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Paris (Radyo) - B. Ruzveltin son beyanatiyle müttefik
l"rin sula şartları arasıada bulunan uygunluğu nazarı dik
kate alan matbuat bütün bu beyanat ve şartlara aykırı 

düşenHitler şartlarının birleştirilmesinin kolay olmıyacağını ya
zıyorlar. 

Paris - (Radyo) ispanya ile Inıiltere arasında geniş 
mikyasta imzalanan ticaret muahedesi Berlinde hoşnutsuz
lukla karşılanmıştır. 

Paris (Radyo) - Romanya hariciye vekili Gıfenkooun 
bitaraflık politikasında devam edileceii ve Romauyadaki 
Alman ekalliyetinin bazı yeni talepleri hakkında vukubu
lan ağır beyanatı ve bilakis Romanın gösterdiği dostane 
siyasete dair söylediği mülayim söıler Bükreşin tehdit ve 
tazyik siyasetine ehemmiyet vermeyeceğini göstermek
tedir. 

Paris (Radya) B. Yeisin seyahatını birgün tehir etme
sinin Mussolini-Hitler millakatı ile alakadar olduğu tahak
kuk etmiştir. 

Paris (Radyo) - Brnner görüş'!lesinden sonra Alıaan 
matbuatının atıp tutmasıoa bakılırs<\ Mu~so liniden, Fon Ri
bentroptan fazla bir şey elde edemediği anlaşılmakdır. 

Bitlerle Mussolini Görüştüler 
Paris - Bre .1 ner geçidinde Düçe ve Führer ar111ındaki 

mülakat iki buçuk saat devam etmiştir. Mülakatta Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop ile ltalya hariciye nazırı 

Kont Ciano da hazır bulunmuşlardır. Brenner geçidi 1270 
metre yükseldikte olduğundan iki diktatör, karlar altında 
bır kış manzarası arzeden bir peyzaj içinde bütün hadise
lerini gözden geçirmişlerdir. Hitler ve Mussolini ara11nda 
bu beşinci mülakattır. 

Birincisi 1934 te Venedikte olmuş, 1937 de Führer ikin
ci defa olarak Romayı ziyaret etmiştir. 1938 de Diiçe Ber· 
linde bu ziyareti iade etmiş ve nihayet 1938 ıonbahannd• 
iki diktatir dördllncll defa olarak Müihte buluşmuş,lardı. 

Roma - ltalya başvekili bay Mussolini Brenner hudu

ARASJNDAKİ 
SUMNER VELS 

Vela Ciano karfr karşıya 

Paris 19 (Radyo) - Roma valisi dün akşam B. Sumner 
Yeisin şerefine bir ziya~et vermiştir. Amerikan hariçiye 
müsteşarı bu akşam ltalyan . payitahtından ayrılacak ve Çar· 
şamba gün6 Cenovada Kont Di Savoya vapuruna binerek 
Amerikaya hareket edecektir. 

Paris - Bugün Amerika hariciye 
lini görüşmüşludir. 

müstüşarı ile Musso-

___ ...... ____ _ 
Vekiller heyeti Gördeste 

Vekilleri Heyeti bugün saat Heyelan 
Istanbul - Gördeste baş 15,30 da Başvekilette Baş· 

Ankara 18 (A.A) - icra 

gösteren heyelan çok büyük-
vekil doktor Refik Sayda- tür.Bu yüzden şehrin başka 
mın riyasetinde toplanmış yere nakledilmesi mukarrer-

ı: ASRİ BiR ~·~ 
AFRODIT 

--oo--

Afrmfttin Def teri 
T ercümc eden : S. S. 
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Bir dtlnya cennetini andıran kır ı 

suna gidip biraz istirahat ettikten •. -~· 
telefonla Dıyemın e9ini bulup ke11di11a .. 
bu müsaadeyi istediğim zaman b •a f9 
cevabı vermişti: 

- Akşam gazetelerinde buırlln yaptıfl· 
nız marifetleri becerdig" iniz işleri trlh4ll•, 

' ' "' bundan sonra evine dönmeğe clir et e•or· 
s~n o dakikada senin ayaklarını klffrı•. 
Dayım bu tehditten sonra bana dalııa t.ir 
hayli küfürler basarak telefonu ka,.4lı. 
Ben bu sert muameleden dolayı son jeH· 
ce müteessir ve mahzun Drinkmanıa yaeı· 
na dönmüş ve dayımın tehdit ve küfllrla
rini ona tamamen anlatmıştım. 

Bizim şef bu haber üzerine sevincini flz• 
lem eğe çalışarak bana şu teselli ıöıı:leri ••1· 
ledi : 

- Tabii bu işin bu neticeye varmallH 
ben de memnun olmadım. Fakat ıiır teai• 
ederim ki mukadderatınızı benim •"
terk ve tevdi ettiğiaiz için hiç bir zama• 
pişman olmıyacaksınız. Mademki daysaısıa 
evi size sıcak bir kabül de göstermiyor 
bu gece yarısıadaa sonra ya.tacağlDW lı 
di küçük ve konforla apartmanınıM .,_. 
leştiğinis zaman kafanızı eyice dialıa'1r
miş olursunuz. 

(De• amı Yll') 

ve saat 18,15 e kadar mü- ~ir. Hükumet. bu hususta [Allahın 2azabı mı,·Ta-l 
MÜTTEFI_K._L_E_RııııuN-E--U-RETLE _za_k_er_ed_e_b_u_ıu_noı_u_,t_u_r. ___ ı_az_ım_g_eı_en_tertıbatı almıştır. (biatin bir cilvesi mi ?f 

ı ltalya Müttefikler Aleyhine r ----00---- ı 

dund :ı n döndüler. 

YARDIM EDECEICLER [ Yazan: Sırrı Senit J 
Harbe Girmiyecek 

Paris (Radyo) - Avam Kamarasında Keri başvekilden 
şunu sormuştur: "Türkiyenin tamamiyetine karşı bir t ehdit 
karşısında harbe girdiği veya komşu bir devlete yardım 
maksadiyle harbe mecbur kaldığı takdirde derhal Türkiye· 
ye yardım için lngiltere ve Fransa arasında geniş ve şu
mullü bir plan hazırlanmış mıdır?,, 

15u suale B. Boutler şu cevabı vermiştir: 

"Fransa ve lngiltcre, Türkiye ile taahhüt ettiği karşılıklı 
yardım paktının birinci madddesi mucibi .. ce, Türkiye ken
disine karşı •yapılacak bir taarruz neticesi olarak bir Av· 
rupa devletine karşı: harbe sürüklendiği takdirde Türkiyeye 
iktidarları ·.dahiliade olan her yardımı yapmağı taahhüt 
etmişlerdir. 

Londra-Alakadar mehafile gö
re; ltalyaKralı Viktor Emanucl, 
ltahtında kaldığı müddetcc 
~lngiltere ve Fransa ile daima 

dost geçinmek istediğini söy
lediğinden, ltalya ricali müt
tefikler aleyhine hiç bir za
maft hareket yapamarzlar. -----·---------Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir ----Çok yerinde 
bir istek 

- 42 -
Bütün yurdu derin bir mateme .,. ••~ 

tulmaz teessür ve elemlere boğaa Yı ltlAa 
cihanı çok yakından alikadar ederek ,.,. 
dımlara sevkeden zelzele feliketi lııakkn'ıia 
duyduğumuz ıztırabı ve sonra bu •••• 
hakkında bazı muharrir Ye ıairlar_..ı• 
yazılarını, mimar, mühendis ve ker terli. 
fikir ve ilim adamlarımızın bu kerk•aç 
facia hakkında yazdıklarını, ,kuafarau ••
retinde söyledıklerini bu esere nakletaait 
muvafık bulduk. 

'Ss_ 
/ · -...___ Alman imparatoru Ru• Çarını Nasıl Aldattı? 

----~~~~~_:_~~~~~ 

ltalyaya 
Sevkedllecek Zahireler Aldığımız üç imzalı bir 

mektupta: 

Şiadi bu tefrikamızın ilk ıayfalan ... 
söylediğimiz gibi gazeteci Sedadıa sa~ 
nin japonyada yaptığı tahribatı ve Ja,.a 
halkı üzerinde icra ettiği tesir, bıy•ta• 
ve kargaşalıklar hakkındı arkadqlarıaa 
kendi evinde anlattığı bazı hidiııelıtt tle 
bir hülisa olarak borayı naklediyerwı: il 

., 
•' 
it'

1 

ıı~ 

ıııı 
ııet 

B• esnada Almanlar Ne 
Yapıyorl r? 

d A.lıııao · 
Oıt ya •aıparatoru ikinci Giyam Rusyadaki sadık 

.\1111,
11 

N'ikolayeviçin gönderdiği haberi alınca hemen 
Ç.a.1 tıd bahriyesine kumanda eden amiral Helzendrofu 

.. t 1 : 

-A· 
ller ak mıral, dedi, lngiliz harbiye nazırı Lord Kiç-
YoUa Şama sıbaha Rusyaya gitmek üzeredir. Kara 
d rının k 1 1 

cı:ı 1 apa ı o ması hesabile bu seyahatın deniz-
o •cağı pek t b"d' S · ·· · A . a ıı ır. enı goreyım. 
llııral · 

tered ımparatorun yanından çıkınca ilk önce ingil-
lcııfer~n. Rusyaya gidilecek deniz yollarının lazım ge-

ıaı m t 1 sat . . ayn ar ası haline koydu. Sonra da bu mak-
" •çın Yed" t · · · llçllnü O ı ane tahtelbahır tahsıs ettı. Bunların 
telif I rkney adaları tarafına dördünü de diğer muh-

ıu ara . A. • memur ettı. 
• Ynı zam d b lıfref' b" an a ütiin Alman telsiz istasyonlarına 
I ı ır tamim bildirdi. 
hfiliıle . b - 1 d . . ''tıc rın u gun er e uçuracakları şıfrelerı nok-

tiıı.i ı~ olarak avlamalarını ve hemen hal edemedikle
ııı,11d erhal merkeze vermelerini emretti. Ayni za · 
tliıı.> • Noymiriste istasyonuna hususi bir mutahassıs 

•trdi. 

ltalyaya sevkedilmek üzere 
ihracat maddeleri ve zahire 
yükliyen iki Yunan vapuru 
dün hareket edememiştir. 

Buna sebep, bu malları 
yükleten tüccarlara lngiliz 
general konsoloslu(u tara
fından kontrol vesikası veril
memesidir. ITALYA KRALI EMANUEL 

Hizmetçi 
~ 

' 1 • mes e esı ••• 
Bayan - (Yeni gelen hizmetçi kızına) dikkat et kızım, 

bay biraz aksidir, onu idare etmeğe bak. 
Hizmetçi kız - Bayları idare etmek çok kolay, aııl 

bayanları memnun etmek ır6ç. 

" Karşıkayada şimendifer 
yolu üzerinde eski adı Omi
ron bahçesi ve şimdiki adı 
Belediye çocuk yuvası olan 
mahallin, eskiden olduğu 
gi!>i, halka açılarak orada 
bir gazino vücuda getirilse 
ve kimsesiz yavruların bu
lunduğu bina ve bahçenin 
etrafı tel örğü ile çevrilse 
burası hem belediyeye bir 
vardidat menbaı olur, hem 
de halkımız için panr gün· 
leri bir mesire halini alır. 
Fikrimce bıı bir fırsattır. 
Hem bu suretle fakir yav
rular her vakit göz önünde 
tutularak merhametli zevatın 
yardım şefkatini çekmiş olur· 
lar. Bunu gazetenizde tşvik
kar birkaç cümle ile neşrini 
saygılıuımızla rica ediyoruz.,, 

Halkın Sesi: Çok doğru 
ve çok isabetli olur. Beledi
yemizin dikkat nazarına 
arzedez. Zira: 
Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir -----------·----

"Arkadaşlar, :ı:elzelenıa bilhassa •llltıt 
ilimlerin yıpılmadıiı yerlerde yaptıtı aiti· 
hit tesirleri burada tekrar etmeğe lb•• 
görmiyorum. Bizde de vaktiyle yani ıelta
letin hükiim sürdüğü zamanlarda yer ..,_ 
sıntılarının, dünyayı kaldıran bir ölc6J6a 
kulağına veya gözlerine konan bir l.İaefıa 
muzipliğinden ileri geldii'ine inanan cahil 
adamların sölyedikleri gül6nç masalları hep 
hatırlsmaktayız. 

İste Japonya da zelıı:ele bu volkanik ara
zıyı pa uk atar gibi şuraya buraya fırlat· 
tığı, altını üstüne, üstünü altını k rııbr
dığı ilk zamanlarda münevver ve ilbn 
adamları pek az, cahil ve her maıala İll•
nan halk da hemen ckeeriyeti teıkil edi
yordu. 

Orada batıl itikadlan ortaya atarak 
halkı avucunda tutmak istiyen cahil ıarla
tanlar zelzeleyi, yeni fikirleri Japeayaya 
sokmak istiyen bazı gençlere ka ı 411Mqa 
bir gadabı gibi göstermek yoluna (tutma~ 
!ardı. 

-DıYamı .,.,_ 

• 
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556 - Bjr iç sıkıntısını gidermek için 

kendisini rakıya verenler bilsinler ki bir 
geçid. üzüntüden kurtulayım derken, daimi 
bir derde düşerle r. 

557 - Pek küçüktür sevdiğin bir daha 
makul ol.. 

558 - Rahatına göz diken rahat yüzü 
görmesin. 

559 ·- Her gören aşık olur, bilmem ki 
sende ne vardır. 

560 - Otomobil sevdasından vazgeç ar · 
tık dinle söz, 

Masraf seni yemese de yeyecektir kıs

kanç göz. 
561 - Bahar gelince ağaçlar yeşil roba 

bürünür. 
Yaz gelince kadınlar elbiseyi çok girür. 
562 - Kadınhrın ipek çorap masrafla

rından el'amanl 
563 - "Sen d e bil oıı essin ki neylersin 

gönül,, 
564 - Sebat et sen bu i şte , bunun so

nu selamet. 
565 - Ne kırarsın kalbimi, gönlüm o

yuncak mıdır? 

--------Her gün bir bilmece : 

laboratuvarı tahlil edebilir 
mi? 

Dahi heykeltrat Mikel Anj'
ın dediji gibi, çok mükem
mel ve çok ytikaek klasik 
güzelliklerin yalnız bütünlü
iü ve heyeti mecmuası me•· 
zuubahistir. O bütünlükte 
birbirine girmiş ve birbirinin 
içinde halledilmiş hususiyet
ler Ye güzelliklere ayrı bak
malı: kabil deiildir. 

Muhtelif yükseklikleri ay
rı ayrı göze çarpacak kadar 
ahenkleşmiş büyük klasikler 
önündeki hayranlık ifademiz 
bir mefhum halindedir. 

Neden ve niçini hatırlaa

mıyacak dereceye gelmiş 

eserleri muhtelif ihtiyaçları
mızda ve muhtelif zamanla
rımızda neden ve niçini ara
madan anarız. 

Biz Türkler, neden ve ni
çini ı.ratmıyau yüksek kla
sikler gibi, Mareşal Fevzi 
Çakmak'ı nerede aradıyıak 

orada bulduk. 
Vardar ordusunun yaralı 

neferi sedyesi içinde onun 
baba ş efkatile yaraMna ba-
kan gözlerini görüne! 
acısının dindiğini duydu. 
Çanakkale müdafileri onun 
iman veren vakarı önünde 
parlak ıı-ünlerin releceiine 

Roma - Tolı:yodan telefonlaaıyor; Jnpenyanın yeni po
litikası Sovyet Ruıya, Almanya Ye ltalya arasınıla bir an-
laş•a :ıe•ıniadedir. Böyle bir blok yapmak için bn deYlet
lcrin rizuı alınmııtır. Japeııya ile Amerika arası buııinler
d . bi ra:ı: rerıı-indir, Japonya da ba yüzden böyle bir blolı: 
... ap•aja lllsllm ıllrmekted ir. Ayni :ı:amanda Japonya bu 
ıuretle Ra.1ya . .. aıtHilc Japon - Çin ltarbına mllesair olmak 
İ'.tf!11ekteılir. 

Han ııı Sesi: Aceba Japonyanın lngiltere ile anlat•ak 
için aarfettiji emeklerden Re•a haberdar deiilmidir? -------- -- ·--·-

TÜRKIYEDE HAVA MÜDA-
FAASI TEDBiRLERi 

Sefya - Romadan telefonlandıiına göre Ttirkiyede bli
yllk haYa •ftdafaası tedbirleri ittihaz olunmaktadır. lu 
tedbirlerin en ehemmiyetlisi dafi sistemidir. Bilhassa An
kara, lıtanbul Ye diler büylilı: tehirler etrafında tedafii tec
ltizata önem verilmektedir. Türkiyenia müdafaasile ali.ka
dar olan yalnııı: Tlrk başkanları değil ayni za•anda müt
tefiklerde ciddi bir surette meşrul olmaktadırlar. 

-------------- -
'Daha 200 ev su altında kaldı 

Sofya - Tuna nehrinin buzları erimeğe başladıkların
dan buz parç•ları Lom ile Somovit a rasında bir blok teş
kil etmişlerdir. Bu yüzden taşan sular 20fl binayı tahrip 
etmişlerdir. Seylap devamediyor. 

-----11111 .. -----

~ Hükumet Salaheddin 
A. Korkut 

' 

i Su Şirketini 
1 
' Satın Alıyor 
1 N .. fia vekaleti su şirketi -
~nin müzakereye selahiyetli 

bir murahbasını Ankara da-
Benim başım başa düşen bir ak 
Sonıım ıiyah bunu bulmağa baki 

- Bu Nedir 
Ce•abı yarınki nfıahamı•ıla 

inandılar. vet etmiştir. 
Sakaryaııın ea karanlık an- l Malum elduğu üzere hi 

larında onun hiç bozulmıyan ı kümetimiz Halkapınar suları 
temkinli emniyeti karşısında , tesisatlarını satın almak ka-

lstanbul Emniyet müdür 
muavinliğine terfianu tayin 
edilen Emniyet müdürümüz 
Salaheddin Aslan Korkut 
düa vazifey i muavin lsmail 
Küntaya devretmiştir. 

Çok çocuklu ailelere 
ikramiyeler verilen 

timitıer sarsılmadı. 1 rarındadır. 

Birkaç güne kadar lstan
bula hareket edecek olan "B. 
Salaheddine yeni Yaıifesinde 
muvaffakıyetle r 4ileriz. 

--o--
Ve nihayet Afyonıla, Türk / 

mukadderatının oynaılığı o 1 Macar 
mukaddes muharebede onu 

Atatürk!~, ts~et ln~nü ile 
1 8aşve1'ili 

ltalya 
Arnavutlukta tahtlıılat 

yapıyor S bhat ve içtimai M11avenet~ Vekaleti 
her sene olduğu ııibi bu sene de bütçesine 
çok çocuklu ailelere yardım için bir mik
d r tahsisat koymuştur. Yekilet in yapm ı ş 
olduiu hesaba göre çok çocuklu ailelerde~ 
Vekalete müracaat eden ve ikramiyeye 
iıtibkak ·keabet miş olanlara - verilecek 
para mikdarı 1.100.000 l iradır. Vekalet 
bütçe imkanları ve tahsisat nisbetinde çok 
çıı cuklu a ilelere yardımına ılevam ede
cektir. 

. . . . ...................... _te .......... .. 
ı HAZIRLAN ınızı .• ı 
ı Sesli sinem nın icadından b•rüne kaılu ı 
:yapılmış en muazzam ve muhteşem ıaüzik,ı 
: aşk, ses ve gençlik, flizellik harikası ı 

:AŞKIN ESi ŞAHESERLERINı 
ı ŞAHESERiNDE: 

beraber uç gun, uç gece 
gözlerini kırpmaılan Türk 
istikli linin bftyülı: zaferini 
hazırlarken gö r dilı:. 

Vatanın bet köşesinin ve 
her savaşını• kahırlarnıı, se
vinçlerini baj'rında dinleaıli 

re rek çalışmış olan Mareşal 
F.,vzi Çak•ak dahi heykel
traş M ı kel' Aaj,ın tarif et
tiği yüksek klasikler :ıibi 
yükseklikle rini biri biri için
d e halletmiş bütünlliiü ile 
insana hayranlık veren bii
yük lıir askerimizdir. 

E. Ş. Atab.y 
(Yedigün) : Dünya sinemacıl · ğı nı a en tatlı sesli bülbül iıiı 

ı JEA NET 1 E M c DONALD ve Amerika : 

: soı:at aleminin en büyü k ve kudretl i : V 
8 

U • Mecli~i 
• yıldızı LEVV A YR~S ı 
ı Bngün matinelerden itibaren : Vilayet umuru i meclisi, 
ı dlin öğleden seara vilayet 
1 ha ra SİDeıaasınd ! salonunda Vah B. Etem Ay
: Bugüne kad a r görülmemiş bir ihtişam i katun re isliğinde toplanmış, 
ı hariküladeliğiy l e lzmirimizin bütüu müzikı vilayet masraf bütçesinin 
ı gençlik ve gü1ellik aşk ları n ı sonsuz hay- : müzakeresine başla nmıştır. 
ı. ranlıklar içinde bırakacak lardır ı Bu toplantıda Nafia, Maarif 
• • .. ••••••- -••- ••••••••--••........ ve Sı hhat bütçeleri müza
................ ................ ••••-•• kere edilmiş ve üçüncü c I · 
i Ti l't fift••• T e 1 e f 0 n ı seyi gen e vali açmış, mecli-• .. et 36-4, ı 
ı Sinema cılığın bu güne kadar yaratt ı ğı cnı sin kanuni müddeti do1duğu-
ııüzel, en mükem. el ve en büyük şaheseriı nu, fakat işleri bitmemiş ol 
ı O duğundan iki gün te ., did 
ı NA KAL Blçı?ı:~YR~=~:rp~~i edilmesi lazım geld i ğini söy-
: erre Ren oı r Fransızca sözlü ı l emiş, meclisçe t u teklif ka-
ı Bir haftadan beri gösterilen ve bir sene ı l: ul edilerek çarşamb& günü 
ı hasılat rekorunu kıran dilber ve sihirkir ı toplanılmak üzere cdse tatil 
ı yı ldız lmperio Argentinanın en son eserr; olunmuştur. 
ı AYŞE TÜl'tLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE: ---
: ve _ısPAN_YO~CA ~~l'tKILtı Ele- trik ıirketi 
• Talep ve umumı arzu uzerıne programa ı . . . _ _ 
ı ilaveten göst er ilecektir. - Ayrıca : Ek- ı El~~tr~~ şırkef~ı 

1 
uç, dert 

ı !er J urnal en son dünya ve harp haber- ı yüz . ın ıra sar ıy. e santralı 
ı !eri. Oyun saatleri : Ana kalbi 2·5 30 ve ı tevsıa karar vermış ve Nafıa 
ı 9 da Ayşe 3,30 ve 7 de ' ı Vekaleti de bn hususta müs
............................... ••••••••- bet cevap vermi ştir. 

Paris - Macar Başvekili 
Kont Teleki zevceıiyle bir
likte Triyesteye hareket et
miştir. 

Teleki Düçeyi ve Kont 
Cianoyu ziyaret edecektir. 

Vergiler 
lstanbul - Şeker istihlak 

Yergisiyle muamele vergisi
ne za yapılmaması teku
rür eylemiştir. 

Belrrad - Asker yüklü 
altı lta lyan nakliye vapuru 
Avlonyaya relmiştir. Bu kuv
Yet ltalyanın Arnavutluktaki 
lı:ıtalarmı takviye içindir. 

FiN 
topraklarında 
Meıkova 18 ( Radyo ) -

Sovyet kuvvetleriJtarafından 
su l han• işga l edilen•Fin top
raklarında ' örfi idare ilan ·-
edilmiştir. 

İzmir Defı~erdarlığından: 
lbrıı hiınin Karşıyaka şube . i ne Milli Emlak htış bedeli 

borcund .1 0 do . ayı tab ıili emval kanunu hükgmlerine tevfi
ka ıı haciz edilen Kar ııyaka Algybey malıaallesinin ruüşterl 
•a '(ağında ' eslı:i 8 yeni s.ayı ve 800 lira kıymetindeki evi 
Yilayd idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayede
ye çı ka11 ! 1D1 ştır . Talip ol:mların 29 mart 940 cuma günü sa
l t 15 te Vılayet i2a~e heyetine müracaatları ilan olunur. 

1 ı - 19 - 26 (832) 

lzmir Defterdarlığından: 
Buc ıda berber Ali Rizanın köyler s ervisine olan kazanç 

vergisi borcu için mumaileylıin tahtı tasarrufunda bulunan 
Buca'lın yı k ık keıııer mevkiinde 4 dönüın miktarında ve 
61) lira kıymetindeki bağı ile Balpazarı mevkkinde 1 dönüm 
ve 30 lira kıymetin dekı ze y tinliğ i n beşte bir hissesi tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde hacız edilerek vilayet 
ıdare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Talip olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat 15 te vila-
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 12-19 26 (833) 

İzmir Defter-dar lığından : 
Kasap Mehmet Alinin Karşıyaka şubnsine olan kazanç 

vergisi burcundan dolayı mumaileyhin tahtı tasarrufunda 
bulunan alaybey zafer sokağında ve 118 sa yılı ve 288 li
ra kıymetindeki evin borçluya a it olan kı smı beşte bir his
sesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde bacız edi
lerek Vilayet idare heyeti karar ile 2\ gün müddetle ırıüza
yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 29 Mart 940 Cuma günü 
saat 15 te Vilayet idare Dey'eti ne müracaatları ilan olu-
ner. 12-19-26 (834) 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tah.sia Ô•deıTelefon3497 

• 

1-Tarihi ilanından itibaren 939 senesi ihtiyat yokl•' 
rını tuheıaizde yaptırmış 311 dahil 331 dahile kacl•1 

jamlu yabancı erat aşağıda dercedilen glinler zarfıpd 
beye •tiracıatlerı ile 940 ihtiyet yoklamalarını yaptırack\11 
2 - Birlikte getirecekleri vesaik şualar olacaktır : 

A) - Nüfus cüzdanı ye ayrıca altında h:mir adresli bit 
jıda yazılmış örneği. 
8) - Askerlik terhis veıikası. 

C) -Terhis vesikası olmayıpta arıza raporu olanlar rapor 
D) - Muhacir veya mülteci elmasından dolayı ihtiyıd• 
kil etmiş olanların bana dair vesaikini. 

3 - Yabancı olup 939 yoklamalarını şubemiıde yaptı~• 
yanlar ayni veçhile zikredilen vesaikile tayin edilen 
detler zarfınden940 yoklamalarını şubeye müracatla 1tl1 
racaklardır. 1 
4 - Yabancı olup yaşı bu doğumlar dahilinde olup t•~ 
bir niifusta kayt yaptırmamış nüfus mektume olanlarl• 
diye kadar nüfus cizdanı almadığından şubeye miir• 
etmemiş bulunanlarda müracaatları menfaatları icabıdır t 
5 - Şubeye bu maksat için müracaat günleri şunlardır• 

A)-331 Doğumlular 21-22 Mart 940 günleri saat t•1 

B)-330 
C)-329 
D) 321 
E) -327 
F) -326 
J)-3 ı 5 

K)-324 
L)-323 
M)-322 
N) 321 
T)-320 
S)-319 
Ş)-311 
o )-317 
Ö) 316 
lt) -315 
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6 - ihtiyat yoklaması başladığı 
d oğumla yabancı erat yolr.lamaları 
edecektir. 
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7 - Yabanci 311 ve 331 doğumlular dahilinde aake'.1t 
yapıpta vesikaları cüzdanlarına geçirilmemiş olanlar 1 

muayyen bir müddet yoktur. Her hün ' öğleden evvel 111•1 

caat edebilirler. 

8 - ihtiyat yoklaması bilikaydüşart resmi, hususi 
de vair ve müesseselerde çalışan ihtiyat yabancı erlere 

şu muli olduğundan ayni tarihlerde müracaatleri llizıııı1 
G !lmiyenlerle bunları göodermiyen müessese amirleri b' 
kında kanuni muamele yapılacağından işe önem Yeeillll' 
di r. 

9 - Tayin olunan mihiller zarfında şubeye yoklama!•!; 
yaptırmıyaalar hakkındı kanuni muamele yapılacağı, 1 , 

olunur. ~ 

u::ııım:u:uıuııı:ıı:ııumımıuııı~ımıtıfi 

.-1 Alman imparatoru Rus Çarını N.uıl Aldattı? _,/ 

. içner Rusyada 
Yapacaktı? 

Ne 

Kiçner Rusyaya varınca ilk önce Çar Nik0~': 
Papasın telkinatından kurtararak barba devaııı ıf 
ikna edLcek, Almaalarla~izli anlaşanları cezalaod11

; 

rak ve hususi sulhun geri kalmasını ve Rusyada ~· 
lam bir idare tesisini temin edecekti. 

d'I"' Rusyaya Almanya tarafından çok para vade ~ 0 
olması ihtimaline mebni Rusya hazinesine on ıııılr 1 
lngiliz lir..sı hediye edecek Şarkta Alman ve A~~o 
turya karşısına yeni bir ordu dikerek, ayni zaınll~ 
harbe girmekte mütereddit olan Amerikaya itilaf Je 

!etlerinin muzafferiyetinin muhakkak oJduğuııU r 
tererek onun da harbe girmesini temin etmek i 

1
' 
1 

Lord Kiçnerin dostlarından birçoğu lngiliz ııı•; 
şalioi bu seyahatten vaıgeçirmeğe ve Rusyayı lı:~' 
haline bırakması için çok uğraştılar. Hatta bu , · 

den Kiçnerin hareketi birkaç gün gecikti. Bii 'f' 
ancak 936 yılı Haziranın 6 ıncı günii vaki oldıı· 

d dh 'ıyi kat Lord harbın durumunu dostların an a a 
diği için onların fikrine uymadı • 


