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gı İstiyen 
ıfılı olma
lıdır 

SON DAKiKA: 

--•Ş•dı • -
~a 1 ll'

1 ınız nazik zı-
r : ~· hakikaten, dip· 

e le ll'1 ılarını açarlar-
•dar il · · . d ... b erısını üşün-

... ec u . k 
ieıııı . r .ıse • ııazeteler 
ıc, :~ı°_'. Yilrütfirlerken 
'ıır le ıışunceli ve ihti· 
'ıleiie ~t etınelidirler. 
'ldu· u hareket, müm
, le il' leadar sakin bi-

ty ' 
'ııık &'•ıız, fÜrültüıüz 

ve daima terakki 
~, ıııYolunda ilerlemek 
İ 11 ~.ıııleketler için çok 
1 b ır iştir. 

lltıun . . 
'ııı a ıçındir ki harp 

' 
t ko k ırbin r an milletler 

111
111 

Yaptığı manasız 

1- e)(: .t"hribatın öııünii 
i•lh rınden geld'ği ka-

'' ve süktın yolu nda 
"

1
• an( ~~. aşına ve nzlaş -

l""•Sıııda d 
diyorlar olaşınağı ter· 

tat bit . 
ı •rafların daima 

Ve b' 
'. hır•k ıs siz bir kaya 
ı ~ et · .. a ve b sıı kalmalarını 
1 et unun için ica-
' rafa !lıakt tehdidler de 
1 ı dev~tı Çekinıniyen bazı 
'leıj ttler diplomat ve 
n .,. v~tdır ki bu bita-

r .. ıııuıt· 
• ka.lb u Yapmalarına 

' en ~, se
111 

olsun başka-r Pat' .. 'taba... ı gostermelerine 
... Ilı"( r: baza 11 etmedikleri 

'ıı 001 
11 leafaları kızdıiı 

, ara t k :ııybeı . ça ma fırsa-
1ıat b lllıyorlar. 
1 • il boşbo , .. 
ır ıyj b'\ • gaz poııtı-
ler 1 sıoler ki herke· 

t;ı.ıı:ıan .. t d' .. c, Ilı" gos er ıııı, 

b Usaın h 
ı ir k e a ve neza-
f ic,.·orkıınun mahsulü 

.ı de"'ld' O çı' lltıd gı ır. nun 
boı,,•~ bundan sayğı 
, o( • er şeyden önce 
" ıııa2ı Öğrenmelidir· 
tı 

d~ ........ SIRRI SANLI 

aliye Vekili 

btanbulda 
ı uı 3 
Tekil (Hususi) - Ma-

jO Aıı((ı Fuad Ağralı, bu 
~it' •rııd4n şehrimize 

ır. 

Londra (Radyo) - Bütün razete!er Hitlerin anlaşma 
şartlarını tefsir ederek şu mütalealarda bulunuyorlar : 

1 - Hitler yelnız küçük deYletlere değil biiyük deY· 
letlerede hayat hakkı bırakmak istemiyor, ve sanıyor ki 
milletlerin hayatları kendi fani ömrli kadar beş en ıeneı ik 
bir hayattan ibarettir. işte onun koy11 cehaletinin açık bir 
alim etidir. 

2 - Anupatla Ye dünyada sulh Hitlerin Ye kafadar-
larının dünyadan kalkmalarile teessüs edecek Ye istik· 
rar bulacaktır. 

Paris (Radyo) - ltalyanın Londra sefirini alelacele ln
giltereye dönüşü Ingiliz Italyan ticaret meselesinin kat'i 
şekilde halli ve ltalyaya ihrııcı men'i edilen Alman kömür 
işinin tesviyesile alakadardır. Inııiliz hükümeti Romayı 

Amerika Hariciye Müsteşarı 
~~~~-1111111119~~~~-

Zuıich, 3 (A.A) Haber alıno'ğı n a göre B. Sumner 
Vels 5 Mart akşamı veya fi Mart sabahı lsviçreye döne
cektir. • 

Mumaileyh bir müddet Lon oda kalacak sonra Parise ha
reket edecektir. Vehin 7 Mart saba hı Pariste bulunacağı 

tahmin edilmektedir. 
Vels Martın sonuna doğru Lo.draya gidec~k ve 14 veya 

15 Martta Parisc avdet etmiş bulun • caktır. Bir glin scn ı a 
da Romaya hareket edec.,ktir. 

· Bir Alman Harp Gemisi 
Londra, 3 (Radyo) - F. l.,mt nk Hindı garbisi açıkların

da 6500 tonluk Haydlberg adlı Alman yolcu vapuru bir 
Ingıliz lıarp gemisi tarafından zaptedilmiştir. Bu vapur Aru
ba liman ı nı terkederek lngiliz ablokasını yarmağa teş e bbüs 

et mi 1 bulunuyordu. 

11 Ticaret Vapuru Alıyoruz 
Londra - l"giltera hühuıneti, Tilrkiyeye laıım olacak 

h" malzemeyi vermeii kararlaştırmıştır. Hülı.ümet bu cüm
leden olmak üzere Türkiyeye 11 ticuet vııpuru göndere
cektir. 

-~~~~-···· .. -~~~~-
SOVYET

HARB .. 
FiN İzmir Emniyet 

-o-

Ro:na, 3 (Radyo) - - Sov· 
ydler, Vipurgun bir istas
yonunu işgal eylemişlerdir. 

Yollarda, Finlerle Sovyet 
kuvvet eri arasında baıi-kat 

muharebeleri olmuştur. SoY
yetlerin zayiati mühimdir. 

Stolıhtlm, 3 (Radyo) -
Vıpu ırun cenup kısmı, Sov· 

yetler tarafından işg,.f edil
miştir. 

Vipuri mınt• kasında Sov
yetler buzlar üzerindeo şid

detli hücumlarda bulunmuş
lar ise de çok ajıır zayiatla 
feri püslı.ürtülmüşlşrdir. 

Müdürlüğü 
-o-

Iımir emniyet müdürü B. 
Sdihettin Istıınbul emniyet 

müdür muavinliğine, lzmir 
emniyet müdürlüiüne de 

emniyet~-umum müdürlüğü 

üçüncü: şube müdürü B. Sait 
tayin edilmiş\ir. 

Bu kıymetli emniyet mü
dürlerimize ı eni vuifeluin
de de - sonsuz muvaff.,kı ye t· 

ler t ~ menni ederiz. 

Afrodit 

Alman J mparator• Rı .. Carını Nasıl Aldattı? 
2 Otllda • 

di. tavuk bırsızı, naınu3 belası çıkıkçı papas 
iM<ıye t .. 
ell • e gore Kh Kn Ogan d. . orp sıra adında anasıııdan ııa-

' bek:i ~ ~ır kızı, baliğ olmazdan evvel, iğfal 
•retind nı ~zale eden Griıori bu kere de köyiioü 

~1 klifi re~d e 0.u , kızla temasa çalışmış ise de kız 
*'ı kalkmı .etmıştı. Hatta bu red üzerine papas 
·ı'rek< rek ş, ış mübarezeye dökülmüş kız da hançe
~·~r bağır P~fasın karnına iki kere saplamış, fakat 
al sa arına dokunınadan aralarından reçmiş 
~is 

Papııaı al 1 1 
'' Yapılan a e ~ce e en yakın hastane götürmüş ·t melıyat neticesinde ölümden kurtarıl-
'' ~alı:a . i'dıııa h ımparatora kadar aksetmiş o da papasın 
ı: Ususi c h 

erra ını gkndermişti. Hatta cer· 
A.tiı G . 

d rıg · · eııı· orıını kurt k . . ı· d 1 . t ışti arına ıçın e ın en ge enı 
eitiın . 
ey hergün h 

'le ~ kad;ır . d' ususi bir tren Çar Nikoladan has-

,/ 

r / 
) 
l 
1 

Yerdiği cevapta bu tedbiri ile Italyan t icareti ni zarara uğ
ratmayı değil fakat Alman ihracatını k ökünden koparmak 
için verdiği kat'i kararın ciddiyet Ye şiddetini h afifletme
mek için aldığını bildirmiştir. 

Pariı (Radyo) - Bay Sumner' in Berlinden hareketin
den bir akşam eYvel Berlin operasında muhteşem bir tem
sil Yerilmiştir. 

Paris - Ingiliz tayyarelerinin başinci defa olarak (havaıolu 
ile y.ı.lı:Lı.ııla,.u)nsfını Yerdıkleri Berlin üzerin:le uçmaları 
ve bıı defa pek çok renkli projektö rler ve her çeşıt dafi 
tayyare topldrının ateşleriyle karşılandıkları halde h i ç~b i r 

ıııırara uğramadAn dönmeğe muvaffak olmaları Alma n umu ııi 
1 efkarında da derin bir te~ssür ve daha deri n bir h~yret 
1 uyandırmıştır. 

•• 
5!'Ureş Popolo d'İtalia Balkan 

gazetesinin 
hücumu 

-o-

Roma, 3 (Radyo) - Son 
abloka ve ko ntro l vaz~et 

leri üzerinde mütalea yü. ü
t. n Popo1o d'ltalia gazetesi 

şu sırrı ifşa ederek, ltalya-
nın komünist aleyhtarları ol 

duğu kadar, demokrat aleyh 
tarları da olduğunu ve bir 
zııınanlar dahili düşmanlar 

için de cari olacağını söyle 
dikten sonra sözlerini, ltal

yaya dokunana kurşun var 
dır, ibaresıle bitirmiştir. 

Roma - lngilterenin Ro
terdamdan Italyaya Alman 

kimür nakliyatını menetme
si üzerine Roma hükumeti

nin notası Ingiliz hükumeti
ne bugün verilmittir, Nota 

bu tedbirin bukukan gayri 

meşru olduğunu iddia et
mektec'ir. Vaziyetin inkişa -

fı Remada büyük bir alaka 

ile takip edilmektedir. Vazi

yetin inkişafı Romada büyük 

alaka ile takip edilmekte· 

dir. Italyanın Londra büyük 

elçisi Bastiyani Romadan 
h.reket etmiştir. 

ltalyaya avdet emrini alan 
Ye kömür yüklü olan altı 
vapurun yolda tevkif edilip 
edılmiyeceği merak ediliyor. 

beraat ettikten 

• 
sampıyonu 

-·-
lstan bul 3 ( Hu ,u -i ) -

B.lll<an g üreşleı i r.c~ büg ü , 
d eva m edi lmi şt ir. 

Tü rk, R umen, Yugoslav 
ve Elen güreş çile r i arasında 

y apılan Balkan güı ~ ş birin· 
ci ı ikle rin e Türk güuşç i l~ri 

puan it bari yle ekserit eti 
kaunmış la , dı r . 

En son ola rak mindere 
çıkan Çoban Mehmet ile 
Yugos!..v güreşç•si id i .. Ço
ban Mçhmet kuv ıe tli oldu· 
ğundan mücadele çok sür
medi . Çoban Melımet yedi 
dakikada rakıbi ni tuşla yen
miştir. 

---o---

Dünkü Bisiklet 
Yarışları 

Türkiye bisiklet birinecİ· 

liklerine iştirak edeceklerin 
seçimi dün lzmir Seferihisar 
şosesi üzerinde ve koşu 50 
kilometre üzerine yapılmış
tır. 

Yarışa denizli bisiklet takı
mından 4, lzmirden 9 ki 
ceman 13 bisikletçi girmiş
tir. Koşu Üçkuyular semtin
den başlıyarak ayni yerde 
sona ermiştir. 

Neticede lzmir bölgesin
den Bayram Adıvar bir saat 
43 dakikada birinci. Ahmet 
Zümbül ikinci, Süleyman 
Ateşli üçüncü gelmiştir. 

sonra ••• 

ıı 1 11ıPaıat gı ıyor, papasın ihtiyacatı götliriilü
~.. ora aıhbatı hakkında malumat verili-

••leat k 

SMrın· ızın h k d H . ı dok ıça arbelerini 913 yılı azı· 
• 1 uzııncu g" - . . S b . teti e A.vu unu yemıştı. aray oana cına-

Afrodit.,;davasında kitabı çıkaranları, vekilleri B. Esacl Kara kurt müd tfaa ederken .. 
( Bazı okuyucularımız neş·etmeğe başladığımız "Bir Amerikalı Afrodit,, eserini Türkiyede 
~e bütün dünyada pek büyük bir gürültü yapan Afrndit romanı ile alakadar zannettikle
riadea yarıadan itibaren tarihi ve esatiri Afrodit hakkındı da bazı malumat vermeğe 

• • : .................................... . 

su v e elekt rik şirketle
r in i satın atıyor 

• 

A nkar , 3 (H usu i) - lı· 
mir bele-lıye~i. H•lka p nu 

su şir!<etı ile tramvııy ve elek
t rik ş rketini •alın alm.ık üz·· 
re hü~ umet nezdi ıde teşcb
büsal t a ~ u luıırnuş ve esa• 
itib rile bu leş 1-ıbü• ı t>rh
de gor ül nıi'•ştür 

.-ıı mu. ııwı nımı •ı• .. ua .. ""' • ..» ..,. • 

Halkın Sesi 
Hakkın Sc lcllr -

Südün ilosu 
6 Kuruş~! 

Bunu bir rekla m saymayı~! 
Reklam değil acı bi r haki
kattır. Şehrin başka tara f· 
larını bilmiyoruz. Faka t Bor· 
nova Mersinli ve Ç amdibi 
tarafla rından ına t b• a ın ı za 

müracaat eden bir grubun 
tercümanı oluyoruz. 

13u grup diyor k; : 
Biz 1;iftçiyiz . H erbirimiz in 

• birer, ikişe r ineğ i d e var· 
dır." Ekmeğimizi sa panlorı 
mızla katığımızı da ineği mizle 
temin ediyoruruz. Lakin ne· 

yazık ki sütle•i mizi pek ucuza 
satmağa mecbur oluyoruz. 

Mesela; ineğin bakılmasına 
ve gıdasına biz bakıyo ru z , 
bir kilo süd b ize beş Qltı 
kuruşa mal o luyor. Bugün 
südün kilosunu altı kuruştan 
fazlaya veremiyoruz. Halbu ki 
süd toplıyan lar s . tlerimizi 
alırken kılı kırk yarıyorlar. 
O 1lar bu sütü kaynatı p süt· 
hanes in de g ecelen d iriyor , 
sabah k aymağı nı alıp krem 
yapıyor , lıtıes i ni 10. 12 bu
çuk kun ş 1 s tıyor , kayrnıığın 

d il' da ayrı ca kar ediyor. 
D emek oluyor k i açık göz· 

!er , bizden hi les iz sütün 
kilosunu a l tı kuruşa alıyor 

sonra d ~ bunun1 '· aymağını 

çıka ıyor , ki lo y<' ri ne li •r e 
sat .yor. Biz bir kilo • litte 
bir kuruş " kıı z aniyoruz, ool r 
da on kuruş, kattıkları su 
da caba l 

Bunun sebebi biz köylüle· 
rin şeh i rli süt; t açirleri kadar 
kurnazlık bilınememizd.r. O n
lar araları nda ittifak dmiş
ler, bizim is e bi ı b 'r imizden 
haberimiz yok . 

Hiç olmazsa bizi belediye 
mız düşünmemeli mi? Ekmeğe 
oldugu gibi süte dahi bir 
narh konmalı südün k ilosu 
nun temin ettiğ karı ara
mızda taksim için bir usul 
ittihaz etm~lidir. 

İşte bu dilek saf köylü 
halkının dileğidi, ki: 
HalkınSesı · 

-

[ i vesi ~ 
!_--~~~:__ s~y-

- 32- ·dlin 
Bu Ü senin bUo , ,. ,, 

sa hada y pma t '"'"i" agu 
tdk k t Ru cpulos un usul· 
lerinı t ıki > v pılma ·tadır . 

Bu usd a e ı de Yuna
uistaodı y pılan ışler n mü· 
le n md ığıntl 'l me ada in · 
şaat w rafla ı uz r r d e yüz· 
ce 40 ıs> ti c bı t? sH· 

ruf t d • < ı m "t dir. 
Ah 1' '::ı blı ~ V kill i· 

ğir.ın,, t nı rvi,leri mü 
d.,ılJguc< t~yı eı:li mış o lan 
Pıofc ö• Rıısopul s , bu se r· 
•isın leş ı ~tı ı ya p n ış ve 
k ııdı gdyretı ve ıorka dış

! .. ıını.ı h:ı:"'m. t•) ! . bu t ün Yu
n nısbnda bır mılyor beş 
y z p111yo d·~hmı lıı) m e 
tı d" b t bane ve b ı b bi 

binal.ır i şa eltirıı:iştir. 
ik i .. yda b ıi At.na Poli· 

tekn i ~oınunda z iz le b ak· 
kında vtrm• kte dd~ğu d r rs · 
ler de büyük bır alak a ile 
takip oluamakt· d ı r. 

Bu !Ö ıleri ize Yurrnnis · 
tanda taki p edılmış olan u· 
suller , ve bu us~llain t atbi· 
ICnJe ruuvaffakiydlıı ç:ııış

mış olan zevat ha kkıı:da ka
fi de r ecede malümat, vermiş 
olduğumuzu zan nedıyoruz. 
Bu alim ve teknisyen muhi-

tin in Türk iye -•~}i kHHS'fıti~j;cı:ğına 
bir d aveti viiki oldug" • ••ak etti
dirde kıymet li t ecrübe ve biı
g ilerinde n kardeş Türk mil· 
!etini münhası ran ilim ve 
komşuluk namına, ve her 
tü rl ü mukabele ve tavizat-
tan muarra olarak müstefit 
ett irmcğe koşacağından .. ve 
bu dave te kendi vatanının 

hizmt:tıne koşan askerler 
gibi-büyük bır bahisle ce-
va p 'Vere ceklerinden tama-
mile eminiz. 

Bu tarzda bir çalışma or· 
taklığı ik i millet - a rasıoda 
hüküm sü ren tesanüdün vü
s atini ve derinl iğini göstere
cek ve d ü ny anın bugün gir· 
d ıği nazik vaziyet içerisinde 
bu tesanüt hissi, ve bu ala
ktı or taklığı bir k at daha 
kıymet kazanacaktır. Böyle 
bir hareket, fikriır izce, res · 
mi hiç bir m hiyeti olm ayıp 
fatt n fe•de ıeni 1-ir T ürk
'Y uo n ilıri ıtt badını t e msil 

del.' ktir. 
İlim v fe r vatanı ol· 

maclığı h ki1 ntinin un •tul
dıığu bi• devirde. büsbütün 
şahsi bir il mm mahsulü 
ola bu teklif• l ayık oldu· 
~u harar lıi kabulü bulaca· 
ğır.ı limit ederiz. 

(Devamı var) 

lim 
maaş arı 
Aııkara - Hükumet, ba 

zı vilayet hususi idareleri· 
nin maaş t evzii işlerinde 

t akip ettiği sist emi ıslah et
mek kararı n dadır. lzmir vi· 
layetinin muallimlere ait ı 
aş tevzii işi de buna dQıııl· 

d ir. 

Tütün alacak 

-" 

11' Petıb •tııryanın Sırbistana verdiği ultima
orır ıehrindede kızıl bayrak altına top- mecbur kalacıiız, bekley iaiz.] 

. . • • • • Hakkın Sesidir 
• • • • • • • • • 

htanbul 3;(Hususi) -.Meır 
leketimizden tütün almak 
için Almanyadan birheyet 

ııeldi. 
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Asri Fallar: Salon 
Eölencelerl ? 

- 31 -

rı 

• 

404 - Öldüğünü sandı-
370 . b' d d hh t d ·ınız ır a am an sı a 

bar " afiyet haberi alacaksınız. 
botuna ı: 
k •lmt · Ş - Yalını Yicdanını-
ın zın -.~sini işiderek hareket 

' edinir. 

406 - Gönül ırilünde bü
yük bir inkisara -uiradınız, 
re11• bir fÖaiil aacerasın
tlan ıeYinecekıiniz. 

407 - Eliaizde fırsat var
ken tahsilinizi ilerletiaiı. 

498 - Tembelin kapısı 
blih perisine daima kapa· 
Jıdır, 

409 -'- Pol.tika işlerine 
laurnuauzu sokaayıoız. 

410 - iki oilunuz ve bir 
kızınız olacaktır, lakin yü
:ıllnlizü rildiirecek kızınız 
olacaktır. 

411 - Kumarda kaybe
den aşkta kazanır derler, 
fakat n~ çare ki kadınlar da 
kazananların etrafında~dola
ş•r. 

412 - Madamki hep de · 
diğini ve İstediğini yapacak · 

sın, neden ikide birde be
nim fikrimi soruyorsun. 

413 - Sevdiğin_ile dai
ma kırlarda &'Örüş, çünkü 
kuşlar ve ağaçlar dedikodu 
yapmasını bilmezler. 

414 - Rahat ihtiyarlık 
is ti yorsan gençliğinde rahat 
dur. 

415 - Q 
kolay kolay 
sın. 

Cu;nartesi 

kadının elinden 
kurtulmıyacak· 

nüshamızda ki 
bilmecenin cevabı "Çağlıyan,, 
dır. _____ .. ______ _ 
ister gUI, ister a§la _. ... __ 

- Buralarda çok ·: şükür 
sel felaketi ol.ııaz. 

- Nereden keşfelticiz? 
Kera'Det mi izhar ediyorsan? 

- Hayir, "keskL zeki 
kerameti - reri durdurur " 
Deıler, bilaıiyormusun ? 

- Pekiy seo buou nasıl 
anladın? 

- Azizim , • lımirde adım 
başına sütçü varken bu şeb 
ri su b•s3ıasına hiç~ ihtimal 
vermiyorum da ondaı ! 

Sen de ey okuyucum, ba
zı ins.fsız sütçüler;n bütün, 
biitü~ kendini unutarak süt
lerine yarıdan fazla su kat
malarına: 

l•ter GUI, ister ağla ..... .-...... _ -... -------
Bir Kadın 

Dondu 

,, 
Bergamanın Turanlı nahi

yuine bağlı : Muratlar kö· 
yünden Bn. Ay~e, Turanlıya 
giderken şiddetli soğuk ve 
fırtına yüzünden donaıak 
ölmüştür. 

. 
,{ı, .. 

.ıı u 
Yf 

1 

ltı 

Elhamrada 
Gösterilen (Tatlı hayal) ve 

(Zau) adındaki iki şaheser 
Lütün lzınir halkının meftun· 
luğunu celbetmekte devam 1 
ediyar. 

iDE=- ., - 1 

........................... ! 
Istanbulda as-' S 

keri yokla- HABERLER 
malara davet Italyanın Ra- ı Muamele ve ı 

istihlak 
Garp 
Cephesinde 

Istanbul (Hususi) - Her sene 
olduğu gibi311 den331 re ka
dar ·olan eratın Mart ve Ni
san ayları "içinde yoklama· 
)arına • burada başlanmıştır. 
Müracat tarihleri de ilan 
edilmiştir. 

............ .. .......... .. 
Finlere ve Fin

landiyaya 
bir bakış 

Finlerin Bugünkü Büyük Hars 
Ve Yüksek Medeniyeti 
Bizzat Efradı Milletin 
Mesaiıinin Mahsulüdür -·-

YAZAN:*'**** 
-41-

Fin ailletinin mümessileri, 
Rusyaya ilhakı kabul etmiş
ler. Bunun üzerine Çar, Fin
lerin daha lsvaç hakimiyeti 
zamanında malik oldukları 
kanunu esasiye sadık kala
caiına yemin etmiş.,, 

-oo-

Eskiden Fin Ordusunun 
ea,ında lsveçlller 

Bulunurdu 
-oo-

G rigo r i Petrofun notların
~dan: 

"Fiolan.:liya fakir bir mem
lek~tti, asıl mesele Finlan
diya Sovyet Ru,yanın payı
tahtı olıın Petrogradla ( şim
diki adı Leningraddır] yakın 
olmasında idi. Şimendife rle 
Petrograddan iki saat sonra 
Fine girilir. 

işte payıtahtı tehlikeden 
korumak için Finlandiyayi 
tahtı işgaline almayı Çar mu
vafık gördu. Diğer taraftan 
dahili idarede istiklal kaza
nan Finler, kendilerine bas 
hars ve medeniyeti tekem
mül ettirmek fırsatına nail 
oldular. 

Sovyet Rus istilasından 
sonra lsveç halkının büyük 
bir kısmı Finlandiyada kal-

':mayr tercih ettiler. Fakat 
bunlar memleketin eski ma
likleri ve bakimleı i değildi . 

Bu sırada Finlerin münevver 
sıyılabilecck muallim, rahip 
ve ~ençlerinin adedi par· 
makla gösterilecek kadar 
judı. Fakat bu bal onların 
biba olmasına değil, artma
sına sebep oldu. 

işte bu zamanlarda Finle
rin en büyük kurtarıcısı ve 
mürşidi olan Sinelman mey
dan •lıyor. Yuhan Vilb elm 
Sinelman 12 Mayıs 18019 da 
Stokbolmde doğmuş ve 4 
Temmuz 1881 de Daskarbide

1 

ölmüştür. 

Sinelmanın çalışması bin 
bir bataklık memleketini 
(Beyaz zambaklar] memleke
tine tahvil etmiştrr. Sindman 

önceleri "Sayma,, unvaniyle 
bir gazete çıkarak işe baş
ladı ve mılietinin mukadde
ratını eline aldı.~,, 

Finler, lsveç devletini:ı 
idaresi altında iken ile bir 
kanunu esasları vardı. Bu 

kanun mefadına göre ( Se
yim ] denilen mıllet meclis
leri mevcuddu. 

Bundan başka kendilerine 
mahsus Postav denilen para
ları vardır. Küçük bir ordu 
!arı da bulunurdu. Yalnız 
bütün işlerin başında hep 
lsveçli memurlar, bakiırler, 

zabitler, muallimler bulunur· 
du. Bunların hepsi cahil 

(Devamı var) 

Milli Piyanqo 

dostaki tedbiri 
Roma Valii umumi 

Duvki Düvalsismon, bugün 
12 adayı teftişe çıkmıştır. 

lhlyanın, Rodos adasında 
bazı tedbirler almaia karar 
verdiği riYayet olunuyor. 

---o---
Dahiliye 
Vekaleti 

BIR TAMIM YAPTI 
Dahiliye Vekaleti, memur- · 

!arın devam Ye çalışma tarz
ları hakkında teşkilatına bir 
timim yapmıştır. Bu tamime 
göre bütün memurlar işleri 

başına vaktiyle ıelecekler
dir. Her a-ün gelen evrak 
gfınü gününe' çıkarılacaktır. 
işler yalnız memurlara hıra· 

kılmıyacak şefler de alaka
dar olacaklardır. işlerin gü-

İzmir Sicili ·ı icaret Me· 
morluğundan : 

lzmirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 82 numaralı ma
ğazada baharat ve Anilin 
boya ve emsali emtia ü2eri
ne ticaret yapan (Avram 
Aji, Alazraki ve Hason] şir
keti esas mukavelenamesinin 
bazı maddelerini değiştiren 
mukavele Ticaret kanunu 
hükümlerine gör.: Sicilin 
2673 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir Sicili Ticaret Memur· 

luğu Resmi Mührü 
ve F. Tenik 

imzası 

1 : Mukavelename 
~lrket mukavelenamesl

nln temdidi ve tadlll 
beyannamesi 

Sicilin 1481 numaralı kay
dı mucibince teşekkül eden 
ve 1 Eylül 1940 tarihinde 
hitam bulacak olan Avram 
Aji, Alazraki ve Hason un
vanlı kollektif şirketi aza
sından bulunan Bohor İlya 
Alazrakinin vuku'i vefatı do
layısile varislerile görülen 
hesap mucibince müteveffa
dan iotikal eden hisse'i ir
siyaeleri abzü·ve kabzile 
zimm~t ve matlubatile un
van şirketinin istimal hak
kını zirde imzelarımız bulu
nan şirket azasından Avram 
Aji, Alber Hason ve müte
veffa şerikimiz Bobor Alaz· 
raki karısı bayan Coya ve 
kızı İrma'ya devrü temlık ey
f.,diklerinden şirketin zirde· 
ki tadilat mucibiuce 31/l~/940 
tarihine kadar tcmdidinc iı.a · 
rar verdik, şöyle ki : 

M ıdde 1 - Şüreka : Av
ram Aji, Alber Hason ve 
dul bayan Coya ve Kızı İr
ma'dan ibaret olup aynı un
vanın zimmet ve matlubatı· 

~ı deruhte eyledik. 
M 2 - Şirketin idaresi : 

Avram Aji, Alber Hason'a 
ait olup şirket unvanı kılı· 
şesi altında her ikisi wün· 
feriden vaz'i imzaya mezun
dur. 

3 - Şürekadan Madam 
Coya Alazraki ve kızı İrma 
mağaza ve şirketteki umum 
menafı'ini ve alakasını da
madı ve kızı İrma'nın koca· 
sı bulunan Alber Danan ma· 
rifetile idare ettireceklerdir. 
Alber Danon bu hizmete 
mukabil şirketten bir ücret 
veya kar talebine hakkı ol
mıyacak ve şürekanın şirket 
muamelatına dair göstere-

1 
ceklcri vazifeyi ifa edecek- / 
tir. 

vergileri 
Istanbul - Muamele ver· 

ıisiyle istihlak vergisine faz
laca zam yapılacağı ve dey
let memurlariyle müstahdem· 
!erine başkaca vergi tahmil 
olunmıyacağı anlafılmıştır. 

Spor haberleri 
Ankara - Dün Muhafız 

rücü ile idman yurdu ma
çında Muhafız gücü bire 
karşı yedi ırol yapmak sure
tiyle idman yurdunu yen
miştir. 

nü günllne çıkarılmamasın

dan memurlarla beraber şef
ler Ye şube müdür muavin
leri de mesul olacaklardır. 
Bu tamimin hilafına hareket 
eden memur, şef ve diğer 
memurlar tecziye edilecektir. 

M 4 - Şürekanın serma
yeleri şu suretle tesbit edil
miştir: Avram Aji (16000) 
lira, Alber Hason (8100) lira, 
bayan C'lya Alazraki (5449) 
lira (26) kuruş, bayan lrma 
(4637) lira (89) kuruş ki ce
man (34087) lira (1'2) ku
ruştur. 

M 5 - Şirketin merkezi 
idaresi Miınar Kemalettin 
caddesi 82 numaradır. 

M 6 - Şürekaoın kar ve 
zarardaki hisseleri berve çhi 
zirdir : 

Avram Aji : yüzde 4'2, A!
ber Ha son : yüzde 31175, !:-a
yan Coya Alazraki : yüzde 
13/13, bayan İrmıa Danon : 
yüzde 13/12 dir. 

M 7 - Hitamı • müddet 
şirketinden iki ay evvel ta· 
raflardan biri şirketin deva· 
mına muvafakat eylemediği-
ni diğer tarafa taahhütlü 
mektupla ihbar etmediği 
takdirde şirket aynı şeraitle 
bir sene daha müdetle de
vam edecektir. Ademi de
vamı ihbar edildiği takdırde 
sene nihayetinde bir ay için
de malların rayiç fiatleri 
üzerinden pilinço tanzime 
başlanacaktır. Pilanço muci· 

hince görülecek sermaye ve 
kar besa pi arı üzerine şirket
te kalacak olan şüreka' şir

ketten çe.dlecek şerike his
sesini bir sülüsü peşin bir 
sülüsü üç ay sonra ve diğer 
bir sülüsü de altı ay son· 
ra üç taksitte olarak tediye 
ve tesviyes ni teahbüt eder
ler. Eger bütün şüreka şir

ketın tasfiyesine karar ver
dikleri takdirde likdator o· 
larak Avram Aji ve Alber 
Ha,un tayin edilmişlerdir. 

M. 8 - Madam Coya ve 
madam İrma ıhtiyac .. tı husu· 
siyeleri için hesabına geçi· 
rilmek suretile her ayda ka· 
sadan yüztr lira çekebile· 
cc!klerdir. 

Paris - Gece yarısı Al
manlar Fransız hatlarına rir
meğe çalışmışlarsa da püs
kürtülmüşlerdir. 

Yıldırım har hı 
Paris - rlitlerin on beş 

martta yıldırım harbine te
vessül edeceği ve bunun için 
şimdiden hazırlıklara başla· 
dıiı, bitaraf memleketler 
kaynaklarından alınan ha
berlerden anlaşılmaktatılır. 

Zelzele 
Ankara - Dün sabah Ti

reboluda şiddetlice bir zel
zele olmuştur. Hesar yoktur. 

Ankara - Dün gece sa
at birde Erbaade 8 saniye 
süren şiddetli bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

İzın.ir Üçüncü N c•teri Süreyya 
Olcay mührü ve imzası 

lzmirde lnönü caddesinde 
418 numarılı evde Avram 

Aji imıası 

lzmir foönü caddesinde 
506 sayılı evde Alber Hason 

imzası 

lzmir lnönü caddesinde 
972 numaralı evde Sakin 

Coya Alazraki 
imzası 

lzmi r İnönü caddesi 972 
sayılı evde kizı lrroa Danon 

imzası 

lşbu mukavele altına ko
nulan imzaların şahıs ve bü
viyetlerıni tanığıjuaız lzmir
de loönü caddesinde 418 
numaralı evde Avrun Aji 
ve lzmirde lnönü caddesin
de 506 sayılı evde Alber 
Hason ve lzmir lnönü cad
desinde 972 numaralı evde 
mukim Coya Alazraki ve lz
mir luöJü caddesi 972 sa
yılı evde mukim lrma Da
non'un olduğuna şahadet 

ederiz. 
Şahitler: 
Karşıyal{ada Mitat paşa 

caddesinde 97 numaralı ev
de Sıtkı Salaho• ve lzmirde 
Kazım Dirik cadd sinde 9 
numarada muakip llya Ar· 
ditti Özonarat. 

imzaları, 

Genel U)ı : 11687 
Özel sayı : 17 /137 

işbu 29 2-940 tarihli mu· 
k.,vele altına konulan imza· 
lana şahıs ve hüviyttleri 
yukarıda yazılı şabitle
rın tarıf ve fabadetleriyle 
anlaşılan Avram Aji, Alber 
!fason, Coya Alazralı:i ve 
İrma Danon'uıı olduiunu ve 
bizzat buzurumd • kendi el
lerileriyle attıld . .rını tas 
dik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk senesi şubat ayının yir· 
mi dokuzuncu perşembe ı:ünü. 

29 2-949 
Resmi mühür 

lzmir Üçüncü Noteri Slreyy• 
Olcay mühıü ve imzası 

Genel sayı: 11765 
Özel sayı: 17-137 

lşbu mukavelename sure
tinin dairede saklı 29/2/940 
tarıh ve (11687) genel sayı
lı aslına uygun olduğun tas· 
dik kılındı. Bin dokuz yüz 
kırk senesi Mart ayının bi
r.nci cuma günü. 1 3-940 

Resmi mühür 

M 9 - Her piliinçodan 
safi kardan aynlmış ve ay
rılacak olıın yüzde 5 ihtiyat 
akçasından şürekadan biri 
nin ayrılması veya şirketin 

tasfiyesi halinde meşkük a
lacaklardan her birinin hıs · 
sesine isabet edecek ihtiyat 
akçasından tenzilat yapıla
caktır. Ve mezkür meşkük 
hesapların hukuku her şerik 
için mahfuzdur. 

M 10 - Allah gösterme· 
sin şürekadan birisi müdde
ti şirket esnasında vefat e· 
derse şirket münfesih olma· 
yıp hitam müddetine kadar 
verese hesabına devam ede
cektir. 

Izmir Üçüncü Not eri Süreyya 
Olcay mührü ve imzası 
· (40) kuruşluk pul ve 

[harç pulları a sima yapıştı· 
rılmıştır] 
damgası 

(741) 

Biletlerinizi (SAADET) Kişesinden Alınız 
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' _.......... .. .......... 
i Şehir haberleri i ................ .. ........ 

Bir Yunan 
motoru 

EvYelki 2ün Kanlıadaya 

yakın bir Yunan balıkçı mo
toru karaya düşmüttür. Tay
faları gümrük muhafaza teş· 
kilatı tarafından kurtarıl

mışlardır. ----
Bohor ezildi 
Şoför-Bekir oğlu Mehme

din idaresinde lkiçeşmelik 

caddesinden inen 481 numa
ralı belediye otobüsfı, Yı

kıkminare mevkiinde yolun 
çok dar olmasından teker· 
lek kayınca kenara düşmüş, 
yaya kaldırımı üzerinde du
ran Yako oilu kırk yaşla· 

rında Boboru duvara sıkış

tırmış ve ölümüne sebebi
yet vermiştir. ----
Bir otomobil 

kazası 
Kendi idaresinde 629 nu

maralı otomobille Konak 
istikametinden gelmekte olan 
diş tabibi Hüseyin oğlu Mu
zaffer altı yaşında Yüksele 
çarparak:çocuğun sol gözün· 
den yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. Tahkikata baş
lanmıştır. ---····----
Bu ay içinde 
yapılacak ha
va korunma 
tatbikatı 

-o-

Mart ayı içinde şehrimiz
de pasif korunma tatbikatı 

yapılacaktır. Hava _ kuvvetle
rinin taarruzu tayyarelerimiz 
tarafından temJili şekilde 
yapılacaktır. Buna karşı a9-
keri komuta ılık tarafından 

icabeden aktif müdafaa ter· 
tibatı alınacaktır. 

ALARM 
Tayyare hücumunu ilan 

için şehirde mevcut canavar 
düdükleri tarafından kuvvet
leşip zayıflaşan~ ve böylece 
üç dakika devam eden fa
sılalı ' sesler verilecektir. 

Alarmı halka duyurmak 
için çan ve düdük gibi di
ğer va , ıtalarla yine üç da
kilıa devam etmek üzere 
her dört saniyede kısa ses
ler verilecektir. 

HALKIN HAREKA r TARZI 
Hakkındaki talimatı yarın 

neşrediyoruz. 

·AFRO., • f;: ---o-~ 

Neden hiç 
•• erkekle go, 

mek istet 
yordu 1 
---0----

T ercüme eden : f 
• j 

- Bayan Karıaı~ 
1 

rüşaek mümldin 81• 
- MaaleHf bsyır. 
- Neden? 
- Çlinkü biç bir ~ 

kabul etmiyor. biç bibr. 
ile tek bir kelime 1 

nuşmak istemiyor. sı 
erkeklerle ... 

- Bunun sebebi nt 
- Onun hapishane~ 

meden önce tek bir ~ 
siylediği bir kaç t 

başka bir şey bilaiY~ 
- Bu sözlerin necl1 

ret elduğunu sorabilirıl' 
Hapısbane müdüril 

düşündükten sonra, } 
kanın en büyük ve : 

lmecmuasının genç, Y~: 
zeki ve henüz büyU 
şöhret kazanmağa valı1 

mamış reportaj mub• 
şu cevabı verdi : 

1 
- Kendisine r 

Afroditl ~lakabı "' 
Mıs Cam Karının el 
- Bana hayatta e 

ler kadar kötülük, eı•· 
işkence, hiyanet edeli 
se olmadığı elime bir 
vet geçipte onlardan 
kam alıncaya kadarı. 
lim mıı.hlükların biç iı' 
konuşmak, yüz yüze I' 
istemiyeceğim 1 Jıı 

- Halbuki onun 
keği müthiş bir aşkl• 
dij' ni 1'~ onun Y 

bir çok zenginlerin ııı 1 

!arını feda ettiğini f 

yorlar. 
- Burasını bilmiyot' 
Fakat bildiğım bit 

varsa burada bir er~ 
elinden verilen ekıııe~ 
suyu da yemek ve 1 

istemediiidlr, 
Yalnız bir defa bir 

aazeteci ile görüşmelı 
mişti, fakat bu ıraıe~1 

na bütün erkekler bıt 
ğıldir, dediii için o: 
bir kere daba görı:ııe 

tem . mişti, 
(Devaını ' 

Alman imparatoru Rus Çarını N.rsıl Aldattı? 

lanan binle rce halk Sırbistan lehinde nümayişle' 
pıyorlardı. lkiııci Nikola bu harbe girmek mi ) 
giru.eaıek mi lazım gel d ı ğini bir türlü karar!• 
mıyordu. Çünkü o papası Grigo iyi henüz göre~ 
ve ondan bu bahta Allabın rizasıoın ne olduğııP 
mamıştı. Fakat güncleıı güne büyümekte olan P 

yişlerin de önüne geçmek imkanı yoktu. 

b. . k' ~ Nihayet gü~ün birinde harp ır emrı va ı 

aldı. Mtşum şafak doğmuştu, kan içerek sarb01
1 

mak istiyen tacıdarların orduları gibi vücudu s~ 
fakat kafası boş olan Nıkola ordusu da bil 
karışmıştı 

Bu münasebetle Nikolayeviçte harbiye nazır;. 
Hulunof tarafından onuncu orduya istihbarat şe 

1
1 

' t 
rak tayin edilmişti. Alman casusu bu yeni vaı1 

de Almanyaya önemi~ hizı:uetle~ göreceğin~e~ e; 
Rusya itilaf devletlerı lehıce bırçok taabbudıııı 
lunduktan sonra Kazakl:ır Eyloya kadar takibe 

lamışlardı Bu hareket tıpkı yüz yedi yıl evvel 
polyonun müttefik Rus-Prusya ordularına tatbilı 
ği felaket planına uydurulmuştu. 

Ne tekim bu kerede Almanlar çekile ç• kile 
zari bataklıklarının arkasında durmuşlar ve ıı 
beklemiılerdi. 


