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SIR.Rl SANLI 

s,,n. fik 7,SLira 
6 Aytık 4 ,.. --------SAYISI (100) PAR 

AYA ' • i a ep hava : Karşı 1akanın 
ı ı 1 m danındaki 1 yeni bir 
J italgan taggareıeri 1 

güzeHiii •• 
bombalandı 

Kıt.bire (a )-Ağır bom· 
b rdıman tayy relerimiz dün 
Rodo.9 dasrndaki tayy re 
rueydıunna ta rruı ederek 
baogar ve diğer bin hır ara
sına bomb lrır düşmüı ve 
iddetli infilakler ceticesin-

de yangınlar çıkmıştır. 

Derne ve Biag ı:i de 
bombalaomış 11e merkez: 

mecdereği hasara uğratıl

mıştır. 

Halp tayyare meyd~nıu 
daki İtalyan tayyarelerine 
muvaffakiy"tli hücumlar ya
pılmış ve hangarlardan si-
y h dumacl r yük elmiıtir. 
Habeşistanda düşman mev- · 

zileri bombardıman edilmiş 
tir. Bütün barekitt n yalnız 
bir tayyaremiz ü11üne dön
memiştir. 

..-.-o---

I< arşıyakahlarla lzmlr-
111 re bir cennet kö,kl 
kazandıran müıe,ebbl-

sini tebrik ederiz 
K rşıyakada iıkele yaaın· 

d ki açık bava tiyatroları 

kaldırıldıktan sonra o civar· 
da temiz ve açık bir bava· 
da soğuk b'r bira içmek 
meselesi bir muamma halini 
almıştı. 

Fakat yine iskele yanında 
(Melek) sineması karı111nda 
(Işık) kahvehanesinin faal,, 
gayyur ve değerli mlilteciri 
Bay Mehmet Paralbah 11k 
ve temiz müe111eseainin zarif 
ve çok havad-r daraçaıında 
modern bir birahane açarak 
bu müşkil muammayı hallet· 
miı ve göze çarpan bu boı· 
luğu doldurmuştur. 

1 Tekmil cephe-

Karşıyaka iskelesinin lltif 
ve canlı hareketlerini •• 
körfezin bütün güzellilderiai 
gören bu havadar, neıib ve 
şairane bir ıurette ı6sletil· 

miş muhitte bir soğuk bira 
içmek çok neıe verici bir 
%evk oluyor. 

l 

Bud peRt ( • ) - M .ca 
rist c kı • ...l 11 ıbi ile ordusu 

ski Alm n imp r toruna 

Muğl - ıcb:ele fel ke 
tinden merkez ve köylerde 
525 ev h r p olmu ve 539 

v aı. hasar görmüştür. Üç 
kiıi ölmüı v iki kiıi ağır 
ıur tt ~aral nmışbr. 

lerde değişik

lik yoktur Karşıyakalılarla lzmirlilere 
müsteşna bir yazlık cennet 
köşk6 kazandıran deierll 
müstecir ve müteıebbiıi ma-
v ff akiyetinden dolayı teb
rik etmeği bir borç bildik. 

Yeni Fas valisi 
Madrid (a.a) - Yeni Faı 

valii umumisi Madride ıel
miş ve hariciye aıazın ile 
görüımtiştüi. 

Erk k - Sana temizlik yap dedikse İf• bendea 
dem dik ya ••• 
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"Muhtasar TOrklgo 
tarihi " nden: 

--o--
Yaza . Ekrem Yal<;ınkaya 
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Öd 
c 

biAttlN sl!slJ 

•• •• o u 
Dı l.iıi k .. znsrnın lslfımlu 

köyünd e; feci bir hadise 
olmuş, bir adam tekme ile 
karı~ tbı öldürmüôtÜr. 

Eti devletini bütün tui· 
hince .ctınubu g-.ırbiye scrk
mıık emeli ynuında bu dev· 
letin icra kuvvetl rini teşkil 
.eyliyen k bile rüesası, beyler 
ve nim müstakil krallııır c -
miaya nafiz olmağa çah~an 

hilkümdarlar arasında i bit
mez tikenmez mücsdele gö-

Ödemiş lin.;ısının Bolayl r 
kö, Ü de bit <"İnayet olmuş· 
tur. Must f oğlu Şakir yol
d tesadüf ettiği yni köy
den Re,it oğlu Mehmede 
eaki bir huflumet yüz.ünden 
çifte tüfengiyle at ş etmiş
tir. 

lbrabim oğlu Hilmi Celil, 
karısı 17 yaşrnd Fatmanın 
karnın şiddetli bir tekme 
tmış, F tma biraz s.onr~ 

ölmüştür. 

-3-

0eli Memıı, kisbet omuzunda dalgın • 
ortaga fırlamanın bir zamanını kolı. 

ze çarpar. ' 

. Yalnız bu çarpııma evveli 
tedrici tekamül suretinde ve 
büyüklerin şahsi beylik da
valarının tedricen yahşhrıl-

Kalça kemiği al.tından ağır 
5urette y rlı;n n Raşit. k rm· 
kolda if de verdikten sonr 
ölmüıtür. Katil, yakalanmış, 
adliyeye vet ilmittir. 

Katil koc:a tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. 

.~-------------~-------

ması tarzında olmuştur. 

Sonraları devletin, tabi SPOR HABERLERi 
--o--- Ye 

e 

• 1 ti~ 

beylerle uzun mtiddet uğu:ıı-
m aıı ve merbutiyet tanmm - Altınorda • Altay yarın Tek tip eknıeğe yüzde 30 

, aak. başlı başına bir bey- karıılafıyorlar nisbetinde arp ve yüzde 
lik iddiaları inhitata yol ver· Yuın şehrimizde milli 20 nisbetiode ç vd r k rış-
mittir. küm maçlarına dev m olu- hrılmaaı hakkınd ki karar 

Suriyedeki memleketler DQCD~, Alt y - Alhcordu şehrimizdeki alak&darlar 

1 
&oyan efmej'e başladı ve takımları karşılaşacaklardır. t bliğ olu muştur. 
mutavaatt n ayrılmamışlars Maç sa t 17,30 da başlıya- Bu k~rar d iresiode ek-
-da Anadolunun şimal, garp caktır. M çın orta hakemi mek imaliı?e en kısa z m o-

l ve bilbaıa garbi cenubi cibe· Sapbi Batur ve yan hakem- da başlan cakhr. Piyasada. 
tindeki mücadele ve bura- leri de Faruk Kaohroğlu evvelce verilmiş kararlar 
lardaki büyüklerle tabii bey- ile Alicttio Kaz.anuvadır. d iresinde hazari omış çav-

Deli Memiş, değlarda, 
köyünden uzak ormanlarda 
s~razad y&şnın 1:, boşı boş 
gözünün aln bildıği diyarlar
da Köroğlu gibi dolaşmak 
içio, t:vvela "Kalecik,, Löyü 
nün büyük p oayı:ıod so-
yunup ortaya çıkm k, ken- .1 
disi gibi yiğit :uasımlarile l 
kapışıp. boğuşmak liz.ım 
geldığini dt.rhal kabul cdi- 1 
yor, ve hemeo köye dönerek 
ıhtiyar niuesiDi elini öperek, 
kııbetini omuzluyor. yola 

koyuluyor. 
1 le in beylerin · ayıılık emel- --o--- darla kar1şık un mevcut ol· 

J lerine coğrafi vaziyetin müsa 1941 Fuarı d duğu için bugün de ekmek-
1 •deıi ve •imal, c nup dağ- ler eski tip üzerinden çıka- Günlerce yol yoruyor, 

larınıa orta yayladan yardı - l941 lzmir enternasyonal rılacaktır. Toprak ofisi am- dailar, ovalar, nehirler, çay· 
" b ı fuarına milli b nkalarımız b 1 d b ı lar aş ' h t l gı sa a arın mamuriyeti, nü· ar ar a u unan buğday, ıyor, nı aye yo unu 

1 

fuı tekisüfü karşısında ra- geniş ölçülerde iştirak ede· çavdar ve arpa kararlaştıra· sora sora bulduğa "'Kalecik,,, 

d k
. b k 

1 
b ceklerdir. İş bankası u t:Jum ı · b I d 0- .. - bü -k a ı oz ar arın unları bir· an nıs et er airesinde una .11. yunun yu pan yır ye· 

r birinden uzak ve ayri tut- müdürlüğünden belediye re- lıalbedildikten sbnradır ki rine yaklaşıyordu ... 
maıı, ortad bir temerküz i fiğine gelen bir mektupt yeni tip ekme k im:.liae bn~- Güneş, t m tepeye yük· 

k d 
· b nkanın hu sene büyük ve J k -ı: J • b f b b no tasın bulunm ması bu &nac tır. s mış, er bna r nıüt i~ ir 

1 
neticeyi teshil fdeo amiller güz 1 dimi bir p vyon inşa - -'-- sıc k k vuıruyor, uz klıırdan 

l oloyorlardı. ettirmek suretiyle fuara işti- davul zorr s ılui duyulu-
• B rik edeceği bildirilmektedir. Kahve d 

u en eski tarih vak'aları S yor u .. 1ı A d ) ümer ve Eti bank l r d.,., D ı· M · b' d ı na o u tarih hayabnın mü· • H kk d e ı emış. ıraı l!ba 
ı teakik devirlerinde de teker· d imi paviyonJ rda yerli ma- 8 0 8 yol aldıktan sonr panayır 

Ü d 
mulitımızı teşhir ed cekler- K h · D · • k k r r r e er vaziyette görülmek· Vt nın evlet inhisar- yerınıeı or unç kalabahğılc 

ı te, bu mınt kad kurulan dir. lat maddeleri gi~i p ketler k rşıhışmış, ömründe o aoe 
ı baıhc• büyük devletlerin te- Fu rd paviyoıı : ş ettir- içinde ve Devlet tar fmdan k dar ' görmediği bu insan 

k 
A ~ 

1 
mek içi belediye rei ... Hg-ine s tılm dil - I d · · k d amu, yaşama v inhit t sı şunü mcktcdir enızı arşısıuda eta dım· 

d 
· l • • k ve fu r müdürlüg· ü e muwra- Bı'r tetk k . l · J evır erınıo eş il ve vamili ı mevzuu ok.rak 1ıı11nı ş şnmıştı ... 

d b 
caıtlu d .. v m dmckte V" 1 1 b D ı e atti inkiHma uğray n " e e 8 ıaao u iş h.ekkinda ört senede bir deh olan 

1 
şımdideu bir rok p vyo"" a k t'· k ·ı b b k 

1 

parça arda tabii budutları • w - 1 ı.:~r ven ecek olursa u üyü panayır, her ku-

b 
satıla ış buluomaktc:dır. t · b' ~ •ıka bıatka namlu ltınd • ışın m ıs rlar id •• i ta- ruluşund olduğu gibi Bü-

ve fakat yine oraları olma·k -- -- uafındon yapılın sı ihtimali tün orta Anadolunun dağ 
üzere ilk devirdekileri ~ be- BORSA HABERLER ı kuvvetlidir. Bu sur<;tle halk parçası yiğitlerini kucağına 
mea ayni bulunmaktadır. m hlut kah •c içmekten kur- tophyor, buohuı birbirlerile 

ı 21 kuruşt a 13 çuval u-. t 1 k f k h b 

t 

•"'* u ca , 11 ve bulmak oğuştu;uyor, dört yıllık 
ı.üm, 8-12 kuruştan 160 · kA h ı j k '-

• Tarl•hı•n kagdettı•gVı• lffi i.lll! Sı O C&k.tır. UVVCt ll hramaDıDI yüz bfQ-
ÇUVal incir, 660 kuruştan ---o-- J h k 
2 

erce 1 ın önünde seçip 

1 
bl • . f O kental palamut, 7 kuruş· A b 1 d 

ti rıncı Eti ,devleti tan 80 tou tpa, 20,6Sku- zgın boğa 
0

;
1

~· M~;;.iş, büyjk k la-
\ Milidden evvel yirminci ruştan l6 ton fasulye, 41-42 Di ili kazasının Bademli bahğın ort sı da soyu muş 
a aaırdaki vekayi inkişaf et- uruştan 45 too sisam satıl- köyünde bir hadise olmuş. yağlaomakt ol n pcbUv n-
i meden yani üçüncü) bin ıe- mışhr. orm nd odun kesmekte olan 1 rı çok uz ki rd•n hayal 

,
1 

nesinde kllçük bir Eti kral· Hüseyin oğlu Şü rü KrıyJ 11 meyal görebiliyor, kal balığı 

11 
hiı teessü11 eylemi~ olduğu Hava 2'aZJ bir boğanın hücumuna uğra- yararak bhsz öne doğru 
halde bilibare Sorgonun yarak ğır surette yar lan· ilerlemek istiyordu ... 

4 n_ h d •d Havag ıı ıarfıy t abon~ H u.ruı an a an burasını al- mıştır. erkes kendi derdine 
• · ı b ü A mani rının artmaları u-zerı'ne G"" - d ı d ma11y e en z sura ait bir ogsun en yar nan Şükrü üşmüş, birbirini itip kakı· 

mibtemleke merk zi h liode yükselmi tir. h stab r. eyc kaldmlmıştU". yorlar, kadm, kız, çoluk, 
' iken dahi takriben miliddan ı~---iH:ie::!::g:;;ü~n"!ii!~k---ıe-~-n-s":"ıa-r~d-a.=;;8:1r:;i::nc:ı::;(l!.5:.)_::k~u_::ru~ş~~~ çocuk pehliv.ıınlnrı llı etrafına 
fllvvel 2800 yahut 2544 • 2551 ı Bagu..ı matıoeleraodeo itibaren iki nefis filim : üşü müşler, h yr t ve hay-
pt ıeaeleriade Mezopotamyaya i RA Sıne ~s nda .: r nhkls onl rın dağ p rçası 
.... ve oranıa bükümd 

11 
Neram· wı gibi vücutlırıaa bakıyor-

~ Sia •leyhiue isyanla Kussar : 1 ff" t Ü asi TÜRKÇE SÖZLÜ .: l nk .. d ı. ı p b Deli Memie, ısbetl omu-
al • ra am Y niden bir t Beşrollcrde : Tyrone Pover-Myrna Loy : 2uoda bir rnüddet oolar•n 

bDkfımet kur rak bu suretle ı 2 8 j J k Y t 1 N 1 Edd • 

t 

. ı - a ay a ara an u : e son y- ı bu halini uzaktan scyr ko-

•••• ettiği idarenİP bışma , S llyoana Maasey. • ~ reçmiıti. • oanslar · Bal 1 yka 2 30 6 9 30 d H Rli 4 • yuldu.. Sonr&, yine yavaş 

i 
O d k' d ı . Cu~art~ı.i ve 

0Paz•~ 0

g&nl •;i it d~•b.,ı:; 7·
30 

d ! yavaş ötekini berikiai iterek 
L D aka ıonra ı evirler : y z fıatlerı .= .Bır_ıoci 25. Balkon 30. Koıtuk 40. ilk s ~·n- •... ort ya doğru ıokulda ... 
••r••b ~ad1r. Fakat irmiaci ıla d B 15 B lk • --0.::....:::...==-~::..::.::~~~::...z.!~~~L.t..._~~r~a~~·~r!_!lll~C'.!_l _!!~·J!~• ~0~11~20~.~K~o~lt~u~~2~S~k~u~rt~ıt~l~ur~._j:LJ_ __ ~:_:d~~~!-do!~~! p~~li-

·ti 
cüsse ve şöhret 1~t• 
henüz birinci basaOS' 
lunan pcbli'llolard••·'ar 

Fakat onları11 d• 1~f• 
diğer büyük peb 

1 
cll 

ki kadar mübioı ft 

aaodı... • 1,ı 
Güceşia kııgıo ;,, 

altında saatlerce 5

1~1, 
ğuş malarıadau, h~ • 
kun bağ111malarıD ~ 
ufak pehlivıolarıo 
sıra sara bitoıif1 ıat• 
sırası baş pebliflll 
miıti... ,Jlı 

Halk, arhk beye'',ı 
son perdesiae . g 

119
, 

başı güreşecekler• 
çağuan davul ıor:: 1 
ortalığı bir kat d• 
vermişlerdi. bffİ 

Çünkü aylard•11 tJ,ld 
kodUtu olan Turlt

0
,,., . I'"' ,. boğan Halil peb • ., P' 

lan kovahyan 8°~1 il~ 
bışa güreşecekler, • 
olttrak karşı "artıY 
ceklcrdi... ti Uli 

Halkın yar•ll ~il t' 
~ıor, yansı da Sek•' 
tarı bulonuyord0·j r d' 
malar, baykırışdl1 ~.t ....... 
ıu:na scslerıaı ,Af 

b k 
. _ .. 

0
e ıo•r 

er esın yuzu 
renk oturuyordu .. : dC 4 

Titriycnler, yerıO Is' 
mayıp tcpiaeole'• ~ 
dan brnaklır•D' 
oluyordu .. V U -
B~ri yacdao "ı.j)J 

kuıbeti omuıund•dc'-'' 
g•n duauyor, oe 

0 
~ 

taya çıkıp: .,B~ ;,,-t 
ceğim!" DeJJJefe /, 
1 mıyordu... od'' '~ 

Onda beyec• bİ' ~ 
yoktu.. Y alaız. l•'°'~'~; 
bulup ortaya fır , çt tf 
lıp da kart••10 1,ı-' 

baba yiğitlere diiO'/ ~ 
mı.k istiyordu·· ~~ 

Sağın• solu~• b• ~ 
meydun11 biraz .' ,ff'.'J 
man·n çareleri~• e ~~ 
hclkıo birdeab1~1111 ıll I'" 
miithi~ bir va~e'/ 1 t J 
lığı ses fırbo••10 ~J 
gdrülüyordu.. 1., ıf' ş~ 

Bu, Turtuth
1 ~·~ZJ 

Haliliu ort•Y' . td-J~ 
'bl tt" dağ parçası g~ 1,ti yağlıyarak, golı 

bir sesle: 1 •• ,; 
- Ohoyd~•'" lı ,, 
Diye bağır•'~, .. 

dan ileri iıliY0' /11 

(afi-



~IPl 3 

llpa yiy 0c~ .. SJrt}n ~ıs~ 
~en,Arjantiı hoiU"" · .. a: 

1., bub a içinde çırpmıyor 
lap, ------

1 ~., rtıebfeketlerinin kayı ilıin f'tnıiş, dA1'İıle mii-
p liot · · 1 ''" • Y1 ~ 'Y e bı ş ı:ıakurnt 1' e ilmış c: ls\·içr..:, 

~~r,/ı~t"Ctk luthKı için· lsv, ç, F.uh ndiva gibi bita-
~tı1ıa1t t1ı Cenubi A·i r 11f weml"kc:Uere de ın•i 

, 'litf eıa büyiik cum· d k . k b' k 
~l! 111deııı b" . 

1 
gön erme ım inınz ır şe • 

'lll uı o an 
ille l le getirmiştir. 

Uet' • 111 eketi zıraı 
•t.ı ib 940 senesinin ilk 3 ayın-" d raç edcme-

i .. ,~d•ıa iktisadi bir da 508, iki:ıci ayında 419 
L. ~il e ç mılyon pezo tutan Arjantin 
111, b ırpınıyor. 

e, F, •şlı1ıgıcn,da in- harici ticareti, üçUncü üç 
tıd, ~il .. , Belçika ve ayda 253 ve son 3 •Y zar· 

' lİttilikiıııetıeri, Ar- fında 248 milyooa düşaıüş-
ıaa.t . l'D•hıuller ve tü•. 

~~ •11ttli11de kull•aı- Bu surelle 1940 seoeainde 

(liAt.K\N S SIJ 

ır ger ç 
kendi~ini 

, u şini ve 
gar ladı 

---o--
lstanbul - K dıköyünde 

A hidin ndand bir genç, kız 
kardeş i Ü rnranı ~ğu ~url'tte 
yaulalll.;.., .... u l.S d..t kı.;u · 
diıi de yaral 'lmışbr. Hel' 
ikisi de bo.staneye k ldırıl· 
mışlardır, 

--
Beled·ye 

hekim iğ 
Belediye başhekim veka

Jetine Karşıyaka Belediye 
hekimi Rasim Toprak tayin 
edilm iştir. 

b 

---o---
. laltdd 
- at ~ler üzerinde Arjaolin ibracah, kemiyet fg"' renç • r 

.1 P~:-~~ie d 26 4 k l\.&"l. T r e bulun· itibariyle yüıde , ve ıy· 
""'U met itibariyle yüzdt! 9,2 nis-

'''tai . lt· llııı ilk alta betinde azalmış, ithalat yüz-
~ .. ~~ti•iıa harici ti· de 17 n.sbetind eksilwiı. 

• ., .. b' 
'~'lt& it ?l~üde art· fakat kıymetçe yüzde 12 

· 1 ll.rıcı ticaret artmııtır. 
h"-·~,_ elate 100 mil· 1940 seaesindeki Avrupa ı..::~"" b 1 

Kar ntiu d.a evli genç bir 
kadın öğle v idi zeytinyağı 
satın Jdığı bir eyy r yağ 
cıyı evine nJmış y tak oda-
sında çirkin bir vaziyette 
suç üstü yakalanmışlardır. 

-- --• fazla röı- hi .. iselerinio Arjantin için 

· 1 diier elim bir netic~si de Bıçak taşımak 
'ita '"-~ aeneıinia Arjantinin ıerbes dövizli 
~' ' ••ıiyet, bu- momleketlcrle ticareti 230 
"' Ol11tQ F b 'f '' lf ı. raaea, milyon pezoluk ir pası ve 

Alsancak yangın yerinde 
Yusuf oğlu Bekirin üzerin• 

de bir bıçak bulunar k alın-
u_ 0

11•ada abca mübadele ile iş yapan mem· 
• ~~il ·ı· mıştır. 

'bt .. L '
1 ••aıiıtir. in· leketlerle ticareti de 120 .. K 

• 
"'•• b § eçet:ile r Sükrü Kaya 

l'l ltiia Av· pezoluk lebde bir fark kay- b d "· ulvsruı Hüseyin og-lu ~ ltıt ., • 
~ .. 1111 etmıı det111esidir. H- · · - · d b' b 

lll11lcabi1 ablo~ -Sonu var- uksebyın1 ın uzekrın e ır ı-
~.. . ça u onara alınmıştır. 

~l~ .... AS.KE~i.·L:iK .. LüzumıÜ vesaıt isken-
' 'u l!ae:siNDEN: deruna gönderilecek 
"' ~'-lal lskenderun lim nıaıo ihti· 

~I )'°tlL Yedek subayların 941 Haziran yoklamaları yacını karşdamak üzere 
~ .. tdi'-t l&ıılerde yapılacakttr. limanımızdan lüzumlu vesai-

~'-aa ~' •ebebiyet vermemek için gün gun ayrılmış- tiu gönderilmesi Münakallt 

,, '-ı,~•.bet eden ıubeylar bütün a!keri ve1ika nü- velıalı.:tiece kararlaştırılmış· 
t it ~~I~ birlikte gelmeleri mecburidir. tır. 
ttı,t,~ lallde bulunan yedek subaylar yoklamalarına 
1 )'~•~er, •lıt1i takdirde hareket edenlerin yokla-

----
k.~'~ttd lııaz. lzmir hariciode bulunanlar ·veya gelmi· 

t .. q, ' b lımir mebusu B. Mehmet 
"'" ~,1_ '• •taız olanlar doktordan rapor alarak 

f L ~t~ Aldemir ıstanbuldan ıehri· 
''ll,..,. P ile yoklamalarını yaptıracaklardır. 
, .,..,), mize gelmiş, mahalli idare~ 

ıo h relmiyta yedek ıubaylar 1076 numaralı 
.... ler müfettişi B. Muammer 

Gelenler, Gidenler 

ır S c lı Tica t me 

( t ke , Hn.ıi 

Uygur, H ııt Ö zku) tic ret 
ut v"2nile izml d' Atalür t 
c d desia.de 60 nu rmır da 
N kliyn.t, V cpur simsar lığı 
ve bilumum gümrük muame
l atı ile iştigal edeu işbu 

şirk~tin t ca•et unvanı ve 
şirn.et mukavelerıamesi ticı::

ret kanu u hükü :nl-!rİne gö
re sicilin 3032 numarasına 

k yd ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

lıOJir Sidlli Ticaret me· 
murluğu resmi mübr Ü ve 

F. Tenik ı mzası 

1-Mukavele 

7 Haziran 1M1 

Madde 5 - Şirketin mev
zuu : Deniz ve Kara nakli· 
> tı , vapur siaısarbğı ve bi· 
lumum gümrük işleriyle it· 
t igaldeo ibarettir. 
Mad~e 6 - Şirketin tem

ıili : Şirketi taahhüt alhaa 
koyacak ve ilzam edecek 
her türlü muamelat ve akit
lerde şürekadan her hangi 
ikisi unvanı şirketle birlikte 
müştereken ve bunun hari
cindeki mubaberat ve idari 
mu melelerde de şürekidaa 

, her hangi biri. münferideD 
imzaya selibiycttardırlar. 

Madde 7 - Şirket mua
melitından elde edilecek 
safi kar ve zararlar ber 8ç 
şerik arasında mütesaviyea 

BugüD 23/5/1941 bin do- taksim edilecektir. 
kuz yüz knk bir senesi Madde 8 - Şirketin mid-
mayı! ayının yir .... i uçuncü deti : 23 'D&yıs 941 tarihin· 
cumQ günü saat on yedi su- den itibaren 23 mayıı 1943 
ral noda -izmirde Doktor tarihine kadar devam etmek 
Hulusibey caddesinde Kar- üzere iki senedir. Ancak ba 
diçah han 15 numaralı dai- müddetin hitamından bir ay 
rei mahsusasında Türkiye evvel şeriklerden her hanri 
Cumhuriyeti kanunlarının biri feshini ihbar etmediği 
bahşettiği selihiyetle vazife takdirde şirket kendiliii•· 
gören ben aşağıda mühür den daha iki sene middet-
ve imzuını koyan İzmir Ü- le muteber olacak ve mi· 
çüncü Noteri Süreyya Olcay teakip senelerde de ayni 
ın yanına gelen kanunt eh· suretle ve her ikişer sene· 
liyet ve vasıfları haiz olmak- lik devreler için kendiliiin· 
la şehadete ehil oldukları den temdit edilmiş olacak-
görülen izmirde Atatürk tır. 

caddesinde 60 numarada Taraflar başka bir diye· 
lbrahim Fuat Hendekçi cekleri olmadığını beyan ve 
ve lzmirde birinci beyler ifade etmeleri üzerine beD 
soknğnıd:ı 38 numaralı ev· yeminli noter 11fatiyle bu 
de oturan Hamza Başik. mukavelenameyi açıkça ve 

Nam şahitlerin tarif ve yüksek sesle okudum ve 
Ş8hadetleriyle tayyün eden maaasını anlattım. Diledik-
ehliyeti kaauniyeyi haiz bu- lıeri gibi yazıldığını benim 

• ıuna u, izmirde Karşıya koda ~ahitlerin yanında tamameD 
1850 nci sokakta 61 numa- kabul ve ikrar eyledikten 
rah evde oturan ve mahalli kendilerine ve şahitlere im· 
mezküru kanuni ikametgib za ettirdikten ıonr• ben de 
ittihaz eden Mirat Akmen imza ve tasdik ettim. 
ve izmirde Doktor Mustafa Bia dokıız yüz kırk bir 
Enver caddesinde 28 numa-1 senesi mayıs ayının yirmi 
r h e~de oturan ve mah•lli üçüncü cuma günü. 23/5/941 
mezkuru kanuni ikametgah M. G. 

Taraflar : imzaları ittihaz eden Hemdi Uygur 
ve izmirde Bayraklıda Mu· Şahitler : imzaları 

lzmir Üçüncü Noteri 
radiye caddesinde 64 numa
ralı evde oturan ve mahalli 
mezküru kanuni ikametgih 

ittihaz eden Halit Özkuldan 

Süreyya Olcay reımi 
mühür ve im11sı 

Mmumi No. 6376 
iıa.c1 tQ llladdesindcki (50) lira para cezasına 
) '• b .. t Çelikler Bahkeıire gitmiştir. sebebi müracaatl rını sordu-

l 6 '·ı'Ptı,iıı•I u iin yedek subaylar yoklamalarını . günü -·--o- g-umda anlatacakları gı"bı" 
Hususi No. 

işbu mukavelename ıure

tinio daire doıya11ada sak

lı 26/5/9 ~ 1 tuih ve 6376 
numaralı aslına uygun oldu 

l~ P· •rı rica olur ur. 
)\f .,. •)•d· t w N f ta 1• n s t şı t rafımda.o resen bir , şirket ''· P· " egmen L.,ı '''de mukaveleaamesinin yazılma· ı."\~ "'· •ı teğmen k ı 
'l .,l .-,Y•d Ticaret ve i eti dünden mnı istediler. 
6~ l'... e •ı teğmen itibaren tt"I ve naft Hn sa-
ll.,l "Pç" Alb isim ve dreıleri birinci " \. lo "" ay, yarbay, binbaıı, yüzbaşı üsteğmen tJclarını iki ci bir ış'ore 
~ .,1 Pçu Y abifede yazılı şahitler y -
lı~ l'o., ~e ölçme t,!imen kadar durdurmuştu . cında müttefikan söze baş-
~lj 1 · lllı:Q olçıııe •• tajimen lıy~rak : 
ı, ~ l liiit&: ~iivad yüzbaşılara 9 y· M dde 1 - Şirketin Ne-
~ l~l Qit J•ndarma ve muhabere ıubayları L ·u·L· vi : Kollcktiftir. 
ı.1.~ I ••ti~ .. 8 •lcliye sul-ayları, atlı ıubaylar Madde 2 - Şirketin un-
,'t,.1 ..... •ın ıubayları (M' Ak H ' 6 .,l t.1elliı: b vınu : ırat men, am· 
~ L,. ' •va ve de miryolu subayları Baha• di Uygur, Halit Özkul) kol-

i lf •ıı11ı •ubayları lektif şirketidir • 
. •rp ....... .. bü n -f . k' rat ~l Ct, llıu . -yn tun tu ~ çı, muaDiOZ1 ma ıne- Madde 3 - Şirketin mer-

~~l li,,, tdra ıubayları · d kezi : lzmir ~e merkez mu· 
~ '9iı Q~tii P •e muamele me.uu.·l.uı epOSU - amelatı Atıtürk Caddesi 60 
l. & ~. 11 1

•bibler numar dadır. 
~6.~11 Q~;ı. .. Her cins bah r t, Tuva-
'l~ ,.t,.ı. let eşyHı, kum ş ve mobil- . Madde 4 - Şirketin ser· 
' ~~l lı•ta ecıacı ve veterinerler K i K mayesi : Her ür !!!erik tara· ~ı q 1111 b ya boyaları, arp l, ara T y 

.~ .. •ıçavuılar boya, Zaçyağı, FILIT ve fından vazedilen beşer yüz 
~._. " D. 4 diier asitler fiatlcır normal liradan ceman 1500 bin beı 

..__~·:::::=·~ .. _••_•_•_ .. --=. .. ...:....:...••~•-•_ .. _•_~_·_ ... _._•_•_•_• _ .. _ .. _ •_•_ .. _ .. ...;..ı.__.. ....... ·...._..u.-.-u_ll!!_M~ır'-*------"'·-L---~ü ........ k lirasıdır. 

ğuau tasdik ederim. Bi• 
dokuz yüz kırk bir ıeaeıi 

mazıs ayının yirmi altıncı 
pazartesi günü. 26/5/941 

lzmir Üçüncü Noteri 
Süreyya Olcay resmi 

mührü ve imzHı 
30 kuruşlu!! damga pulu 

nuııımııınnııımııııımımmımıı11mn11111t1ıusıı w 

Diş Tabibi 
Muzaffer HUsnU Levent 
Hastalınnı müstakil olarak 
Birinci Beyler sokağında (10) 
No. da her gün kabul eder. 

Dr. Fahri Işık 
h:mir Memleket baataneai 

Rontken mütehaaaaaı 
Rontken ve Elewtrtk teda•lal 
yapılır. lldncl 8e7i•r Sokak 

.., " F'l EP'O ~ mı 



[ SAHIF! ıf 1 (RAL4t'IN • sesıı l7Hazira• 1 

RADYO 
~~----"=-=-==------

GAZ E TESINDEN DYO • T LG F HA· E L Rl!f1:::::z~ 
--iiiiiiiiiimı~--İıllİİİiİİİİİliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı...liiiiiiiiiiiiiUıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•--iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiBı- i kadını a runızı · 
Amira Darla- Fransız nazır- Cenubi Afrika f ızMıR vARD~:o~~ 

Londra radyosu Suı iye 
'kakkında şunları söylemiştir 
Almanlarıu Suriyeye akmak
ta olduklarına dair deliler 
toblaamaktadar .. Hatti bu 
harekete Alman işgalinin 
bqlangıcı da denilebilir .. ,, 

• • ) : LER CEMIYE t• .,., 
nın maksadı lar mec ısı Kıta arı : ı-GönüH• "'f ~ 

--•-- - -- : cıhk kursun• • 

H&r Fran11zlar ajansı Su
criycı otellerinin Alman subay
lariyle dolu olduiunu bilbir
.mektedir. Ayni aj os Şam 
tayy .re meyd nınuı işgali ü 
zerine Sariycde üç tayyare 
meydanının Almanların elle

rine reçmiş olduğunu haber 
veriyor. 

Bir Macar v purunun Su
·riyeye 500 ton tayyare ben
.zini retirdiği de haber ve-
.rilmektedir. · 

Almanlar lagiliz kaynakla

rının bu haberlerini tekzip 
ile beraber Suriyeyi işgal et
mek niyetinde olmadıklarını 
. iddia etmektedirler. Fakat 
Suriye fevkılide komiıeri 
aeneral Dentz, radyoda irat 
ettiği bir nutukta bunu iti-

raf etmiştir ... Genaral Deutz 
Almaa tayyarelerin Suriyeye 
ıirmeleriai küçük bir mese· 
!e auretinde göstermeğe ça
Jıımış Ye ıunları söylemiştir: 
"-Bazı ecnebi tayyareleri 

ıarpteu şarka doğru iider1 r
keia Suriye meydanı rına in
mişler ve hemen havalanmış· 
lardır,, Sonra da, tarkt n 
garbe giderlerkeu şüpheaiz 
Suriyede hava meydanlarına 
inmişlerdir. " demiştir. 

lagiltere hariciye nezareti 
lngiltereni? Moskova büyük 
elçisini Londray& davet et
miş ve büyük elçi de r fika· 
aiyJe birli ııı:e trenle Stokholme 
hareket eylemiştir. Elçinin bir 
kaç fÜD Londrada kıldıktan 
sonra avdet edeceği ve bu 
davette bir fevkalidelik ol
madığı da bildirilmektedir. 
Fakat bu ziyaretin yeni ve
kayile alikah olduğu aşikir
dar. 

Sigorta 
Şirketleri 
Ankara (a.a)-Haber al

ındığına göre, sigorta ıir
ketleri tarafından ıigortah
larına kartı temat olarak 
tevdi edilen kıymetler me
yanına tasarruf bonol rının 
da ithali muvafık görülrnüş · 
t&r. Bu suretle ıigorta tir
ketleri göstermeğe mecbur 
oldukları teminıb ta1arruf 
bonolanna da plise edebi
leceklerdir. 

--.. --

Vişi, ( a.a ) - Havaa-Ofi 
bildiriyor: Aıniral Darlanın 

beyanatında umumi b rpten 
sonra Türltiyede vukua ge
len hadiseler hakkındaki 

fıkraya k rşı Türk matbua· 
tının a ksü a rııeli üzerine 
aallhiyettar mahfiller şu ci
heti tasrih e tmektedirler ki 
başvekil mu vini Türkiyeye 
karşı milli g nyretinin ... afba
larınd n bır tanesini teşkil 
eden bu kadar eski bir 
hareket hakkında serzenişte 
bulunmak viyetiai gütme
miıtir. 

Darlan yalnız lngilizlerin 
iki yüzlü hile ve cebir oyu
nıınu aydı 1 tmak istemiştir . 
Şu cihet tebarüz ettiril

melidir ki Fransız - Türk 
münasebetleri değişmemiş
tir. Is enderun ı ncağ'ı me-

selesine verilen bal sureti bu 
münasebetlerin iki temele 
dayandığını isbat etmek
tedir. 

Bu iki temel ananevi 
dostluk ve yakın şarklı 
karşılıklı haklar, mütekabil 
hürmettir. 

HITLERIN 
BEYANATI· 
Vaşington ( a.a} - Dayf 

mecmuası Hitlerin 23 Ma 
yısta mecınu om Bcrlindeki 
muhabirine vuku bulan be-
yanatını neşretmektedir. 

Hitler, Amerikan muhabi
rine ıöyle demiştir : 

'*- Kafile sistemioin ka
bulü harp demek olur. Al
mao başkuwaodaohğı Ame
rika kıtaıanın isitililını tıpkı 
ayın ist ilas ı kadm ziy .. lı L.ı r 
şey telikki etmektedir." 

Hitler, Almanyanın işçileri 
zorla çahşbrmak imkanı se
bebiyle bunua Amerika için 
iktisadi bir tehlike olacağı 
fikrini reddctmiı ve "Ma
demki Almanyanın rekabe
tinden korkuyor, o halde 
ne için miistemlekeleri elinden 

alındı? n demiştir. 
Hitler Avrupa teıkilitlaıİ

ma ının Alman ihracıdına 
piyasalar arzedileceğini ve 

bu suretle Birleşik Amerika
ya rekabet imkinının azala
cağını bir delil olarak ileri
ye ıürmüıtür. 

Hitler Alman menfaatinin 
milletleri esaret altına almak 

K d• ta olmadığını söylemiş ve 
oor ınasyon netice olarak şöyie demiştir: 

h t • "Alman diva11 Birleşik 
eye 1 Amerikanıo menfaatine mu-

Ankara (a.a}-Koordiaaa- baJif değildir. Fakat bunu 

Baıvcıkil Refik Saydamın pılan gayretler daima akim 
yon heyeti bugün saat 15 te Amerikalılara iıbat için ya· ı 

riyasetinde topfanmıştır. kalmııtır." ·--------------

Vişi, ( a • a ) - Nazırlar Kahire (a.a) - Bu akşamki i istiyen bayaal•fla11 I 
meclisi bugün saat 11 de resmi tebliğde cenubi Afri- ~ ı Halkcvine her g d-1 
MareşaJ Petenin riyaseti ka kıtalarıoıo orta şarkta 1 ı 10 dan 17 ye lı• J 
altındc toplanmııhr. Bu top· bulqoduğunu ve ayni zamen- ı racaatları. t' 1•f:~ 

• 2 H pake ı lantıya oazırJardan başkaca da cenubi Afıika madenler • - arp . 1a~ Fransız Afrikası umumi mu- naımuın wcrt!şal Smutsun • işine pazarte•ı r-•!.~ 
rabbuı general Veygand, mümesıili olarak Mısıra gel- :itibaren tekrar b• li"'ıı 

ı. br. 8ayaolarıoııııo1.,., Cezayir umumi valisi amiral diğiai bildirmektedir. • . r .. 
Abrial, garbi Fransız Afri- Tebliğde d eniliyor ki: ı vine gelmeler• 
kosı amumi valisi general Madenler t. nzırı albay Ptal· ı nur. .~ 
Boisson, Tunoı umumi valisi lardu Mısırd :a bulunmakta .... M .... A .. T .... B•IJ11/.~ 
amir 1 Estcve ve Fas umumi olan bazı Afrika kıtalarını ~ 

valisi general Nogues de teftiı etmek üzere gelmiştir. JI 
iştirak etmişlerdir. Nazarlar Nazır, başvekil Sırrı paşa ile HÜ 1 as• 
meclisi toplantısınd n sonra orta şark lngiliz kara ve ha· 
neşredilen resmi teb!iğde va kuvvetleri şefleriai ziya- "TAN" ı 

münkcrelerin Fransız Afri- ret edee~~~-r. o-- Harp suriuaıı s;...f 
kaaı hakkında cereyan ettıği V: 

bildirmektedir. Diğer tıuaf· IST ANBULDA Zeker;~:i 1 
ten geçen Sah günü nazırlar Suriye meıe d• 
meclisi toplant111 hakkında E k k nia başın• bir k ~ 
ög· renildıg .. ine göre bütün kme Si ıntı. meselesi çıkaraı• , 

·ıter 
n zırlar mezkür toplantıda b ) • gösteriyor. lof1 

amir 1 Darlanın tak ip ettiği Si ın se ep erı taarruz ettiği ı8~,i 
s iyaseti tasvip etmiılerdir. an)acıJdı Fransız kuvveti•' dl' 

--o-- '.C' ve o vakit ~~~atP 
T•o k lstanbul - Yeni tip ek- ruya Franı• ıl 1ıtıt• ..ı 

Ur COğrafya mek şehrimizdeki Pazar gn- girmiş bulu11ac• 1 """ 

kong esİ n& ıababıadaa itibaren sa· ~u;~~Ue~i b~•:::bİ~ 
tışa çıkarılacaktır. Toprak ay 1 8 ııga f ·1ııcl r ı.I ---o-- Fransanın A dr~oiıd',"11 Ankara, ( a 8 } _ Birinci mahsulleıi ofisi değirmenlere vetleri ve Ak at• 1 

Türk coğrafya koDgresi bu evkettiği buğdayı yeni har- leri ve donaolll 
gün Dil. Tarıb ve Coğrafya man üıeriaden tertibine mauya tarafıo~ 

b 1 . • bOr fakültesinde maarif vekili aş amışbr. lngilterc ıç.ıD . 
H 'ı y d .,•ıdıf· asan A i ücelin bir nutku Ba:ıı kimselerin yeraiı bir şey egı .,,,,,, 
ile açılmııbr. 

Toplantıya genel kurma
yın ve diğer lllikalı velı~

letlerin mümessilleri, yüksek 
ve orta tedrisat p rofesör ve 

öğretmenleri de i~lirnk et
miştir. 

Ebedi ŞeJ Atatürk ıçın 
beş dakika ayakta durul
muş, Milli Şefe ve hükumet 

erkanına karşi saygı duygu
ları izhar edilmiştir. 

Kongre iiç dört gün ko
miıyoDlar b linde devam 

ettikten ıoora umumi çalış
malarına başlayacaktır. _ .. __ 

SURIYEDE 

telaşı ü:ıerine burada baı ---
göıleren ekmek sıknıtııı ti 
etrafında tahkikata devam YENi SABA :Si~ 
ediliyor. Bir çok kimselerin Aırupa kıta ,.ııil ~ 
ihtiyaçlarındno fazla ekmek Hiiıeyio ~ o• .. .1 

aldıkları anlaşılmaktadır. Bu Görülüyor ~1,.ı•t~· 
meyanda Boyog-luada ür ki- olsun Mihver ·ı t 

T etdl1 ,, 

şilik bir ailenin bir günde netice elde bt1çtl· .1* 
68 kilo ekmek aldıkları ranmağa ıu~ Jı•.,;Jf~..ı 
tesbit olunmuctur. istedikler~ .t.fd'" 

y • t,1ıh11 .,, 
Az ekmek çıkaran, elle· riyet ve 

11 
• ıet1•11 

rindeki unların bir kısmını Avrupa ıuıl ı ' 
• "I kabO 11' 

barice satan ü~ fırıncı da rınıı e d lıf' ~ 
imkin olaı• ı ""' 

adliyeye teslim edilmiştir. d tıJl91r f" 
ittihaz edilen tedbirler ıa· kimseyi al 

1 
t 1ııld'1 

yesinde ekmek 11kıntısa ön- birden ib:~e ı•1' 
lenmiştir. en aleyh ::aoıd"'' 

mağa mab• ---o---
~ iman işgali Amman Tevkife,, o 

k ( ~ , yo muş.. Bombalanmadı Kahire •·,,,, 'I. --o--- Mııırdao taf dİ' ~ 
Kudüs (a.a)-Bir Franıız Kudüs, ( 8 a ) - Royter ğa teşebbil5 ~•1 ,1 

tayyaresi Kudüs üzerinde bildiriyor: Fransızların Am- · sır genel ko;,ıı•d 
F b d man üzerine bir bava taar- Elmısri ~e ran11zlara itap e en be-
yannameler atmııtır. Bu be- ruza yaptıkları hakkındaki edilmişlerdir·~~ 

haber tamamile asılıızdar. _..,,,, yannamclerde halkın yanhş 

yola sevkedildiği, Alman ----- M oif" 
tayyarelerinin Suriye bava Alman kıtaıarı Şamı a ,; 
üslerini iıgal ettild&:ıi veya ltgal etmemıııır ef111r'~J Almanların Suriyeye geldik· y y ,-/) 
leri yalan olduğu bildiril- B ( ) Al k lskeoderoclo 1 erut, a.a - man ı- hı·m ıuiktır •' 
mektedir. talarının Şamı iıgal ettikleri ehstif 

Hayfa ya da bu mealde be- ıayi ları kat'i olarak tekzip eşyall g tıt· A 
yannameler atılmıştır. edilmektedir. çıkarıh11•f -~ 

11 .. eTLeRINIZI ( ... AADeT) Kı,ealn en alıeır. . Çorakkepı PoEI~ ( 
••rtııa No, 864 Ha11a Y•'9•1• oND MiLLi PIY ANGO 


