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elgraddan alınaa ha
berlere göre, japen

l da Balkanlarla çok yakıntb alakadar oJmağa başla-
ıştır • Tokyo hükümetinin 

-. faaliyeti Balkanlar için 

tlli bir hadisedir. Japonya· 
11 bu bapta büyük bir ali

~· gistermesi komünistlik 
b•lttana karşı durmak için-

r. Belgraddaki Japon dip
k llatlarının ifadelerine ba
f ı~rsa Japonya Balkan itti
~ ~nın kuvvetıenmesi için 
it ııltere ve Fransa Türkiye 
.e beraber yürümek mecbu
tıyetindedirler. 

, L· Esasen Japon matbuatı 
, lr kaç gündenberi Balkan 

SON DAKiK 
Paris (Radyo) - Hitlerin teadit ve isnathı;ına cevaben 

deniyor ki: 
Hitler işsizlere iş bulacağım dedi, bir iş bulmuş veya 

bulmak iizere bulunan bütün gençleri işlerinden çekerek 
ellerine bir tüfek Yerdi ve onları yıllarca dolaştırıp duruyor; 
dahilde sükun bulacağız dedi, o fikir ve şairler memleketi 
olan Almanyayı derin ve zelilane bir sükuta mahkum etti, 
dünya mstbuatı yalan haberlerle doludur dedi, halbuki 
Alman gazeteleri yalancılık tan başka bir ş y yok. 

Paris (Radyo) - Helsinkiden alınan haberlere göre Fin 
askerlerinin Kızıl orduya 5000 kişi telefat verdirerek elde 
ettikleri son zaferi daha bir çok zaferlerin takip edeceği 
kanaatı hasıl olmuştur. Bu kanaat ele geçen ganimle bir
likte esirlerin ifadelerinden hasıl olmuştur. 

Paris Radyo - Türkiye Cumhurreisi İsmet lnönüoün 
son günlerde Fransız Sefarethanesine iki defa ve tngilis 
Sefarethanesine de bir defa yaptığı cemilekir ziyaretler 
burada ve Londrada memnuniyet uyandırmıştır. 

Paris Radyo - Çemberlaynın beyan tı Amerika siyasi 
mahfillerile matbuatını tatmin etmiştir. 

Paris (Radyo) - Bir Fransız gazetesi soruyor: Balkan
larla • kadar alakadar görünen İtalya, Almanların iste
dikleri petrolu ele geçirmek için Romanyaya karşı bir te· 
cavüzde bulunacak olurlarsa nasıl bir vaziyet takınacaktır. 
Bunu her alakadar devlet öğrenmek istiyor. 

FiN - SOYET Bi rrı;ı;; ;a;;-bı] 
.zetesinin harp muhabiri Hcl- [[ mı Tabiatin ı He1sinki, 31 (Radyo) -

Finlandiya resmi tebliğine 
göre, Kareli cephesinde iki 
taraf arasında çok şiddetli 
topçu ateşi teati edilmiştir. 
Düşman topçusu .. s~sturu~
muştur. La ga golunün şı-
malinde Sovyetlerin yaptık
ları bir kaç taarruz püskür
tülmüştür. 

Dün Sovyetletlerin 200 
tayyareei Fin şehirleri üze· 
rinde uçmuş, Fin avcı tay
yareleri ile dafi tayyare top-
ları tarafından 20 düşman 
tayyaresi düşürülmüştiir. 

Roma - Bır ltalyan ga-

sinkiden bildiriyor : "Finler ' • • ?J 
yeniden büyük bir zafer ka- [bir cilvesı mı 
zanmışlardır.,, [ Yazan· sırrı Sanh] 

Bir Finlandiya fırkası 30 .............. .__._. ............... :_. .......,._............-.. 
Sovyet taburunun mütema- - 7 -
di taarruzlarına on gün mu
kavemet ettikten sonra 50 
bin kişiye yakın olan bu Sov· 
yet kuvveti tahminin fevkin
de bir mağlubiyete uğra
mışlardır. ~ 

Harp 130 kilometrelik bir 
cephe üzerinde olmuştur. 

Ekitala ve Ekyojovide 
So\'yet kıtaları bet binden 
fazla ölü bırakmışlardır. 

Bununla beraber itiraf et
meliyim ki arkadaşımın Ja 
ponya zelzeleleri ve doğur
duğu meraklı neticeleri hak
kında söyledikleri çok ehem· 
miyetli ve heyecanlı .idi. 

ÇEMBERLAYN IYO Ki: 
Londra _ Başvekil Çem- karşısında bulunan devlet· 

berlayn dün geceki ziyafette ler için de çarpışıyoruz. 
ezcümle şunları söylemiştir: Donanmamız, dünya de-

nizlerinde dörtte üçüne ha-
kim bulunmaktadır. Tayya· 

relerimiz, günden güne art
maktadır. 

~llta1ıtını teşkil eden devlet 
•rahh.aslarının görecekleri 
übiıa işlerle ciddi surette 
'liul olmaktadır. 
yarın Belgradda toplana

~k b11 konsey hakkında 
- L 

11&'•ılayyanın hükumet mer-
.:eı' d 

Paris (Radyo) - Bitaraf kaynaklardan alınan haber
lere nazara Nazi şefleriyle askeri şefler arasındaki 
ihtilaf günler geçtikçe şiddetlenmektedir. 1918 deki 
Alman askeri hezimetini tekrar ettirmemek için askeri 
şefler askerlikten anlamıyan Nazi şeflerinin müdaha
lelerini ve vakitsiz bir tecavüzün mes'uliyetini kat'iyen 
kabul etmemektedirler . 

- Kuvvetlerimizin aza· 
meti nihai zafer için bir za· 
man teşkil eder. Biz; yalnız 

kendimiz için değil, günün 
birinde Çekoslovakya, Po· 
lonya ve Finlindiyamn iki
betine uğramak tehlikesi 

80 tayyare üssü daha te· 
siı etmek üzereyiz. 

Hedefimize ulaşmadan ve 
dünyaya hak ve adalet dai· 
resinde yeni bir nizam ver
meden silahlanmızı terket
miyeceğiz. Düşman, herhan· 
gi sahada taarruz ederse 
mukabele için bizi hazırlan· 
mış bulacaktır.,, 

Fakat ben gerek sizden 
dinliyeceklerimi gerek ondan 
işitmiş olduklarımı (ihtiyar 
kürrenin korkunç şakası) 
adıyle yazmağa başladığım 
kitaba sokacağımdan evYeli 
sizden işittiklerimi kaydet
meği tercih ediyorum. ~on
ra size şimdiden söz Yerıyo· 
rumki birgün hep birlikte e
vime gelmek tenezzülünde 
bulunursanız Japony"yı altilıt 
eden zelzeleler hakkında 
dinlediğim hikayeleri kitabı· 
mı çıkarmadan önce de an• 
latmağı vazife bileceiim. 

Gazetecinin bu sözleri Ü· 

zerine tütün tüccarının eYin· 
de ·bulunanlar hep birdea 
bu teklifi muvafık buldukla
rından sözü Bay Niyıziye 

•• 
10 ea alınan bu haberler 

f•&terı' L• • L yor ili Japonya 1 da 
r,blitiin Auupa devletleri aibi Türk Tütün erini içiniz 

u mMh' • 
• u ına •e tarihi konseye 

Pek b .. "k lngiJterede Türk tütününün sarf ve is· 
tihliki için büyük bir faaliyet gözükmek
tedir. lngilterenin en afu başlı gazetele· 
rinden biri olan Taymis Türk tfttününün 
Büyük Britanya adalarında reyaç görmesi 
için çok çahş•aktadır. 

•tf uyu bir ehemmiyet 
ai ~t~ektedir. Başka bir •e· 
bi~t ~~ ~c söylediğimiz veç-
1ını ; tıtun cihanın 2"Özleri 
lca~ır7 Belgradda Yerilecek 
bı'rl •ra •e alınacak tcd-

H. Vekilimiz 
ere d" - b 1 P.!ab Lt onmuş u unuyor. .. ..eti: .k~k ki Balkan hükü-

f rının diplomatları tara-

Yanında klişesini koyduğumuz resim bu 
gazetede çıkan bir ilandır ve Türk tütünü 
lıakkında şu yazıları ihtiYa etmektedir : 

Belgrad yelunda ----
Istsnbul, - 8. Şükrü Sa· 

raçoğlu, Balkan antantının 

iki şubatta Belgradda top
lanacak olan daimi konsey 
içtimaında hazır bulunmak 
üzere refikası ve refakatin
deki zevat ile birlikte bu 
akşam Belgrada hareket 
etti. 

' t' 

•ııda11 .. . • 
•• le' rosterılecek dırayet 

ıyasetten çok faydalı 
.. eY•alar alinacaktır. 

••... SIRRI SANLI 

lei;;~ .. d;;;.;; 
ediyor 

-o-
A Ankara, 31 ( Hususi) -

d •~syada dün oldukça şid
etiı b' B ır zelzele olmuştur. 

r.u ~elıele esnasında 27 bi
ınc:ı k-

zelzel anunda vuku bulan 
Uğ e de kısmen hasara 
~uyan bir bina, tamamen 

~~~!lllıştır. Nüfusca zayiat 
d k.ur. Zelzele mıntakasın· 
b a 1 kasaba ve şehirlerden 
•zılarında da yeniden zel

l~lehler vuku bulmuştur. Ye
ıu a S sar olmamıştır . 
• 
1 

uşebri, Kupulhisar yolu 
1 

e lurhal ve demiryolu ara .. 
sıııd k' ır a ı yol ve sahalar ve 
~elk· k 
1 ıt azasına giden yol-
•rda rn . .. b . h evsım munase etıyle 
eyelandan ve kardan lka

Panan yerler ıslah edilmiş 
Ve b"t- b u un uralardaki yollar 
nıotörlü, motörsüz nakil va
sıtalarına açılmıştır. 

İhtikar 

"Siğara içenler, Türk tütününti içmek 
suretile iktisadi harbin kazanılmasına yar
dım ediyorlar. 

Türk tütünü İçerek tayyare ve mühim-
mat için Amerikaya vereceğimiz dolarları 
tla tasarruf etmiş oluyeruz. Virjinya tütün-
lerini tahdit edeli•. 

Türk Tütünlerinin niketin miktarı Vir· 

1 

jinya tütünlerinden yüzde elli azdır. 
Türk Tütünlerini içerek mükemmel zevk i duyabilir9iniz. 

iVoro,ilof va~if sinden 
affedildı 

Hariciye vekili hareketin
den evvel gazetecilere olan 
beyanatında: 

"Belgradda yapılacak top
lantının Balkan antantı aza
sı arasında en mükemmel 
fikir birliğinin mevcudiyeti-

Londra 31 (Radyo) - Bütün gazeteler, ni bir defa daha ispat ede-
Sovyet harbiye komiseri Maraşal Voroşi- ceğine kaniim. Balkanlar 
lofun gözdeu düştüğünü ve vazifesinden sulhu bu tesanütten fevka· 
affedilerek, yerine Mareşal Blomerin geti- ·ı · iade müstefit olacaktır.,, dedi. 
rildiğini haber veriyorlar. . 1 Taymis ga~etesinde çıkan ' an 

uıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt:j' Susuzluktan Pazaryeri mahal
Ü Alm~n!ar!n i!°paratoru fi lesi büyük bir tehlike 2eçirdi 
u ıkıncı v ılhelm ıı o- saat 18 30 da hamlede büyük bir tehlike 
.. •• un gece ' f d k •• wıııınııııınııııuııınııııırıııııınııııııınmııımı •• p . d Periçikmazıoda gösteren yangın e a ar nÇar.Niko lanın Rusyasını nasıl avucuna lmışll?U azar~e~ın e. d k' sobadan itfaiyemiz Halkapınar suyu-

n · [ H el l f l'J ki k · U 8. Edıbıo evın e ı U unyayı a tust e en casus arın ırı aa arını ım· .. t k susuzluk yü- nu zorlukla temin etmiş ve +• l . . ~ .. a eş çı mış ve 
.. er çevırır · U zünden ateş evin her tara- diğer taraftan da yanan bazı ff Almanya ned•n Ru•yanın çökmesini yıkılmaaını :ı fına sarmıştır. yerlerı yıkmak suretiyla bir 
"+ istiyordu? :: Derhal evden telefonla h il . k"l 1 kt k 

• · · · V'lh . +• IA t 'imiş ma a eyı u oma an ur-:: ÇarNikola nasıl ıhıncı ı elmin bir ıJasıtası, bır .. itfaiyeye ma uma verı 
•• IA tarmıştır. ff oyuncağı, bir kuklası olmu~tu ? - Sibiryada do- •• ve yetişen itfaiye evve a 

"• ğan saten vücutlu, koyu yeşil gözlü, uzun kirpikli, ff yanğtnı söndü.recek ~u~u çok Evin üçte ikisi yandığı 
U h ı• kl t t •tır halde söndürülmüş ve yan .. siyah saçli fakir bir ya udi kızını çarların sarayın- + güçlü e emın e mıy. · -
ıı da ve umumi harpta naaıl o kadar mühim bir rol U Osmanağa ve Veıır sula- gın bir saat devam etmiştir. 

komisyonu ff oynamıştı? - paranın, icadının, ve votkanın ve kara ff rının kesilmesi yüzünden ilk Ev sigortalıdır. 
u kuvvetin gördüğü işler ! - Ruslar kimlerin teşvik ı. Tu·· rkı·yenı·n roıu·· v· A -o- :: ve hiyaneti ile Almanlarin evvela kucağına sonrtıda u -

d I ıl~yet. - ihtikar la müca- ıı tuzağına düştüler ? - bey nine tabancasını boşaltan U Sofya - Utronun Zurih muhabirinden öğrendiğine gö-
e e oınııyonu dün ögv leden U Rus aeneralinin if,aatı! Çarı teskin icin Londradan• .• •.• 

•onra 'lA .. 0 
• 

t I vı ayet ınakamında Ugönderilen /ngili2 altınları ne oldu ? U 
k~P .. •n~ıı ve tahkikat evra· .. Kızıl ihtilal nasıl koptu? - Bu kıyameti kimler .. 

ı uz"rınde g" 1 d .. .. 
hın · oruştne er e bu- U kopardı? vesaire 11eaaire... :ı 

•uıtur. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' 

ltalya Macaristanın Romanyayı sıkıştırmaması için çahş
~~1 gibi Türkiye Romanyav ile ~alkan hükfımc:_tl~ri ara~ın
daki itilafın arasını bul~aga ugraşmaktadı~, lakın bu ışin 
daha" çabuk haJledilme~ı ~ncak Fransa, lngıltere, ve Tilrki-
yenin faaliyete geçmesı lazımdır. 

ter kettiler. 
Niyazi söze şöyle başladı : 
-En güzel ve şirin şe

hirlerimizi korkunç bir feli· 
kete ve bütün yurdumazw 
baştan başa derin bir ma
teme uj'ratan zelzele iecesi 
küçük bir otelde daha dei
rusu eski bir aanda balu
nuyordum. Büyücek bir mik· 
tarda alacaiım olan bir t&c· 
carın mali ye ticari vaziye
tinin birdenbire bozu.Jduiu 
haberi beni fena halde ıık
mış, üzmüş, sinirlendirmiıti. 
Bunun için • rece bir türlü. 
uyku gözüme girmiyordu. 
Birç•k şehir Ye Lkasabaları
mızın üstünü altına gömen 
ve altını üstüne çıkaran zel
zele felaketinin vukuundan 
beş on dakika evvel hanın 
yanındaki damlarda bulunan 
hayvanların tepinmeleri, so
kaklardaki köpeklerin acı 
acı bağırmaları, yattığım 
odanın bitişiğinde bir yer 
döşeğinde uyuyan bir köy
lüyü birden bire yatağından 
fırlatmış ve ona şu sözleri 
söyletmişti: 

- Arkadaşlar, ne duru
yorsunuz? Bu köpeklerin 
ulumaları, dahildeki ha1van
ların bağırmalara, dam dıvar
larını, kapılarını tekmelerle 
kırmak istemeleri hayır ali-

. meti değildir. Burasını ya 
su basacak veya hareketiarz 
yıkacaktır. 

Tütün tüccarı Adilin mi
safiri Niyazi, bu sözleri söy
ledikten sonra biraz düşün
dü ve nakledeceği korkunç 
hatıraların haricinde olarak 
şunları ilave etti: 

- Filvaki gszetelerimiz 
zelzeleden evvel bazı hay
vanların ne suretle firar et
tiklerini köpeklerin nasal 
acı acı bağırdıklarını uzun 
nzadiye yazmışlardır. 

(Devamı yann) 
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Fin-,t 
yay 
bakış B o~!~ıarı~!~!~ -*-

Neler Bekll~ 
yorsunuz, Ne
ler Umuyor-

Almanya nauı! haz1\rlanıyor ?8Mühim Radyo 
Belgrad - Viktiva ııa.zele~i Alaanyanın ilkbaha~ için Haberleri 

sunuz? 
-4-

46-Sırlarını açtığın adam 
iyi bil ki bir sır kumbarası 
değildir, o:ıa göre davran .• 

47 - Dedikodulardan çe
kiniyorsan o sarışın kadının 
pcnçeresi altında delaşma .. 

48 - Hayatında pek az 
insanların başından ıeçcbi
lecek tatlı ve.. rarip mace
ralar vardır. 

49 - Seni a11cak eYlilik 
akıllandıra bilir. 

50-Evlcnmeden önce. ~sa
kın hiç bir evli adamın kı
lıbıklığı ile alay etme. 

51 - Ailenin fertlerini 
a7rı ayrı ıcYİyorsun, fakat

. enları mesut etaenia ıırrını 
bilmiyorsun. 

52 - Seni bu dünyada 
kimıc anlamadı Ye b• l'İ
•iıle anlıyacaiı da yok ... 

53 - Seai mesut et•ck 
için yar olmuş mahluk, ma
aleıef bugün başkasının 
kelları arasındadır. 

54 - Bir kılıbık daima 
şöyle düfünür: 

•scYgi, ıayıı ! kerku de
aek değildir.,, 

55-Mcşru elmıyan aşık
lar sana hiç yaramai:lı Tc 
'bu ıidişle hiç de yara•ıya
calitır. 

56 - Çocuklarının tahsil 
ye terbiyesi için sarfettiK'in 
emekler, bankaya yatırdığın 
para gibi hir gfin ifinc ya
nyacaktır. 

57 - Senin yüzüne rülen 
e kaciın yok mu, çek ya
kuıda seni çok rülünç bir 
aeTkie sekacaktır, 

S8-Seninlc bir parça ku
ru ekmekle de yaşamağQ 
razıyım diyen kadın~ bir 
r•n apartmanlar, saraylarda 
az rörirıccektir. 

(Devamı Yar) 
••••• 

Heyelan 
İlerliyor 
Sinekli mevkiinde1d laeye

lia, din çok tehli şekil al· 
aış, bu sel:>eole heyelan sa
hası izerinde bir H:ahYeha:rıe 
Ye beş ey J:ieşaltıl~ıştır. 

Dön heyelan sahasında
ki topraklar fazla kabararak 
dereye doğr• kaywakta de
vam etmiş, üst kısımda top.: 
rak iizerinde yer yer çat
laklar llusule gelmiştir. 

Heyelan sabası yakınında 
200 kadar ey varClır. 

hazırlanchğını yazukeu bn hazır.hl: ara!'ında b8yük mıktar-
da iptidai maddc=ler Ye bcuzin Ye milhinımat stokları yapı: 
yor ayni zamanda bıtuııf cievlctlerıılen brzılannı kendı 
tar~fana çckmeğe çalıııyor, ,. ~ ıuna da ilaıre ed~yor: "Bu
nun içindir ki Almanyanuı f ;ıriçı•edea alınacak biiyük mik
tarda demir Ye Rom .. aıyadan da petrol almağa ihtiyacı Yar
dır. Fakat Fransız diplome:.tları da ba Alman projesinin 
akia kalması için her tedbire baş Yuruyorlar.,, 

Romanya taahhüdünde sadık 
Gafenkonun 1ekzlbl 

Bükreş - Dün Macar r3~yosa Romanyanın Alminyaya 
teahhüô.ünden fazla petrol ver~ccğini ve Romaoy:ının Al
manya ve Sovyet tarafına dö~~c:!ği . hakb.n~a söyledi~i~i 
bugün Romanya hariciye Yekılı tekzıp et~ışbr ve demış~~~ 
ki: Romanya yalı:ız ticaret mualtedclcrıle derulate ettı.ı~ 
tealihüdatını ifa edebilir. Macar radyosunun bu lıavaclısı 
Yermesi Balkanları endişeye dütürmek emeline mebnidir. 

Jurnal D'Italia 2azetesi 
ne diyor? 

Roma - Jurnal d'ltalia gazetesi baş ma~~leıinde B~l
kan deYletlerinin istiltl>ali Belgra<I konseyının kararı de 
çok alakadar. Zira bu deYletler ıünden gfine daralmakta 
olan muhariplerin çerçevesi içiae ~i.ri7orlar. Sebc~i. ~e R~
manyanın bazı devletlerin taleblerını ıshaf etmesı ıçın bır 
tazyik altında bulunmasıdır. 

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

Balkan federasyonuna Avus-
taryida girmeli imiı 

Sofya - Fransız gazeteleri Balkan federa~y~nu teş.e~
kiilünü çok lüzumlu görüyorlar ve Avrupanın ıstırahatı ıçm 
AYusturyanıncla bu federasyona girmesini taniyede lnılu
nuyorlar. AYusbıryalıların yeniden ihyaıı ancak bu suretle 
mümkün olduğunu söylüyoralr. 

Bclrrad - Deycc laobahter gazcte~inin yaıdıiına ıöre 
Italyada bulunan Alman harioiye ne2areti iktisad mütlir 
Dr. Klodiyus Bclgracl kenseyindc ol•~ ~itenleri yakından 
takip etmek üzere liuraya relmek carım almıştır. 

İzmir Sicili Ticıaret Me· 
murlurondan : 

[Hilmi Ye Mithat Akça 
Kardaşlar) Ticaret unvan:le 
izmirde Miaar Kemalettin 
caddesinde 3' numaralı aa- 1 
iazada Hazır elbise imali ve 
satışı ve her türlü kazmir ve 
•anifatura üzerine ticaret 
yapmak üzere teşekkül eden 
isbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavel~namesi 
Tica!et kanunu nü\r.ümluine 
•Öre .Sicilin 2643 numarası
~- kayt ve tecil edildiii ilin 
olunu~. 

T. C. İz::.'!lir Sicili Ticaret 
Memurluğu resmi muhri 

ne F. Tenik imzası 
! : Mukavele 
•ugfüı B.ia dokuz yüz kırk 

senesi Kannnsanl ayının on 
beşinci Paz.:\ıtesi günii 'aat 
OD yedi.: 15-1·940 

İzmirde Birind :Belediye 
caddesinde 72-1 numa Jah hu
susi Claircdc .. •aziff' göı l}D 

İzmir İl2inci N.:lteri ben ı.~
ki Ehiloğlu, bu dair~de işi-
min bc:şında iken hüviyet ve 
adreslerini tesbit ettiğim iş 
sahip!eri daireme gelerek an
latacakları gfoi bir MUKA
VELEnin tarafımdau ruen 
yazılmasını istediler. Ke,.~d.

lerinin kanuni ehliyeti hai7 

ralı evde oturan Hilmi Akça 
Ye lzmirde Basmahane semti 
Piliç. sokağında 31 numaralı 
evde eturan Mithat Akça. 
Şu suretle bana arzularını 

takrir ettiler. 
Madde 1 - Akitler ara

larında kollektif mahiyette 
bir şirket teşkil ettiklerini 
beyan etmişlerdir. 

Madde 2 - Şirketin un· 
v&nı : (Hilmi ve Mitat Akça 
Kardaşlar)dır. 

Madde 3 - Şirketin mev· 
zau : Hazır elbise imal ve 
satııı Ye alelumum kazmir Ye 

•aaifatura ticareti i~le:ile 
i'tigaldcn ibarettir. 

Madde 4 - Şirketın aıer
kezi : İzmir Ye merkezi mu· 
ame{atı lzmirde Miru:r Ke
malettin caddesinde 36 nu· 
m.ıralı mağazudıı:. Şerilderi 

ittifak ettik!eri takdirde TüT-
k ly dahilinde şube küşat 
edeb\lirler. 

Madde 5 - Şirketin ser· 
mayesi (31-12-~39 tarihinde 
tanzim edilmiş bulunan bi· 
lanç.o mucibince tal akkL•k 
~den '28600) Yirmi sekiz bin 
altı yi!z Türk lirası ve yet
miş dört kuruştan ibaret o· 
~up bunun (179,7) on yedi 
hin d\)ku:z yüz aoksan yedi 

lzmir Sicili Ticaret me- olduklarmı gördüm. Jira al~mış bir kuruşu Hi~mi 
Akça ve (1C603) on bin altı 
yüz üç. rira ım üç kuruşu da 
ı~idıat Akçe:. tarafından vaz
ed~lmiştlr. 

•urluğundan: Şahitler : b:mirde Faikpa~n 
[Konstantin A. Sipovatz] yokuşu 41 numarah e•/de 

ticaret unvanile lzmirde cum- Abdullah Gliven ve lzmirde 
huriyet bulvarında küçük Tilkilik ban so!lağında S ı:a-
Kardiçalı hanında 14 numa· murah evde Emin Tarakçı. 
rada ithalat ihracat ve ko- Yukarıdi:l isim ve adresleri 
misyon işlerile uğraşan Kons- yazılı iş sahiplerini tamdık· 

larını ve şahadde mani he.ltantin A. Sipovatz in işbu 
leri bulunmadığını söyliyen ticaret unvanı ticaret kanu-
ve kanuni evsafı haiz olduk-

au liiikfi:mlerine göre sicilin ları görülen şahitlerin tarif-
2,45 numarasına kayıt ve lerile şahıs ve hüviyetlerini 
tescil edildiği ilin olantur. tesbit ettiğim. . 

limir Sicili Ticaret lş !4ahipleri : lzmirde Pa-
•emurluğu Resmi mühüti zaryeri mahallesi 949 ncu 

F. Tenik Hanbey 30\iağında 4 numa-

Ma.dde 6 - Bu şirketi ta· 
al hüt altına koyacak her 
tr rlü muamelat ve ukudatta 
Şf.rikler münferiden imzaya 
me:zunrll?rlar. 

Madde 7 - Her senenin 
~1 Kanunuevvelinde tanzim 
olunacak bilançoda tahakkuk 
edecek vaziyete göre kar ve 
ya zararın yüzde elli beşi 
Hilmi Akça'ya ve y&zde kırk 
beşi de Mithat Akça'ye ait
tir. 

-uıum-

Istanbul - Kasımpaıada 
onbir yaşında Hafife ismin
de ~ir kızı, kaçırıp kirleten 
14 yaşında Mehmed, zabı· 
taca tutulmuş, adliyeye Ye· 
rilai~ ye teYkif edilmiştir. 
MoıkoYa 31 ( A.A ) -

Kafkasyada heeüz kcşfedil· 
memiş olan Ancazia mınta
kasıncla doJaş•akta olan il· 
ai bir heyet, mıntaka aha
lisi arasında 131 13' yaşın· 
da 35 kişi buhmmuştar. 
~~~-EBBB~~~-

Br a et ettiler 
İdhalit gümri!iğü mani

festo şefi aaı..a Erdinç YC 

arkadaşlarını• ahkemesi 
din neticelenmiş ve iddia 
makamının talebi vcçhiyle 
laha Erdinç. ve me•urlar
dan Nail, Kemal, ırfan ve 
İbrahimin h.iç bir kabahat
ları görülcmediiinden müt
tefikan beraetlerine karar 
verilmiştir. 

------------Madde 8 - Hilmi Akça 
dilediği zaman kendi serma· 
yesini Mitbat Akça'nın ser
mayesi miktarına te11zile sa
lahiyettar olduj-11 ıibi bu 
takdirde dahi yedinci aad
dede tayin elunann nisbet 
dairesinde kir Ye zarara iş
tirak hakkı bakidir. 

Madde ' - Şeriklerden 
herbiri ıaasarıfı zatiycsi için 
ayda yiizellişer lirayı tecavüz 
etmemek üzere şirket kasa
sından •ehazatta bulunabi
lir. 

Ve bunlar her birerleri lıe
sa bına zi•mct kaydolunı.r. 

Madde 10 - Bu mukavele 
1 -Kinunsani-1941 tarihinden 
itib.uen beş sene için mute
berdir : Şu kadar ki şerik
lerden biri lıita•ı müddetten 
bir ay eYvel feshi talep ve 
diğerine ihbar etmezse re· 
lecek beş senelik devre içia 
dalti temdit edilmiş sayıla· 
caktır. 

Yazılan bu aukaTeleyi 
şahitler yanında keııdilcrine 
okudum. ve anlattım. Mün
derecatının isteklerine Te 
beyanlarına aynen uygun ol
duğunu ve başka bir diye· 
cekleri olmadığını bildirme
leri üzerine resen tanzim et
tiğim bu vesikayı tasdikan 

hepimiz imzaladık ve mühiir
bdik. Bin dokuz yüz kırk 

senesi kanunsani ayının on 
beşinci pazartesi günü. 
15-1-1940. 

K. A.: 
Akitler: imzaları 
Şahitler: imzaları 

lzmir ikinci Noteri Zeki 
Eğiloğlu Resmi mühürü ve 

imzası 

Umumi No. 6329 
H ısusi No: 4-31 
işbu Mukavelename sureti 

nin dairemiz dasyasında sak-
ır 15-1-940 tarih ve 6321 nu· 
maralı aslına uygun olduğu-
nu tasdik ederim. Bin do
kuz yüz kırk senesi Kanun
seni ayının on altıncı Salı 
günü. 16-1-940. 

[ (30) kuruşluk pul } 

İzmir ikinci noteri Zeki 
Eblioğlu resmi mührü 

ve imzası 

MıJ}j Piyan~o Bıletlerinizi ( SA~DET_). Kişesinden 
Çorakkapu Poliı merkezi karıuı No. 864 Hasan Tabıi• Oader Telefon 3497 

Alınız 

Flnlerde ile hayatı imzalı aldığımız bir oıe '' 
tupta dün sabahleyin 

Tı'AZAN: ***"'* t 8,20de bir arıza yüzüıd 
köJIUler ve dokumacıhk tramYayların dur•ası üı• 

Finler, a_ile hayatında çok 1 ne iki tramvay arabası ~ 
merd Ye ınanılmıyacak ka- rataı karakolu önündd 
dar namusludurlar. Erkek ve yolu kapamıı Ye lıau y~ 
kadın birbirine çok derin 1 seyrisefer durmuşıa a. ~ 
Ye çok büyük .saygı Ye ~ev~i I lediye otobüslerinin k•a~tf 
taşırlar. Aralarında ç.ırkın lü bulunan bay Cavit GafC 
aldatış ıörülmemiş ve bir nin göstcrdiii cansip•"' 
clefa bile boşanma vukua bir gayretle yanyana a 
relmemiştir. ran tramvay arabaları k•~ 

Çünkü evlenmeden evYel tırılmak suretile ltirbirin'" 
çek düşüairlcr, taşınırlar, uzaklaftırılmış ve seyrisefı' 
karnrlarıoı verdikten sonra temin edilmiştir. 
..ir daha ölünceye kadar 

ıeri dönmezler. Birbirlerine Mübadil bon 
-laerhangi işte olursa olsun- İ 

lae!e evlenmede verdikleri 1 ları üzerind• 
size de o kadar aeracc na- SAHTEKARLIK y APANL 
reket ederler ki artık boşan- Mübadil bonoları üzerİD~ 
aa sebebi ortada kalmaz. sahtekarlık yapan bir şe~ 
Finlindiyada evlenme çaiı kc zabıtaca yakalanmışbr. ~· 

yirmiden sonradır. Düiünler şebekeye dahil olanlar snk 
umumiyetle kış rünlerinde kişidir. Yedi kiti yakala~ 
yapılır. Fazla israf ye eilence mış ve suçlulardan iki kıt 
yapmak aile için yıkım sa- adliyece teYkif edilmiştir. 
yıldıjından düiünlcr sade Sahtekarlıkla alakadar o 
geçer. Ianlar şunlardır. 

KÖYLERDE HAYAT Bucada Giridli TeYfik ~ 
Köylerin bütin eyleri çam lıpsız, KızılçuUuda Osı:11• 

tahtalarından yapıldıiı için Nari, Bucada 'Bakkal Ete~ 
mis ıibi kokar. Her köy Mu,tafa Sıtkı Alaıa, ieyd 
-bili istisna- okur, yazar ve köy•e Cemal Sayın, Delir 
t.ir saz çalar. Finlandiya•• aendaiı mahallesinde H6( 
eku•a yazma bilmiyen nü Avni Pınal, Ödcaıif 
tek bir ferd gisterilemcz. Kautarcı Mc1a•ed Ye Cafİ 
Yalnız şimalde bazı köyler adında bir •nakip. 
Yardır ki bilmem örnek elsun Tevkif edilen TeYfik f 

diye mi bunlu göçclte ha- Osman Nuridir. 
linde ve iptidi bir şekilde Tahkikata deYa• oluud 
bırakılmışlardır ? 

Bu adamlar çek kuvyetli 
ve diier Finliler ribi çek 
auliik insanlar ise de biraz 
medeni hayatta• uzak kal
•ışlardır. Köy eYlerinia lae
mcn 11.epsinde hal 't'C yazi
ycte rire birer kütüphane 
vardır. En çek çalgı irrdır. 

Köylerin hem hepsinin bir 
eczane ve baytar şobesi, bir 
banka şubesi, telefon, elek· 
trik Ye posta idareleri mev
cuddur. Köyleri birbirine 
bağlıyan yellar pek munta
zamdır. Her köşeye otoltüs 
işler. 

(Sonu yarın) 

Macarların 
Dil elleri 

Budapeşte - Burada bu· 
lunan Amerikanın Nevyork 
Taymis gazetesi muhabirine 
Kont T eleki şu beyanatta 
bulunmuştur : 

"- Macaristanın dilekleri 
tarihen kazanılmış haklardır 
ki bu haklar ona verilmeli
dir.,, 

Milli Piyango 
Biletleri eskiden olduğu 

gibi ayın on birinde değil, 
yedisinde çekileceğinden sa
yın müşterilerimin ona göre 
davranarak biletlerini kise
mizden almağa şitap etme
lerini sağılarımızla hatırlatı· 

Kemeraltında kara· rız. 

kol ittisalinde 67nu-
maralı (Zengin kişe) 

bayii 4-8 

yor. 

Müttefikleri1 
Masad.ere ettikleri 1-• 

man malları 

Inl'iliz istihbarat aezarel 
tarafıadaa neşredilen bir İ~ 
tatistiie göre, müttefiki•'' 
harbin haşJanııcından"ef 
müsadere ettilHcri Alm•~ 
yaya mahı•s malıtelif kaç 
eşyanı• miktarı şöyle tes~ 
edilmiştir. 

1 46 milyon kum çaYalııal 
imaline kifi gelecek •ir 
tarda jöt. 

Bir milyo• kişiyi ıiyindif 
meğe kafi dokuma. 
Beş milyon çift askeri ' 

yakkabının imaline kafi ıı: 
lecek miktarda deri ve lı 
sele. O 

6 pusluk bir topla 12 •~(ı 
yen defa ateş etmeğe k• 
miktarda barut imaline Y' 
rayacak ham pamuk. ~ 

lngiltere ve Fransadı 
askeri ve sivil otomobili~ 
rin bütün ihtiyacını karşıl', 
yacak miktarda petrol f 

benzin. --- • Sonya Henı 
-oo-

N o rveç tebaall~ınd'" 
çıktı .,, 

Meşhur paten yıldııı So , 
1 ;,ıll ya Heni Nerveç tebaa~&-,.-

dan çıkmış, ve Amerık , 
tebaası olmuştur. :Yıldıı •:. 
tandaşlarına hitaben pe 

rettiği bir mektuba: 
1
, 

D F h " J ık - Başka türlü yapJll~ 
Jr • 8 rl f imkan yoktu. Zira her lı'' 

b:mir Meıplell.et Hastanesi tarafa da pek arır olan ,; 
Rontkcn Mütehassısı zanç vergisini vermek be ( 

Rontkenvee!ek.trih tedaoi•ı müthiş surette eziyordu,, d 
,apılır akıncı 8e9fer o . . 
No. 29 TEi.iFQ~2Ş42 mıştır. 


