan proırram- Belediye meclisi azalan dUn mil - sim iptıdasından şubat •onuna kadar ayında 2320 ton ihraç olunmuştu. bu şekilde bir vesika vermekle mU- gUn), 4 _ Arif Bey _ Uşşak şarkı 
lan tatbike başlamıştır. Gösterid ko- hendislerle görilşmUşlerdir. yapılan Uzilm ihracatı 63844 tonu Palamutlarımız en çok İngiltere ve kellef değildir. Kaptanlar bu defa (Saki yetişir). 2 - Okuyan: ;ı.rah • 
lu, cumartesi alqamı kör piyesini tem Sulama ifleriı bulmuştur. Üzümlerimizi en çok in - Fransaya ihraç edilmektedir. itılyaya götür-0cekleri mahsullerin mud Karındaş. 1 - TUrkü: (Sarar-
sil edecektir. Spor kulübUnUn avcılar Ovanın sulama kanal işleri silrat- &'il tere ve Fransa çekmiştir. Zeytinyağı: Şubat ayında 978,6 italyada sarf edilecekleri ve oradan dım ben sarıardım), 2 - TilrkU : 
şubesi lıu pazar için Aliağa nahiyesi le ilerlemektedir. l\IQteahh:din ıre - İncir: Şubat ayında limanımızdan ton, ikincikanunda 2715,3 ton zey - Almanyaya ihraç olunmıyacaklan (Akşam olur kervan iner), 3 _ Tür 
köylerinde ıtlreğe çıkacaktır. tirttiği kazma makineleri ıreceli ll'iln- yabancı memleketlere 684,7 ton incir tinyağı ihraç edilm'.ştir. Bu iki ay hakkında sarfiyat şahadetnamesi is. kü: (Dağlar dağımdır benim). 

Nlllllal'ataj itleri düzla faaliyettedir. Kanal işleri, ö. ve 226,8 ton hurda ihraç edilmiştir. zarfında en çok İtalyaya zeytinyağı temişlerdir. Satıcılar italyadaki alı- 3- Okuyan: Semahat Özdense" 
Kazada numarataj i~leri ilerlemiş.. nllmüzdeki senenin ortalanna doğru fkinc ikanun ayında 1377 ton incir ihraç edilmiştir. Belçika ve Brezilya cılara müracaat ederek bu şahadet. 1-Sel. Pınar - Hicaz şarkı: (Anla • 

t ir. Batıın muhtarlar bu itle allkalı tama~lanacaktır. Kanalın geçtiği' ihraç edilmişti. Mevsim iptid.ası~d.an 'ikinci ve ilçilncil gelmektedir. iı ameleri getirtmek için teşebbilııte dım se~miyeceksin), 2 _ Refik ~~r-
ol arak çalışmaktadırlar. yerlerın istlmUlk bedelleri ver!lmek- şubat sonuna kadar yapılan ıncır ıh- .'. bulunmuş ve muvafakat cevabı al - san - hıcaz şarkı : (Geçti rüya gıbı)• 

Yeni kumandanı tedlr. racatı 27678,7 tonu bu lmuştur. İncir Zeytinyağı ihracatı: mışlardır. Bir kaç gUne kadar sarf!- 8 - . • . . . . tilrkil : San guıuın 

Selçukta 

Hayvan hırsızları 
yakayı ele verdi 

ihracatı en çok İngiltere, İtalya ve Zeytinyağı ihraratçıhr birliği ye- yat şahadetnameleri gelince Yunan var benim). 
Kı d Frans::ıya yapılmaktadır. Almanva - di numaradan aşağı standardların ih vapurluı, ltalyaya müteveccihen yo- 18.56 Serbest saat, 19.10 meınle • 

1 UŞ a ası ya geçen senenin .ubn+ ayında 15648 raç ed'lip edilmemesi mesPlesini t .. t- la çıkacaklc rdır ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 

Ş k l l ton ihracat yapıldığı halde bu sene- kik etmektedir. Bu numaralar, yağ- V l d haberleri, 19.80 konuşma (dış poI!· irince Öy Ü eri• nin şubat ayında 1629 ton incir ihraç mur yemiş, adi kalitelerdir. .1 anzan ar a tika hadiseleri), 19.45 Müzik: Fa· 

• Mühimce bir heyelau sıl heyeti, 20.30 Temsil: Muhtarın 
nın Vatanperver• 11.T kt k" k b [ f ' h f • t • l" kızı. Yazan: Orhan Bürçe, 21.00 ıver;yor .a~ op~ al- zmır a rıya l gen1ş l• tesbit edilmiştir Serbest saat, 21.10 Konuşma (haft~· 

liklerİ gz derısı talebı var yecek Karşıyakıtya akan Yamanlar suyu lık posta kutusu), 21.80 MUzlk: Rı· 
Başka bir hırsız, mes lek- Nevyorkta bir firma, şehrimiz tica- İzmir hafriyatının ehemmiyetine tesisatının Çarıkdere mevkiindeki kıs- yaseticumhur bandosu (Şef: lhsa• 

d l k k t ret ve sanayi odası Nisliğine milraca- mebni İzmir müzesi mildürünün refa- mının bulundui'u yerde bir heyelAn Kilnçer), 1 - Raoul Laparra: Pli' 
aş arını o r u muş Köy halkı hava kurumu- at ederek izmirde köpek balığı derisi katind~ çalı•mak üzere Ar' eoloğ ve vuku bulmuş. su boruları yer yer ha '•eo (İspanyol dan•ı), 2 - j. JIIayan 

Selçuk, (Hususi) - Akıncılar na- na aza oldular satan firmalarla iş yapmak istediğini mimarlar gÖnderilmesine Tilrk tarih rap olmuş ve evvelce inşa edilen beton Sere~a~e. ro.mantıque, 3 , -:--- llfa9sc ; 
hiyesinfn Belevt köyünde ııarlp bir • bildirmiştir. Miles•eııe, senede kaç ki- hurumu nca karar verildiğini ) nzın ış- tünel yıkılmıştır. Belediye milhendis net · Bırıncı orkestra Su.tı, 1 - pa 
hayvan hırsızlığı olmuştur. Ayni köy Kuşadası, (Hususı) - Kazamızın lo köpek balığı derisi te~limf taahhild tık. leri ve lOO kadar işçi hPyelanın husu- torale'et Fuırue. 2. Variations. 8 · 
den Ali onbaşı tarla8llla ll'iren bey - Şirince köyü halkı Türk hava kuru - edileceğini, fiatini, şimdiki halde si- Haber aldığımıza gör.: Türk tnrih le getirdiği hasarı b~taraf etmek için 'octurne. 4. Mnrche 11t Strette. 22.ıe~ 
girleri tutuyor ve ormana sakladık- muna müracaatla aza kaydolmuşlar pariş verirse ne kadar gönderebilece- kurıımunun .,,~ lı'r içtlmaında izmir çalı~mııkt~dırlar. memleket saat a:ı arı, a ıs haberi 
tan sonra köye giderek iki arkadaşı ve bir gilnde ilk defa için taah - ğini sormuştur. müze müdilriüğ!lne milşuvir olarak Tahmine göre dağda bir kayma vu- ri, ziraat, esham- tah\'ililt, kambiY~ • 
ile buluşu~or. Üç kafadar d!lşünü - hilt ~ttikleri 162 lira parayı ödemiş. lzmir körfezinde yineı balıklaı'l.n profesör Arif !l!Ufitfıı ve yardımcı ola- ku bulmuştur. ı\ı:aamafih diğer kay- ııukut borsa~ı (fiyat). 22.35 ;\filZ~~ 
yorlar ikisi hayvanları aatmak üze - lerdır. en büyilk düşmanı köpek balıklarıdır. rak nılmar Süleyman Ornekfn görıde- naklardan gelen sularla Karşıyakalı- Cazband (Pl.), 23·25/23.30 Yarı 
r e ~mire 6Öt~~cek, ilçilncilsü d~ te- Kazamı.zda yardım işlerinde ~e ." Bu ıridişle körfezde balık neslinin ku- ,.iJm~sine karar v rilm!ş ve keyfivet 'arın su ihtiyacı temin edilmektedir .. ! ki proırram ve kapanış. 
darık edeceğı ilmühaber le ı.zmırde rek bu köy ve ırerekse Selçuk köyü ' rumasından bile korkulmaktadır. izmir milze mUd!lr!Uğ!lne bjldirllmlş- 18,000 llraya baliğ olacak tamiratın __.,. 
pazarda arkadaşlannı beklıyecekl önde galmektedir. Geçen sefer de j Şimdi köpek balığı derilerine muıı- tir. silratle ikmali için çalıoılmaktadır. 1 Akhisar tütüncüler 
Bu §eldlde mutabık kaldıktan sonra Şirince köyliller para yardımı"ld~n teri bulunduğuna ıröre körfezde 300- B d "k V k 1 

yola çıkıyorlar. Gece sabaha kadar baoka 1300 kil•u: kilo ze tin yaııı ı 400 kilo ağırlığındaki canavarları ba- ergama a mozaı fi arşzga a • banKasında ·Jı 
yola devam eden hırsızlar, sabahla· vermek suretiyle zelzele feliketze - Jıkcıların daha h•ve3Je ve daha kolay bulundu Hı lk . d k Sene/ık toplantı IJapıl 
yin Torbalının Kayas köy~ civarında delerine yardım etmişlerdir. ./iınha edecekleri ;ab!idir. Ticaret oda~ Bergama milzesf mildilrU Bay Os- a evzn ~ O~Ser 1 Akhisar tütilncUler bankası hel'8~ 
hayvanlan ormanı sa~la>ıp yol .ke- Ev aoyanlar: sı, bu mUhim mevzu üzerinde tetkik- man Bayatlı tarafından Bazil ikada Karşıyaka Halkevı milzık kolu ta- umumiye toplantıs ı Akhisar hall<e 
nannda akııamı bekleyıp ııilneşleme- Kaza merkezinin Türkmen mahal- !er yapmaktadır. yapılan araştırma netic"sinde meyda- rafından tertip edflen Sadettin Kay- salonunda yapılmış, Manisa valisi ss1 
~= ~aşlıyorlar.d O ~~rad\ saklı hay • le~inde oturan Ali oK"lu Hakkı ile r ") na pPk gU•el bir mozaik çıkarılmıştır. nak gecesi, fazla rağbete mazh~r ol- Faik Türel bir nutuk irad ederrk b~~; 
' il ann yaııın a ır ya ancının do- kardeşi Mithat ve gene bunların ar- K d b" • Aynı zamanda Osman Bayatlı tarafın- duğ"~ndan tekrarlan~caktır. Onumuz- kanın yaptığı ildısadi fü)' I• 
la ştıiJnı &'Ören suçlular, korkup ta- k d A l Ah d ·mı' de- UŞa aS\Ua ırlS• dan Askilep'.:onda devam edilen Res- dekı Pazar günil verılecek olan bu kon anlatmış, plllr.ço taıdik edil ·ıı-banları yağlıyor ve soluğu köyde a· a aşı cıpayam 1 me ıs n • · · h ı ki ı k d 1 ,ur· 
1 1 ki Uç açık~öz, ayni mahalleden Hav- k" •• torasyon işlerinin bitmek Uzere oldu- ser ıçın azır 1 ar yapıma ta ır. ni idare meclisi aeçimi ) ıurO 
ıy; ar. l" h be 1 . d va i~minde bir kadının gece evde an memuru go - lii'U haLer alınmıştır. Her iki işi de bir· KARA YEL İdare meclisine banka umı» e 

t hkı:ksızt 
1
"b

1 
al r a anAk Janl arkına olmamasını fırsat bilerek kapıvı kı - d l } ,.. l likte inceleme ve planlarını yapmak 1 B. Halil Erman tabii a• ' k (ltt~ı 

a ı a a aşıyor ve ıncı ar a- · erme ~ azınl . i l d S !Ah d r:- h "b . ·ı f!ak• 
k l k d ., h" S 1 b' t rarak içeri girmişler ve ilç teneke " • üzere ızm r milze er mu Uril a e - r ırtınası ta rı at yaptı BB. Necatı Börekçınil''' ··ıııı lı 

ra o uman anı ... a ır o ızza d' K t b il Be h ı ç il K d . Ek! , ~ 
1 

r.fe • 
ıik d 1 Ar t 1 Zeytı·nyağı ile muhtel!f e•va çalmış Kuıadaıı, (Huıuai) - Kaıı:amız ın an ar ug n rgaınaya ara· E Ik" k ka ı f t a a ı, a rı • n, ,ı nım, a a ar o uyor. aş ırma ar so - .. - vve ı gece çı an raye ır ın - H 

1 
Bfl . • d J{ar•· 

nunda suçlular Belev! köyilnde ve ]ardır. Hırsızlar, bunları saklamai"a i•kan memurı•ığunun lağvı dolayı- ket etmiştir. sı, şehrimizde ufak tefek bazı ha- ,~.ed imi gın. ' ' '' oıa· 
çalınan hayvanlar da Bucada bulu - muvaffak olamadan yakayı ele ver· riyle "u ite bakan itkin memuru B. Belen köy sarlara sebebiyet vermiştir. Bazı ev- 1 gozo~'1u, Haydar Ka.,·t; :>lu~adliklere 

m· le dir Bi milddettenberi durum c ı Y ld F k · k. . . . · b" k · lı eczacı Esad Arel murakıp 
1 nuyor. Ali onbaşı Ve arkadaşları Ka- ış r · r - ema 1 ırım oça azası " an Menemenin Belen köyU evvelce lerın kıremıdlerı uçmuş, ır nç evın ' . . Jc•' 

yas köyü civarıKda bıraktıkları hay- ]arından şilp~elenen jandarmalar memurlufuna nak!ec!ilmiıti. lıkin müstakil köy halinde jdare' edilirken ;açakları yern düşmüştür. Bir çok a- B~. Enver BakıoA-01u \'e zıraa: :~ir· 
vanlann Bucaya kadar nasıl gittiği- suçluları takıp etmekte oldukların - itlerinin sona erdiği dütünülerek son yıllarda (Haykıran) köyUne bağ- \l'açların dalları kırılmıştır. lki yerde mildUril B. Gal!p ... nal seçll1!1 Ş 
n e şaşınyorlar. Ve bunlann kendile- dan evvelki ırece çaldık!arı eşyaları kaldınlıın bu memuriyetin kaza - lanmış ve bir mahalle addedilmişti.. telefon direkleri devrilmiştir. B. Salahaddır 
rinln çaldıklarını ve fakat Kayas kil- ~aklamağa götUrUrlerken suç üzerin- mızda Y~nid.e~ ihda11• l~zı~dır. ~ıh- 300 nüfustan ibaret bu köy halkınır Karşıyakada Turanda bulunan po- A rslan K o rkut 
yilnde hayvanların yanında dolaşan de yakalanmışlardır. Bu suçlular ge- hat Vekaletmın verdığı hır emırle müracaatları ilzerine mecl!s Belen 'is noktasının bulunduğu binanın üze- İ ta b 

1 
. t Udi! uavinıl• 

· ' h ı · k. · l · h""k" t d kt ' s n u emnıye m r m • yabancıdan korkarak bırakıp kaç - çenlerde Selçuk köyil cıvarında ça - a en ıa an 1f erıne u ume 0 0
• kövilnün tekrar milstakil köv haline rine devrilen bir ağaç dUşmilş, saçağı -· . d"I k" . t ınad•" 

ki · · f H b k kt · e d doktorun kendi · · . . . 1 gıne tayın e ı en es ı emnıye t, tı annı ıtıra ediyorlar. er Uç suç- dır basan suçluların yakalanma i - ~u ~ _me. a 11 e, . . 1 kalbine ve köy kanunu hUkümleri dai- tahrip etmlştır. Denızde de bır kaç .. U B S l"hedd" A 
1 

nl<orltU 
lu da yakalanıyor. Zabıta şimdi bu şindeki muvaffakiyeti görülmesi do - ·ı14lerının çokluğu bu vazıfeyı hak ·ı resinde idaresine karar vermiştir. ~andalın parçalandığı söylenmekte - ~umu z 8~ a ~ . ınb ~s 8

8
k uıer• 

lı ayvanlann Kayastan Bucaya götü- l ayısiyle takdirname alan karakol kiyle takibe imkan bırakmamakta··ı K "" 
1
.. d dir ug n yen ~az esme aşa'." )<tir· 

ren ikinci açıkgöz hırsızı aramakta_ kumandanı Rasım paşa oğlu tarafın- dır. Vaktiyle her hangi bir ıebeple oy u y e y a r ım · k Aksu vapurıyle !stanbul~ gııdec:oJtlf" 
dır. dan tutularak adliyeye teslim edil _ 1 itlerinin ikna! edilmemeıi yüzün-: Kemalpaşa kaza merkezinde dolu- T opra ba.yramı Bay Sallheddın, dün bır ç~k !il ıı• 

· ı d"r den mallarının tapularını alamıyan dan zarar gören bazı çiftçiler ile yu- Mutad olduğu veçhıle toprak bay- rını ve bu meyanda baaın bırl d" ,t-Halen Akıncılar nahiyesi karakol mış er ı . r , . İ 
1 

te ·ı 
1 1 

ı t ve • 
kumandanı olan üst çavuş Mahir Sol 1 bir çok muhacir ve miibadıl aileler kan ve Aşağı Kızılca köyleri halkın - ramı, yarın saat 16 de Bornovada zı- zm r gaze cı er n z yare ve 
bundan bir mtlddet evvel de yapılan Selçuk köyü ch·arında yal))Jan çadır fvardır. l•kin müdürlü~nün bu hu- dan, hilAliahmerce nüfus başına 200 raat mektebinde kutlulanacaktır. Zen- mlftir. 1ı 
\'e fakat bir türlil suçluları yakalana basma hadisesinde suçlul~rı meyda- 1 ıuau g~z~nü.'.'e alarak yeniden bu· kilo hesabiyle buğday dağıtılmıştır. gin bir program hazırla~mıf, vilayet ~ndi~ine hayırlı yolculukl•;.ıı.r 
mıyan hayvan hırsızlarını meydana na çıkardığından dolayı tekdir edil- 1 raya hır 11kan mrmuru yollanması Köylüler, minnet ve şilkranlarını ali- ve belediye erkılnı ve bır çok zevat, yenı vazıfeslnde de muvaffa1'1 

~C~~~a~r~a~r:ak~a~d~l:~~e~y~e~t~e~s~li~m~e~~:~~v;e~m:~~t~~~- ---••••••••~~h;";";";"';'";u;~~~;m~~;i~l~i~z~=~d~ır•. •~-~k~a;d;a~r~m~akam~Wd~-~~ ~Md~e~~~~r. d~rlz. # 
1 • ~ 

•••••İllı•••-=ı ı gi.istermekt.eki ı<"'" .i, bir aralık a- ötu hatıralarını maksadlannı anlat ·engin adamlarından ve en kudreti! şa kısmı; Kureyşilerln b!le ai'JZ!i •-ISLAM T ARIHI- R ·.,z münakaşasına intikal etti. Şimd' ı. O vakit, Ensar da hakikati kavra rlerinden Ka'b ibni Eşref namındaki dilfmüıtU. sedit 

1 
ekdiğerlni itham ediyorlardı. mıolardı. 'ahıs; Bedir harbinden sonra Mekk&- Ki'b refakatindeki heyetle, , tlıı" 

Hz. Muhammed Enur, hislerine kapılmışlardı. Medlnenln yahudiler semtinde yal ·e gitti. Yanında bir heyet vardı. Bu harbini milteakıp Mekkeye 11 

ı !erinden biri dayanamadı. Muarı- ıız başına ırezen bir Müslüman, hP· ıeyet; Kureyşilerin mağlO.biyetf de>- Kureyıfleri nıatenı. fçind.e b~JdU·· 
ç - 1 d V b lıalde yahudllerln tarizine, !stihzala 1yısiyle yahudilerin teessürlerini bil- Onlara, taze kasıdelerıyle. • YAZA 1'.T M. Ayhan • zına agır bir cum e savur u. e u . . 

1
. 
1 1 

. . t · t İ . . . , I••••- l 'I: • - . , . . . . rına maruz kalırdı. Onlar, bılhassa 'irecek ve Kureyş ö U er ıçın azıye - - ntıkr~ "\·kam alınız·· • w 
. . c~mle , :·ah ud!lerın ~kledığı netıceyı tslAmın fakirlijtiyle uğraşırlardı. A- e bulunacaktı. Diye tııv' · •. ' "'"'''.nr ~11 . 

- 156 - kanş~rak eskı yap:akla.rı açmak \e tıırdenbır patlatıverdı. Ensarın orada rada sırada eza yapmaktan çekinmez· Ebu Silfyan; kendilerini bily!lk bir lamiyeti bermuiau ııyor. f'f• 
Aralıır'.nda ~ok bllyUk hldiseler ıreç- Evı ıle Hazreç k~bıleler.ıne . Iru!nsup bulunan efradı; derhal kılıçlarına sa- !erdi. memnuniyetle karşıladı. Çünkü Kll'b; Ebu Süfyan, bu z~ ·~ .. ra~ıı~oıı'' 

miş ~e iki ka~ıle kanlı müsademelerle bulunan bu Ensarı ) ekdığerıne kap - rıldılar. Gözleri kararmıştı. Resul il Ekrem buna rağmen arka rnlnız bir şair değil, ayni zamanda rini kendine misafir ed:nmiştı. dd't• 
yekd ğerlerlnı ıenel.erce hırpalamıı- tırmaktı. . . Bir hUsnil t.esadüfle; Resulü Ekrem daşlannı itidale d::ıvet ediyor. \•ah udilerin en mühim şahsiyetlerin - fık yahudi, Mekkede kaldığı ıııilrblıı' 
!ardı. Bunların tesiri yüzilnden iki ka- Araplar, kan davasını takıp ettıkle- bundan haberdar olmu,tu. . 

1 
'd' çe Ebu Silfyanı bir fntikaın h• .. !" 

b . inlik d ,..... t i ı ı b ı · ı d bl ı vu ısa - Do' nrrıayınız.. Asabıleşmey!. en ı ı. :ıcıdl' 
ile ar~aında ııerg 011.uUŞ ~'. r ç n un ann ıç n en r ru ' Hazret Muhamtru!d, herşeyi derhal nlz bir gün gelir pişman olurlar. Babasına; zenginliği ve tacirliği tahrik etti.. Hatta bir giln, ar 1{41ıl' 
Gerçı !sllmlyet, bu hus~metlerı ıza- Medlnedekı bO.tOn kabileler ayaklan&· kavramış ve bund yahudilerin parma- Dlvordu. Bedir harbi yeni bl~lşt! hesabiyle şıı fsml Yermişlerdi: riyle siyah elbiselere bilrUnere~ıı ııfll' 

le etmiş ve. onları blrleştırmlt ise de cakl~rdı. . . .. . ğ1 olduğunu hissetmişti. Hemen yerin- Ve İ~!Aıniyetln zaferi· yahudilerlr TacirUI Hicaz. nin etrafında dolaştı ve etrafta: 
~Ar hanırl.~~; tedeahrbfkll'.rdeaikl vaziyeti pek !k~ şala~:··~s~~a:şs:~a~al~~~:.ı ır:~~~ den fırladı. Mahallt hldieeye varınca; dişlerin! gıcırdatmıştı.: Kii'b yahOJd .. erin ruhani sınıfında dilerinl se~reden Kureyş halk~~nıerl~ 
aı gene .... ıs ı . nere r Y · k k 1 b ,. k 

1 
t 

0 1 
- Bedır harb!rıde rn• V 

İ•'- "•hudiler · Jıllmı kendi !•le- ra milkllemeyi eski hAdlselere intikal Ensarı, ılıç 1 ıc a o .. uşma üzere Bu aralık; Resu!U Ekreme şöyle bir kendi etrafında top amış ı. nara 
1 v"' ' ' ' b 'd BI 1 ltiIJ' • · · tt b ] d :\le· intikamını almak llzımdır. JJl.I' rlnden vurmak ı ln bu teşebbilae baş ettirdiler. Mevzu Beas muharebeleri u. u.. r ses ş ı · . haber l!'eld ı: da:ma muavP'le e u unu.ynr. u. • . e ııhl ~ 

d 1 ç ld" - Ne yapıyorsunuz sız?. Kardeş _ Yahud'lerden bilYilk bir kAf.le: dineye h ;cretten evvel. van, MilslUman Diye baAırdı .. MUdhış v oııııı1•. 
vur u ar. ı. . · . k i ~ 1 d k' bir faizciden ba•ka bir şev kit• Bir ıriln En1ardan bir kısmı geni§- Ensardan her biri kendi kabileleri- kardeti vurur mu hiç?. Mekkeye ırıtt'1"r. orada KU1'Pyşıl.,r1e l ların Me ke P ,u un u ın zaman - ı . ' · ·~i .,, ıt 
ce b•r me~danda oturuyorlardı . Yan- nl medhediyorlardı. lkl yahudl de bu Hepsi d~ başlarını çe\'irdiler ve kar 1 t('T1'8~ pttilPr. hlamiyet aleYhine plilnıd•nlıer• tezviflr.~r bl~ v~ı1 vet t~kın -

1
bu herif: Med ' ~eye av,det •:~ııı-ell b· 

lerıra iki milral \'ahuJ! , vkuldu. Bu \'az:yeti zevkle •eyredl:;or, netfceyijşılarında Resul il Ekremi buldular. Kı- Jpr h•.,rlori>'•r. l"'••'ı. Ml\tPm• 1·~•n hıc ""e'er ~A''"""-, Re.eıı!U Eknnıın ~~!>• na t 
· f ~ • d bekli ı d heler ve başlar derhal eğildi ResulU "Rn h•h<>,. ..ı~1'-rn idi ,..k ı.ı~~ . ı.,.,,.,,~. r•r•v•., ""~"~'- suıkasd bile hazırle• '' ·· ,, / Ik! ~ahıs. veh•ıd!ler tara ın,. n gun e· yor ar ı ·. . . . . · . . . . 

1
. . d bi 1 _ Dl ed•C~" 

rilmlt lerdl. Mak.sadla n , mUbıı.haaa;-a Hu ild taratın kendi kabllealnl hak :Ekr..m onlara ;-akla~tı .• _azının bu, Fılhakılwı :.\!edıne yahudılerının en rıyordu. Hatta, b'-1 hıcv ~e.er en r vam 

' 

•• 
... 
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-,,!~ MA~T 1940 <;AltJAMBA 

Harp devam 
edecektir 

'">q'Anoun SAMln (IJ 

Avam 
Kamarasında 

diıı -llaı taraf ı 1 inci aahifede-
bıikftte tevdi edilen vazifede matlup 1 .. -Baı tar.a~ı 1 inci aahifed-

•rd b" ruk eıım~mek ıçın >:tpılmıştır. Skan-
-,,.,,. " lt muvaffakiyet elde ede- R Ti dinavya devletkri, Alnıanp veya müt 
.&.ı~ 11 olacak kj bu defa da bizzat 
•lu:•arı devlet reiai aahneye atıldı. Ne tefiklercl~ıı her hangi lıirinin harbi ka-
ı...'" olaun Amerika hariciye müı. zanmasıııın kendilerine ehemmiyeti 
ı •ıııı,., · olmıyacagı düşüncesiyle hareket et. 
•Q "'Ilı zıyaretinden tevellüd _eden 

~~~.~;:;;:::" ::~:i~;:a\!:~:~ lkı· dı.ktato•· ru·· n ne konuştug"' u henu·· z mi~~:a~'.;flnr, böyle düşünmekten vaz 
•1tılini f k geçmedikçe ne hakikate yaklaşabile • lltr h il muva a ati alındı, Bren-

~ .. b ıı1 dudunda dünkü milli.kat vu- cekler ve ne de kendi~rini koruyabi-
" du l k !eceklerdir. Çünkü bitaraflar kendile-

~~dide kah ortaya atılan ve kah aA yı 1• ıe a nlaşı anıa t rini korumak Ye İ•tiklallerini kurtar. 
it~ ;p etlilen ltir haberle bir taraf- ı ş 1 r nıak için ancrık müttefiklerle her hu-
~ 1) ~l'ın Cenovacla Franaız batYeki. susta anlaşmak ve birlikte hareket et-
• ••diye ·ı B M 1. . H mel; mecbnriyetinderlirler. İsveç ve 
'~ir ... •e ay uaaoınıaraaın- •tı t• M ı• "'d d • d" • •• ( • M h b •n~f •ot-iitme yapılacait telkine- ı er ı n, u so ını en yar ım ıste ığı soy enıyor. aa aza, u .'otTeÇİn, SOn hafta zarfında takip 

.&.ııııa e çalııılıyor, diğer taraftan da ettikleri siya•et yüzünden Fin!Andiya 
1' tt~Yanın yeni aulh f&rtları orta· mülakat lngiltere Umumi efkarında hiçbir tesir yapmamıştır ka~?cdHmiş, hatta !sveç ve Norv;ç de 
it. "dil •:Vor, Bu tartlar töylectı hUli.- ' tehııkeyı yanı başlarına celbetmışler-

l •lıilir: Londra, 19 (Radyo) - Mussolini,'"llaz, Fransa ve İngiltere harp ve sulh-j Berlin, 19 (Radyo) - Hit!eı; hamı! rer, istas:·oııda mareşal Göring ile bir dir. Onlar bilhassa tecavüz ke,·fivetini 
,.kt;-- ,Polonya yeniden ihya edile_ ile H!tler arasında diln sabah Bren- le tamamen beraberdirler. O kadar be- olan hususi tren. bugün öğleden evvel çok ze,at ve halk tarafından tezahil- is,·cç ve • ·orve~·in kapılarına· kadar 
ı. ~· • D\l hiikilmetin Baltık denizin· nerde yapıla~ görilşmel.ır ?akkında ıaberdirl"r ki lıu iki millet ve hükı1- saat 11,30 da buraya gelmiş ve Füh- ra•la karşılanmıştır. getirmişlerdir.• 

, '• liınaııı 1 kt (G'd' ) Roma ''e Berlıııden mevsuk hıç bir ha- met, şimdi tek millet ve tek hükfimet l Dem· t· 
< o aca ır. ı ınya be . . . 1 ış ır . 
•l1t a manyaya a a- ••-'• h L l l . . . . e .._, .._ """•tury Al k 1 r alınmamıştır. Bu ıkı şehırden ak- halindedir.• 

1 
l F B. Çemberlayıı, Brennerde l\1usso-

a • =w=n a er ve mtıta ea ar, bırıbırıne NiyBz Kronik! de Hitlerin, sulh pla- t lini - Hitler arasında )•apılan görüş. 
l.\~d- Çekya, Slovak av M · tamamen ı•ddır. Roma mahfilleri, bu 111nı papa ve Mussoliniye biid irmiş ol- gı ere - r ansa melerden kı~aca bahsetmiş ve şunları 
'ı ~ ılllUrekkep fe:ere ~ir ~~~~~ dllctatQrkr ırilrüşmesinin bir sulh için duğunu, yabancı gazetelerde çıkan! söylemiştir: 

1 •t .. il olunacaktır. ve . Am~rlkalı murahhas Velse verile- Hitler sulh planı hakkında Londra - Sulh teklifi veya ba•ka bir -ey 
l..İu': lıınumi harbi mliteak.ip ıaa- cek cevap üzerinde cereyan ettiğini be ~esml mahfillerinde hiç bir malumat M •• } k h d h } } için mi buluştuklarını biJm;yor um. Fa-
ı,la ~olan müatemlekeleri Alman· yan etmektedirler. . . ""le\'CUd olmadığını yazıyor. ustem e e us usun a usu e ge en kat biz -nnların hedefi ne olursa olsun-
s - de edilecektir. Ber!fnden gd~n h~be~ler :se aynı Londra, 19 (Radyo) - Röyter a- • b• J • .., • k • h• tt d• ı harlıe gil'mem:zi emreden büyük da-
6.._ ~tal~a tatmin olunacaktır. mUIAkatın Ve!e ıle hıç hır alakası bu- iansı Romadan şu haberleri vermek- ış Jr ıgı ÇO genlŞ ffia ıye e lr l "alnrdan n•la vnzg.eçmiyeceğiz . Bil 

~k d le rııhayet Avrupanın dört bil lunmadııt:nı, ıtalyanın, Almanlara bU- tedir: Loııdra 19 (Rııdvo) - B itanya' esı.s gayesi müstemlekeler halkının kuv•·etıiyiz ve sözl~rine ;um•d ettiği-
!tıh~VF'etj araaında, yani Almanya, t ün k~vv~tiyle müzahereti görüşüldü - Roma siyasi mahfillerinde yegane ,.e Fraııs~ müsteml~kat naz:rlr.rınınl refahıdır. ln~iliz ve Fran.ız mılstem- miz temiz do•tlara malikiz. Düşman. 
~ti ko,,/anıa ve lnıiltere araııncla ğUnil ıhsas. etmektedır. ıtllrilşme menuu Brennerde yapılmış Paristeki görüşmeleri sona ernıiş veı leke ııazırları b'ı husus için araların- larımızın tecavüzleri ne olurs• olsun, 

•,,_,_ •rıtern hir pakt imzalanacak- Dllter hır haber de, Balkan \'e Tu· ~lan mülakattır. şimdiden müsmir neticeler vermiştir.! . ' h f d ki k 1 yolumozdnn dönmiy0ceğiz: ad.• Jete da-
"· --.re, 1 k ti ı ı ··r it ı . . dak; teması mu a aza e ece er, e s- .. . . ed' it "">Uli; . na meme e er n. n n.u uz a '.na a ın- B. Sumner Velsin, bu sebeple Nev- Londra ve Pariste yeni teşkılat vıicude ·' . . . . . }·an"ıı rnu~takar bır sulh temın ın-

~ )' tlıl:..or ki ıul~ tllrtları diye °"" muı ~a)ckında ~ıtl~rın no~taı n8:2a:ı- vorka hareketini çarşamba gilnilne bı- getirilecektir. / r_e. ~r bı!hass~ maarif. ve sıhhıye ışle- eeye kPda_r harp edPceğ;z.• 
~ , bıı teklifler Almanyanın nın müzakere edılmış oldugunu bıldır- k• • d teb il tt' ·ı· r Ye d İki memleket arasındaki mıl<temle- rı ıçın sıkı munasebetı muhafaza ede- Baş,·ekıl müteakıben kapa F!ov t& •ib· oatl d k d H . . . 1 ra . ıgı a ar z e ır. ıyo . e- • 

1 "'"ı a ı.fından beri yekdiie· nle te lr. atta bunun ıçın ıta yanın nil" •0 k". keler hususundaki bu sıkı işbirliğinin ceklerdir. arruzundan da bah<etmiş ve şunlan 
't "•al( ' $o b' )' . ) 1 t ] d I} r 1. , hia~tl 1P ıleri aürdliiil teklifle- vyetler ır ığıy e an aş ırı ması a B ,

1 1
. . !h 

1 
h" d b' .. _ söylemiştir: 

''' e çok d h . 1• • b hl t' B h b 1 , hh t . " usso ını, su e ın e ır go- • qa Ilı.il a a mil ayım ve çok mevzuu il s ır. u a er er.n sı a . . _. . . "h k F A - Düşmanın bu tarruzuna ehemmı-

._ ll~hl._ •alıe.dek&ranedir. clereceleri çok şüphelidir. rlilş'.'1e1 yıknrzu ettıtgı ıçıBn ıı:tı!bverl arBa- '4 ransız par a ntosu \'et nrmeğe de<m•e7.. Almanlar. bir O; 

.,. d ~ •kk d • c nş;.y e onuşumş ur. n ı ara ay ~ · ., 
ı: litUııd·· ın • Demokraaılerin Almanların Balkanlardaki bazı pro. v 1. . . b .1 B .- 1 .1 uapa •il bombard·mnn ettiklerini iddia edi-
"<e" ukl · h ··u"'o ın:nın agt n . 'e s ı e , -
) G~b;. erı meç ul olmakla ne· pa..ıanda faallyetleri, Hitler - Musso- • ö 0 üh. d' k t•• h" vorlar, halb:ıki, Sk:ıpa Flov üssüne 2~ 
'•tı ~· teredd" d h 1 b km b eaıı:ı g r şıne m ım ır ve a ı ma ı- · 
1) •de u e ma • ıra ı- l!ni görüşmelerinde Hitlerin cenu u t• h . 1 kt G d k d •• boncba, nıil••ahkem olmıyan beş bin l<i-

> 'llıo1c'•cede malilm n atikardır. @arkt Avrupasında Almanyanın emel- "e 
1 

a." 0 aca ır. ece yarısın alt Sonraya a ar §U• lometre saheya ıoı tahrip ve beş yUz 
,')ı lat •.o.ailer battan bata Alman- !erinden bahsetmiş olması mümkün e>- Bazı ecnebi mUşahidlere göre Bren- • ı• h" ı yang•n bombMı atmıslardır. 
Qf~ub~ "'1ı'." eden böyle bir uzlatma iabilecei!n! ihsas eder. "~r mUliikatı. Balkanları alakadar ı;ıl.-.n ren gız l Jf f Op, an tJ yaptı Skapa Flov Ussilne atılan bombalar-
.._~!, ıç bir zama . hır Sovyet - ıtalyan - Alman bloku viı-
t't •, ""~· d n yanatmıya - Brenner mUlakatının !ngıltere ef- d t' k k d" I I P.ıris 19 'Radyo) _Fransız par- leı·miştir. dan yalnız bir gemimiz cilz'i hasara 

~.,, · "P• aki harp zihniyet' 1 . . . . . •u e ge ırme ma sa ıy e yapı mış - • • ' • . . . . ğ t 
j~ç • •••ııı" k"k" ın • kArı umumıyesınue hıç hır tesı r yap- 'ı r. Bu blok h'.ç bir devlete müteYec- lamentosu, buzıin ogleden sonra top- Gızlı ıçtımaın, gece yarısından son u ramış ır. 
it<,,'• lıii:vııı, nlu 0k~n~en kazıma. madıiı görUlm!lştür. Bu mülakata hiç •"h olm ·aca'k ki A. T lanmıştır. r ;wa kadar sü«mesi muhtQmeldir Avam kamarası em'n olmalıdır ki, 

llıift o •un üçilk olaun bil . . . lh ı 1) ' r vrupa ve una ld'ğ' d h k ti . . 
.. L. •ıı.,,.,_ - ehemmiyet verilmemıştir. Çilnkil su ~ 1 •• d lh h f Saat 15 de gizli miııakerelere ba• Pıır:s 19 (Radyo) - Parlamento- sırası ge ı ın e ava uvve erımız 

"lerj " • q• emniyetle Y•tı bil . ,.ava ısın e su Un mu a azasına ya- ' ı ' k b 1 d ! d 
ı,b Dır 111 ı.· ya e· için görilş!llmilş olsa bile mlittefıkle- . k f k t Al , 'ti. . lanmış ve tribünle.- tahliye edilmiş - nun gizli içtimaı gece yarısından mu ·a e e e bulı•nacak ar ır.• 

'"'• u ıt yaratmadıkça aulh . . . " . h ra} aca , a a man) ıı ve ı ~ a) a e- . • ç be 1 h t]' tte lk 
"() :Ve.0 ,.lcl h rın hınp ıçınde bulundukl-rını \e an-,_ .k t .1 t . .1.• k tır. sonra da devam etmiştir em r ayr arare ı sure a ış-'•d· ar, arbe devam ede . . . > onomı avan aı ar emın e\ I) ece - . 1 t 

.\l "'· - gi idealler uğrıma bu harbe gırdıkle- t' · r:;zli içtima, saat 20,30 za kadar B k"l D 1 d' . El" ... nmış ır. 
Ilı- .. ır. aıt·e ı a a ıyenın; yarın 1ı.. B k"ld 

''~d il devle r!ni nazarı dikkate almak lazımdır. . . . tür. aşve ı en •onrr <öz :ılan muhale-
~d a ~. . t adamları propa • D'ğ bi kt . .. e l\Ius Parıs, 19 (Radyo) - İsvı~ren .n ~ 2 de tekrar toplanan parla- saray.na giderek, kabine tadilatı ~et parti•i lider; l\fajor Atlle, ne olur-
'. ••11 •• .,,. ••:vaai manevradaki bütün 

1
. 

1
• er dr ~0 1 aHı .ntlazara ~obr_' h p- Bele şehrinde çıkan (Baz!er Nqhrih- hakkında Cumhurreisı· Lebruna '•bt it • e _ so ını yar ımıy e ı er yenı ır ar ı. gizli içt:maına devam etmiş iza- sa olsun F ;nJiinrli;-aya askerce de yar-

~ı:~dl'•ıııı :Varagm~n kAlma?yaya, safhası açmak istiyor. t~nl gaz:t~si, Hitler .- l\~u~solini gö- ve ba~vekil Daladiyenin i zahatı din- hat vereceği söyleniyor. dım erlil'nediğinden müteessif olduğu • 
.._it 'l'ıtıı nına ıra an bır aulh . , . rUşmelerının ehemmıyetını kaydE>de- mı •ö:c!emişti r. 
'l''dır ra muvaffak olamıya - F Parıs, 19 t(R! a~yoM) - l~ı'. saHlıathlkı rek yakında Almanya, Sovyet Rusya oo- - Sabık harbiye nazırı Hor Belişa da 
1 '"lh·." naa.nlık alemi bir uzlaı- ran.ıız gaze e erı, u8so ını - 1 er ve itaı~anın müsterek bir bevanname Tıaka S tt ı il de 'I . 1. k t , V ı . . . . t. , ' . ' 
~. q'klt il•• herke•e müaavi ha • ı»il a a ı .ve e sın papayı zıyaıe 1 neşredeceklerini ve bu bernnnamede 
U)•r. 

1 
ternin eden hakiki bir aulh hakkında muhtelif mütalea!arla dolu- P,'ayenin Balkanlarda sulhü. muhafaza 

•, lf,,b do . dur. etmek olduğu tasrih edileceğini yazı-
,,,,~llıa;ı "arn edecektir; Almanya Lö jurnalın Zilrih muhabiri jorj ı·or. Bu gazetey·e göre· Almanya Av-
'q~ ett'"' • · ' ' 

••)e le •ıı zihniyet tamamiyle Blum diyor ki: rupanın şarkını bir taarruza karşı ko-
li •dar cBr~nner m!llakatı , B. Ve'sin Avru- •umak için vazife almış olduğundan, gen m Uameleler tas/ iqe olunacak 

et ÇANÇAR pndakı misyonu ve Avrupa şarkının imalden gelecek bir taarruza karşı da . . . . 

ararnamesı 

Bir sene içinde net celendiri mi· 

svz .:ü)·lenıiş ve müttefiklerin, dünya
nın en bliyük kuvvetlerine malik ol • 
dukları 'ıı söyliyerek, ileride mUeessir 
harekatta bulunac~klarından Qmidvar 
olduğunu kaydeylemiştir. 

Almanya 
1\ ya)cın litfsini istihdaf etmiştir Bay •t 1 .1 S ti . t 'k . t" _,_ Ankara, 19 (A.A.) - Ticr.ret ve-ı mukabı!ınde hır sene zarfında ıhra • . · · a ya ı e ovye erı eşrı nıye ınut::- . .... . . . ... Yi 7 J f "{" 

h ont T 1 k" Ruzveltin Avrupa sulhü hakkında son ,. Al hf"ll . .. R kaletınden teblıı: edılmıştır: catta bulunulmadıgından dolayı te- ugosıav11auan u un e e ı • oır. man ma ı erıne gore oman- .. . . . . 
ı,.,. söyledi""' mühim nutuktan sonra Al - d d · h f 1 1 . . 2/ 8099 sayılı takas kararnamesi- kemmul ve :ntaç ettırılmemış takas / 1_ .,e t '" ı-a a emır mu a ız ar mese e>ının · . . . a aco ,.-

ı_ l',l)es .S eye Vasıl oldu man!ar, ~erdettikleri sulh şartları da- 1-talli ile, Romanya, Almanya ile esas- nin tatbikine müteadir talimatname mııamelelerıne .20-3~~30 tarı~ınden • 

1 ~ha te •. 19 (Rad ) _ M • hi!inde bir sul tı akdinden tamamen 'a anlaşmayı kabul etm'ştir. Bu hadi- hükılml~ri dairesinde bir sene zarfın- b~şlnn~ak s.uretı~!.e uç aylık hır tas- Delgrad, 19 (Rach-o) -:- Yu~osıa:· 
~~q1ŞVe]qJi l<o t .{0 acarıs- ~!ippe- ve endi~eye düşmüşlerdir Vati· A st .1 . . A 1 t d t k .. 

1 
. l u· .

1 
. l fıye mudd•lı verılır. Bu muddet zar- yadan Almnnya'a bır m·lvon kılo tU

llıi.tft ile ınaiyent · b eleki ile zevcesi kan ·veva Rnzveltin sulh teş~bbüsi• e, . Avu utrya nazıAelrının nş.!uhs ken, ka e enınıul 1 v~ ın a_çde kı_rı mııl·en da- fında cwolcc ith:ıliltı yapmış olan tile- tün verilmesi için ıl:i hükumet mümes-
ı.. . ı ugün buraya gel- • · '·anı vus uryanın manyaya ı a ın as mu:ınıc c erı aşagı a ı esa8 ar a- d • d d • .h b' . . • D 
<\c•t "' takdirinde bu mülakat esnasında sulh ; , . t • h . ·ı t·h ki . . . . . car oırru an ogruya ı racat y:ıpa ı- sıllc~ı ara•ında 1. ugoslave·anın ob-r, " '!' 1 an e' veı va anı cep e~ e ı ı a arı ırcsınde tr ;fıye edılecektır 1 • · ·ı · k "th 1 • t k · · 
c,~ e eki. 'k• .. . şartlarına knt't şekil verilmis olduif·· . ki" d t f . d"I kt d., ı · . . . · ecegı gı 1ı gere ı a a cı ve gere ·se rovr;k ş.:hr .nde yapılmakta olan mil· 

~. !>Ve llJüte' ı ı gun burada otu- ö ~ bil" M h t t k" . Al " ın e c sır e ı me e ır. 1- Evvela ıthalat yapmış o!ııp ta ecnebi müte'leffi 'arafından cari pi- "a"eıeier son· >rmi< onlaşma imza e-
lor: 'skaı akiben Romaya fide. s y ne ır. ıı a•ema ın /r ını . - .· t 1· • ed"! k. t· 1 d h' 'h d" ·ı" . t' . '" " .... 

'Ce•·ı •. Ya y rt 1 manya fevkalade arzu omıektedır.. ıım e, ı)e ı me sure ıy e a ı ı - ı mı~ ır. 
b ~.,,r 0 u arını orada ıre- h kk t k Ltd · k t· d 

ı.. "'~c . Çünkü bizzat Almanlar, zaferden emir raç a ı a as . şır e ıne evre- ,------------...,. 
"tt 'l'ist ı · ı h·ı· r ' 
"· 'd an ha k"t· . Lulunmııyor:H. < ı" : ır. 1 ,..f EBL .. GLER 1 ''~ e ed şve ı ının, bundan . . .. . . • r 
~ l~Q il erek M:uss ll . . k t Diğer meseleve ııelince Berlın w Bu ta•fıye nıu<ldttı zarıında takas · ı. 

. e de konuşmo nı veht °"ı ltoma, muhtel!f Balkan memleketler; D u'" N K E R K mufmeleleri intaç ettirilmediği tak - Paris, 19 (Radyo) - Fransız ka-
ası mu eme - arasında eıkı noktai ııazar teati et- dirde bankad.ı buluı.an ithalat bedeli rary~bının akşam resmi tebliği: ----=il mektedirler. Almanyatıın dikkati, ce- Garp cepheıinde yava• f ı· t ·ıd··· b' Al ecnebi milteneffiin muvafakati alın - Garp cephesinde sükfinet hüküm 

T yavaş aa ıye e eeçı ıgı ve ır man taar- . . 
l B } • k nubl ş~r~i A vru~asına .VP B~rl:~e mil ruzundan dem vurulduğu ıu günlerde, Dünkerki hatırlamamaia imkan ~~k şartıyle klerıng hesabına nakle- sürmektedir. 
ICf e Çl a tev~ccıhtır. C'U rktl Berlınde muhım m,. yoktur. Çünkü burası, harbi umumideki büyük Alman taarruzunda is- dılır. , uın şarkında düşmanın bir milf· 
~~ /JQl'fisin • b. k seleler m~vzuubahistir. mi kaydedilen mühim bir tehirdir. 2 - Evvela ihracat yapılmış olup rezesi baskına düşmüş ve mühim zayi-

\ı ~,u~seı, tn (R zn l1' ararı Bu itibarla Fon Ribentropun yakın. Dünkerk, Franaanın timali ıarkisi nde, Şimal deniz; aanilinde ve Bel· ta mukabilinde bir sene zarfında itha- ata uğı't' mıştır. 
~tı-118! di?a adyo) - Belçika iş- da B"alkan 'merkezlerini ziyaretine İn· çika hududuna yakın bir limandır (nüfuıu 35 bin) 1914 yılının •on gün- lii.tta bulunulmadığından dolayı te · Bertin, 1:> (Radyo) - Alman karar 
~li~; U~Uk b~ı, k~bu~ ettiği bir ka- tizar edllebilir.• •erine doğru Alman orduau Belçikad an siiratle ilerliyerek Dünkerk ve kemmül ve intaç ettirilmemiş bulu • gahının resnıl tebliği: 
:•dıı. llJUtteh~d mılletın bütün f~rd- Pi)ti Parlı'.)'en gazetesi de şunlar• Kaleyi z~pte_t"'.ek iatedi. Fakat hiç tahmin etmedikleri ve heıaplama _ nan takas muamelelerine de 20-8-940 l\Iozd ile Palatinat ormanı arasında 

l.il>tı%ı.deıı Çok kalması şartıyle yazıı'or: • dıkları hır hadı ... oldu : tarihinden başlama!. şartiyle ,. ç aylık ilerı karakollarla keşif müfreLeleri 
:•hıı,atı_'.llk~r bi kuvve~Jj milletlere · cHltler ve l\!u•Miiniııin menafii bi· Belçikalılar, sahildeki aedleri yıktılar ve Fransa hududuna yakın bir ta•fiye ~il~deti verilir. Bu_müd~et faal:yette bulunmuştur. Müfrezeleri. 

11tıı 11c eııi kat't r Prensıple karşı ko- ribirinin ayn; de&-ildir. Bilhassa Bal- ııenit bir ıaha, tamamen bataklık ve ııöllük bir hale geldi. Alman ordu- zarfında nuıcbır ~e~p o!m~d~gı ha.~~ miz, hatlarımıza yaklaşmak istiyen iki 

11 ~e u lebaraısure~e anlaşılmış ol- kanlarda Sov)·etler birliği, İtalrn 'çin au ilerliyemedi. itilaf devletleri, bu va:tiyf'tten 'atifade ile arkada, he- takas muamelelerı ıntaç ettırilemed ıgı Fran~ız kolunu pııskilrtmüştilr. 
'l>tt :lierinj çihttırmiştir .. P;ensip tehllkeli olacaktır. O kadar k' itaiyR men kuvvetli bir müdafaa hattı kurdular. Bataklık mıntakada epiyce takdirde alakadarlar ithal hakkını Havanın müsaadesizliği yüzünden 
ı' O!r ıaıııı Şidd eyen komünıstlere için, eı1ki .Avusturya _ Macaristan im- yorgun düıtükten aonra kurtulabilen Alman ordusu, bu hatlara defa- k.aybe~erler. Ye ithal hakkı takas Ltd. haYa faaliyeti olmamıştır. 
l\ııı 1;~ı:re ola:tı: hareket etme • paratorlujunu emelleri kadar tehlike- larca saldırdı. Fakat hepainde de muvaffak olamadı. Ne Dünkerki, ne şırketıne denolunur. 

ır. aııı da karar altına Ji.• de Kaleyi alabildi. Almanlar nihayet uzun men~ illi toplarla Dünk.,rki Bu hususta alakadarlar Türkiye bu!1nau Bulgaristan başvekili Tilof 
b Londra, 19 (Radyo) - İngiliz ga- topa tuttular. Bu ateı, harbi umuminin devamı müddetince aürdü. Şe- cumhuriyet merkez bankasına ve t:ı - Bulgariatanın bitaraf kalmağa de -

~ r Opof ıeteleri Brenner millakatanın esas he- bir, bittabi çok zarar gördü ve harp oldu. Halk, aık aık tehlike ve fe- kas tetkik heyetine milracaatlRrı la- vam edeceğini fakat icap ederse is· 
llgfil'l b. defi, Alman Rulh şartlarnın B. Velse li.kete düıtü, fakat ceıaretini, itidalini hiç bozmadan bir taraftan Al- zımdır. tiklalini ve hlirriyetinı her taarruza 

l1' nutuk ir J bildir!lmek Uzere B. Mussoliniye ve- man tahribatını önlemeie çalıttı, diğer taraftan , itine, ııücüne baktı. kaı ~ı miidafaa edeceğini söylemiştir. 
~t ed '- a rilme!I olduğunu yazıyorlar. Hatta Fransa hükilmeti, reımi tebliilerden bi:-'nde Dünkerk tehrinin B l b k . Başvekil memleketinin milli emel-

~~ l>l'a, 19 (ll. ecefC D~yll Telıraf gazetesi diyor ki: kahramanlığı için (bütün millete bir ibret misali olmak üzere) tabirini U gar aŞVe l- !erini tah~kkuk ettirmek il zere bazı 
~:~ot, l'arı ad~o) - Har!cfyı na. cH!tler, Berllnde B. Vel•e hildirdiği kullanmıttır. Dünkerk yedinci asırda kurulmuş, bir aralı!, lspanyolların, / • b t kom~u men,Jeket'er'n icinde bulun-
\ t ~e lluı n .81Yast bir nutuk irad sulh ,artlarını şimdi balki dPğistirmfş. aonraBurıondiyıı dükalıklarının ve 1658 de İngilizleri" eline düşmfütür. nzn e yana l du~:ları mü<kill vazivetten Mifade et 

~Jı.. ll'arıstanı ! · I ·ı· 1 h · k b'I' d d'" d'" .. L ' 1 o·· S 1 S bb' . - .. ·1· 1 •ecektir n • )'aset!ni tef• tir. •e olur•&. ol~un m!lttefik!erın harp ngı ız erte rı, para mu • ı ın e on or uncu uıye aatmıf ar ve un· . of,·:ı, 19 ( A.A) - ,e oir ismin- m ·e te>e ti• etlT'ıyeceır:no ı ave eye 
· ihedı>flerlnrlen ' la fedakarlık y:ıpılıı l<~•k Franaaya ıeçmiştir, dek, l:clç :rn llaz.ıtcsine b,-yanatta nı' tir. 



, 
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~tlerin sulh teklifleri Sovyetler birliği 
20 MART 1940 ÇARŞAI'<~ 

Alman gemisi Ellence: 

Cebelüttarıka götürüldü Günün bulmaca51 
Londra, 19 (Radyo) - Geçenlerde 

cenubi Atlantikte bir ingiliz harp ge
misi tarafından tutulan 7600 tonluk 

Garibi şu ki, bu teklifleri Alman me
hafili bile tel<zip ediyor 

Roman yadan h · çbir veçhile üs is-
uomenrers adlı Alman yük gemisi, 

temek niyetinde degv ildir bugün ingiliz bahriye ganaim müret-
Nevyork, 19 (A.A) - Romadan e) Polonyada ve bütün Tuna hav- tebatı tarafından Cebelüttarıka gcti-

Nevyork Time gazetesine bildiril - zasında ekalliyetler mo"ele. i g~miş Bükreş, 19 (Radyo) - Bükreşteki fillerinde söylendiğine gör.e; Hiller, .1 . t· 
· 1 R ·· · d S ti · t ·k rı mış ır. diğine göre Vatikan mahafili Von mikyasta bir ahali nıiilıadelcsi ile hal Fransız ve ingıllz müşahidleri; Aman- omnnyn uzenn e ovye erın azyı __ _ 11 

Rilıcntrop tarafı'ndan Pnpaya tevdi !edilecektir. yanın Romanya için takip ettiği siya- yapmalarına müsaade etmiyeceğini 
edilen Bitlerin sulh teklifleri aşağı- 7 - Çekler, Slovaklar ve Macar- setin, Sovyetlerin teklifiyle alakadar vadeylemiştir. Romanyanın bitaraflı
daki lL noktayı ihtiva ettiği zannın- Jar 26 sene miıdd.ctlc Almanynya olduğunu bildiriyorlar. Sovyet mah- ğını ihlfil ettirmemek Almanyanın 
dadırlar. bağlanacak olan üç tnraflı bir devlet filleri i e Sovyetler birliğinin Knra - menfaatinedir. 

1 -.- }\arada, denizde ve havada teşkil edeceklerdir. Bu iiç taraflı dev deniz vaziyetini muhafaza etmek iste- Hatta sahil muhafazası için Alman-
derhal ~e ayni zamanda umumt si- Jet sanayi ve münakalfıt bakımın - diklerini, Romanyadan hiç bir veçhile va. Romanyaya müdafaa topları ve 
Jah ızlanma. dan Almanyaya bazı imtiyazlar vere- üs istemek niyetinde olmadığını beyan Romenlerin muhtaç oldukları bir çok 

2 - Dört büyOk devlet arasında cektir. eylemektedirler. Romanya siya"İ mah-. sililhları vermeğe muvafakat etmiştir. 
yapılacak bir paktla Avrupa nüfuz 8 - Avusturya Almanyaya mül- .. =oo------
mıntakalarının taksimi ve Rusyayı hak kalacaktır. 
komünizmden kurtarmak üzere ica-. 9 - Bir nevi gtlmrükler foderasyo 
hında silAhn da müracaat ederek bir nu teşkil cchlecck ve hu federasyon 
anb b lşevik .siyaset takibine başlan- büyük ve kllçOk devletlerin menafii 
l'fınsı. arasında bir ahenk te~is edecektir. 

3 - ingiJteredeki Alman yahudile Bu federnsyonn Almanya, italya, Yu 
rinin Filistine , itnlyadakilerin Habe- goslavya, R<ımanya. Bohemya, S\o
şistana ve Fr:msadakilerl Madagas _ vnkya ve Macaristan dahil olacak
karn gönderilmesi ve ondan sonra ]ardır. 

T eyid edilmiyen haber 
Daladivenin Cenovada Mussolini 

görüşeceği söyleniyor 
. 

ile 
mutlak bir din serbestiyeti 1 O -Balkanlar statükosu tekeffül 

Londrn, 19 (Rad~·o) - Röyter a- gün mebusan meclisinde kabinede 
jansının Romadan aldığı ve fakat hiç yapılacak değ'şlklikler hakkında söz 

4 - Mutlak bir ticaret serbe.stiyeti edilecektir. bir tnraftan teyid edilmeyen bir ha- söyliyecektir. 
iptidai maddelerden mahrum memle 11 - italyan malları Cibutide gürn bere göre. Fransa başvekili B. Dala- Röyter ajam mm gene Romadan 

rllk resminden muaf ve ticaret ser 1 ketler bu maddeleri serbestçe teda- . . , .. . • diye, bugün veya yarın Cenovada - verdiği habere göre Napoli limanın -
rik ı>debfleceklerdir. Birleşik Ameri- bestısıne mazhar c acnk Su\i e} ş ka- t 1 b kT B :\I r · ·1e bir da A merikaya hareket etmesi Hizım

nah mukavelesinin inkizası tarihi o - ka ya aşve 1 1 k.t. usso ını 1 

kaile Avrup kıtası arasında sıkı bir p onuşma vnpacn ır. gelen Amerika hariciye nezareti müs 
iktısadi el birliği yapılacaktır. lan 1945 senesine kadar Kanaldan Siyasi ~nhfiller Ccnova şehrinde teşarı B. Vels, bu akşam Cenovaya 

Almnn Ve italyan muhaceretlerine serbest g:çecektir. . .· Dalndiye ve Mussolininin görilşme - gidecek, lıir müddet kalarak oradan 
kolayl k gösterilecektir. Tun.us ıtnlyanlarına bir statü veıı- ler yapacrğı hakııınJaki haberleri vapU'!.·la Amerikaya hareket edecek-

5 _ Almanva 20 sene zarfında es lec~ktır. k 
9 

(A A) T. tekzip etmektedirler. Daladiye, bu - tir. 
"' .ı:fovyor , 1 . - ıme;) gaze- . 

ki mil&temlekelerini geri alacaktır. tesi Von Ribantropun bu sulh teklif- c::00:=-----
Yahut kendisine buna mukabil müs- !erini Sumner Velse bildirdiğini ila Belcıka ı·sA.ıhka ..... mları 
tem ..: .c Hrilecektır. Veyahut da hiç ve ediyor. 
olmazsa Almanlar Afrikanın muay- Söylendiğine göre Alman hariciye t 
:} en m tcklnrına serbestç.e hicret e- nazın Führerin teklifleri kabul edil
debile klerdiı. mediği takdirde bil) ük bir taarru -

G - Polo!lyaya aşağıdaki şartlar za intizar edilmesi lUzımgeldiğini 
dıı.hilinde btiklali inde edilecektir. blr çok yerde tekrar etmi:rtir. 

En şiddetli taarruzlara mukavemet 
edecek dereceye getirilmiştir 

n) Polonyada merkezi bir mmta- Sumner Velsln bu şerait dahilinde 
ka ihdas edilcc.ck ve buradan on mil- sulhün nkdedilemiyeceğine Mu.,~oli- Urilksel, 19 (Radyo) - Bugün çı- le bir kat daha takviye edilen Belçika 
yon Pclonyt1 lı nufus toplanacakbr. iyi ikna ettiği ve :\[usso!inin sulh kan r<'Smi bir beyannamede deniliyor istihkamları, en şiddetli taarruzlara 

-b) Gidonia serbest bir Polonya li- plliııını l.ıir hayli dil etmesi Hizumu ki: mukavemet edecek ve en büyük kuv 

l sp arta' da 
Fırtına 

la 
ağ.'lçların dal
rını kırdı 

Ispnrta, 19 (Hususi) - Dün gece 
saat ikide lı:ıp arta<la çıkan şimali şar- Soldan sağa: )e-

r çok ağaç dallarını kır- 1 - Dost ve müttefik bir nıe~ 11• ki fırtınası, bi 
mıştır. 

Türkiy e -Yunanistan 

ket. 2 - Onunla yUrürüz, isyan e edj 
3 - Liranın yüzde biri, ArabistBil\'ll' 
oturanlar. 4 - Yemek, ı<>ık verfll8 

~ . .,.,. 
sıtalarından biri. 5 - Pertevsıı. M 11 
net eden. 6 - İyiyi kötüyü, ayırıtlt•· 

Anlaşma 
mev 

b .. • t pa .. ugun merıye vasıtası. 7 - Kaya, nota. 8 - 11• 

k • · • d• tesiyle meşhur !zmitten öte bir ıcıııbl 
ııne gır ı . . i '•ita • 

Türkiye - Y 
mız. 9 - Müslümanların dın r- 1• 

unanistan arasında yeni Ermenilerin ve Almanların çok JcU 
ret anlaşması bugün ladıkları bir kelime. 10 - Bir yetf 
ine girmiştir. Bu anlaş- gitmek. 

a.ktedilcn tica 
meriyet mevki 
maile iki me 
kişaf vukuu 

mleket ticaretinde bir in- Y1ıkarıdan aşağıya: . 
~uhtemeldir. Yapılaca~ 1 _ Yapışıp tutmak. 2 - Misle~; 

ihracatın şim dıye kadar yüzde 50 sı durmaktan emir. 3 _ Büyük ve ıtaP • 
övi~ ver~lmekte, b.u .şekil, istasyon, su menbaı.. 4 _ MekU!P•d:~ 
bebıyet \ermekte ıdı. Y.e- ıuca pl!v. 5 _ Eskı İran hükill'll ılW 

için serbest d. 
zorluklara se 
ni anlaşma ile yüzde. ~5 serb~st döviz lntı, inek yavrusu 6 _Nota, hnııt~ıı!· 

.ebakisını~ kl:rı.ng ~es~- 7 _ Sinirli, Almanyadr. Hitler tlt oUU 
ı kabul edılmıştır. bır lı- tarları. s _ Harap, bir çeşid ıuk ıı!· 
üzerinden hesap edile - içki. 9 _ Bal yapan. ıo _ pep0ı 

verilmesi, milt 
biyle ödenmes 
ra 85 drahmi 
cektir. 

Ayar 
nek hayvanlarından biri. ili 
Dünkü bulamcanın ha memurları 

Ölçüler te~ 
telif belediyel 

kilat listesine göre muh- Soldan sağa: ıdstl• 
erden mürekkep olarak 1 - Şaka, ukall. 2 - Işık, f it'' 

grup aysr merkezlerinde 8 - Uhna.. 4 - yıl, kanad. 5 -·ııı" 
belediye ayar memurla- kı, yaz. 6 - Is, ece, ay. 7 - Ka:ıl~"" 
ücreti hissei iştiraki ha- 8 - Sınav, ler. 9 - Kan, ta, nti· 
tarafından ödenmediğin- izan, nem. 

tespit edilen 
vazife gören 
rının manş ve 
zı belediyeler 
dPn sıkıntıya düştükleri anlaşılmıştır. Yı,kaı ıdan aşağ1ya: .s~· 

Ticaret vekfile tinden şehrimizdeki ala- 1 - Şımarık, ki. 2 - Aş, yıı!, i,.... 
en bir emirde grup ayar 3 - Kılık, kına. 4 - Aakah, an: 11~-e· 
iştirak hissesinin mun- Erat. 6 - Ufak, civa n.7 - J{ıJl rııet· 

kadarlnra gel 
memurlal'ınm 

maı.ı ol:ı.,.al:br. nu Filhrere anlatmak maksadiyle Belçikanın müdafaa 1ıattı, gs'6ilmez veti eritecek derecede metanet kesbet 
c) Polonya ticaretine Danzigden Brennere gittiği söylenrnekted; . bir hale getirilmiştir. Belçika, bundan . t• 

- tazaman veri lmesi bildirilmiştir. 8 - Adana, ilam. 9 - La, 81
11 

_ d mış ır. 

tra1 c;it scrbestisi verilecektir. Roma, 19 (Radyo) - Alman me- dolayı magrur ur. s·ı1:ıh it d b 1 kt 1 B 1 ·b p · E lOld b · k d - d . ı n n ın a u uruna a o an e 
Orm - Urla knzas 

10 - Amud, zarif. / 

----'"'----~ 
ının Ovacık köyü civa-

an yangını 

d) Polonya hududu beynelmilel hafili, Von Rı entropun apayı zı- ~ en erı; ar a, yagrnur a '>..'! ., • 
bir heyetin murakab i altında ya _ yaretinden sulh hakkında hicb:r tek- geceli gtlndüzlil çalışarak 36 b!n ton çıKa kuvvetlerı, müdafaa tertibatın 
pılacak bir plebist esası üzerine ta- lif dermef.an etmediğini ili!ri sür- !nşaat malzemesi sarfedilmek "'uretiy- takviye etmekte devam edecektir. 

1 rında Karngö z boğazı ve Peynirdağı B ]ar 
hipli a!."azi dahilinde ve orsa rnevklindc sa 

yin edilecektir. mektedir. devlete ait or manhkta büyük bir yan- Ü .. . 
• 1 - t rum. • -=oo------ Polonya halkı gın çıkmış, ) •üz erce agaç yanmış ır. 146 S. Paterson 

İki buçuk saa 

Sumner Vels . . söndOrillmüşt 
t devam eden yangın, 92 Ahmed T. 
ür. 85 Mustafa Ş. 

84 A. Papağno 
Ş. Rıza H. 
Hilmi Servili 
Albn.r:rak Dün aece saat 23 de Romadan Ce-

• K 
ı Ödemişte 

Snfo e0kağın 
ran Şahım, a 

ız kaçırma 
Yardıma muhtaçtır. Bunun için ell 

h k t tt
• Vaşington.. 19 (Radyo) - Ameri- eş) a doln gemiler, yakında Amerik a Lemam kaçı 

milyon dolar lazımdır 
Akıncılar mahallesinde 71 

dn 5 numaralı evde otu- 42 
yni mahallede 15 yaşında 36 
rmış ve zabıtaca tutul- 24 H. Mchmed U. 

19 A. Nuri Me. llOVaya are e , e l ka eki Cumhur-reisi D. Ilover, i~gal limnnlnrından yola çıkacaktır. R u muştur. 

teplerde tatil 18 Hilmi Uyar n Mek 
- İkinci dev 
- ra Ortaokull 

R mn 1!) (Rad:ro) _ Amerika ha- tecilere verdiği beyanatta şunları söy- altındaki Polonyada muhtaç vaziyet- gemiler, müttefik al.ılukasından tra 
r·ciye müsteşarı Sumner Vels, bugün ıemiştir: te bulunan hn"ka yardım için reisi bu- sit olarak geçecek ve Almanya işga 
uğledcn sonra Brezilya sefiriyle ko- - Sizi temin ederim ki, hi~ bir dev- lunduğu cemiyet namına müttefik - !indeki Polonyada tevziatı, Amcri 
nuşmuş ve Balkanlar hakkında ken- let bana ulh için teklıfatta bulunma- ler ve Almanya ile yaptığı temasların kan kontrolu altında yapılacaktır. B 
disine malOmat vermek üzere gelen dığı gibi, ben de kim"'eye böyıe bir fi- iyi netice verdiğini beyan eylemi.tır. Hoverin tahminine göre Polonya ha 
Amerikanın Bükreş sefareti baş kati- kir derme,an etmedim. Vazifem, Muhtaç Polonya halkına tevzi P<li!e- kının iUiyacı için 50 milyon dola 

re notl~rı verildikten son- 611 
arla Lıselerde 

1
b
1
u ayın 21 

634489 112 
kadar, ilkoku arda 2 ni-. inden 26 sına 

l sanılan 7 nis ----ana kadar sömestr tatili ö35100 1,2 
r yapılncaktır. 

No. 9 50 binı de kabul eylemiştir. Cumhurrci i Ruz,•eltle hariciye nazı- cek yiyecek ve giyecel- madde • e lazımdır. 
Sumncr Vels, akşam yemeğini A- rına A\•rupa hakkında malumat top- +•• ; s 

merika sefaretinde yemiş ve müteakı- lamaktır.> D / K K A T 
.ben gr.zetecileri kabul etmiştir. Sumner Yeis, saat 2:1 de Cenovaya 

Amerika hariciye müsteşarı, gaze- hareket etmiştir. 

Montrö muahedesi 
Ecnebi donanmaların Karade

• • • men eder nıze geçmesınz 
Londra, 19 (Radyo) - Avam kn- 1 ıer harp gemileri boğazlardr.n Ka

nınra ında mebus B. Mende!, Al - radcnize geçemez.~ 
manyaya Knrndenizi aşarak Tuna R. Mendel. bu nakliyata nihayet 
yoliyle sevkcdilen petrole mani ol- vermek ve abluka~ 1 sı~la~tırmnk i 
mak için hükumetin ne gibi tedbirler çin hilkOmetin teşebbü~leri mevcud 
aldığını sormuş, İktısadi harp nazın olup olmadığını sormuş ve: 

Sesli Einemnnın icadındun Lugüııe kadar yapılmış ~n muazzam 
ve muhte~em müzik, a~k, acs ve gençlık, güzellik harikaaa 

A ş KIN SESİ 
ŞAllESEI'.LERIN ŞAHESER1NDE 

Dünya rinenıa~ılığının en tatlı sesli bülbülü 

JEANETTE Mac DONALD 
Ve Amerika ~anat leminin en büyi\k ve kudretli yıldızı 

LEW AYRES 
Bugün 

EL HAMRA Sinem:1sında 
Bugüne kadar görülmemiş bir lHTlŞAM haıikulildeliğiyle 1zmirı -

nıizin bUttiıı ~\Illzik, Gt•nçlik ve Gi\zcllik aşklarını sonsuz 
lınyr:ınlıkıar içinde hırr.kacaklardır 

' 

B. Kro t şu izahatı vermiştir: - Al manyaya petrol ~e,·kine ta-
- Karadenizde harp kaçağı kon- :hammül edemeyiz. Demiş. 'r. 

trolü için bir liman mevcud olmadı - B. Kro t dn şu cevabı vermi~t'r: 

Scunslar: cumartesi ve pazar 11,öO da diğer günler 2 de ucuz halk seansı 
Her gün 2 - 4,30 - 7 - 9,30 da lınşlar 

ğından, Almanyaya Karadeniz ve - Acaba l\lendel, bu hususta ne 
Tuna yoliyle petrol gelmesine mani düşünüyor? ~.&\\1 
olmak milmkün değildir. Montrö Mende!, nazırın ı::ualine sükunt't-~ 
mukavele& mucibince ecnebi devlet· le mukabele etrnMir. --

1 ayyare sineması ---
IZMİR 

PAMUK MENSUCAT 
Bugün son olarak iki müa teana film birden ... 

ANA K ALBi Francoiae Ros~y .- ve Pierrc Renoir 
Tarafından Cınaı dram. ve •........ 

=: Tür iz Anonim Şir tleti 
- Şirketin Merkez v~ Fabrikası: lzmirde Hnlkapmardaır. 

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

Emperio Arjantinanın 
Son ve phane filmi AYŞE 

Türkçe sözlii 
lSPANYOLCA 

Şarkılı fılmi 

:: Yerli Pamuğundan At, ay yare, Köpekha9, Değirmen, Geyik 
=ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

Son olarak gösterilecektir. olup malları Avrupan:n ayni tip mensucatına faiktir. ---
Bugün Halk günüdür. Her yer 20 kuruştur § Telefon No. 2211 ve 3067 -

--Yarın matinelerden itibaren yeni provam 

1 Deanne Durbin tarafından ( Oç KIZLAR BOYODO) l 
ve LONDRA HAVA TAARRUZU ve Pasif korunma 

....... a.-. ....................... 1191 ................ ..__L,.,.."ma 

: TelQ"raf adresh Bavra1< 'zrnir --
c••-

Mektepler 
~ 11 25 

:e tebligMI yapılmıştır. 

-==11,.,=~--

Zabıt arla 9 12 '75 
10 15 50 

·, -yormuş: 11 17 50 Bıçak taıı 

ikiccşmeli 

mirli Ömer 
bir bıçnk bu 

kte 623 ncü sokakta iz- z h · r1. ,a ıre; ., 
oğlu Hüseyinin üzerinde 75 ç. Bnkla , 4s 

Esrarcılık: 
lunmuştur. 125 B. Pamuk 45 5~ 

2926 K. yulaf - / 
Keçeciler 

Vanlı Ali ça 
de Hacı bey sokağında -------------:-
vu, Apak; esrar satar - z yti• ·rk işlerl ~ 
ş. üzerinde iki gram es- e n.Cl. ~ . tehııssıSl el' ken tutulmu 

nk alınmıştır. Mıntaka zeytincılık mü adl~l ~., rar bulunar 
Bisiklet k azası: Nazım Kılıcın izrnirde bulunJYI 130rııo' 
Peştamalcı larbaşı caddesind" ıo va- ralarda ze}•tincilik işlerine 1,,r.Otl~~ c • m~~d.w 

m adında bir çocuk. Bay zeytincilik istasyon~ . Jllll~ şında Sayda 
Hasanın mo tosikletine bindiği sırada bftkması ziraat vekaletınce 

an çıkmış. yere dOşerek görillmüştilr . ~ ayağı pedald 
yaralanm1ştır. Yar~lı ÇO· Hayırlı evlad! ıııı'' ağır surette 

cuk hastahn 
Odun yilz 

neye kaldırılmıştır. Kemerde Zeytintarlası ~o:: ..,-t· 
iltıden kaı·aa: Bosnalı bisikletçi Arif, eV111 

da Muvaffak soka~ında makta olan babası MustafaY1 ., Karşıyaka 

hmed oğlu Osman Murad _Niçin erken kalkrnıyorsı.ııı 're~t Çorumlu l\fe 
le de f• 

\•e Kayserili 
den biribiri 
mu§lnrdır. 

Ahmed. odun mesele~in- Diye 15 günde iyi olaca . ·et~ 
ni dövdüklerinden tutul -!döverek hnstalallmnsına sebebl) 

diğinden yakalanmıştır. ~ 
.................................. aıı 

Ucuz .sinema günii 
gün Kültürpnk Sinemasınd9 Bu 

BUyilk' 
Bu fi 

·e KüçüL hususi 15 birinci 10 kuruştur. plft 
yatl. : BAHAR Y A(lMURU ve y AŞAMAK HAKKI~ 

Filimleri görülecektir. 
Aync a PARAMU.ı:·T JURNAL harp havadisleri 

SEANS LAR: BAHAR YACMURU 2,30--5,40-9 da 
YAŞAMK HAKKIMDIR 4,20-7,40 da 

KARA 
PAULA 

Cuma rünUnden itibaren t1'tJll 
R GECESi Ve GöRONtd ~ 

NEGRt HAYDVD 

li 

,, 



t 
(• 

--. ---- -----_,,_..~ -

~MART 1940 ÇARŞAMB.\ ---:--------
/ I LAN 

l ~zrnir Telefon müdür-
q·~ 

eu.nd..,n: 
11110• .. l, Utfük b' t ·· · · · ·lllJi'k,i ır 1sın!n eYsıı ıç ; n ı~ -

•aya .ne 1nrar \erilen hiı· parça ar-
1940 ;ıt. heled'ye ertclimeniııin 12-1-
d, •. •rıh \·e 69 No. lu kararı aşağı-

•0ster·ı . 
~'~kQ 1 mıştır. Bermucilıi karar 
1,1, 1 r ar•anın bedeli dairemizce 

y, eıl 'l' 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

.DRI A TIKA SOVYET A A lllONIM .. 
Dl NAVIGAZYONE 

ADRIATICA 

\iliria - 20-3-940 tari~'ııd<• gele
rek doğru Ceno\·aya hareke~ edecek
tir. 
Z:mı - 20-3-940 tarihinne ge c-r ir 1 ıp tapuya te•cil muamele-

··ik ka •diiece"'nden ke,·r,···et ı'•tı·m- ı·ek t · .. .. " 1 - .,. "' ~ ., c-r esı n-unıı s·ta .. , t • 'ı_,,ırı·ıı ı ·-ar · · ~ ' 
de;er· arııamesiaın 13 ve 17 nci mad re, Rrind:zi, Zara, Fiyume. Triyeste 

ı ınuc;bi:ıce iliiıı olunur. Ye Venedik Jimaıılarıııa hareket e-

~o Encümen kararı dc~.~.k~~~:iro - ~.-. ·ı.•J1ıı t~r:h:ııJe 

(ANADOLU) 

V.J. /{e.'1ri Van ı· rz~ 
AMERiKAN EXPORT Ll.:\ES İ~C .. 

X r; V - Y O R K İÇİN 

\~ apuru 23 l\Iartta 
bekleniyor. 
cEXPLORER> vapuru 22 Martta 
bekleniyor. 
cEXCHAKGE> vapuru MarL sonla
rında lıekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAPE8T 
BUDAPE:;>TE tÇI!\ 
<KASSA• :\Tul. 2:ı '.\Iarttn 
!eniyor. 

lıek-

K•malpaıa icra memurlufunılaıı: 

IJ~k k 
69 lZ-l-l~ı 4 o Ceno\·8 \" Rid» ı-;ı li111Pnlnrınn har·~-

ltQ e U ıjleri ~ld. lüğUnUn r!yn~et- k..ı td••c el:Pr. ATID NAV!GATİU:-;' C0::\1PA:\'Y 
lıo tncunı@ninıiıe muhav,·el 12-1- s 

Par•adan Şemilden devren Ali 
Ekinciye bakiye ~il lira ve ma•rafa 
borçlu Par•adan Durmuş Ali oğlu 
Mu•tafanın bu borç için b:rinci dere
cede ipotek gö~termi~ olduğu Parsa
nın Bademcik mevkiinde Şubat 323 
tarih Ye 2165 '64 numaralı tapuya 
mü•tenit şarke.n, nalbant Jlfehmed 
gağı garben, yol şimalen yol cenuben 
ha•Rn ali oğlu İbrahim zevce•i ile 
mahdud tapuda 7 dönüm 2 evlek hali 
hazıra göre tahminen 15 dönüm ge
ni~liğinde Ye 7 dönümü eski bağ R 
dônlimü <leli çubuk ,.e iç;nde 16 deli 
armut \'P lıü;·ük küçük (20) zeytin 
agacı ve clelieP~ini ~amil 670 lira 
>nlıhaııımeıı kı;·met i bağı satılmak 

ü -t er~ n1üzayedeye \'eriln1i~tir. itih 78 N Citta Ili Bari - 2fı-1-!l 'Hı tarih:n- Beyrut, Jfa'fa, Td A\·iv, Purt aiti 
lıu ' . • o. lu yazısında; de gelerek 1>tanlıul. Pıre, ~apoli ve ve f,kendHiye için. 20 4 040 cumarte•i günü saat 

~d. J~&kaJaı \'eklleti P. T. T. umum Ceııova, ::l.farsilya lim:..nJarına h:ıre- Atid vapuru 25 martta bekleniyor. 
> iıti!~;~~mfr telefon müdürlüğün- ket edecektir. -=*=-

11 l 2 de Keınalpa~a lcta. ındıı yapı
lacak birinci aıtırma•ında teklif e
dilecek lıedeli muhammen kıymetin 
Yüzde 75 şini bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. Noksan bir bedel teklifi 
halinde artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 15 gün uzatılır. 

Bu takdirde 6/ 5 / 940 pazartesi gü
nü ayni saatta yapılacak ikinci ar -
tırmada en çok ve en fazla yapılacak 
teklif mukabilinde ihale edilecektir. 
Bu borç 2280 sayılı kanuna göre 
bağlanmış tahiti ihlak edilmiş oldu
ğundan ikinci artırmada yüzde 75 şi. 
ni doldurup doldurmamış olmasına 
bakılmıyacaktır. 

•;,Sa ta ıne teve ili edilen tele· Dbna - 26-3-940 tarihinde 7~le- Vapurlann is·m ve tarih'.ori lıaJı;. 
~ ~u.nı rahno. blti•ik ve emekli pos- d ı 

"' U • rek doğru Venedik Triycsleye hare- landa hiç bir taahhO a ınmas. 
ı ·tı t!I N'u,ide ait ravri menku - TELEFON ı 2007 - 2008 

ı ·· illi& ' - ket edecektir. 
,ılliJ 1 k kararnamesine uyularak Ad:ce - 29-3-940 tarihinde lıek-
'•ı·ııı 0 

Unan komi•yon marifetiyle 
• et, taka· lenmekte olup Cenova, Riviera liman 
~ .... b. ır ve mevaddı mahsu•a-

' •·ı ın !arına hareket edecektir. 
''.~I 'de ~e ~iğer muamelatı tekem-
liııde. n 

1 tımlAk dosyasının tetki - Net _ Büt!in bu vapurlar Trlye!. 
1 

..:_ 'I' 1 le vey~ Cenovada şimal! ve cenu1>t 
r,kd• ~ efon müdürlüğünce; Am~rik:ı l!manlan~ll hareket eden 

•tı k t k . 
•nııan ıyme om,.yonunca, Halla anonim eeyrisefain şlrket 1 nin 

'lıı,,~i evveı, İzmir posta ve telgraf ve Amerika ve Hindi•tana hareket 
\len ,~arııına i•timlikine karar ve- eden LT,OYD TRİYESTİNO anonim 
~·· hıııi;.aı arasında birinci kordon- ıeyrisefair şirketi vapurlanna te~a
~ llıhur• ın mutena bir mahalli olan dilf e-:ıerler. 
!r., Yet nıevdanında k'ı'n Van ·· c..eey . • " · 

,'hane .
1 

e aıt arsaya içindeki kah - R0YAL NEDERLAN Kl·MPAN
;•ta a)ı~~ llıuhafaza dıvarları da na 
tkd•r ed· ığ~ _halde 22,5 lira kıymet Mars vapuru 21-3-940 tarihinde 
'~daki .ıldıırıne a-öre; üçüncü kor- beklenmekte o'up Anver• ve Hol
a~ a,.,. ış bu ar.ava, birine: kordon- landa limanlarına hareket edecek -
~, kıı·~dan daha ü•tiln olarak 27,5 tir. 
•~ınaan et takdirinin doğru olamıya 111erop vapuru 30-3-940 tarihinde 

YASI 

2 • ...._ c beklenmekte olup Anven ve Ames· 
ta ıııu~Yri menkul sahibi eme!di terdam limanlarına hareket edecek-

' <\) 'ı Uru Nasid i•e · t· 
'ı ''•l'c . , ır. 
~er llıe Ud tapn •enedlerinde mu-
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1
en Ray 'ahn mecmuu ile. i•timliik ROMANYA SEYRISEFAİN KUM-

d ~dek; Ilı ti nıenkulün!in harita krokJ PANYASI 
~n; '•ahasında fark olduğun - Suciava vapt:ru 7-4-940 tarihinde 
~) l! beklenmekte olup Malta. Mrırsilya 'ı Rlen . 

lı~ltıurabb "bu arsanın, beher met- ve Cenova limanlarına hareket ede-
laı•hı aına 50 Era ilzerlnden bir cektir. 

" 'ı.ı er b 
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~tında~~ de takdir edilen kıymetin Ahvali hazıra dolayısiy!e navluıı 
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, Unı,00• ~.n. tevf!kıın keyfiyetin mesulıyet terettüp etmiyeceğinl muh 

1• 1 ; tetkikiyle bir karara bağ terem yUkleyicilerin kayıd ve if11r'lt 
ılu. · ••nilnıekıe :cabı müzakere etmelerı rica olunur. 
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lzmir belediyeainden: 
1 - Güzelyalı tramvay caddesin

deki benzin tulumba yerinin 1 / 4 / 941) 
tarihinden itibuen bir sene müddet· 
le kiraya verilmesi, yazı işleri mü -
dilrl!lğündek! şrırtnamesi veçhile a -
r;ık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 80 lira olup !halesi 

29/3 / 940 cuma gilnil saat 16 dadır. 
İştirak edecekler 6 liralık teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuziyle 
encümene gelirler. 

2 - lııönil caddesinde gahilpark 
gazino•unun J;ir ~ene müddetle ki -
raya verilmesi, yazı işler! müdürlü -
ğündeki şartnamesi veçhile açık ar -
tırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli '150 lira olup ihalesi 29 / 3/940 
cuma günü saat 16 dadır. lştir:ık e
decekler 57 liralık teminatı İş ban -
kasına yatırarak makbuziyle encil -
mene gelirler . 

3 - Al•ancakta 1437,1488 ve Bas. 
mahaMde 1364 uyılı sokaklarda ve 
çocuk hd~tanesi etrafındeki ;yollarda 
1500 metre boyda yeniden kesme 
kordon çekilmesi işi, fen iıleri mil -
dürl;;ğündeki keşif ve şartnamesi 

veçhile açık ekıiltrneğe konulmuş -
tur. Keşif bedeli 2935 ilra 50 kuru' 
olup ihale"i 29 / 31940 cuma gunu 
saat 16 dııdır. İştirak edecekler 221 
liralık teminatı iş banka•ına yatıra
rak makbuziyle encümene gelirler. 

15 20 24 28 

Ulıvier ve şürekciJı 
Linuted 

VAPUR ACENTA.!l 
AtatOrk caddesi Rees binuı 
Tel. 2US 

L<ındo n Liverpol hatlan l~lıı 
piyasanın ihtiyacına l'Ôre vapurla~ 
mu. •der Yll1.>acaklardır. 

ZAYi 
İzmir defterdarlığından 7 mayis 

~:yı tarihinde çarkçı kursu millii -
rım evvellii{;'lnen almış olduğum te
~1iut ır.aaş beratımı zayi ettim. Ye -
ıisiııi alacağımdan eskisinin h!lkmü 

;oktar. 
Selvili mercit Mirali mahallesi 

l\lirali sokak 70 numarada 
Sağlam Kenan 

Bayındır aaliye hukuk hakimlifin
den: 

Ilayındırın Yaka köyünden Lüleci 
oğulbrından Ali oğlu Hasan Sanlı 

Almak istiyenler muhammen kıy
metin yüzde 7 buçuk nisbetinde te -
minat akçesi ve milli ve muteber bir 
banka mektubu ile ihale vakıtlarında 
icra dairesinde hazır bulunmaları ve 
fazla izahat istiyenler bu günden i -
tibaren açık bulunan şartnameyi tet
kik eylemeleri ve bu mülk üzerinde 
b!r gUna hak ve alacak iddiasında bu 
lunacak olanların iki giln içinde ve -
•ikalari.vle birlikte daireye müraca
•tları ahi halinde hakları tapu sici -
li ile sabit olmıyanların paylaşma -
dan hariç kıılacaklart ilin olunur. 

tarRfından baba•ı Lüleci Hacı Meh- -------------
med oğlu Alinin 1332 senesinde vefa.. 
tiyle lıir kıta veraset ilamının veril -
mesi hususunda açılan davada mü
teveffa Alin:n 1303 doğumlu Abdur. 
rahman ve J 307 doğumlu Hüseyin 
ıd'arındaki çocukları harbi umumi
de askere alınarak şimdiye kadar ha-

:;at ve mematları meçhul bulunduğu 
ihbar edilmiş olduğundan bunlar 
hakkında malümatı olanlar tarihi i -
'anden itibaren bir sene zarfında m• 
'ümatlarını Bayındır asliye hukuk 
mahkemesine bildirmeleri ilan olu -
nu~ 942 

-J7m İr Posta, telgraf ve telefon 
müdür!üğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmir posta binalarile Karşıyaka pos

ta hanesi trotuvarlarının kare plaka döşemesi. 
2 - Keşif bedeli 822 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 14-3-940 tarihinden itibaren on beş gUn milddetledir. 
İhalesi 28-d-940 tarihinde perşembe a-ünü saat 14.80 da P.T.T. MUdllri
yet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesl ve buna müteferrik evrak ~!ldürlyet leva
zım kaleminde bedelsiz suretleri alınabil!r. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 14 17 20 23 (872) 

Askeri fabrikalar lzmir silah 
fabrikası satınalma komisyo
nundan: 
1 - İzmir ~ilil.h fabrikası sınırı ;çinde mevcut proje, şartname ve va

hit fiat esasına göre 1600 lira keşifli ctransformatön binası 
inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılachk inşaat işine ;.it ııroje, şartname pilan ve keşifler ta
til günleri haricinde lı<!r glin saat 8 den 16 ya kadar Halkapınnr
da Siliıh Fabrikası ınüd'1rlüğ!lnde gör!llebilir. 

3 - Açık eks!ltme 2'>-?~940 Cuma günü saat 115 te Halkapınar İzmir 
SflAh Fabrikasm:la m!iteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talipler 120 liralık muv~kkat güvenmelerini İzmir mal sandığı
na yatırıırk ıılnrakları '1l:ıkbuzlarını ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cil m:ıddele~i mucibince icabeden ve şimdiye kadar yaptık
ları bu gibi inşaata ait v~siknlarile birlikte belli edilen a-ün ve sa. 
atta komisyona müracaatları. 12. 16. 20. 24 (844) 

Lmır levazım amirliği satın alma komüı11onundan: 
1 - Dört milyon adet alemiyon çadır düğmesi alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 22/8/940 cuma günü saat 14/30 da Tophanede 
istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Tahmin bedeli (24000) liradır. 

3 - İlk teminatı (1800) liradır. 
4 - Numune ve şartnamesi komisyonda görillür. 
5 - İki yüz elli bin adet olmak üzere ayrı ayrı taliplere verile • 

cektir. 

l:mfr fr1•azım 11 nıırl ği satrn alma komisyonundan: •r nıaka ~er!ld· nıına aunulması-
ı. 948 .. ---------

~.·l't ı9llze · tme 
~~ııı 40 t•rih 

·~ı ıı n alt \'e 8111 nurnara-
ı~. •Utun1.~ ıncı sahifesinin 4 5 
• , •-.nd k' • • 
1 UlJı huk a ı Clzınir ahkAmı 

· ~l 11•nda 'huk mahkemesinden) 
ı ı ale ü 9, ~Unı:ı g nu olan 26-3-
•0 a · olaca" 

ı~,- ~a1ı tUnu "'. Yerde sehven 

1 
'<, l dı;·e ;yazılmıştır. 

1 - l\Iüstahkern mevki inşaat komisyonu için aşağıda cins, miktar muhammen bedel tutar ve muvakkat 
teminatları yazılı malzemelere hizalarında yazılı tarih ve şekilde satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin kanunun emrettiği vesaikle birlikte mezkür te.rihte Çanakkale Müstahkem mevki satın alına 
komisyonuna müracaatları 

3 - Kiremit ve çivilere ait şartnamesi istanbul levazım 1\!ar. ile lzmir levazım amirliği ve Eskitelıir kor 
1atın alma komisyonunda görülür. 

Cinsi 

l\Iahiye kiremit 
Marsilya • dilz 
l!uhk if ~b'at çivi 

aded M. Bedeli Tutarı 

3000 
87810 

Kr. S. Lr. Kr. 
l:! 1>0 405 00 
ı:ı ~o 

7750 kilo 86 
11786 ~ 

2790 00 

M. Teminat 
Lr. Kr. 
80 38 

884 rn 
209 2:; 

İhale şekil ve tarihi 

Kapalı zarf: 211'81940 11 de 
Açık eksiltme: 21l8/940 15 de 
6 10 16 20 773 
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~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
: ....................................... ""'''"'''"'_ .. _.. i 

- ı 

lzıııir leı-azrnı amirliği satııı alllUl komü11oıı1ınd4ft: 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla satın alıııacalc 

3335 çift fotin ihtiyacına talip çıkmadığından puarhk 22 mart 
940 cunıa günü ~aat on beşte iımirde kışlada ir.mir levazım amit
l!ği satın alma komisyonunda ~·apılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 19977 liradır. 
3 - Teminatı katiye akçası 2997 liratiır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - !.tekiller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veoika a-öst

termek mecbttri;~tindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 Rayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları \'e teminat ka
tiyeferi ile börlikte ihale saatından ev\'el komisyona müracaat-
ları. 19 20 

lııniı· l..ac:ını Amirliıii Safttt .-4.ltn-ı /i:o111İ81JOttıından: 
Kilo 

3600 Kesilm:ş sığır r•ti 
36UO c Kuzu eti 
4800 c Koyun eti 

1 - hnıir Deniı konıutanhgı !ıiriikl~r!nin yukarıda cinsi ve milthn 
yazılı üç kaler.ı et :htiy:ıcı ;;;ık eksiltme suretile mQnakasayı 
konulmuştur. 

2 İhalesi 27-Mart !l4.0 çar~ıımbn r.üııü saat 15 te kışlada lzıııir Le-
vazım Amirliği Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ,~7:ıa liradır. 

4 - Teminatı ıııuvakkata akçesi ~.AO lire.dır. 
5 - ŞartMmesi her gün icami~yond~ gbrillebilit. 
6 - 1"tekliler Ticaret odn,ında kayıtlı olduklarına dair vesika l'Ö9• 

!ermek mecbuı•iyctindedirler. 
7 - Eksiltmeye '.ştirak edere~.ler 24.00 sayılı klnunu 2 ve 8 cU madıi&

lcrinde ve şartnamesinde ynzılı vesikaları ve teminat muvak.ka
hatalarile birlikte ihale ~aat•ndan evvel komisyona müracaatla-
rı. 12. 16. :ıo. 25 (845) 

fzmir levazım amirliği aatın alma konılıytınıAhd&ft t 
1 - Komisyonda mevcud tartnameılne a-öre birlikler hayvanatla

rının ihtiyacı için 1200 adet tevhit semeri pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Münakasasına 27 3. ·940 çarşamba günü saat 10 da başlana· 
caktır. 

3 - Beher adedinin muhammen bedeli 35 liradır. 
4 - Teminat parası 3150 liradır. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatta Fındıklıda komutanlık satın al-

ma komisyonuna müracaatları. 913 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - İzmir tayyare birlikleri için yalnız kumaş ciheti askeriyeden 

verilmek üzere (300) takım iş elbisesi pazarlıkla yaptınla -
caktır. 

2 - lstekl!ler ihale günü olan 22/Mart/940 cuma a-ün!l •aat on bet
te kışlada izmlr le.vazım amlrliti satın alma komisyonuna mUra
caatlan. 

lzmir levazım amirliği satııı atma komi811011unda11: 
Miktarı 

65000 kilo Yulaf 
6200 Kilo Patatis 
6500 Kilo K. Soğan 
2200 Kllo Beyaz peynir 
1000 Kilo Zeylntin danesi 

1 - İzmir MST. MV. merkez birliklerinin yukarda cins ve mrlttan 
yazılı beş kalem yem ve erzak ayrı ayrı ve azarlık ıuretirle sa
tın alınacaktır. 

2 - İhaleleri 21/Mart1 940 pertembe rilnti saat 15 de kttlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler numuneleriyle birlikte ihale saatinden evvel komiaro. 
na müracaatları 

lsmlr levazım amirliği satın alma komiA11011undıın: 
1/4/940 pazartesi gilnü saat on birde Çanakkale MST. MV. SA. AL, 

Ko. da kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu gazetesinin 19/Mart/ 
940 tarihli nüshaeiyle ilan edilen Çanakkale MST. MV. birlikler! için 
inşa ettirilecek (19735) lira 28 kuruş bedel keflfll iki adet çimento de
posunun ihalesi görülen lüzum üzerine 4-nisaıı-940 perıembe ırünll 
saat on birde yapılacağı ilan olunur 

lzmır le1ıazım amirliği aatın alma komi•yommdaıı: 
1 - İzmir l\IST. MV. birlikleri için pazarlıkla (10,000) kilo pirlnf 

~atın alınacaktır. İstekliler ihale günü olan 21 /Mart/940 çar. 
şamba günü saat on beş buçukta numuneleriyle birlikte kıfla
da izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna mUracat • 
lan. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonurıda11: 
Miktarı Cinsi Tahmin tutarı Teminatı muva~ 

Kilo 

10000 
10000 

5000 
4000 
2000 
!halenin şekli 

Pazarlık 

Pazarlık 

Pazarlık 

K. fasulya 
Bulgur 

Toz şeker 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Lr. Kr. 

2000 00 
1250 00 
137& 00 
4200 00 

kate akçası 

Lr. Kr. 

15 
98 
ıos 

316 
840 00 63 

00 
76 .. 
ıs 

00 
00 

İhale tarih gün ve saat! 

23-Mart-940 Cumartesi 10 da 
23-Mart-940 Cumartesi 10,30 da 
28-Mart-940 Cumartesi 11 de 

Pazarlık 23-Mart-940 Cumartesi 11,80 da 
Pazarlık 28-Mart-940 Cumaneıi 12 de 

1 - İzmir tayyare birliklerinin açık eksiltme surıotiyle mUnakaaada 
bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı beş kalem erzak ihtiyacına ta. 

!ip çıkmadığından ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - !haleleri hizalarında yazılı tarih ve gün saatlerde kı,Jada lı:mir 

levazım Amirliği satın alma komlsyorıunda yapılacaktır. 
8 - Teminat muvakkataları hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika a-llster 

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ik! ve üçllncfl 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikaları ve teminat muvakkaı.
luiyle birlikte ihale saatinden evvel komlıyona müracaatları 



zmir sicili 
gundan: 

memurlu-
• • 

(Ha an Kere teci ve oğlu limited şirketi) ticaret unvaniyle bmirde 
Keresteciler çarşısında 26/ 28 numar~ı nıatızad~ ııer ne'vi kere.ııte ticareti: 
kutu ve kereste fabrikacıhğı inşaat malzeme:;i, demir, çimento ve mahsu
litı arziye alım ve satınn, ithalat vtı ihracat ·ve komisyonculukla iştia-al et 
mek üzere teşekkül edtn işüu ş!rketin ticaret" unvanı ve şirket mukavele
namesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2680 numarasına kayıd 
ve te:ıcil edild'ği ilan olunur. · • 

1 : MUKA VELENAME. 
·İzmir ıicili tiearet memur luiu 

Resmi mührü ve 
F. Tenik imzaaı 

Hasan Keresteci ve oğlu limited· şirketi 
mukavelenamesi 

ŞiRKETiN TESiSi 
A~s.iırla imzaları mevzu; 

kim. 

1. - Hasıan Keresteci; Birinci kordonda 224 numaralı - -evde 
muk!m. 
2. - Hilmi Keresteci; Birinci kor donda 224 numaralı evde mu-

Aralarında işbu mukavelename ve ' ticaret kanunu hükümlerine 
t.e\'fikan aşağıdaki şartlar dairesinde bir mahdut meauliyetır Limited şir-
keti teşkil edilmiştir. "" · 

Şirketin unvanı, merkezi, maksa~ı . · 
Madde 1. - Şirketin adı (Haaan Keresteci ve otlu Limited şir

keti) dir. 
Madde. 2 - Şirketin merkezi İzmirde K.erest~ciler çarfı.sında 

26-28 numar:ıdadır. Türkiye dahilinde ve haricinde şubeler küıad oluna
bilir. Bu takdirde ticaret vekaletine ma!Qmat ver ilecektir. 

Madde. 3 - Şirketin maksadı; her nevi kereste ticareti, kutu 

ve kerPqte fnbr;kacılığı inşaat malzemesi, demir, çimento ve her uzvu 
mahsulatı :ırziye alım ve satunı · ve ticareti ve ltnalatı ve ih
racat ve her nevi komisyonculuk ve bunlara. mütef erri muamelatı ti
cariye ile iştigaldir. Şirket işbu maksadını temin edecek' her ttırHi sınat, 
mali, ticari muameleleri yapar ve ihtiyacı için gayri menkul tef erruğ e

debilir. 

olup; 

Şirketin seJ;m~yes i .. ., . . : 
:\fadde 4. - Şirketin sermayesi (30,000) otuz bin Til~k lirası 

ı 

10.000 on bin liralık hjs~ Hasan Keresteci 
20,000 Yirmi bin liralık hisse Hilmi Keresteci 

tarafından ahz ve taahhüt edilmiştir. . ' 
Her şerik tediyesini taahhüt ettiği mebliğın yarısı!lı berveçhi peşin te-

diye eylemi~tir. Hh~~edaran adedi beşi tecavüz tfuedii i müddetçe ıüreki
nın itti.faklariyle vefat vesaire gibi suretlerle higsedaran adedi beşi teca
vUz eylediği takdirde sermayenin üç ruhunu temsil eden şilre1Canın . mu
rnfakatiyle sermayenin tezy!di caizdir. Bu takdirde şüreka Vt!Ya halefleri 
hisseleri nisbetinde yeni hisselere malik ohır . ve bedellerinin tesviyesini 

taahhüt ederler. . ı 
Kza ayni suretle \'e ticaret kanununun 506 ıncı maddesindeki 

miktardan aşağı düşmemek ~artiyle şirket sermayes1hin tenkisine ka.rnr 
verilebilir. Sirket sermayesinin tenkisi hakkındRki kararlar ticare~ ka-
nununun 896 ıncı maddes"ne göre tekemrnill ettirilir. , 

Şüreka eşhn<ıı saliseye karşı dahi, ancak sahibili oluu15Jarı hi~..: • 
Belere tekabül eden mebaliğ nisbetinde mesuldürler. . . ( 

Gerek tezyid ve gerek tenkisi sermaye dolayı:-:iyle vak.i olacak 
mukarrerat ve tndiliitın tekemmül ve muteber olması için bu· mukarrra
tı ittihaz eden heyeti umumiye evrakı ve ve~aiki saire ticaret v-ekiiletine 
tevdi ve lazım gelen izin ve muvafakat istihsal olunacaktır. · 

Madde 5. - Şürekanın hisselerini mübeyyin . vesaiknariıe mu

harrer olacaktır. Şüreka hisselerini sermaye! şirketin laakal üç ·rubunu 
temsil eden şürekanın muvafakatiyle diğer şeriklerine veya ahara devir 
ve furhut edebilir. İşbu devir ve furhut keyfiyeti hisselerini mübeyyin 
vesaikin zahrına keyfiyet devir ve furhutun derci defteri mahsusuna ka
yıd ve li.akal rubu sermayeyi temsli eden ştırekanın muvafakatleri hasıl 
oldui'unu mübeyyin şirket müdürler inin şerh ve imzalariyle tekemmül 
~der. 

Bu minval üzere hisselere tesahilp edenler veya halefiyet' tari
kiyle ellerinde şirket hissesi bulunanlar aynen ve bili kaydil şart 've iibU 
mukavelename nhkftmını JCabul etmiş a.ddolunurlar. · · · 

Madde 6. - Hisselerin şirkete tevdi olunmamış kı~mı gerek 

birinci h
0

L~sedarlardan ve gerek mezkur hi!"RPleri devren tekabbül eden
lerden vesair suretle Ve halefiyet tarikiyle sahip olanlardan talep oluna
bilir. Ancak hissmıini devretmiş olan hisseda'r tarihi öevirden itibaren iki 
sene :;onra ou mcsuliyetten kurtulur. ~Sermayesini şirkelçe tayin oiunan 
müCklet zarfında tediye etmiyen şerike yeniden bir müddet tayin edilerek 
gine ~iya; vuku bulmadığı takdirde ş.irketten alikaııının katedileceği
ne ~aır teblıgatta bulunulabilir. Bu vade laakal .bir ay olacll.ktır. t~tsu va
denm hitamında taahhüdünu ifa etmiyen ~erik in hissesi ve 0 zamana :ka
dar vuku bulmuş olan tediyatı şirket menfaatine kar ka:vıd olunabilir. 

Bu husus d:ğer şerike tahriren tebliğ olunmak lazımdır. Her 
ne .suretle· olur~a olsun şilrekidun birisinin vazetmiş olduğu sermayenin 
istih:Jaline imkan hasıl olmadığı ve zarureti kanuniye ve ticarive buİun-
dui'u takdirde mütebaki sermayeyi ~riklerin 11isbet dairesinde. tedh·~ ~ 
derek hisselere sahip olmaları llizımdır. ~ . . · , 

Mndde 7. - .Mukarreratta her. şeriki.n adedi hissegine göre rc\·i 
,·ardır. Ancak bir hissedar umum hisseler miktarının ~ülüsünden fa:.la 
reye malik olamaz. İtayı reye vekalet için mezuniyeti tahririye • lazım
dır .• . 

lfadde 8. - Hi3Seler şirket naıarında tecezzi kabul etqıez. Şir-

lret her ~ene için bir sahip tanır. Ancak ir~ gibi bir suretle bir hiscıe mü
teaddit aliikadarlan arasında gayri kabili taksim kaldığı surette bunlar 
haklarını müştereken istimal ederler. Müşterek alakadarların m·uine~sil 
vey vekilleri olmadığı takdirde şirketin muamelatı velevki buıılardan 

yalnız birisine karşı bile olsa cümlesi hakkında muteberdir . · ' ~ 

Şirketin temsi'i ve umura idaresi: 
:\Iadde 9. - Şirketin umur ve muMmelatını şüreka adedi beşi 

tecavüz etmediği takdirde şüreklnın ittifak!yle ve tecavüz eylediği tak
dirde sermayei cıirketin lAakal ilç ruhunu temsil eden şürekanın muvara: 
katiyle tayin edilecek b!r veya milteaddid müdiran tarafından da idare 
edilir. 

ş:rketin dnvamı mnddetince iki şerik münferiden şirk.eti idare 
ve tem il edeceklerdir. B!naenaleyh mumaileyhima umur ve muamelat1 
şirketi tedvir, sirkct namına her nevi evrakı resmiye ve gayri recımiye ve 
~enedat ve mukave!at ve anhhOda a mfinferideıı vaz'ı i.mza ve ahıu kabz 
ve sulhu Lqra ve her derece muhakiınd~ _şJrl!.e~i biz?.at ı,~ bilva~ıtıt_ols.u-

~irketin hukuk ve vcuil'i şirk~tin uuvılnisl~ " z'ı imzlıledt!n 
mildinuurı taahhiıdatiyle taayytt:o t!der. TaahhtldU vakiin şirkt=t nam ye 

hesabına yapıldığının tastih edilip edilmemesi mü~avidir. 
Müdürlerin i:iıımleri ve salahiyetleri gazetelere ilan edilir. 
Mgdürlerin keyfiyeti tayininin veya bunlardan birinin salahi

y~i hitama erdiğinde :;ıicili ticarete kaydı lazımdır. Müciürlerrlen her biri 
merkezi şirketten gaybubeti takdirinde kendi mesuliyeti tahtında ol
mak üzere diğer bir kimseyi vekil tavin edebilir. 

Madde 10. - Şirket müdürleri, şürekadan oldukları müddetçe 

reye iştirak etmemek üzere dokuzuncu maddede muayyen · ittifak veya 
ekseriyetle indel'icap tebdil olunabilirler. Şirket müdürlerinin veya bun
lardan biri~inhı azl ve tebdili, i8tif alan, vefathm gibi ahvalde şüreka 

derhal içtima ederek ittihazı mukarrerat ederler. 
Madde 11. - Şirket müdürleri vazifelerinin devamı milddetin-

CP. işbu şirketin mevzuuna gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiylE 
taallOk eden umur ve hu~usatla ayrıca şahsen iştigal edemezler. 

Madde 12. - l\lildirandan olmıyan şüreka diledikleri zamanda 

bizzat vey;bİl;;;kftk evrak ve ciefatiri şirketi tetkik ile umur •e muame
lltı şirkete kesbi ıttıla edebilirler. 

Ancr.k bunların umuru şirkete müdahale etmeleri sureti knti
yede memnudur. 

:Madde 13. - Hissedaran reylerini tahriren verirler. 

İttlh--;;-hrar için heyeti umumiyenin içtimaı mutlaka liizım
dır. :\ftı karrera t ~lirPkamn ictimaı ile hasıl olan hevette ittihaz edileceği 
gibi muhabere ile de istihc:al olunabilir. Bu son sekilde şirket müdürleri 
me\•zuubahs hususu veya mütesavver kararı taahhütlü mektupla şüreka
dan her birisine tebliğ ve onlar rey!Prini tahriren iblağ ederler. ŞUrekA-

, dan merke~i sirkette bulıınanlxr tarihi tebliğden itibaren (8) taşrada 
bulunanlar 15 ve memaliki ecnebiyed1> bulunanlar 20 ailn zarfında ce
vap vermedikleri takdirdi! mevzuubahs teklifi kabnl etmiş addolunurlar. 
Ancak her ne suretle olursa olsun şürekanın adedi yirmiyi tecavüz ettiği 
takdirde hi:>.iedaran heyeti umumiyesi içtimaı anonim şirketlerde cart o
lan merasim ve kuyudu kanuniyeye tabidir. 

Bu takdirde heyeti umumiyenin içtimaı nihayet on beş gün akdem tah
riren ticaret vekaletine ihbttr olunacak ve bunu mutazammın olan istida
nameye içtima edecek heyeti umumiyeye arzedilmek üzere ihbar edilmiş 
olan meclisi idare ve murakıp raporları senelik blllnçonun birer sureti 
musaddakları rapted~lecek ve yerek adi ve gerek fevkalade heyeti umu
miyetlerde ticaret vekaleti tarafından tayin edilen bir memur, komi8€r sı

fatiyle hazır bulunacaktır. Şürekanın adedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin 
meclisi idare ve murakıp raporlariyle senelik bilançodan ve heyeti umu
miye zabıtnamelerinde ve heyeti mezkurede hazır bulunan hissdarların 
eşamisini gö:>terir listenin musaddak ikişer nüshası heyeti umumiyenin 
son içtima gününüden itibaren nihayet bir ay zarfında ticar et vekaletine 
gönderilecektir. 

Madde 14. - }1ukarreratı tescil ve kayda mahsus olmak üzere 

bir mukarrerat defteri tutulur. Bu deftere kararlar tarih sırnsiyle der ç 
ve ziri şüreka tarafından imza olunur. Hazır bulunmıyan ve fakat tahri
ren rey veren şürekanın tahriri cevaplarının ve balôdaki müddetler zar
fında cevap •vermediklerinden dolayı kararı vakii kabul etmiş addolunan 
şürekaya müdiran tarafından gönderilen mektupların tnrihleri kayıd o
lunur. 

~ :\!adde 15. - İşbu mukavelenamede ve ticaret kanununda· ak-. -
sine :mrahat olmadığı takdirde Jaakal nısıf ::;ermayeyi temsil eden şüre-
klinın müzakere edilen hususun lehine karar vermiş olması Hlzımdır. Ak
si takdirde m karrerat k~nlemyekundur. 

)fadde 16. - :\lukarrcratın mi.ldiranı ~irket tarafından müçte
mian ve milnf erid;; musaddak asıl veya hulasaları şürekaya v~ya üçün
cü şahıslara verilebHiı'. Bu a:>ıl veya ·huJagalar şirket hakkında her nevi 
muamelatta muteberdir. 

Madde 17. - Şirketin müdürleri veya olanlardan yalnız birisi 

!Uzum gördükleri takdirde hissedaranı davetle ittihazını şirket menafii 
.için muvafık gördükleri hususu müzakere ve bir karara raptettirebilir
ler. 

· ~!adde 18. - Şirket sermayesinin nısfının ziyaı halinde müdür" 

veya müdürler hissedaran heyetini- da\'ete mecburdurlar. Hbsedaran şir
ketin · devarnıntı veya fesih \'eya tasfiyesine karar verebilirler. 

S enei he~ab;,lJe ve defatir 
:)!adde 19. - Şirketin senei maliyesi kanunusani iptidasından 

bed ile kinunuevvelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat ilk senei maliye 
mµstesna olarak şirketin sureti kat'iyede teşekkülü tarihiyle 1940 senesi 
k~nunuevvelinin ·onuncu günü beynindeki mUdcleti şamil olacaktır. 

:Madde 20. - Şirketin muam!:!latı hesabiyesi için mevcudat ve 
müvazene defteri ... :; yevmiye defteri ve kopya defteri namiyle üç defter 
tutulacak ve muamelatı ticarivcye dair resıı ve cevaben ahz ettiği mek
tuplar ve t~lgrafnamelerle tediyatı mutazammın enak muntazaman mu
hafaza edilee€ktir. J)efatiri mczklıre u~ulcn katibiadile ta~uik ettirile-

cektir. 
).fadde 21. - Şirketin safi temettüü, vuku bulan her nevi ma-

sari!in tenzilinden sonra kalan miktardan ibarettir. Bundan her s~ne ev
vela 3 10 ihtiyat ayrıldıktan . onra mi.itebakisi bila isfüna hisselerin 
dlmlesine tes,·iye edilmiş sermaye üzerinden birinci hissesi temettü ola-

rak tesviye edilir. 
Mütebaki kalanın te\·kif \'(;' his:-edarana tevzii, tenmivesi ve bir 

1 • • 
k1~mının memurin ve mi.istahdemine ikramiye olarak tahsisi gibi husu-
rnt, serma)'enin tankal üç ruhunu tem:-il eden şürekanın muvafakatiyle 
hulledilir. Şu kadar ki. ma arifi fevkalfüle \'c gayri mP.lh~zaya karşılık 
tu!ulacak olaıı ihtiyat akçc-ıinin, miktarı ~irket sermayesinin nısfına mü
savi mikhı.r baliğ oldukta ihtiyat akçe~i ifraz olunmıyacaklır. 

lhtiy~t alrçes; sermayenin nı::ıfına baliğ oicluktan sonra, ondan 
~arfiyut icra~i ile mik"tarı nisbeti mezkıireden aşağı dü~eI·~e tekrar te
mettı:ıuttan tevkifat icrasına nılibaşerct olunacaktır. Zarar ve ziyau dahi 

şürekanın vaz'ını taahhüt ettikleri sermayeyi tecavüı etmemek 'üzere his-
selere ~öre taksim ediiir. · 

Madde 22. - Hissedarandan hiç biri veya halefle r i her ne se-

bep v_e suretle olursa olsun hisı;elerinden veya menafiinden dolayı şirket 
!aleyhine dava, emvali şirketi hacz edemezler. Hi:sseclaraıı şüre.ka heyf!ti
nin mukarreratını kabule mecburdurlar. 

Madde 23. - Şirketin müddeti te..~kküli.i ticaret vekaletim~e -w sureti katiyede tasdik edildiği tarihten itibaren (on) senedir. :\Iüddct!n 
hitamında veya daha ev·velden f esh ve infisnhında ~irketin tasfiyesine 
müdürler memurdur. Runlar emri ta~fiyede salahiyeti tumrnPyi haiz ola
rak müştereken hareket ve emval ve e~yayı şirketi tica?"et kanununun 
t asfiye)re dair ahkamı daire:ıinde nakde tahvil ve m.atlıibatı tahsil ve dü
yun ve taahhüdatı şirketi tediye edı•r1C'l'. 

Tasfiye memuru olan mfüliirler. diğer ~urekanın muvafakativ
le şirket mevcudunun heyeti. umumiye.-ini haşka ~alı:ıi mad.li \'C~"ı man~
viye devredebilirler. 

Umur ve muamelatını :;.irketin ta~fiye:ıinden bakırc kalan mik-
tar hisseleri nisbetinde şürekaya tevzi olunur. · 

""; ·." ~ ~I~dde 24. - Şürekfıdan birinin v~fotı H~ a ifl:isı vuı..uund::ı sir 
,. "" ·~ \ PP«F" ... • " ,.. • .. • ~ ' ... •ı; - I"); :A 

............. . . ., 

20 MART 1 !40 ÇAlt.J.AM~ ----
Mt ırıtiı:ı.f~ı~ı o1ma.z D~ W'3~eJaı:Lhı t.,,:.ynmd"'= ı-şt:> m~veleı;ı.a~Oıi 
muır.rr~· mt.iddet ıinı \"e a)-nı Şt-ı:-ait d.au~sinde oihakk.iiı ıie>am eder . 

.ı lw:ide 25. - Şırket umurur a ınt::teft-rri htr mesailde işlıu IJ'l\.I• 

ka\ele abk.firuı v~ al~kam:ye kafiye münderiç olmadığı takdirde ticaret k .. 
nununun sarahat ve d 'aletiyle amel olunur. 

Madde 2ô - Aksine ·arahut olnııyan lıususatfa işbu . mukave-

lenamen;ıı tadili-;-adeui ..,nreha be~i tcra,·üz eylemediği takdirde tekmil şe
rik1erin ittifnkiyle ve tec:n·iız ettiği takdirde sermayenin sülüsanını teın• 
sil eden şürekanın muvnfakatıvlc kru olunabilir. 

ı.Ia<ltle 27. - AJedi şüreka ,·inniyi tcca •üz ettiği takdirde :ın<>-
nim şirketJe;'h. kk;;;daki ahkama tevfikan bir veya müteaddit murakıP 
tayin edilecektir. 

:\ladde 28. - İşbu şirket, ticaret vekaletinin tasdikinden son• 

ra;.sureti kat'i~·edetcşekkül etmiş addolunacaktır. İşbu mukavelensıned• 
icra edilecek her nevi tadilatın tekemmülü ticaret vekaltinin tasdik tne-Vll" 
bestedir. 

~1~ddc 29. - Şirketin devamı veya tasfiyesi şükrekanın rek· 
diğerle ve gerek ~üdürlerle muamelatı şirketten mütevellit ihtil&fatıD 
halli merkezi şirket ticari!t mahkemesine aittir. • 

Alakadaran ihtilafatı vakianın taraflarından tavin edilecek tı• 
cari hakemler marifetiyle hallini Ye hakem marifetiyle ihtilAf munsellP 
olmadıkça muhakemeye müracaat etmemeyi kabul etmişlerdir. 

Hakemler arasında tesavii ara vukuunda ticaret odası refsinf1l 
tayin eneceği üçüncü hakemin iltihak ettiği tarafın rt!yi tercih olunur· 
Berveçhi ba ~ sadır olacak hakem karaı ının tebliği tarihin en itibaren 
bir güna itiraz. temyize müracaat edilrnt:ksizin on beş gün zarfında infaJ 
olunması kabul ol nmuştur. 

:Madde 30. - Ticaret kanununun sureti tatbiki hakkındaki 1'"' 

nunun on il'Çü'ncü maddesine te\.-fikan t icaret vekaleti şirket üzerinde 1Il'1· 

rakabe ve lüzum gördükçe hissedaraıı heyeti umumi.relerini dav.et, kanı.ı# 
na •;e işbu esas mukavelename ahkamına mugayir hareket vukuu tııkdi· 
rinde f esl.i şirket h~kkında ikamei dasa hakkını haizdiı·. 

:Madde 31. - Şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında ticaret k"' 

ırnmımın .{5[' 452, 456, 467, 453 inci maddeleri hükümleri datresind• 
muamele ifa olunacaktır. f 

Madde 32 - Şirketin bilumum memur ve milstahdemlet 
Türl.lcrden"'"";;lacak ecntbiler ticaret vekaletinin mt!saadesiyle ist !hdalll 
edilecektir. 

7 ~Ia1·t 1940 
Pul 

H. Keresteci H. Keresteci 
imzası 

Hasan Keresteci ve oğlu Limited şirketinin otuz iki maddede• 
ibaret bu esas mukavelenamesi muvafık görUlmilş olmakla ticaret ıcanu• 
nunun 505 inci maddesine tevfiknn tasdik kılındı. 

13 Mart 1940 Ticaret vekili ~-
Pul imza okunamadı 

Resmi mühür imza okunamadı. 
Damga kanununun 26 ıncı madde:;i delaletiyle 12 inci maddeti# 

ne tevfikan istifası lazım gelen binde iki nisbi resim vekalette saklı esa' 
mukavelenameye (60) altmış liralık pul yapı~tırılmal: sur tiyle tahsil " 
dilmiştir. 

13 )fart 1940 
resmi mühür ve irr.za 

~nel sayı: 12C20. 
Ô7.el Sfı''l: 18/ 154 
lşlıu şirket mukavelesi su retinin dnirem.izce tasdik edilen ı• 

mart-1940. tarih ,.e 12577 nunıa.r:tlı beyannameye ilişik nUshasına uyııs' 
olduğu tnsdik kılır.dı. Bin dokuz yüz kırk yılı mart ayının on dokuıuııed 
Salı günü. 19-3-194 O. 

z. s. 
Hare pulları aslına yapıştırılmıştır. 
60 kuruşluk tayyare pulu. 
30 kuruşluk damga pulu. 

İzmir üçüncü noteri resmi mübrtl 
Ye namına 

imza okunamadı __.../ 

Istanbul mıntaka lima n reisliğin
den: 

Ahırkapı açığında batık M~rivalyano vapuru ankazının ihracı surtd 
ile limanın temizJe+-tirilmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştu~: 
Bu işin tn~min bedeli (17,5?0) lira ve yüzde yedi buçuk muvakkat t~0 
natı 1312 !ıra 50 kuruştur. ıhale 30 ı art 1940 cumartesi günü saat ı ..... 
da i:ıianbulda Galatada mıııtaka liman reisliği binasında nıüte.:ekkil koJ1ll~ 
yonda yapılacaktır. isteklilerin teminat makbuzu ve\·a bank; mektuP1' • 
ile .ve n:ı:ali ve _:icari :·.c.,~iki mutebereleı-.i \'e. bu işle.rd~ ehliyetleri. oldUk~~i! 
ıJaır munukalat vekaletındeıı alacakla ·ı ehlıyt ve~ıkaları ile birlıkte te. Jİ' 
mektuplarıııı mezkur günde eksiltmenin açılma :-;aatındaıı bir saat ~v,e er 
ne kadar koıni~yoııa tevdi etmeleri \ e ~a rtııameyi almak i:;tiyeıılerıll l1 
gün idare şuuesiııc müracaatları ilan olunur. ı;; 20 26 29~ 

lstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletJ1le" 
leri umum müdürlüğünden: tf 

Takriben 68270 kilo tel, çıplak kablo, lama, çubuk vesaire gibi bll1' 

mal:ı:eme mübayaa edilecektir. .,., 
Teklifler 2~ayı5- 940 per~embe günü ~kşamrna kadar levazım dı&l 

mize tevdi edilecektir. 
Muvakkat teminat maktuan 5000 liradır. dl 
Şartnameler idarenin le\ azım müdürlüğünde parasız olarak .te~.., 

edilmektedir. ı~tek.ileriıı şaıtn:ıme almnk üzere levazı mmüdürlil!oB' 
de komicıyon katipliğine müracaat etmeleri. 20 22 921/ .. 
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Sıhhat vekaletinin reımi ruhıatını haiz 

KA S E 

ı'-o· 
rııtlt 

Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrıus t' • 

sı?'llfı· MA TİZMA ıancılarını, .ıztfı 
·rit v 

hatsızlıklarını derhal geçı oı~ 

NEZLE ve SOCUK ALGfllıll..I 
karşı müeaair iliçtıt• 

···"'· f cahınd11 gün~e t-3 k•f" 
HP.r. Fc:z n rle bulunur. 


