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===== MOLOTOF DOi G NUTUK OYLEDi 
~·Ye A ---Ro•anın Kızmağa Hakkı 

Yoktur ••• "'•tt ır - ...... ___ _ 
•ilkler de ltelyaya itimat göatermamekte 

hakaız dallllardlr ... 

Qeçeafcrde P'aşiıt partisinin yıld6nü•ü müoasebctile 
•• ,, ltalyan r•zctelerinin yazdıkları yazılar araımda 

.. lt•le t•alara tesadilf ediliyor : 
~it 11~1Y••ı11 bllylk bir erduıu •ar. Bu orduda 20 biu za
ilı,e 11ıa_•t 2öriyor." Ba arada Popolo tii'ltalia da şunları 

.. edıyer: 
ltalya . llQJ lllilttefıkler tarafında• aldatıl•ııtır. Biz karanlık 

,, ... ·~·~ Yatıyoruz. lizc bu riinleri yaşataa V eraay maa-
•eıulır 

ı 

"TÜRKiYE 
1 iZ 

DAKiK • • • 

OL N TAAHHÜTLE-
A IR VE 0 A Ü -
ETKARIZ Dl OR" 

Sofya (Radyo) - Dü:ı kşam geç vakit ı : zayiatımız , 61ü ve yarala olmak üzere 481 
SoYyet başYekili Molotof Sovyet dahili ve bin kişidir. Finliler ise 60 bin ölü ve yaralı 
harici ıiyaıeti laakkınd şu mühim nutku vermişlertir. ,, 
ıiylemiştir. Molotof söıle ine devamla: "Sovyct Rusya 

Molotofun nezdinde y lnız Almaoyanıo dost ve ko.nşuları Türkiye ve lranla mlioa-
biiyük elçiıi Yardı. sebetlerini daima samimi ola,.ak telakki 

Sovyet baş~ekiJi sözlerine şu izahatla etmektedir. Sız harbin genişlememesi için 
başla•ıştır: bu iki devlet ile olan münasebetlerimizi 

"Almanyanın Avrupad yaptıkları malum bozmadık. Çünkü harbi iıtemiyoruı. Tür-
kiye ile olan ta2bbüdierimiz bakidir ve 

istilalnrdan sonra Fransız ve: l agiliz devlet 
ona hürmdkarız. 

ı Asri Bir f~ 
! 

AFRODIT 1;. 
h'ı. 

"""':""JO- t:~"~' 

Af roditin· ~·· 
Defteri 

Tercüme edea : S. S • 
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ŞÜ ANDA KYDRETLI BiR 
ŞAiR OLMAl}l&l \1A NE 

KADAR MÜTEESSİFİM 
Ben bu güzelliiim bak~ 

kındaki sözlerder• bıkmaia 
başladığımdan:arkadaşımdan 
rica tttim: 

:_ Sana yalvarırım, Ceyn 8, .. 1• •~alaede b11branlı natlerde bize kabul ettirilmiştir. 
'Ja ~Ul~edenia ycnitlea tetkik eaihaemesi yeni bir buhran 
~i .. ? •r•ııtar. Tarihin açtığı bu yeni mesele lııakkında le-

ı:ıe '-• • • 
İt. 1( rar ıstcrız:." 

hQ lyan fBZeteJcrİ fafİZ:mİn yJJdöaÜmÜ münasebetile Jtal
kiıaalll ~Ufünkü Taziyeti hakkında istediklerini yazmağa 
1,_'ttnın bir diyeceği yoktur ve hiç bir kimıenip, Italyan 

ndamlariyle bir çok siyasi temaslar yaptık. Balkan devletlerinden Romanya ile pak-
BudevI t e t Sovyet Rusyayı hıırbe sürüklemek tımız olmamnkla beraber bu devletle bir 
istiyorlardı. Halbuki Sovyet Rusya buna ihitilafımız yoktur. 

dedim, benim artık kabak 
dadı veren güıelliiimden 
bahsetmiyelim .. Olur mı? 

•e tle · d diye rı, ne en ltalyayı bu kadar göklere çıkanyorsunuz, 
F ~ual aormağa hakkı ve selihiyeti olamaz. 

~. : •t. ltalyanıo, harbin ilk günlerinden itibaren Anupa
l,t 1 hılhassa Amerikanın siyasi mahfillerinde sulh dost
~ir: "•.bitaraf ıiyaıeti ile ku:andığı sempati duyiusun• 
... p t~bıre ftiphe, tereddüt, itimatsızlık hislerine çevirerek 
~•rbo 0 ~i'ltalia'nın yukarıy<l naklettiğimiz sabrlarıoı okuyan 
,, •rırı bitaraf bir okuyucu bu gaıetenin en mutaassıp 
~İr lıltydan okuyucu bir Alman gazetesinin yazabileceği 
lt,ll "•kaleyi bir ltalyan gazetesinde görünce şüphesiz şu 

1 ••tı hasıl edecektir : 
ııa111- Almaayanın istediği kadar ltalyaya kimür yoıla.. ,,t londra ile Parisin müsaad etmekte devam etmc-

2 "' Reıaa kızmamalıdır. 
.. İıad' Bir Alman gazetecisinin veya diplomatının kale
tet, ~ıa •eya aizından çıkabilecek sözlerin bu ltalyan ı• · 
~0-

11 t~rafından .. yazıldığuıı ıördükten sonra müttefiklerin 
l~itl kııyasetine zerre kadar itimat etmemelerinde yerden 

•dar hakları vardır. 

---------~~~~~~~~-S~IR_R_ı_s_A~N_L_ı_ 

kadar 8ii•eyşten Kahil'ey 
petrol hazinesi 

l>ıriı - Sn t ,_. ı ·ı· M ı · k · · · Y•ptı'" vcyş e&ı ngı ız • ısır petro şır eh yenı 
lt1a .rı •raıtırmalarda Hurget ve Rasgehurip J mevkilerinde 
•ey:ı~ ınaden damarları keşfetmişlerdir. Bu madenler Sü-
tollı •nalanın llSJmil şarkındadır .... Cibeti as~eriye bu pet-
tıd,:.ı Sl•enten Kabireye akıtmak ... üzere tedbirler almak-

Alman imparator• Rıu Çarını Na•ıl Aldattı? 

likin · k Ala .aaııralh bu telgrafı aldığı ıaman Ingiliz ye 
ı, .. ~11 fı1olarının SJ{ajerkde deniz muharebesine baş
i"r:aJ olmalarından dolayı nıeşğuliyet içinde bYlund• · 

. ao Sk&pa Ffano telsizine ehemmiyet yermemisti. 

ef l)A e 

~ ~nız kena ında bulunan 
askerin ~eset meçhul 

mezarı 

F'aciada 'k· b 
ltıtıe . . n 1 ı afta sunra Norveç balıkçıları •e•le-

rıa111 ga k l . teıed rp ıy arında denız dalgalannın attığı bir 
for11a~ teıadüf ettiter. Bu cesed lngiliz askeri ünifor
lll611a1t~nı taııyerdu. Fakat , hüviyetini tayin etmek 
•nifor11a n °1•ınamıştı. Ceıed çirümej'e yüz tutmuş, 
lliıanıa,'~1 • tla _parçalanmıştı. Boyu ve yüzündeki bazı 
ltanaati ~hbarıyle bunun LordlKiçnerin cesedi olduğu 

~' asal olm• .. tu 
,,or~ w • 

tallı}( d eç htikllmeti bu haberil Loadraya verdi. Ami-
de8 ,. .. • :arbiye nazırını yakından tanıyan zabitler
k.olllia ure kep bir komisyonu derhal oraya gönderdi. 
'-•• ~:11 öliyü uzun uzadiye muayene etti, araların.la 

••lı•talar yaplltlı, fakat cediu Lord Kiçneri11 

yanışmadıjı için müttefikler biıimle anlaş· Sovyet Rusya şarkd 1 müttefikler tarafın-
mak istemediler. " dan yapılan tahşidatı mauidar bulmakta-

Sovyet - Fia harbinden bahsedeo Molo- dır. japolar bilmelidir ki Sovyet R~sya 
tof: "Biz Sovyetler, yaloız Finlilerler değil, onl'ı: rın tasrruz ve tehaccümüne kahyen 
ayni zamanda onlara geniş mikyasta yar- 1 boyun eğmiyeceklerdir.,, Sözleriyle nutkuna 
dım eden demokrasilerle de harp ettik. : ı nihayet vermiştir. 

~~~~~~~~~ ...... 
ara e Serseri Torpiller 

Sofya - Utro gaı:etesinin Paristen öğrendiğine göre Karadenizde serseri torpiller gi
riilmilştür. Bunların Sovyet Rusy nın Batum ve Odesa civarına saçtığı torpillerden oldu
ğu :ıannedilm .. ktedir. Bundan başka Deyli Ekspresin ya:r:dığına göre Karadeni:ı. kenarın
daki btıtün Sovyet sahilleri torpillenmiştir. Bütün bunlar Sovyetler tarafından alınmış ih
tiyati tedbirlerdendir. 

e r ya a Taarruz Zam nı Değilmiş 
Paris - Deyli telgraf gazetesine gl>re Sovyetler Besarabya meselesini şimdılik karış

tarmıy caktır. Rusy bu i.!diasını ncak toprak mahsulünün kaldmlmasından sonraya bı
rakac k •e muhtemel t arruzunu eğer yapacak olursa o zaman yapacaktır. 

Yakı · Ş rk Kuvvetlendiriliyor . 
Peşte - Belgraddan telefoolanıyor: Mısırdan alınan ba~erlere bablı~s~ müttefikl~r 

yakmşark ordusunu dahCl yüzbln kişi ile takviye ediyor. Turk-Fransız-lngılız ' paktı hu-
kümleri meriyete girdiği takdirde Türkiyenin Şark ordusundan azami yardım görmesi 
kararlaştırılmıştır. 

•• ee oyu 

Romanya Kralı S. M. Karol askeri teftiş ederken 
Bükreş - Kral Karol na· bu münasebetle irad ettiği 

mına Anadolu zelzele mıa- bir nutukta, Türk - Romen 
takasında yapılacak köy hak- dostluğunun çok kuvvetli, 
kındaki layiha müzakere samimi ve ebedi olduğunu 
edilmiş, müttefikan kabul söylemiş ve kabul olunan 
edilmiıtir. kanunun bunu İfpat cttiiini 

Hariciye nazırı Gafenko; beyan eylemiıtir. 

Mili üme 
Maçları 

-Jllllll-

Yarın Altay ve Altınor
du karşılafıyorlar 

-o-

Futbolümüze adeta yenı 
bir vecih veren ve üç ıe

nedenberi muntazam bir su
rette yapılagelmekte olan 
milli küme maçlarının dör
düncü yılı yarıo Ankara, ls
tanbul ve lzmirde yapılacak 
mahalli maçlarla açılacak
tır. 

" Futbul ziyafeti ,, ismini 
izafe edebileceğini bu sene
ki proğram o kadar alika 
uyandırmiştir ki; futbol se
venler daha şimdiden ileride 
seyredecekleri maçların tatlı 
heyecanını duymağa başla

dılar. 

Spor mahfellerinde müna
kaşalar matlar başlamadan 
kendisini göstermiştir. 

Milli küme maçlarının 

ehemmiyetini zaman geçtik
çe daha ziyade anlaşılmak
ta olduğu için b~ bapta bir 
[ Devamı 2lincı sahıfede ) 

auıun ızmlr 

Elhamraya 
Ko•uyor 

.. Serseriİer kralını,, 2örmek 
için. 

_ Olmaz, çünkü sana, 

güzellik ile kokutl~k yapa
cak değilsin. Amerıkanıa en 
zeki bir adamısın, bu çekici 
ve günül vurucu güzelliğini 
bir reklam vasıtası olarak 
kollanacaktır. Ben ıcnin fe
nalığını iaitiyecek kadın tle
iilim. Ba husus ki ıeaia 
sayende benim maaı1mı bir
denbire arttm verdiler. Biraz 
evvel söylediğim gibi sen 
hiç bir şeyden çekin••, 
korkma esa&en senin~ •lı- • 
terih olmakhğın için bu rece 
gideceğiniz eğlenceli miiıa
mereye benim de birlikte 
gelmekliğimi tenbih etti. 

- Bu eğlenceli müsa••H 
dediğin şey nedir? 

- Oraya gittimiz zamaa 
göreceksin, oradaAmerikaaıa 
en yüksek, en zengin ve •• 
şık kadın ve erkeklerini rö-

receğiz, orada da senin etra
da da senin etrafmda, ateşe 

tapan insanların duydukları 
heyecan ve cezbe ile seni 

görmek, seninle tanışmak 
isliyen büyük ve mcıhar 

adamlarla tanışacakıın. Hele 
akşam gazetelerinin senin 

hakkmda yazdıklarım ok•
yanlar çılgın gibi meraktan 

yanarak oraya koıacıklar

dır. 

•** 
On saat uyuduğum halda 

kafam yine sersem... •ir 
türlü kendımc gelemiyorum. 
Dün gece gördüğüm zevk, 
safa, eğlence, ıaq'at ilemiai 
dınlediğim müzik ve ıarkı· 
lar hakkında defterime bir 
şeyler yazmak istiyorum. Fa
kat kafam sersem olmaıada 
bu gece bayatını canlandıra-
cak iktidar ben de ne gezer; 
şu dakika her gördiiillnfi, 
her işittiğini bütün f esun ve 
letafeti, olanca kuvvet .,.. 
azameti ile tasvir edebilecek 

bir şair, bir edip olmadığı

ma ne kader teessüf ediyo
rum. Bu zevk ve net' e ka-
sırgasına katalıP. ta ruhunu 
bir tüy parçası gibi rüzgir
ların heves ve keyfine kap-

brmı yanların ne kadar sar
sılmaz bir iradeleri olm 
IA d aıı 
azım ır. 
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SAHiFE 2 (Halkın ••81) 

iiibiriiabiiritrrıı 1 o B Milli Küıoe 
Maçları 

A•rl Fallar: Salon 
EQlencelerl ? 

- 59 -

Manalı Maniler 
'68 - Cırara111ın külilne, 

Bahçemin bülbtiltıne, 
Çok uğraştım, yarimin, 
Giremedim gönlüne!.. ''1 - Çiçek ektim çimene; 
Gidip geldim Yemene; 
YaYukluma görmedim, 
Oldu tam yirmi sene! 

''~ - Gümüı şamdan mu-
muna, 

Denizlerin kumuna, 
Doj'rusu ya çok kızdım 
$n kızın kurumuna! 

"' - Aşk yayı kurulur mu 
G&z:e yasak olar mu? 
Güzellere bakan rlz:, 
Acaba yorulur mu? 

6'4 - Ayaiımda Çarık yok 
Ayran ister, yayık yok, 
Kim girse sarhoş olur, 
Seni seven ayık yok! ''5 - Arıyım bal alırım 
Oıerae darılırım, 
Ufacık bir söz duysam 
Vallahi kırılırım! 

'66 - Bayıldım ben o sese 
işte rirdim kafese 
Yar geliyor, dediler, 
Koştum nefes nefese! 

667 - Bacadan uçar duman 
Kalmadı Den ae derman 
Şimdi ayrıyız amma, 
İşi halleder zaman! 

Taşlı Fallar 
6'8- Kendini çok beie

nenleri beğenecek o kadar 
az insan kalır ki... 

669-Senin ne mal. oldu
iunu bilenlere, kendini o 
kadar pahalıya satmağa kal
kııma rica ederim ... 

670 - Mevkiin ona buna 
yan bakmakla değil, şunun 
bunun gönlünü almakla yük
selecektir. 

'71-Herkese karşı baba 
hindi gibi kabarma, seni 
sersem kaz yerine korJar. 

672 - Sesinin zekandan 
bahsedenler, karganın ağ
zındaki peyniri aşırmak is
tiyenler tilkilerden başka 
bir şey değiJlerdir. 

Her lf/ln bir bilmece : 

İlk kelimem bir renktir. 
İkincim aşka denktir. 
Kimde varsa az irfan 
Aolar bu dert ne yamao? 

- Bu Nedir -
t;nabı yarınki nilahamızJa 

(•inkü Bilmecenin Cevabı) 
"AYDIN,, dır. 

.............. . .......... 
mbıta haberleri 
Kemerde lbrahim oğlu Is

mail sarhoş olduiu halde 
bilisebep havaya siliih at
tığından yakalanmııtır. 

§ Keçeciler Atatürk cad
desinde Rahmi oj'lu Behçet 
Hulfiıi oğla Mehmedi ituıck 
surctile yaraladığından ya
kalanmıştır. Borno•a Tarla· 
baıı sokağında Yunus oğlu 
Nizamettin top oyunu me· 
ıelesinden Ibrahim oğla 14 
yaıında Nusreti başından de
mirle 20 gün sonra tekrar 
muayenesini icap ettirecek 
derecede yaraladıiından ya
kalanmıştır. 

1 Çorakkapu Sinekli cad
desinde Recep oilu halil 
Abidin oğlu Eyyübft döYdü
ğünden yakalanmıştır. 

§ Karabtina Araphasanda 
Ahmet oğlu Ali ve Halil 
oğlu Hüseyin Ali oğlu Ah
medin pençeresine deynek 
sokmak suretile duvarda 
asılı bulunan bir altın sa
atıoın çalındıiını şiklyet et
miş ve suçlular yakalanmış
dır. 

§ Kemer caddesinde 13 
yaşında Mehmet, 11 yafıada 
Muıa ve 10 yaşında Osman 
adında üç çoc11k Ahmet oğ· 
lu Mahmudun bir bavul a
letlerini çaldıklarında11 ya
kalanmıılardır. 

§ Alıancak Şehitlerde lb
rahim oğla Yunus Ali otlu 
oğlu Hüseyinin evine g-ire
rek 25 lira kıymetinde bir 
kat elbise ile bir baYulunun 
çaldıiını şikayet etmiş Ye 
suçlu yakalanmııtır. __ ............. 
Ortaokul ölrencllarl 

itin çek faydall bir ldta11 

Der·s)ere 
Yardım 

Birçok öğretmen arkada~
Jarım yardımlari\e bir seri 
halinde neşrine başlanan 

derslere yardım' kitabı her 
orta okullarının istifade ede
ceği bilgi kazanacağı bir 
çalışma mahsulüdilr. 

Derslere yarchm orta okul
ların her üç sınıfına birden 
hitap ederek, riyaziye, fizik 
pürüzlerini çözüp anlattığı 
gibi şair ve muharrirlerimi-

zin hem hayat: hem de re
simlerini ihtiva etmektedir. 
Derslere yarclım hikaye ve 

ders tablolarile çoL zengin 
bir kitaptır. Her öğrenciye 

liıımc:hr. 

Dr. Falıri iş k 
lzmir Memleket Hartınesi 

Rontken Mütehassı!ı 
Rontkenveeiektrik ıedauitı 
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MACAR YUGOSLAV ANL ŞMASI 
Belgrad - Macar heyeti bu akşam Belırada gelmiştir, lıtaıyonda parlak bir istikbal 

yapılmıştır. Macar Baıvekilinin Roma ziyaretinden sonra Macarların Yugoıli•ya ile ticaret 
müzakerelerine başlamaları Balkan antantına kartı olan bliıntlniyetlerile tefsir olunuyor. 

RÖSEIVANOF DÖNDÜ 
lelırad - Bulıariıtan ıabık Başvekili bay KlSseiYanof bu sabah konvasyouel ile Beli

radda• ft çmittir. istasyonda birçok yugoıla• ricali tarafıDdan aellmlanmııtar. 

[Baştaraf 1 Jnci •ayf•~ 
mltalea yirütecek d•I 
istikbal mlteıebbiıleri 
ıile takdir edecektir. 

Gelelim yarınki Alt•f 
tınord• maçıDa; Alt•1 
Altınordu iıimleri bir 
için bir araya diıildi 
zaman sporc11ların • 
daima ıtbel bir maç 

General Şterm gözden düşmüş İtalya -Roman-
sof ya - Finlandiya iaarbinde hizmeti geçen kumandan- A 1 

Bu takımların çok •' 
meleriae sebep oyunda, 
bir sportaenlik ruban• 
kim olaa•ındaa biriıiai• 
ierine kat'iyen fena ~ 
mele.le bulunmasında• . 
ıelmektedir .... Maçlar 

lar Sovyetler tarafından taltif edi!irken ieneral Şterm'in ya n aşması 
adının geçmemesi hayreti mucip olmuştur. Bu reneralin Bükreş - ltalya ile Ya-
Gizden düşmesine mana verilmektedir. pılan Rumen ticaret mua

limir sicilli ticaret me- lit ve akitlerde şirket un-
murluğundan: vanını istimal etmek sure· 

(lsak Franko ve mahdum- tile lıer üç ıerik müaferiden 
ları) ticaret uovanile lzmirde imza etmeie selAhiyettar· 
kolancılar çarşısında 111 dırlar. 
numaralı mağazada inşaat M. 5. - Şirketin •evz:uu: 
malzemesi ticaretile iştigal Her nevi malıemei int iye-
etmek üzere teşekkül eden nin alım ve satımı ile itti-

' işbu şirketin ticaret unvanı galden ibarettir. 
ve şirket mukaveleoamesi M. ' · - Şirketin ıerma-
ticaret kanununun bük.um- yesi : 30000 otuz bin Tlrk 
)erine göre ıiciJio 2689 nu- lirasından ibaret olup buDun 
marasına kayt ve te1cil edil- 16000 on altı bin lirası lsak 
diii ilin olunur. Franko, 8000 sekiz bin lira-

lzmir Sicilli Ticaret Memuru 11 Leon Franko, 6000 altı 
F. Tenik bin lirası da Eli Fr nko ... ta

raflarındao vaz edilmiştir. 

MUKAVELENAME 

Buı:ı..n 27-3-490 bin do
kuz yü~ kırk yılı aart ayı-
11ın yirmi yedinci çarıamba 

l'ÜDi saat onbeş buçuk rad
delerinde lzmirde doktor 
Huluıi bey caddesinde Kar
diçalı hanında 15 numarala 
hususi dairede Türkiye cum
huriyeti kanunlarıaın balaşet
ti~i salalaiyele •azife gören 
aşaiıda aühür Ye imzası 

bulunan lzmir üçüncü noteri 
Süreyya Olcay Tekili Raif 
Giray, yanıma relen kanani 
ehliyet Ye vasıfları haiz ve 

şehadete ehil bulundukları 
görülen; lzmirde Bayraklıda 
Tebeddül sokağında 4 No.Jı 
evde oturan Mehmet oğlu 
Ahmet Atılgan ve ,.1zmirde 
Mısırlı caddesinde yüıbaşı 
Hasan ağa sokak 112 no.da 
mukim Faik Eradam. 

Nam şahitlerin tarifleriyle 
teayyün eden, ehliyeti kanu · 
niyeyi haiz b.mirde İnönü 
caddesinde 424 numaralı ev-

de oturan lsak Franko ve ayni 
avde oturan Leon Franko 
ve kezalik ayni yer-
de mukim Eli Frauko 

dan sebebi müracaat1arını sor
duğ nmda anlatacakları gibı 

tarıfıa.tl m resmen bir auka
velen.ımenin yazılmasını iste
diler. Yukarda İJim ve ad-
esleri yazılı şahitleri• yan· 
~rından kendilerinden ıor
cluğum da her üçl miittefi
kc.n t.ıöz alarak aşağıdaki 

şerait dairuiade bir ticaret 
Şlrketi t ıis ettiklerini be'"'"'U 
eylemişlerdir: 

M. 1. - ~irketin merkez 
idaresi: lımirde Kolancılar 
çarşısında 118 numaralı mc

iazadır. 

M. 2. - Şirketin nev'i 
kollektiftir. 

M. 3. - Şirketin unvanı 

(lsak Franl.co ve mahdum!a
rı) dır. Merkezi İzmirdir. 

M. 4. - Şirketi alakadar 
edecek ve teahhüt altına 

koyacak her türlü muame-

M. 7. - Şirket muamela
tı urnumiyesinden elde edi
lecek kir ve zarardan yüz
de kırk beşi lsak Frankoya, 
yüzde 30 yüzde otuzu Leon 
Frankoya Ye yizde 25 yüz· 
de yirmibeşi•de Eli Franko
ya ait olacaktır. 

M. S.-Şirket lkinunusani 
1940 tarihinden itibaren 
1-1-,•B tarihine kadar üç 
senelik müddet için teşkil 
edilmiş olup bu müddetin 
hitamından üç ay evvel şü
rekidan herbangi birinin 
şirketin feshi hakkmda tah-
riri bir talep Ye ihba-
rı vuku bulmazsa şir-

ket kendiliğinden rene üç 
sene müddetle . tecdit edil
miş olacaktır. 

Akitler başka bir diyecek- , 
leri olmadığını söylediler 
ve sözlerini bitirdiler. Veri
len bu takriri] ben yeminli 
Noter vekili bir nusha ola-. 
rak tanzım ettim ve muhte· 
'fiyatını kendilerine yüksek 
sesle t okudum ve mealini 
anlattım. arzulaıının , tama
men istedilderi gibi yazıldı
ğADI tasdik etmeleri üzerine 
bu şirket mukaYelenamesi • İn 
ı.şağısını hepimiz imza ettik 
ve mühürledik. Bin dokuz 
yüz kırk yılı mart ayının 
yirmi yedinci çarıamba gü
nü. 27-3 940 

z. s. 
A ı< itler: imzalara 
Şahitler: imzaları 

N<1tcr: T. C. lzmir içünci 
noteri Süreyya Olcay reıa1i 
miihrü ve namına vekili Raif 
Giray imıası. 

Genel sayı: 13077 Özel sayıı 
Iıbu şirket mukaveleoame

:Ji suretinin dairede saklı 
27·3-940 tarih ve 13076 g~
n~l sayılı aslına uygun ol
duğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz kırk yılı mut ayı
nın yirmi yedinci '"·çarşamba 
günü. 27-3 -,40 
z. s. 

lzmir üçüncü noteri 
Süreyya Olcay 

hedesine Arnavutluk dahi 
dahil olacaktır. Bu muahc
deye göre ltalyaya 258 bin 
ton petrol verilecektir. Be
deli yür:de elli nakden yir
mi beşi demir ve 25 şi de 
libret kors ilzerinden mftba
dele ile 6denecektir. 

Suriye F evka
lade Komiseri 

Ankara - Fransamn Su
riye ve Lübnan yüksek ko
miseri B. Gabriel Puaux 
maiyeti ile birlikte dön tay· 
yare ile şehrimize gelmiştir. 

K. Karabekir 
lstanbul mebuıu General 

Kazım Karabekir Aydından 
ıehrimize gelmiştir. 

Belediyde 
leiediye reisi Dr. Behçet 

Uz, dün mezbahada tetkik
ler yapmıı ve öğleden sonra 
toplanan daimi encümene 
riyaset etmiştir. Daimi encü
mende bazı kanalizasyon ve 
yol inşaatına karar verilmiş
tir. 

Satılık bahçe 
ve müşte ilatı 

Fevkalade sıhhi ve hava
dar bir yer olan meşhur 

lzmir Boz:yaka sem.tinde po
lis karakolu karşısında bir 
bahçe müştemifatile beraber 
satılıktır. Satırı almak isti
yenler üçüncü beyler şamlı 
sokak '.l4 numaralı evde 
oturan sahibı Mehmet Ce
Yat Sevinçliye müracaat et-
sinler. 9-2 

büyiik bir nezalaet la• 
i inde baılar ve biter. 
Iıte yarın da bu iki ~ 

takımımızı milli ktıme 
piyooaıı için yapac• 
maçta kartı karııya 
göreceiim.iulen atlet• 
aiyoruz:. 

Bu maçın neticeai n• 
bilir? Altay mı kaza• 
Alboordu mu? Bunu 
etmek çok gnçtiir. Hol 
takımtda yarınki maçtı 

111yamıyacak kıymetli o 
cular ~ardır. Mesele Alt 
Vahap ve lbrahim Al 
duda Adil ve Ham 
sporcuların iisans ~mua . 
leri önümüzdeki hafta 
de tekmil !edeceği .,e• 
teyiz. Bu suretle cffe 
cumartesi günü Gala 
ray ve Fenerbabçeye 
oynamak hakkını ka• 
caklardır. 

Binaenaley her iki 
bumuzan yarın çıkarac 
takım mevcut kuyyetf 
nazaran zayiftir. 

Her iki takım~ maıı 

zanmak için müsa•İ 
malik bulunuyorlar, 
yakalıyan ve ondan ~ 
etmesini bilecek takı; 
puanı kazanacaktır. 
kuvvetli bir ihtimalle t 
Jarımız şu kadro ile o 
caktır. 

ALTAY: Süleyman, 
Mehmet, Orhan, Ömer, 
fik, Saim, lıyas, Moris, 
bettin, Hakkı. . 

AL TINORDU: Necat> 
ya, Halim, Fehmi, Nut 
Ali, Hüseyin, Sait, M 
Süleyman, her iki tı, 
mıza şimdiden muyaff• 
ler temenni ederiz. 

,,1 
Alman imparator• Ru• Çarını Nasıl Aldattı~ 

naşi olduğunu tesbıt edemedi. Bunun üzerioe N' 
liler bu öluyu oradaki bir balıkçı köyünün me:ı•' 
gömdüler. Mezarın iistfüıe tahta bir haç çaktıl-'' 
çın üstüne de "Meçhul askerin mezarıeır,, diY' 
makla iktifa ettiler. Nitekim bugüne bugün ltJ 
rede "Bu cesedin Lord Kiçnerin cesedi,, oıduı
naati hük\im sürmektedir. 

Denizin dibinde yatı~ 
definenin tılısımı? 1 

logilizler durmadılar. Hemşayrio deniz •~ 
on milyon lngiliz altınını, hususi çelik sandık! i 
de kapalı olan bu defineyi çıkarmak tecrübe~•" 
tılar. Bu define lngiliz dalgıçlarım hayli uf 
Fakat bir neticeye varamadılar. Bilakis bu 'fi. 
fe 'la surette hastalandılar, aylarca hastahaoelejl 
ründüler. Hatti bu dalgıçlar arasında bu y~s 
ralanarak sakat kclar da oldu . 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poli. merkezi karıııı No.~864 Hasan Tabıi• ÔacleıTelefoa8497 

Bunun üzerine dalgıçlar ... sosyetesi bu d 
çıkarılması imkiusız olduiunu ve altın içio 
claliıcın hayatı• fecla edemiyecej'i kararını "' 


