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~ SON 
DAKiKA 

Nafia Vekili 
illan sözüne 
llllıak caiz 
~aydı? 

~ttı·' l • l 1 

q •ilden bir buauıi 
~ "-be llıubabiria verdiği 
~lld re a6re Alman pro· 
A.:-· 1~ ıeflerinden biri · 
t: "'«llla .. ,ı T ' 
''''' 

11 
ilrkiyeye kartı 

iı1aa ... 1"
1
1' ıaiyelleri olmadıile -.uy e 11ı • l'&r1c· 11 ve Almanya 

'-''tt:at ıye •raıında d•ima 
-tıtı.ı:laıa mllnHebetleri 

Fuı.. •ttar ! "* Jıaı lclka bu harpte bita· 

~~'' ~ayı ve onun toprak
~ lair ~c:av&z edilmedikçe 
'1,lc 0111ıu veya uzak ,_, ıa:~a llaırlarıaa bile 

........ • ~k?1ayı dahi 
"-S. l•çu·mıyen TBrki-
ttt.,.,.~~6m bağlıhklarıaa 
'' 111, maaya ile ticaret 
~- :•t m&aaaebetlerini 
'-tt,ttlii •••m ettirmek için 
~•r ıayreti in kir 
arıa1r ' •a kaba bir nan· 

t,,t T 16•termiı olurlar. 
,,._,~kiye Cumhuriyeti 
'itlı..u U clllr&ıt ve mutedil 
,, ... " • h' lllt111Jelc • ıç bir devlet 
~lr 1.tr h •h reaeide ede· 
"'· ''•kete reçmemiı-

la~•- ' · .,ld., •çıadir ki bugün 

~ Ç,k~:l111aayaaın, bilb•ı· 
' '11,,~••lıyı, Romanya 
~~• tana yaptıiı te-

• •erd0

"· la. 11• ıözBn ne 
~li•i relcıt ve faaliyete 
~~ d 16rd&kten sonra 
~=- oıt111;u h k -=~•celi a kında 
.._~.. •6zlere inana· 

? halıb aayılmazlar 

"'~"' a .. ı . tt e.tu_
1 

l•rııtana asker 
t._ıa.ı., Y•c:eği hakkında 
~ L 0 reı • lo ~,, 1111 ve mutan· 
~- a:~ttaa birkıç g6n 
~ l •ltı l•rlıtıaın askeri 
--~il tlıa:: alındığını ilin 
~ tıblitl '••mi ve tanta
~· •laı 16renler Alman· 
1.1 '-t•- •riae •e derece 

t L ...... le • 
ht~''• d caız olduğunu 

" . •hı •nlımıı olu-

"' 8 1RRI SANLI 

\~ 
"·" 4kDIMI ,,._ •ttoa ( 
)~ ltyy ı.a)-Alamia· 
''t ~ Par~~· tıalr, mıkiae, 
~ lla•kı, ' •r, ılit ve ede-

''' . '••re '1~iı dahil ol· 
'-' 

1'tilte claı emtea
,,~,, 11::1• •e ıimıli lr· 

''- ~'c:a• •ıa tabi olma· 
'4ltoı ofiı~ buına ihracat 
it' •dit11aı t~rafından mil• ""'-.& ttır. 

' bQ '-ttfıd 111U11ıdeden 
• etmekte idi. 
'• ilk defa ola-

SOVYETLER 
BIRLIÖI 

Bulgar staııın 
son hareketin· 
tenkit eder k 
ona bir uardımda bulun. 
mıgacağını bildirmiştir 

Moskova, ( a. a ) - Tas 
ajansı bildiriyor: Bir Martta 
Sofyadaki hariciye mümessili 
Lavernski Alman kıtalarının 
girmesinden resmen Sovyot
ler birliği hariciye komiser· 
liğini haberdar etmiştir. 
Sovyetler birliği hariciye 
komiseri gördüğü lilzum 
üzerine aşağıdaki , cevabı 
vermittir: 

INGILIZ TAY- Prens Pol ile 1 - Sovyetler birliği hü
kumeti Bulgar hükumetinin 
görüılerine katiyen iştirak 
etmemektedir. Y ARELERI Ribentrop __ .. ___ _ 

Blum ve Kale 
liman 1 arını 
bombaladı 

Loadra - Londra radyosu 
8,15 resmi tebliğ: 

Düa bava kuvvetlerimiz 
ıenit bir saha üzerinde bil
yük fıaliyetler göstererek 
Kale, Roterdam, Blum 
liman ve dokları bombardı· 
man edilerek büyük yangın· 
lar çıkarılmııtır. 

Bilhasaa Blum ve Kaleye 
yapılan ikinci taarruzda li· 
maa baıtan b•ı• tahrip edil 
mittir. 

Bütün harekata iştirak 
eden tayyarelerimizden yal· 
nız iki danesi Bsleriae dön· 
memiıtir. 
Londra - Londra radyoıu 

8,15 resmi tebliğ: 
Diln Londrada iki defa 

alirm işareti verilmiş ve 
cenubi garbide bir ıehire 
bombalar atılmı~sa da huar 
olmamıştır. Giiadüıün pek 
aı hava faaliyeti olmuşur. 
Britanya sahili civarında bir 

•• •• • 
goruşmemtş 

Londra, ( a .• ) - Roytcr 
Belgraddan bildiriyor: 

Avusturya Yugoslav 
hududunda Alman hariciye 
nnm Bay Ribeutrop ile 
Prens Pot aörüşmüşlerdir. 
Prens Pol evvelki gece hu
susi trenle şimale doğru 
gitmiştir. 

Belgrad, ( a.a ) - Prens 
Pot ile Alman hariciye na· 
zarı 8. Ribentrobun hudutta 
garnıtükleri tekzip edilmek .. 
tedir. 

Alman askerlerinin Bul· 
gariıtana girme.i Balkanlar· 
da sulhu idame değil bili· 
kiı Bu!gariıtanı harbe ~ü" 
r ükteyecektir. 

2 - Sovyetler Birliği bu 
günkü ve bu vaziyet karşı
sında Bulgaristana karşı hiç 
bir zaman yardımda bulu· 
namaz. 

Bulgar matbuatında ve 
baıı kaynaklarda dolaıan 
şayialar dolayiıiyle Sovyetler 
Birliğ bu tavzihi yapmağa 
lüzum görmüştür. 

--.. --
------o-~ 

Türkiye hiç bir Japon im?>~ra· 
zaman gafil av- toru harıcıye 
lanmıyacaktır nazırı ile •••• t•• 

Londra ( a.a ) - Reyter goruş U 
a~a.ıısiain d~plomatik muha- Tokya, ( a.a) _ Hariciye 
bın ya~ıyor· nazarı Matauka imparator 
Edenın orta şarkta tam tarafından kabul edilerek 

zanında bulunması kendisine 
son hidlselerden tevelllid 
eden meseleleri tetkike fır· 
sat vermiştir. 

Ankara mllıakerelerindea 

imparator tarafından soru· 
lan suallere cevap vermistir. 
J•pon imparatorunun bu 
konuşması umumi bir alaka 
uyandırmıştır. 

lstanbul - Nafıa vekili 
general Ali Fuat Cebeıoy 
şehrimize gelmiıtir. Bir kaç 
gün burada kalacak ve •i· 
tebi ihtimal Trakyadaki yol 
iuşaahnı tetkik etmek &zere 
oraya da gidecektir. 

AIİnan askerle
ri Türk ve Yu
nanhududunda 

--nm---
Londra (a.a)-Hür Fran

sız ajansı bildiriyor : 
Bazı Alman müfreıeleri 

Yunan - Bulgar hududunda 
kiin dört mevkie gelmiıler
dir. Bu mevkiler 7.Jatograd, 
Menlik, Trigrod ve Mustafa 
paşadır. Filibeye varan piya· 
de Alman müfrezeleri bu· 
gün alelicele Tiirk hududu
na sevkedilmiılerdir. 

Alman sevkıyatının yapıl· 
dığı en chemmiyetll nokta 
Rupel boğazında kiiıı Mea· 
liktir. Buraıı motörln ka•· 
veUer için en az fena yer· 
dir. Motörlü Alman katalan 
Sofyadan buraya gelmitler· 

dir. ----
Larisaüzerinde 
Uçan ıtaıuan tauuara. 
ıerinin hepsi dOıürüldl 

--111! -

d6ıman tayyaresi düıürül
m6ı ve bir tayyar.emiz üssü
ne d6nmemiıtir. 

sonra Türkiyenin neırettiği 
resmi teblii, bilha11a ehem
miyeti haizdir. 

Çaaakkıleye mayn dökül-
mesi ve Türk filosunun her 

Kanadadan mü 
him mikdarda 

Atina (a.a) - Yunan reı
mi tebliği: 

BULGAR türlü ... ihtimallere ~arıt hazır 
olduaunu ve gıfd avlanmı- t • Jd 

MATLUBATI 
yacığını göıtermektedir. ayyarecı ge I • 

1 1 
Londra ( a.a) - Kanada-

V ışiugton (a.a) - Hari· Ruzve t nez e- da yetiştirilen k uvvetli bir 

Paıarteai günü Lariu• 
üıeriııde tekrar uçan italyaa 
tayyar lcrinin hepıi d&ıl
rülmüştür. 

Arnavutlukta italyaalarıD 
kuvveti 450 bin olarak tali· 
min edilmekte ve cephed• 
24 İtalyan fırkası bulunmak• 
tadar. Yunanlılar bu fırka-. 
ların hepıindea birer mik 

ciye nezareti Alman kıtala· d t • tayyareci kafilesi Londraya 
flDID BuJaariıtana girmesi en muz arıp muvasalat etmişlir. 
aebebile Amcrikadaki Bul- Vaıiugton, ( •·• ) - Bay Almanlar bu kafileyi 1ıetl· 
ıar mıtlubaba blok• edil- Ruıvolt &at atrıılle neıle· hatardıklarım 
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SAHiFE 2 

_DOKTORU KÖŞESİ ,1 ~---
P ont sil-Rübyazö -

•• 
Ultras il 

Umumiyetle ojin vak' larmda ~riplcrd , 
zatiirreelerde, yıl ncıklard , kul k illtilit
larında, istroptokok septisemilerinde çok 
muv ffakıyetle kullandığımız bu sülfamid 
milrekkebatıoı rtık bütOn haatal rımız 
tanıyorlar. Şimdi rubyar.ölsüz bir DJının 
tedavi edilemiyeceğini, zatilrreelcrin grip
Jerin gene bu ilaçlar ve ona y kı ol n 
b111 müstahz r t olmadan iyi olmıy cağını 
bir çok aileler rtık öğrenmişlerdir. H ki
katen bu sülf mid mürckkebntının grip, 
zaUirree, menenjit, belsoğukluğu, yıl ncık 
ve lohus b111talığı gibi bir çok lı st lıkla
rın imili mar xisi ol n (kokü •) cinsinden 
olan mikrop! r üz rhıe fevke I" de muessir 
olduğuna artık hiç şüphe kalmamıştır. Bu 
sebeple bir anjinde spir inden, pramidon· 
dan evv 1 derhal rubyazöle koşm k vey • 

hud ültraseplil tabletlerinden günde üç 
dört tane lmak çok faydalıdır. Hem has· 
talıktan hem de b stahğın muhtemel olan 

ihtilitlarından korunmak için bunl r, bugün 
elimizde en kuvvetli vaaıt farımız olmu -
tur. 

Beden ha e etle i 
Çevik olmak için ne apmalıdır? 

Yalnız beden hareketlerinden us n nl r 
kardeşlerile, yahut bir arkadnşla y p cak

lan hareketlerden çok istifade edebilirler. 

Bu ıuretle y pıl o hareketler eğlenceli 

olmaktan başka, fazla kuvvet sarfedildiği 
için vücud daha çevik olur. 

1 - Karşılıklı yüz üstü yere uzanmalı. 
Dirsekleri yere dayatarak elleri karşı kar· 
şıya getirmeli. 

2 - Elleri oynatmadan kollan yukarı 
kaldırırken vücotler mümkün olduğa ked r 

arkaya doğru gitmeli ve b şı yukarı k l· 

dırmah. Bu hareket yapılırken ellere isti· 

nad edilecektir. Bu h reketi yirmi def 
tekr rlamahdır. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Fırının Sıcaklı2ı 

Nasıl Anlaşılı ? 
Evde fırın bulunduğu zam n sıc khğın 

derecesini, hm m kızmış olup olm dığıuı 

anlamak için içine bir parça beyaz kiığd 
koymalı. 

(AltKIN StstJ 

ola k 
Tek tip ekmeklerin b zı 

fırınlard daha nefis çık rıl· 
m kt olduğu, b zılarınd 
ise h mur gibi çık rıldığı 
nazarı dikkati celbetmekte· 
d

. , 
ır. 

Ç vdar k rıştmldığı için 
tek tip ekmeklerin ateşe 
muk vemeti dah fazladır. 
Bu itib rl<& fırınlarda iyice 
pişirilmeleri icap eylemek· 
tedir. 

--o--
At cı: a ı 

~ 

Y rın ıslah encOmeni ta-
rafından tertip edilen at 
koşuları 16 mart p z r gü
nü başlayacak ve ltı h ft 
devam edecektır. 

Koşular 20 nis n paı r 
günü sona ir cektir. Şimdi· 

den bir çok ~ıymetli tlar 
şehrimize getir ilmiştir. 

----o--
Tay·n 

Muh sebei hususiye eski 
tab kkuk memurl rındau 8 
Kem l Y sa zir at müdür
lüğü muhasebe müaıeyizliği
ne t yin edilmiştir. 

---o--
ler 

lzmir mebusu Rahmi Köken, 
Manis emniyet müdürü 8. 
Cavid Maıti .1ya gitmişler· 
dir. 

·---o--
v. u. 'eclisi 

Vilayet umumi meclisi 
bugün öğleden sonr vileyt!t 
salonund n içtima ederek 
muhtelif mevzu! rı müzakere 
etmiştir. 

- • Oı---

otekait, u im ve du ,_ 
ıar maaşlarını aldılar 

Mütek it, ye~im ve dull -
rın üç MyhkJ rı dün tevzi 
edilmişt r. 

•• muc -
• c mı • 

ko gr s 
Verem mücadele cemiye

tinin kongresi 5 mart ç r
şamba günü saat on yedide 
birioçi Beyler sok ğındaki 
cemiyet binasınd devam 
edilecektir. 

---o---
le 

a ucuz ıy c 
Izmir beledi_yesi ikinci n·· 

vi unl rdan 146 kuruş ye
rine 100 kuruş vergi ima· 
ıu işini tetkik cylemeğe baş
ı mıştır. Bu hususta defter· 

d rhğa ve maliye vekaleti
ne mür c at edilecektir. 
Mezkur vergi işi t hmin 

edildiği gibi müsbet bir şe
kilde b 1 olunursa ekmek 

fiatı yirmi para tenzil edile
cektir. 

--o--
Defterdarımız 

Ankaradan geldi 
Oabeş gündenberi Anka

rad bulunan defteıdarımız 

b y Mümtaz Tarhan şehri
miıe avdet etmiştir. 

--o--
yadan 

a A • 
ı aç ge ıyor 

Alm ny dan memleketi
mize gönderilen üç milyon 
Ura kıymetinde eczayi tıbbi· 
ye yolda boluomaktadır.Ge· 

lecek bu ilaçların içinde 
mühim mikt rda spırın ve 
her dürlü müstah~arat v r· 
dır. 

--o----
o 

24·31 kuruştan 674 çu9al 
üzüm, 44 kuruştan 40 bin 
kilo zeytinyağı, 29,50 kuruş
tan 29 çuval susam, 69 ku
ruştan 10 baly pamuk s • 
tılmış • ır. 

Kiğıd açık sarı olurca fırın h fif sıc k- ı 

tır, koyu sarı oluocı;ı sıc ktır, k bve rengi ı 
olunca kızğıodır. ı 
Eğer kiğtd imsiyah olursa fırınfozia ı 

EL e as da 
Bugünün Matinelerden itibaren 

Güzelliğine, nefasetin asi doyulmaz iki film birden 

ı 
ı 
: 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 
ı 

: 
kızmışbr. Konulacak kek, p sta, börek ı 1-E.. N LI 
yanar. ı Yarat nhu : Robert Don t • Greer Gar on 

: 
Cildin Beya 

muşa · O 
Ve Y .. ~ 2- ILLU KÖŞK 

ması 

Cildin beyaz ve yumuşak olm sı için şu 
pomadı bir pamuk parç silefgece y t rken 
yOzüne sürmeli: 

15 gram bey z sabunu ince iacc rende· 
lenmeli ve b io maride erii:meli, için 30 
aram geliserio, 90 gram glU suyu, 45 gram 

makineden ieçmiı hıyar püreai karı tır-

Foka Jurnııld eu son ve en mühim h rp h berleri ı 

:Tayyare s·ne ası el. 3646i 
:Bu kş m saat 9,30da. (süvarcd ) yeni ve büyiik proğr m ı 
ı ba lıyor iki mühim filim 1 birden ı 
ı 1-Rlgoletto~A YDA LA Tr vltta gibi büyük eserler ı 
ı ibd eden 11Verdt ve Aşkları,, Meşhur cih D bestek rıoıo ı 
ı h yatını v ölmez eser ve oper l rını gösteren büyük ı 
t Franıız filmi, Oynayanlar 8 nj mino Gigli ve G bi Morlay t 
ı 2-Klm ölecek kim öldUrec k Büyük macera·beye- ı 
ı ec D Te ser Dzeıt filmi oyaıyaolar Cb tor Moris·Lucil Bal ı 

4 Mart i~ 

• 

Alman vapurlarıll 

si~,1asi şefler 
Fak t federal büroyu bu son icrat~ 1 

eden Hermanın bu ad m h kkındak• 
atı oldu. ,ıı 

Bu ifşaat ü ~erine bu ad mın illet 
taciri Saat Vanger, güzel Eleonuraı) 1 
şıa dilber K temuoğ ve Astro ~yıtdıS 
maruf ve meşhur Alman tayyarecisİ 
kızın rk sıuı t kibe memur olduğu01~ 
renerek feder 1 büru d faaliyete ge 'fi: 

Bütün ba malümata ve büyük g•Y'' 
rağmen bu k dınlar düşmtnı ad•"' 
türlü elde edilememişti. 

Alman vspuriyle Herman Amerik•~ 
lip giden bu Kari Veygandı vapurla 
bulm k mümkün olmamısh. fı 

Nihayet federal büro doktor. Griblı 
rac•at etti:\ ? 

- Kari Veygandı tanıyor musunus 
Diye sordu. , 
- Siz yeminle tomin ederim ki bU 

mı tanımayorum. 10 
- Hermand bize bun dair oı• 

verebilir mi? 
- ihtimal. 
- Öyle ise tedbir ahnız. onu b f 

sizin büronuz çağırınız. Fakat bu
5119 

sebep icad edersiniz. t• 
iki gün sonr doktor Gribi bu b•P 

malümatı vermişti: i 
"Bu bir uydurma isimdir. Kari \fe~ 

dın h kiki dı, Turur Slust'dır. 8° ,4lııl 
Nevyork vapurunun siyasi ıefidir. 
vapur şirketinin de mutemididir. 

Bu orta yaşlı bir adamdır, boyu d~., 
dır. Pek çevik ve cevval bakııh bir 

1 

dır. 
r ıı•' Nevyork vapuru Nevyorka ge ır ti 

Turru bir muh fız motörü ile kar•0 Jil 
gitti ve vapura bindi. Mürett-=batıo 1 
eini tetkik ederken bu Teedor sıu•t' 
minin biz sında şu iıaretle karşılaştı: 

1
, 

• IJJift 
"Bu ad m Kübada H11vanada ın lı 
Bu işaret bay Turruyu delirtec' 

hale getirdi. . , 
Teodur diğer bir çoklari gibı 1 

kurtarmıştı. 

Bunun üzeaine hemen vapur kuo.ı• 
ıuna mür c t etti ve sordu: 

- Bu ne demektir? , 

' - Hiç bir şey, orada listede ııe 
varsa vaziyet öyledir. 

Gevabını ldı. -~ 
- Ne demek, bir genç ki AIOI',, 

mllteveceiben vapura biniyor, so1'~ 
Havan da hır kılıyor. Bu şafıl•'' 
şey! 

- Ne yapalım, Almanyadaa öyle 
Idık. 

- Bu emri b na gösterin ! , 
- Onu y pımam mahrem bir oııt1' 

teril mez. 6~0 
- Öyle ise ivil giyerek beni b 

d lresine kadnr takip ediniz. 8"/ 
Kum nd n faıl ısr r etmedi. 

dakika sonr r dyo ile alınan bİ' 
gösterdi. 

Bu emirde şunlar yazılı idi: 
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111. d' ıcı ı Ticaret Memurfuğund;\D: B 8 •• ıo l 
._,: 

1 Akylirek ve oıtakları ıomandit ş'r' eti) ticart:t ır gonu m 
iıaad e lımirde yeni Manifaturacıl~r çaışısınd Güçlu so-

1 • 
Jı ı B ZI DIKENı 

l ! ZI GOL 
s 

cı ~ 21 numarada memleket mahsulleri alım, satım ve 

0
, ~ her tiirlü emtiai ticariye ithalit, ihracat ve ko· 

, ti •tlerile ittiial etmek üzere teıekkiil eden işbu şir
"- c:ıret unvanı ve şirket mukavelenamesi ticaret ka· 

l :d~~~ilaı~erine göre sicilin 3935 numarasına kayt ve 
1ii ılla olunur. 

1 : "' 2 : Be llka,e)e 
Ja1111aaıe 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi m&hilrü ve F. Tenik 

imzaıı 

&i Mukavelename 
r tar f 

' Gr, . 1 tın lzmirde Doktoı Mustafabey caddesinde Yıh-
~ , .. "

1
•t •partmanında 4 ncü katta mukim Hamdi Akyü-

" ZQI • • 
'11ı•rıd ırın KarııyakHında ismet paşa caddesinde 5 

ld, Ş; '
1
. ınukim Cazım Bezman ile diğer taraftan lstan

lııad, 1 •de Haliıkir Gazi caddesinde Ômerbey apart-

~! fırtı 1 llo.~a mukim Halil Ali Beımen arasında aşağı
. Şg71 •r .dııresinde bir (Komandit Şirket) akdolunmuş-
1 e lu: 

...... Şlrlc ı· 'dit . e ın unaanı : (Hamdi Akyürek ve ortakları ko-
l ...... tırketi) dir. 

ite ŞtireJtadan Hamdi Akylirek ve Caıım Bezmen ko· 
~tirle ( koUektif ) ve Halil Ali Beı.men ( komanditer ) 

3 '· 
~,~ 2~irketin merkezi : hmir yeni manifat•racılar Güçlü 
4 ...._ Dt1111aradır. 

iba!~lceti11 sermayesi ; (100.000) yüı bin Tiirk lirasın· 
'ildi ~k olap bunun 25.000 1irmi bet bin Türk lira11 
'S.OQo Yllrek, 10.000 on bin Türk liraıı Cazım Bezmen 

fı"dııa t •ltanı beı bin Tiirk lirksı Halil Ali Bezmen ta· 
ŞQ k,;ına~eu vazedilmiıtir. 
biıad, :r .ıu H•mdi Akyürek iıbu mukavelenin tanzimi 
Je fi 'I dıade mevcut veya alivre alınmış olan malları 

•tiyle '~~arına 2.000 iki bin Türk lirası kir ilave etmek 
S ...... ş!'r ete devredecektir. 

lb ,, ~lce~a idaresi: Hamdi Akyürek'e aittir, Şirketi 
~di l\lc '111•ıl edecek her türlü veaikaların ıeriklerden 

bi1etlld'/i&rek ve Cazım Bezmen münferiden imzalımığa 
6 rler. 

taıaa:. ~;ke~;n mevzuu : Memleket mahsullerinin alam ve 

., ' ' ~o ~•c:ıle her nevi emteai ticariye ithılit ve ibra· 
ı lllııvo.. . 1 • . t d . 'd' "' ~· le 1 

.. ıı erıuın e vuı ır. 
' vır et· "•d ın muamelitındın basıl olacak kir ve zara-

"'- ' 45 · H 
8
·"'Cde 

45 
ı. •mdi Akyürek, yüzde 10 u Cazım Beımen 

' ş· ._ ıı H•lil Ali Bezmen'e aittir. 
~.. .,il t' 
, ~ & ' ın nıUddeti üç sene olup bu müddetin inkiza· 

~'il ç'I ~1 evvel taraflar şirketi feshetmek istediklerini 
'"d'• Ş llıatı;ıerlerine bildirmedikleri takdirde Şirket bili 

il kı.t. 11111 •ayılacaktlr. 
lirk,1111' lci her senenin neticeıinden üç ay evvel ıerik

ıd~tlerı,, .0 ıeae nihayetinde feshetmek istediklerini yek-
911lr. •hbar ederlerse şirket o sene nih•yetinde fes-
. 'S 
d '•111a · .._~ htilcı Y••. şirketin tamamı veya 2/3 zayi olduğu tak-
lQ d,, ıae'' fırketin kendiliğinden mllafe1ih olacağı~• 
~ ' lıb Y•n ve kabul ederler. 
t' ... 'dilllliı~· nuılravelename 21/2/941 tarihinde tanzim ve 
"'l!ı ı· ır. 
~ıı· 1'•Iı1c 
~ 1 11r1 1ı1c Pul Uzerinde Cazım Bezmen imzası. 
ı,: lir11ı1c Pul tizerinde Halil Ali Bezmen imzaıı. 
ti la '-'ulc Pul &zerinde Hamdi A kyllrek imzası. 
~ ı :'rufu:":1•~anıe altındaki imzabt11n ıabıs ve hllviyet
ı,._.'•ııa,, .

1 
e ımzaları mazbut Caıım Bezmen ve Halil 

1 bir Ş~ı: Ha~di Akyürek'in olduğunu tasdik ederim. 
•t bın dokuz yüz kırk birdir. 

1 
21 • Şubat - 1941 

/ latanbul beşinci noteri Hilıeyin 

~ u ... UQJ" Avni uı., resmi mührü ve imzası. 
~~ '-'llk 1 No. 2722 Huıuıi No. 4/43 

-' ~'4i~ llQa\l:;elenıme suretinin dairede 24-2-1941 tarihinde 
·.~ •-.ı ~•lıaad 1lU°;1arah muamele saklı nUshaaındm uygun 
/ 

1'~'•lıa ı: Bın dokuz y6z kark bir yıh Şubat ayının 
r cı Cuoıa gUnG. 

28 - 2 • 1941 
T. C. lzmir üçtiacü noteri Stbeyya 

Olcay ream1 mlbllrll •• imaaaı. 

Yazaa: NECDET R0ŞT0 

Bakahm mal olacak hangi delikanlıya 
O kız o güzel g&zlii, hillıatin şaheseri? 

Birinci iıık demiı: 
- lıte bir sırça tarak, 

Bürümcük saçlarına onu t kayım; bırak! 
Ancak dayanabilir o yumuıak tellere; 

Hemen kmlıverir değerse başka yere! 
ikinci itık demiı : 

- Ben çilemi bitirdim ) 
Sana anka kuşundan zümrüd bir tüy getirdim! 

Daha nazik nesne yok bundan dünya yüıüade, 
Varmahsın sen bana, durmalısın ıözündel 

Üçüncü aşık demiı : 
- Geçtim boz kırı, çölli: 

Bir peri bahçesinden kopardım ben bu gülü : 
Hatta ışıktan ince, şeffaf yaprakları var, 
Uzaktan kokmazsan bir dakikada solar! 

Dördüncü aşık demiş: 
- Bir şey getirdim "sanı, 

Tanrı babşetmemiıtir onu değme inHna; 

incedir; Örselenir şesten bakıştan bile 
Muhafaza etmeli onu itina ile!. 

Nazlıdır, zora gelmez; berelenir, sıyrılır!. 
El üstünde tutmazsan arbk senden ayrılırl. 

Naziktir, hoş bakmalı, havadan nem kapar teı; 

Hele o kırıldı mı asla tamir edilmez! 
içinde yaşıyorsun zaten yıllardan beri, 
Sanı armağan ettim, onu ey giizel peri!. 

Kız artık edememiş muammaya tahammül : 
- Nedir bu kametli ıey?. 

Aıığı demiı : 
- Gönül! .. 

Genci tebrik etmişler: "Açık bahbnla öğün! ,, 

Hemen yakılmıı diiğilD: Tamam kırk gece, kırk gün. 
- Sonu var -

~~~~~~~~~~~~~~~--~-----·---~---

Beyanname 
lıtanbul beıinci noter dairesinden 21 Şubat 1941 tari

hinde tan:ıim ve tasdik ettirdiğimiz 2265/118 numaralı ea11 

şirket mukavelenamesinin . 8 nci maddesinin birinci fıkra
sını bu kerre: (Şirket 1 - Mart - 941 den başhyarak 

1 • Mart - 944 tarihinde hitam bulmak tlzcre üç sene için 

akdedilmiıtir.) Şeklinde tadil eylediğimizi beyan ederiz. 

Halil Ali Bezmen: imzası. 

Cazım Bezmen. imzası. 

Hamdi Akyürck: 

Mahallinde daire baıkitibi Ekrem Arsever tarafından 

alınan iıbu beyanname altındaki imzalar1n ıahıa ve hüvi

yetleri dairece maruf ve imzaları mazbut Halil Ali Bezmen 

ile Caıım Bezmen'in olduğunu tasdik ederim. Yirmi altı 

Şubat bin dokuz yüz kırk bir. 26 • 2 - 941 

lstanbul beşinci noteri Hüseyin 

Avni Ulaı resmi mührü ve imzası. 
Umumi No. 2733 Hususi No. 41134 

İıbu beyanname altına konulan imzanın ıahıs ve hüvi

yeti n arufum HAMDI AKYÜREK'in olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz lo.ırk bir senesi Mart ayının biri aci 
Cumartesi günü. 1 • 3 • 941 

T. C. lzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mühürü ve imıa11. 

Umumi No. 2733 Hususi No. 4/1341 

Iıbu beyanname suretinin daire dosyasında saklı 1-3-1941 

tarih ve 2733 num&ralı aıhoa uygun olduğunu tasdik ede· 

rim. Bin dokuz yüz kırk bir senesi Mart ayının birinci 
Cumarteai ıüaD. 1 - 3 • 941 

T. C. lzmir üçüucll noteri Süreyya 
Olcay reami m6hllrll •• imuaı 

B yl r okaiı 
•• 2' z 

Deseler de yakışır 
Ona; parlak bir incı 
Çünkü Beyler sokaklı 

G üzelliktc birinci .. 

Hem her iki sokağın 
Bir tek yıldızıdır o, 

Gönülleri okşıyın 
Bir peri kızıdır o .• 

Bir bah ra döndürür 
Güzü, yazı ve kııı 

Hastalar şifad11 
Onun bir tek bakııı •. 

Eğer kalbi sarana 
Anlaşılmaz bir acı 

Onun tath ıöıüdlir 
O acının ilicı .. 

Tarif etmek liıımsa 

Neyin nesi o kimdir 

Hassa1 hasta bakıcı, 

icabında hekimdir .. 

BATMAZDIKEN 

.. ~ ....... o. ........... .. 

Kıymetli bir 
san'atkarı 

MU,terllerl her yerde 
arar ve bulur 

Büyük meharet ve miiı· 

teriJerioe karşı göıterdiii 
nazikane muameleleri ile 

herkesi memnun eden Av· 
rupa terzilik mektepleıin-

den diplomalı terzi B. Ki
zım Şaugüder terzihanesi 

Kemeralbada Meserret oteli 
karşısında ( 67) numaralı da· 
ireye nakletmiıtir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel-

yesinde de bulacaklan ma
hakkakbr. 

Dr. Fahri Işık 
lzmh Memleket baatanHI 

Rontken müteha11111 
Rontken ve Elektrik tedaYJll 
yapılır. ikinci Deyicr Sokak 

2 Nn TF!l F.FON. 2542 

Her cins baharat, Tuvalet' 
eşyası, kumaı ve mobilya 
boyaları, Karpit, Kara boya, 
Zaç yaiı ve dijer aaltler, 



RADYO 
GAZETESiNDEN 

Giinüu en mühim hidisesi 
Alman kıtalarının cenubi 
Ball'ariıtana akın etmeleri· 
dir. Bulgar bışvekili Fılof 
Viyanadan döndüğü zaman 
Sof1ayı Alman askerlerinin 
iırali altındı bulmuştur. 

Almanlar mliteaddit defa
lar Bulrariıtanı işgal etmek 
Diyetinde olmadıtını bildir

miılerdi. Sonuncu tekzip şuba 
tın 26 ıcı günü yapılmıştı. 

Alman propaganda neza
reti Almanların istifi haıır
lıklannıa uydurma olduğunu 
kayıttan sonra Alman kıta
larının Bulgar arazisine gir-
meai bahis mevzuu bile 
olamıyacağını bildirmekte 
idi. 

Halbuki bu tekzipten iki 
sına ıonra Almanlar Bulga• 
ristana girmişlerdir. 

Mihver, lagiltereyl yeni 
iıtikametlerde t11.ayik için 
ateı ıahasını ıeniıleterek 
masum milletleri ateı içine 
ıokmaktan çekinmemittir. 
Profe1Gr Filof nutkunda 
Bnlraristaaın sulh içinde 
yaıamak iıtediğini ıöylemiı· 
tir. 

[RXCklN stsl J 

1 GILTERE 14 Motorlu bir 
Hari iye azı- Aman t y
rının Atinaya yaresi düş -

ziyareti rek parçalandı ---Atina, (a.a) - B. EdenİP 
Türkiyeyi ziyareti Atioada 
yakından takip edilmiştır ve 
Yunanistanın milttefiklerin 
davası için ayni şevk ve 
heyecanı göstermek azmin· 
dedir. B. Eden hakkında 
Ankarada ve diğer yerlerde 
gösterilen hüıntl kabulü 
tebarilz ettiren filimler Ati· 
nada büyük şevk ve heye
can tezahüratı tevlit etmek
tedir. 

B. Eden bütün kuvvetile 
Iaıiliz donanmaaını temsil 
etmektedir. 

__ .. __ 
Londra, (Londra radyosu 

8, 15) - Resmi tebliğ: Dört 
motörlü bir Alman tayyaresi 
lrlanda civarında yere dilıe
rek parçalanmıştır. Tayyare
cile1den biri ölmOı ve dördil 
sat olarak yere inmişlerse 
de derhal nezaret altına 

alınmıılardır. 

--o---
iki şiddetli 
ıtalgan taarruzu 

pOskOrtOldO 
Atina - Londra radyosu 

8.15 resmi tebliğ: 
Arnavutluk cephesinde kil· 

çük piyade müfrezelerinin 
harekatta bulunduğu ve top
çularımızın muvaffakıyetJi 

ateılerl d6tmanı t•ıartmıı· 
tir. iki ıiddetli ltalyan taar· 
ruzu pllıkürtülmüştür. lki 
tayyare kaybımıza mukabil 
7 ltalyan tayyaresi dOıOrül· 
müştiir. 

--o--

MATBUAT 

ULUS: 

8 ulgaristan 
üçlü ittıf akı 

etti • 
ımza 

Falih Rıfkı Atay 
Türkiye ile Bulgaristan 

biribirlerile dostluk ve iti· 
mat münasebetlerini devam 

ettirmek hususundaki karar
larını, daha geçenlerde, yeni 

bır deklirasyonla ilin ettiler. 
Bu deklirasyon, Bulgariıta· 

nın komşuları ile keDdi ih
tilaflarını aıla kuvvet kulla· 

narak halle kalkışmak niye
tinde olmadığını da bir defa 

daha teyit et'mittir. Fakat 
bundan soııra her ıey, 

üçüzltl pakt taahhiltlerinin 
ve Mıhver - Bulgaristan itti-

fdkının ne suretle kullanıla
cağına bağlıdır. imzayı takip 

eden ıaatlerde her taraftan 

bir ıürü haberler gelmiştir. 

Buiilnden hiç biri üstiiade 
tefsirlerde bulunmak istemi· 

yorua. Yalnız şunu temenni 
ediyoruz, ki Bulgaristan, 

ZABIT 

Çirkin 1 ha---.. 
Çorakkapı Kırım 

da Oıman otlu Ali 
kızı 25 yaşında Se 
Halil kızı 25 yaşında 
adındaki kadıaları11 • 
kilitleyerek karakola 
caatla bunların baık• 
lerle fuhuş yaptıkları .. 
yet etmiş ve yapıla• 
katta böyle bir hali• 
dlğı anlaıılmış ve ıuçl• 
kında suç taaniinde• 
mele ya pılmııtır. 

---o----
BirbirleriO 

hakaret 
Boıyakada Salih Jıı" 

bahat, Mehmet ojld 

v"' Recep karısı ft!ll 
aralarında çıkan ı• 
bir birlerinin evin• ' 
ve hakaret ettiklerİl•d 
kalaamıılardır. 

--o----

Bulgaristanıa bu emeli 
dojru olabilir. Fakat Alman
lar için bir hareket uaıu 

olarak Bulgariatanın Alman
lara terkedildiği de meydan
dadır. 

Arnavutluktaki Yunan zafe· 
rinin Liby&daki logiliz za
ferlerini kolaylaştırdığını ilk 
6nce logilizler ıöylemiıler· 
dir. lngiltereye olan uzun 
minnettarlık borcumuzu öde· 
yebilmekle memnunuz ve 
ağırlığı lngiliz imparatorlu
ğunun sırtında olan müca· 
deleye küçük kuvvetleri
mizle iştirak edebilmekle 
mağrur ve müftehiriz. Eden 
ve Dil'in ziyaretleri milna
sebetile 8. ~oritziıin bu 
öbür gezdiği memleketi ıe
limlamak için kuvvetli söz
leri inanla tekrarlarız. Fet· 
hedeceğlz .• 

• Ekmek hak- nçnxıü pakt içindeki nüfuz 
ve mevkiini ıulh lehine 

Nadirenin ' 
netaaruz~et 

Cengiver ıokaill1cl• 
met oğlu H11an sat 
saikasile Hilıeyia kıfl 

Bu vaziyet Bulsıariatanın 
harp sahası olmasına naııl 
mani olabilir? lngiltere Al
manlar Bulgaristan• girdik· 
)eri takdirde Bulgar müna
kale yollarmı ve tayyare 
meydanlarını bombardıman 
edeceklerini söylemişlerdi. 
.Şimdi Romanya petrollerini 
bombardıman için de yol 
açılmııtır. 

Bulgariıtan harp sahası 
olması muharebeyi bize bir 
adım daha yakınlaştırmıştır. 
Tnrk milleti bu hadiseyi 
ıüküa ve vekarla karşılamış· 
tır. 

J ttifaklarıaa sadık olan 
TÜRK milleti komıu mem
leketlerde olup bitenlere 
uyanik, Milli Şefin etrafında 
sajlam bir kale halinde 
onun her emrine mtiheyyı, 
hldiıelerin inkişafına mun· 
tazırdır. 

Bertin, (a.a) - D. N. 8. 
Jagiliz radyosu bugün Ati· 
nada lngiliz hariciye nazırı 
F denle Amerika ve Türkiye 
elçileri arasında bir görüşme 
vaki olduğunu bildirmekte
dir. 

--o--
IRANDA 

Şiddetli 
zelzele 

bir 
oldu 

Tahran, ( a.a ) - Doğa 
lranındaki Birkeadden bil· 

dirildiğine göre, Mohammed 
Abadhan köyü şiddetli bir 

zelzele neticesinde tamamen 
harap olmuştur. Köyün 700 

kişi olan halkından takriben 
600 ü ölmüıtür. Köyün bü-

tün hayvanatı telef olmu~
tur. 

=-==--ı---ı----. liiiliiiiiiiiiiiıııiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimıııiiıiiıiiiı ...-;;;;;~;:;::::::=;:::::::~ 

Duriye namın- Malul ve Şehit 
da bir kadın Yetimlerinin yoklaması 

ÖIÜ bulundu - lzmir askulik şubesinden: 
lzmir yerli şubesinde ka-

Tirenin Akça şehir kö
y&nde 22 yaıında Duriye 
adında genç bir kadın evin
de ölll bulunmuştur. 
Kemalpaıaaın Belgediii 

mahallesinde oturan yapıcı 
Ömer usta bağında ölü ola
rak bulunmuıt~ır. 

yıtlı malullerle şehit yetim
lerinin 941 yıh yoklamala
rına 1 Mart 941 tarihinden 
Marhn sonuna kadar devam 
etmek üzere başlanılmıştır. 

Bu milddet zarfında mev
cut vesikalarile birlikte yok
lamalarını yaptırmaları ilin 
olunur. Her iki ölnmlln sebebi 

tahkik edilmektedir. ..~i~:."'--..!r rr ....... ;::i:=a;:;;;ı~ ........... ________ __...~------------

kında haklı istismar etsin ve m\lvaffak 
olsun. 

bir şikayet 
Müteaddit okuyucularımız

dan aldığımız mektupda oğ· 
leden sonra saat on yediden 
sonra ekmek bulmak gayri 
kabil olduğunu yazarak di· 
yorlar ki : 

"Bizler fabrikalarda çalı
şan ameleyiz. Akşam üzeri 
işimizden çıktıktan ıonra 
fırınlarda ekmek bulamıyo· 

ruz. 
Öyle anla~ılıyor ki fırın· 

lİarda ekmek az çıkarılıyor 
ve bu yüzden de çok sıkın
tı çekiyoruz. 

Bu ciheti nazarı dikkatı 
celp etmenizi rica ederiz. 

--GiDii--
ITALYANLAR 
Larisagı ikinci defa 
bombaladı'lar 

Atina, ( a.a ) - ltalyau 
bombardıman tayyareleri 
zelzele afetine maruz kal· 
mış olan Larisa ıehrioi 
yenideu bombardıman et
mişlerdir. 

--aıı;;--

Bulgaristanın 
Londra elçisi 
Sofya, ( a.a) - Bulgaris

tanın Londra orta elçisi 
Monçokofun istifasını Bul
gar biikQmeti kabul etmiş
tir. Elçi Cumartesi günü 
Dçler paktının imza edildi
iini duyar duymaz iıtif a 
etmiıtir. 

RUZVELTIN 
Mümessili tundrada 

--ım--

Londra, (a.a) - Ruzvel
tia mümessili B. Donavan 

Londreya varmııtır.. Dona
van şimdiye kadar 12 mem· 

leket gezmittir. Gazetecilere 
beyanatta bulanmamış yal-

nız lngilterede bir haftadan 

fazla kalmıyacajını söyle
miıtir. 

---o---
SOVY

1

T GA
ZETELERi 

--mm--
Moskuva, (a.a) - Havas 

ajansı: Sovyet gazeteleri 

Alman kıtalarıaıa Bulgaris
tan hükumetinin muvafoka· 

tile Bulgaristan• girdiği ha
berini vermekte fakat bu 

habere hiç bir mütalea 
ilave etmemektedirler. 

An bara 
rek yaral 

Mehmet oğla aoı•1' ' 
bey çalııtığı vapur0~ 
yılı anbarındaa kas' 
şerek belinden yar• 

tır. --o___., 
•' 

Karısını d~ 
Çorakkapıda Jbr• 

lu Kerim işret Y lı"' 
karısı Febimeyi t~f 
vücudunun mubteh 
rinden yaraladığıoclt' 
laomııtır. 

Binnazık~1 
Kabramaalard• 

lu lımail Hamit kj)J 
kaçırdıjından yık 

İzmir hususi muhasebe 
dürlüğünden: , 

2 ncl Kordonda muhterik 84 sayılı Akkaş b,,S j 
desten içinde muhterik Vezir hanı içinde 34 f',fl. 
mağazalar arsalarına ait olup muhteviyatı cem•JI 

24 kuruştan ibaret bulunan ve lzmir Beledlyeıi•'' 
Huıusiyei viliyet namına tanzim ve ita olunan ~ 
597-598-599 sayılı 3 kıta bononun yenisi ahaac•r 
kilerinin hllkmtı olmadığı illo olunur. 


