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Bulıar kralı Boria 

Londra, ( a.a ) - Royter 
ajansı: Sofyadan istihbar 
ediyor. içlerinde tanınmı ş 

demokratlardan Ltanof ta 
bulunan 15 nafiz mebus ve 

bazı sol cenah mebuslar 
yakında hükumete sormak 
niyetinde olduklara suallerin 
bir listesini hazırlamışlardır. 
Şu hususlar hakkında ma
lftmat istenecektir: 

1 - Kral Boriıin Berştes
gaden ziyartti ve bunun 
neticeleri, 

2 - Bulgaristanın istiklal 
ve bürriyehnin ltblikcde 
olup olmadığı ve Bulgaris 
tandan yabancı askerlerin 
geçmesini men için ne gibi 
tedbirler alındığı, 

3 - Bay Ruzyeltin Avru· 
padaki hususi mümessili 
Albay Donavanın Sofyayı 

ziyareti esnasında neler gö
rüşllldOğü, 

4 - Cenubu şatkt A vru
pada uzun sürecek bir barp 
çıkması ve Bulgariatanla 
diğer Bılkan devletlerinin 

- Devamı 4 6nc6 sahifede -

lngiliz Bahriye 
nazırının be

yanatı. 
Londra ( a.a ) - Bahriye 

nazırı Lord Aleksandr beya
natta bulunarak demiştir ki: 

"Dünyanın simdiye kadar 
görmediği b 'r harbi yap:nak
tayız. Her c ihetten dO~mana 
pek çok fazla faik bulunu
yoruz. Bu hücumları biz tek 
baıımıza yapacağız ve tari-

lngi iz motorlu , • Çö çi ve • Amerika hah• · 
kuvvetle i Bin- Ruzve tin şahsi 
2"&Zİ ö ünde milmessili 

Londra, ( .A) - Selahi· 
yctli kaynakh.rdan bild iril
d •ğioe göre, Libya da lngili:ı 
lutaları D eme den i tı ba ren 

takr iben 60 kilometre: i le ri 
de bulo oan Apolorya kasa
basına k ıd a r Sahil boyunca 

i leri bare'kcti oe d evam et
m ektedir. 

- - o--
iman yaya 

Harp ilanını 
istiyen iyao 

azası. 
Vaşington (a.a) - Ame

rikan ayan meclisinde müza
kere eınasıoda Nazilere harp 
ilio edilmesini ve logilt ~reye 
y pılacak yardım hak kında 
ıon kararı o verilmesi ai isti
yen ayan azal arının talepleri 
dinlenmiştir. 

- -o---
Maltada iki 

tehlike işareti 
verildi 

Kahire - (Londra radousu 
8,15 logiliz şark orduları 
umumi karargahının teğliği:) 
Dün Maltada 2 defa alirm 
işareti verilmişse de hiç bir 
bomba atılmamıştır. 

---o---
Irak kabinesi 

istifa etti. 
Bağdad - Londra radyo

su 8,15 resmi tebliğ: 
Irak baıvekili 8. Raşid 

A li ile bütün nazırlar dün 
istifa etmişlerdir. K •al naibi 
istifayı kabul etmiş ve yeni 

' kabine uşekkül edinceye ka
dar kabinenin vazife görme· 
sini rica etmiştir. 

--o 

Habeşistanda 
Hartua 31 (A.A) - Roy

ter ajansının Habeşistan mu
habiri bildiriyor: 

Habeşistandan hareket e· 
den ilk motörlü kıtayı teı
kil eden bir münakale ara· 
11nda bulunuyordum. Dilş· 

mınlarına doğru kendine yol 
açan bu kıta Habeş ordusu 
kumandanlarından bır zatın 
emri altında bulunmaktadır. ----------·· 

B. Çörfil 
Londra. (a.a) - Çörçil ve 

bayan Çörçil yanlarında 
Ruzveltin şahsi mümessili 
Hudkins olduğu halde dok
lara gezmişlerdir. Halk tara• 
fından başvekil ve misafir· 
leri hararetle alkışlanmıştır. 

Çörçil halka hitaben şöyle 
sor uştur: 

- Sarsılmıı bir halde 
miyiz? 

Binlerce ağızdan birden: 
- .'"'i ayır cevabı yüksel

mittir. ---o--
Amerikalı al
bay Ankarada 

lstanbul - Balkan mer
kezlerini ziyaret eden Ame
rikalı albay Donavan bugün 
tayyare ile şehrimize gelmiı 
ve akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. 

• 
rıye nazırının 

mühim bir be• 
yanatı 

Vaşington, (a.a) - Ame
rika b bdye nazırı Albay 
Knok buguo yaptığı beya
natta dem i ştir ki: 

- Alm•olaran iyi bir h•va 
devresi bulmak ve logilte
reyi istıliya teşebbüı etmek· 
üzere uzun vadeli hava şart
larını tetkik etmekte oldok· 
Jarına dair Amerika bükü
metioia elinde malumat var
dır • 

Albay Knoks bunu ayan 
mecliıinia hariciye eacüme· 
ninde söylemiştir. Amerika 
bahriye nazırı demokrasilere: 
yardım layıhasının kabul6n6 
istemiş, bazı tehdit edici 
inkişaflar olduğunu söyle
miş, iki-üç aya kadar çok 
vahim bir buhran husule 
geleceğine işaı et etmiı ve 
aşağıdaki iki nokta merine 
encümenin aazars dikkatini 
çekmiıtiı: 

1 - Alman hava kuvvet
leri tabiyelerini değiştirmit· 
terdir. lngiliz maneviyatını 

kırmak için Londrada yap
tıkları hedefsiz bombardı· 
mantardan vaı geçerek 
şimdi endüstri mıatakalarını 
bombardımana baılamıılar
dır. 

2 - lngilizler Alman de
niz faaliyetini durdurmak 
iizere tamamile memnuniyet 
verici bir kalite usulünü he
nüz bulamamışlardır. 

Albay Knokı miizakereli 
bir sulhun A vrupaya istikrar 
temin edeceğini zanneyle· 
menin bir çılgınhk olaca
ğını söyledikten sonra de
mittir ki: 

- Devamı 4 nc6 •ahiletl• -

332 - 312 
Doiumluların - 1000 lik 500 lük bankonotları saymakta neden a:.u 
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Doktorun - ---7---
ıhhat ve lctimai Muavenet vekaleti 

• 
Neşr iyatmdan 

Verem- '(überküloz 
Veremh hastaların oda mobilyes'i basit 

e toz toprak tutauyacak şekilde olma-

ıdır. 
Veremlinio odaıııı havadar olmnh ve sert 

üzgirlara maruz olmamalıdır. 
Diş fırçaları ayrı bir kap içinde saklan· 

nıh ve başkaları tarafından kullanılm · 

aalıdır. 

Verem olmam k için, kot unma çarele
ine baş vurmakla ber ber ~ücydu yormı· 

1 ran porları yapmak, mümkün olduğu ka· 
1 :lar açık havada yaşamak, yetecek kadar 

uyumak ve istirahat etmek, sıhhi ve bol 

~ıda yemek v veremlilerle temas etme

mek şarttır. 
Yurdunu ve yurddaşını tehdit eden bu 

içtim i afetten sıkın ve kork. 

1 Ver m bulaşıcı b atalıkbr. 
Veremin tedavisi kabildir. 

Verem ne kadar erken teşhis olunursa 

, o kadar ç buk tedavi olunur. 

Yeni doğan çocuklarınıza verem aşısı 

: (8. C. G.) yaptırınız. 

Veremlileri sıhhat dairesine haber ver· 
1 mek kanun ve vicden borcu lur. 

-BiTTİ-

aevslm yemekleri: 

Bütün Lahna clolması 
Oıta boy bir lahananın üst yaprakları 

1 
beyaz kabukları kalıncaya kı dar koparıhr. 

Sonra keskin bir bıçakla kökü kenardan 

, bir parmak kadar geriden "} ulup çıkarılır. 

Lıh na yıkanır, temizlenir. 

Sonra bir soğan parça parça kesilir. Bi· 

raz domates salçası, tuz biber, iki üç tane 

karanfil, biraz tarçın, bol ve yanmış sade 

yağ hepsi et suyunda kaynı tılıp süzülür. 

1 
Bunun yarısından fıstıklı \'e kuş üzümlü 

dirice bir pil"v pişirilir. Kökün çıkarılma

ıı ıle boş kalau yere doldurıı lur. 

Ağzı olta gelmek üzere teıı cereyc konur. 

Kalan su üstüne dökülür. ilik gibi pişip 

suyunu çekinceye kadar kayı ahhr. Tence

renin içine girebil cek bir kapak örtülüp 

altüst edilir. Lihananm açık ağzı şimdi 

iıtündedir. Bunu da bir tabağa altüst 
edince açık ağız tabağa, kapalısı üste 

gelir. Böylece sofraya alınır. Manzarası 

gibi tadı da nefistir. Sıcak ucak yenir. 

• • 
şımız 

CASUSLARI. Parti ruüfettişimiz Istanbul 
mebusu Galip Bahtiyar Gö
ker dün 4.nkaraya hareket 
etmiştir. 

---o--
Tütün Satışı 

32 Milyon 
Kiloyu Buldu 

Mardin mebusu Ali Rıza 
Levent Muğladao, Denizli 
mebusu Fahri Akçekoca 
Denizliden, Sıhhat müfettişi 
Necmeddin Manisadan şeb· 
rimize gelmişlerdir. 

--o--
40 randevü 
evi kapatıldı 

AM RiK DA 
ı Ve Almanların Pe,ını Bırak- 1 
1 mıyan lnglllzler 1 
----lllllİİ--• 

Zabıtamızın aldığı şiddetli 
tertibat sıwyesiode 1940 se
nesi içinde 40 randevü evi 
kapatılmış ve .ahipleri mah
kemeye verilerek tecziye 
edilmişlerdir. 

---o---

Sablmadan tütün artık çok 
azalmıştır. Tütün satısı 32 
milyon kiloya yaklaşmıştır. 
Bir kaç gün zarfında müs
tahsilin elinde hiç bir tütün 
kalmıyacaktır. ---o---
Alman yadan 
iki lokomotif 

Bir sarhoş ra~ı- 1 dan zehirlene
rek öldü. 

geldi ı 
lstaobul - Evvelce Alman· ı 

yaya sipariş edılea iki loko-

motif ş ehrimiıe gelmiştir. ı· 
Yeni makineler gayet büyük 
ve son siıtemdir. 

lstanbul - Dün rsabah 
Topkapı dışında Yılanla ayaz- 1 
ma mevkiinde Hüseyin oğlu 
Ahmet adıoda biri ) an nda 
rakı şişesi oldudğu halde 
bulunmnş, hastaneye kaldı
rıldığı sırada ölmüştür. 

lzmir yabancı askerlk ştıbe
si başk nlığ odan: 

1 - 337 doğumluların yoklamaları ile 332 dahil 
324 doğumlular dahil ihtiyat ve ruhsatlı erlerin 
yoklamaları 18 Nisan Cuma güoünden sonra bırakıtdığından 
18 Şnbat 941 Pazaıtlsi gününe kadar şube}e müracaat 

edilmemesi. 
2 - 323 Doğumlu ve aşığı doğumlular evvelki ilin 

veçbile şubeye güoünde gelmeleri ilan olunur. 
Doğum Yoklama edileceği gün ve saati 

323 - 21 -24 25 Şu'>ut Sah, çarşemba, perşembe saat 14 te 
322 - 26 27-28 Şubat Çarşamba, perşembe, cuma S. 14 le 
~2 L - 3- 4 5 Mut Pazartesi, sah, çarşamba saat 14 te 
320 - 6- 7 10 Mart Perşembe, cuma, pszarteE:İ saat 14 te 
319 - 11 12 13 Mart Sair, çarşamba, perşembe saat 14 te 
US - 14 17 lH Mart Cuma, pazartesi, sah saat 14 te 
317 - 19 20 21 Matt Ç rşamba. perşembe, cuma sa 14 te 
316 - 24-25-26 Mart Pazartesi, salı, çarşamba saat 14 te 
315 - 27 28-31 Mart Perşembe, cuma, pazertesi sa. 14 te 
314 - 1- 2- 3 Nısan Salı, çarşamba, perşembe saat 14 te 
313 - 4- 7- 8 Nisan Cuma, pazartesi, sah saat 14 te 
312 - 9-10-11 Nisan Çarşamba, perşembe. cuma sa. 14 te 
333 - 14-15-16 Nisan P.ızartesi, s h, çarşamba saat 14 te 
331 - 17 18 21 NısP.D Perşembe, cuma, pazartesi sı. 14 te 
330 - 32-24 25 Misan Sah, perşembe, euma saat 14 te 
329 - 28 '.l9-30 Nisan Pazartesi, salı, çnrşamba saat 14 te 
328 - 2 5 . 6 Mayıs Cu:na, pazartesi, salı saat 14 tc 
327 - 7. 8· 9 Mayu Çarşamba, perşmbe cuma saat 14 le 
326 - 12-13 14 Mayıs Pazartesi, sa.lı, çarşamba saaı 14 le 
325 - 15 16-19 Mayıs Berşembe, cumD, pazartesi sa. 14 te 
324 - 20 21-22 Mayıs Sah, çarşamba, perşembe satıl 14 te 

DUYDUK DUYMADIK DEMEYiN 1 . : : 
ı Bugün Bütün lzmirin aylardcnberi ı 
ı sonsuz heyecan VE sabırsızlıklarla beklediği ı 
ı Dünyanın Sekizinci Harikası .. TÜRKÇE SÖZLÜ ı 

i HiNT üYASI i 
• TAYRONE POVVER - MYRNA LOY ı • 
i ELAMRA 

Sinemasında Sayın Halkımıza Buglln 
Fiatlerde zam yo"tur. Locala-

rıoızı lütfen evvelden kap1ttırın1z. ı 
'" 

S. erit Eczacıbaşı 
Kolony esans. podra, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmıy n bu en en
fes kokuhsr biç ıüpbe iz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayı:am ve yılbaşı 
bediy terimizin daima olduğu gibı ba-

• • • • 
ı 

(60) Y r. n: Halil Zeki Oım• 

Bunun üzetine müfettiş elini telefonun 
ağzına kapıyarak şu emri verdi. 

- Buraya gelmesini rica edioiı. Fakat 
acele etmesini ıöyleyiniz. 

Yirmi dakika kadar beklenildi. Hük61D 
süren sü:t ütu methaldeki elektrik zili ihlal 

etti. Gayet şık ve pek güzel bir genç ka· 

dıo göıüodü. 

Tahkik heyetinin huznrundan haberi 
yokmuş gibi davranarak doktorun boynu· 

na sarıldı. Onua yüzünü gözünü öpüşlerle 
örttü ve sordu : 

- Nasılsın? Sana bir fenalık yaptılar 
mı? Senden ne istiyorlar? Şimdi iyi mi· 

sin? 
Doktor, tahkik heyetini göstererek: 

- Su baylar adliyeye mensup Federal 
zabitlerinden bay Turru ve bay Götterdir· 

ler. (Heyete hitaben de} bayan mis Moof 

dedi. 
Kadın mağrurane heyete döndü ve ade

mi tenezzülü gösterir bir tavırla ve bat 
ucuyla ufak bir selim vermeğe ancak te" 
nezz.ü etti. 
Kadın gözleri kıvılcımlar sa~ıyor, kabı

na sığamadığı tavrından anlaşılıyordu. 

Saat gecenin ikisi idi. Müfettiş eır•· 
rengiz kutuyu elinde evirip çevirmekte de-

vam ederken kadın bağırdı: 
- Fakat bu komedi neye benzedi? 

Doktor cevap verdi: 
- Bir şey değil aziz dostum, bir uğur 

suz kız, Avrupa vapuruouo berberi yahut 

tuvaletçisi olan bir kız onlara benim c•" 
sus olduğumu söylem ş, bu kızın üstiiode 

bazı mektup1ar tutulmuş, benden de bab" 

sedilmiş, bu baylar da benim o derecede 

vicdansız olduğuma zabip olmuşlar. Fak•t 
her hakikat meydana çıkacak. 

Genç kadın zabitlere dönerek dedi ki: 
b
., 

- Doktor masumdur. Siz bu mub 1 

kııJD iftiralarına kulak asmayın. Dokt0
' 

Gribl maruf bir adamdır. 
O masumdur. Onu derhal serbest bı-

rakmalısınız. 

Kadınao bu sözü uzun bir milnak•t' 

zemini açtı. il 
Bu münakışa yarım saat kadar siircl · 

Fakat Turıu bundan bir faide çıkmıyac•
ğıoı anladı. Buııları tevkif için mevcut d•

liilin kafi olmadığmı dtııundü. jf 
Düşündü ki bunları bu halde tefkf_ 

ederse mahkeme huzuruna kazırlıkııı '' 
ketmiş olacağnıdan kurtulmaları k ol•f 

olacakbr. 
Bunan üzerine doktora döndü : 

- Evet doktor, sizi serbest bırak•'',-
ğım, fakat yarın sabah saat dokuzda 1 
zıhau me gelmenizi rica ederim .. 

Çın gıra imali 
ko ay mıdJJ 

~ ............... m;;~;;:m 
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Izmir Sid.ıı Tı caret 

u urluğundan : 
Me 7 - Ş rkcti. .ı her dürlü 1 

e . ta • 1 
.... datıoa şü- 1 BAZI DİKEN, 

.......... ,.. ....... ~.. ...... .. .... "' ... ... . 
'd' iı .. 1 ~tndime : .. Naci \ Lakin bizim kayık tam 
dıı Coıünü aç oğlum!,, Haydarpaşaya gelince vapur 

'Pıı:·l\ yine kalktı. 
-ı,, .•dıköyüoe gelin· Fakat bu sefer vapuru 
t'• •skeleye her kes· koçırmamiza üzüleceğimiz 
- ~l çıkmak maksadile yerde hep birden gülmeğe 

•lktalır. Ben de ar- başladık. Zaten daha keyık--d, 
d 11 fırladım. Fakat ta iken aramızda h .. fıfteD 
•ıı tı,, çıkarken kalaba- hafife kontaşmalar başlamış-
a ''da onları kaybet· tı. Haydarpaşaya geçince 

Ilı ıı ıksihğe dehşetli de bu konuşmlar devam 
~•kıtınıştı. etti. 

' IUtıij K d .. - d k. ı .. a ıkoyun e ı 

, ~Ucü111u bitirdikten 
i/"'•r lstanbula dön· 

ı~ 1~1 ~apur iskelesine 
bu 1

• trliyordum. Fakat 
• •skeleye gelir gel· 
1Pur ,_ k ? de • ııı>al ma:ı. mı ... 

bir hıt tren istasyonuo
lt... vapur iskelesinde ... , ... , 
• R hiç sevmem. Kal-
'Pıa "irı ' 1111 Haydarpaşaya 
,, Y•tığını dü,ündüm .. 
il le fırladım. Rıhtımda 
li 'Y•kçılardan biri: 

ht~Ydarpaşıya .. Vapu• 
tdıa.ttlrelim.. Diye bığı· 
,,,, 

Zaten ikinci vapurun g f' l· 
mesine daha epeyce zaman 

vardı. Bir l1Şıığı hir yukarı 

dolaşmağa başladık. 

Şimendifer istesyo~ıunun 

içine girdik. Bir tren hare· 
kete hazırlanıyordu, 

Leman arkadaşına: 

- Canim trene bi nip Su· 

adiyeye kadar gitmek iıti· 

yor, dedi. 

Bunun üzerine ben be-

men: 
- Emredersiniz Suadiye· 

ye kadar uzenaltm, dedim. 

Karar vermemiz uzun sür

medi. Trene atladık. işte 

lzmirde Kard iç ılı hanıo· 

da 56 numarad ıı her türlü 
chm ve satımı, dahili ve 
Avrupa komisyonculuğn ile 
iştigal eden [R. Barissich 
ve L Salih ] şırketioe ait 
30/1/931 tarihle tnı;dikli mu · 
kauelename ticaret kanunu 
bük ümlerine göre sicılin 
2930 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir , 'icilli Tic ret me· 
murluğu resmi mührü 

~ e F. Tenik imzası 

1- ukaveıename 
Biz zirde imza sabıbi Al· 

sanctlkta 1369 numaralı so· 
kak 19/2 sayılı ap r tmanın· 
da oturan RUDI BARISSlCH 
ile Alsaocnkt 1462 numa· 
ralı sokak 80 sayılı e\·de 
otura , LOUIS SALlBA ara· 
mızda şağıda yazılı şartlar 
daire inde bir şirket aktet· 
tik. 

1 - Sirketin mevzuu : 
Her dürlü alım satamı ve 
repreı:ontasyon ile gerek 
dahili ve gerek Avrupa ko· 
misyonculuğudur. 

rek \.G ..... r •. isi münferi· 
den v .. z.\ in... a. mezun ve 
salabiy ttardırh~r. Şirketin 
her dürlil işler için her ıki 
ortak bilmüşavere k r r ve· 
receklerdir. Her hangi bir 
şerik ortağına d nışmndan 
ve muvaf k tını almad n bir 
işe t şebbüs ederse ve bu 
işte zar r hasıl olurs bu 
zar r müt şebbis ortcığın 

ş hsına it olacaktır. 
8 - Sürcka beyninde ih

tilaf z.uhurund işbu ihtilaf 
hakem usuliyle hal ve fas· 
loluoacaktu. Bununla bora· 
ber iş m hkemeye ve icraya 
aksederse merci fasıl ve 
rüyet i:zınir mubakimi ve 
selabiyDttar icra izmir de
vair icraiyesidir, 

9 - Bu şirket 10/1 /941 
tarihinde müddeti hitam bu· 
lan (R. BARlSSICH ve L. 
SALlBA) unvanlı şirketin 
her dürlü hukuk ve m tlu· 
bat ve duyunatın (aktif ve 
pasifini kabul et:lliştir. 

Dokuz maddeden ibıret 
olan işbu mukavelen me 
iki nüsbo olarak izmirde 10 
kanunusani 1941 tarihinde 
tanzim ve teati edilmiştir. 

BAZI GÜL 

Olm yor! 
Biraz bile düşüns~m 
Bu bana pek ar gelir, 
Bir bayena takılsam 
Alda hemen yar gelir. 

Bir peri kızı gibi, 
Gönülde sızı gibi 
O güzel n sevdası 
İçime kayar g~lir .. 

Seveme'D ondan başka 

İbant:t dmem aşka 
Bu benim lehimedir 
Belki bir barbar ğelir. 

Taliim zati sönük 
Şansım ezelden dönük 
Bir oyuna otursam 

En kötü bir zar gelir., 

Güle tapayım derim, 
Neler yapayım derim 

Bunları yapmak içia 
Keseciğim dar gelir .. 

BATMAZDlKEN 
tıht •tladım. Bu sıra
de •rnd, iki kadın teliş 

'lrdlıuna bakınıyoı-
İt d 
d, ht ne göreyim? Va· 
ç ~ ''•ber geldiğimiz iki 
d, •dın d. ğil mi? Oo-

bizim macera böyle başladı. 

Nihayet Leman den ilk de

fa olarak beni evine davet 

etti. 

2 - Şirketin nev'i : Kol· 
lektif olup unvanı "R. BA· 
RISlCH ve L. SALIBA"dır. 

Merkezi : lzmirde Kardi· 
çah hanınd 56 numarada· 

dır. 

Pul üzerinde 30 2 kiinun 
941 l{, R. Barissicb ve 

L. Salib imzaları 

Umumi No. 1492 

Berlin büyük 
Elçimiz 

•t"' bıubakkak vapuru 
ııı ... dı· 

'Yı~ 

3 - Şirketin sermayesi : Huıusi N o. 2/ 182 hl nbul - Bertin biiyük 
elçimiz. vazifesi başına git· 
mek üzere Berline hareket 

etmiştir. ~ çıya : 
•le d d' ~t11 le' e ım, bunlar da 

Dün $abah büyük bir bc

-;ecanla kalktım. Güzel bir 

banyo yaptım. Traş oldum. 

Giyindim. 

- Sonu var -

Altı yüz (600) lira olup bu· 
nuo 300 lirasını Rudi Ba
rissicb 300 lirasını da Louis 
Saliba vaz ve temin etmiş· 
lerdir. 

işbu mukavelename altına 
na konulan imzaların zat ve 
hüviyetleri marufum izmirde 
Alsancakta 1379 ucu sokak 

19/2 sayılı evde oturan Rudi 
Barissich ve yine alsancak-

,.mnınımıııılillllllıımın:ımm• ----

R AD Y 0 ı taı,ll •çırrnıılar galiba .. 
•y1~ llUnlua bakalım .. 
V çı onlara da : 

Ydi ;:bur, yetiştirelim .. 
lki uk... diye bağır· 
"·~ ttnç kadın kayığa 
~ hkı 
• ''ili ~§hlar. Yeşil göz· 
~.,,~ 11nıi Leman ola· 

...... Çıy,: 
. lıi 
•t t, •tnaıa sizin müşter . ..,. 
ttQı· "'tndiıini rahat· 

b 1Yt\i111 
'Yitıcc b • 
'~· en: 
t'if ıc. td . d d. '-ttıU erım.. e ım, 
. bitiaa •h efendim. Yal· 

"
1
t ki t~vel kayığa bi

~it,, ~'Pllra yetişe:lim. 
lad Ctyl~ 

. ıllr, •ıı gibi kayığa 
ş,'-ld· 
iı"' 1 beıa 
'"- içiaa vapuru kaçır· 
t ll11lldQ son derecede 

"~lr tar~· Hafif bafıf 
)t,:· kolt~açe nefis bir la· 
l d11, u burauma ge· 

-):"''''' o td11ıc. llluı omuza otu-

--- - ----
Volkan yanın

da ~ehir 
Nikarauanın payit htı Ma· 

napüa şehri sönmüş bir vol· 

kan ağzının yanı başında 

inşa edilmiştir. 

--o----
Kanarya a a- I 
larında mum
yalamak usulü 

Kanarya adalarında yeti
şen, "Ejderha,, ismi verilen 1 

ağaçların dalları ke ildikleri 
zaman, kesiklerden bir mayi 

akar. Bu mayi evvelce 
orada hükümdarların ve 

4 - Şirketin müddeti : 
10 birinci kanun 1941 tari
hinden itibaren beş senedir. 
Mukavelenameuio hitamın· 
dan 3 ay evvel fesh edil· 
mediğl tokdırde, yni şerait 
dahilinde yine beş sene de
vam edecektir. Şüre anın 
biri şirketin e nasında vefat 
edecek olursa, şirket tarihi 
vefattan itibaren iki sene 
devam edecek ve sag knl n 
şerik safi kardan nısfını ölü 
şerikin veresesine verecek· 
lir. 

5 - Şirketin hesabı her 
senenin kanunu evvel niha
yetinde rüyet ediıecek ve 

l 1462 ci solıak 70 nu· 
mrır h evde mukim Louis 
salibanın olduğunu tasdik 

ederim. 
Bın dokuz yüz kırk bir 

senesi kanunusani ayınin 
otuzuncu perşembe günü. 

30/1/1941 

İzmir Üçüncü Noteri Sü
reyya Olcay resmi müh
rü ve Raif Giray imzası 

Umumi No. 1506 
Hususi No. 21188 

lşbu muk velename sure· 
tinin doiı e dosyasında saklı 
30/1/941 tarih ve 1492 nu· 

t bakkuk edecek kir veya maralı slın uygun olduğu· 
zarardan uısfı Rudi Baris· uu tasdik ederim. Bin dokuz' 
siche nısfıd Louis S Hbaya yüz kırk bir enesi kinunu-
ait olacaktır. saci ayının otuz birinci cu· 

:ii - Şirket esnasında,şe-
zenginlerio ölülerini mum· ma günü. 31/1/1941 

Y
alamak için kull oıhrdı. Bu rikler mahiye azami (altmı- S şar) 60 lira alabilirler. işbu lzmir üçüncü noteri Ü· 

mayile mumyalanan ölüler, h l reyya Okay resmi mühü. ü 
mebl&ğ husu i esap arına 

uzun zaman çürümeden mu· kt ve namına imz okunamadı zimmet kaydedilece ir, ve 
hafaza edı.lmekte imic., 1 O kuruşluk tayyare pulu 

''~ y seue nihayetinde safi kar-
~~ d n hisselerine düşecek mik· 30 kuruşluk d mga pulu 

~ ~, .......... O .. L .. 0 .. 4:>4 .... ,.y- ...... s .. · ı······i d <447> ~,. tardan mahsup e ilec ktir . 

~ .................................................. .. 
ezacı ~ KA :~M~LE :~TAŞ'ın i ! TA y y AR E sinemasında T~6~0;: f 

"" H ·ı l A L [ c z A N [ s 1. ı 1 : Senenin en büyük ve seçme film scrilerimiıi bozma· : 
a.. ~.~.. ı ı mak için ba em biç bir filmin bir haft dan fazl göste- ı 

18.00 prgram, 18.03 mü
zik; radyo caz orkestrası 
(lbrahim Özgür idaresinde), 
18.40 müzik; mızaapb saz· 
lard n saz eserleri, 19.00 
konuşma (gün'1n meseleleri) 
19.15 müzik; halk türküleri, 

19.30 ajans haberleri, 19.45 
müzik; büyük fasıl heyeti, 
20.15 rady.o gazeteai, 20.45 

müzik; karışık şarkılar, 21.15 
konuşma (bibliografya), 21.30 
müzik; radyo ıelon orkes· 
trası (violonis Necip Aşkın 
idarsinde), 22.30 ajanı ha· 
berler, 22.50 koouşm (logi· 
lizce - yalnız kısa dalga poı· 

tasiyle), 22.50 danı müziği 
(pi.), (saat 23.10 a kadar 

yalnız uzun dalga postasiyle) 
23.25·23.30 yarınki program 
ve k danış. 

' mıım m 

BORSAı 
12-31 kuruştan 1104 çu· 

val ü:r.üm, 7,75-15 kuruştan 
187 çuval incir, 42,50·43 ku· 

ruştan 58400 kilo :ı.eylinyağı, 

60-71 kuruştan 180 balye 

pamuk satılmıştır. 
-~------\'t"'\lltlJ ...... .,. .... ,.. ...... - .................... ı t rilemiyeceğini, yalnız bir çok takdi r l~rc mazh r olup gör- ı 

'~!\ 1( NIEZUNU O F b 1 k ı mek arzusunu iıh r buyuran sayın müşterilerimıı.in bu ı 
~~?iti ÔZONARAT r • 8 r Ş~ t talepleri karşısınd MECBURİ olar .. k. • : 

lb~al ve emlik ida· lzm~on~ı:e':le~~~e:::.·,\~~eıı 1 ! B AR 8 A R O S 8 d V E N E D 1 K i 
alıyoruz 

Yabancı dillerle basılmış kitapları 
iyi fiatlerle satın ahyoruıı. 

ADRES: Atatürk catlM•in· 



SAHifE ................. ~ 
Acıklı bir 

irtihal 
Anadolu Ajansı bmir 

mümessili 8. Mustafa Do· 
ğan Batu dün rece vefat 
etmiıtir. 

Mustafa Batu uzun mtid· 
det orduda hizmet ettik
ten sonra emekliye çıkmıt 
Ye Anadolu ajansını• ilk 
teşkilibndan beri lzmir 
mümessilliiiade bulunmuı 
halim ve temiz bir zattı. 

ÔJümü matbuat menıup· 
Jarile kendini tanıyanları 

çek müteessir etmiıt ır. 

Mustafa B.tu bugün 
Asansör üstündeki evinden 
kaldmlarak ani kabris
tandaki ebedi istirahatgl· 
hına tevdi edilmiıtir. 

Buıuaristanın vazıueti 
hakkında 

Baıtaralı 1 inci aahilede 
bu harbe ıürüklenmeai teh
likesine kartı ne sribi bir 
vaziyet ahdığı, 

: 
1 5 - Sovyet hariciye ko· 

miserliği umumi kitibi Sob 
: ı Jefin Bulgaristanı ziyaret . 

Listede, Sovyetler birliği
nin Avrupada bitaraflığını 
muhafaza etmiş yegine bü· 
yük devlet oldujuau ve 
Bulgariıtanın Sovyet yardı· 

1 mile cenubu şarki Avrupada 
, I ıulbun mu haf azasına ve 

Bulgasistanla diğer Balkan 
memleketlerinin harabeye 
dönmemesini temine güven
diği izah edilmektedir 

Yakında bükftmetten ya
pılacak olan bu istizahlar 
Sofyada büyllk bir alika ile 
takip edilmektedir. 

--o---
INGILIZ 

MATBUATI 
Londra (a.a) - Müstakil 

Fransız ajıosı bildiriyor: 
Hitler İn nutkunu mevzuu 

bahis eden gazeteler Alman 
devlet reisinin bundan evvel 
mfikerreren söylediği ıeyleri 
umumiyet itibariyle bir kerre 
daha tekrar etmekten bışka 
bir ıey yap111amış olduj'unu 
kaydetmektedirler. 

Bununla beraber bnuıa 
gazeteler nutkun baıı nok4 

talarını ehemmiyetle mOta 
lea etmek buıusııada miitte· 
fiktirler. 

811 noktalar Hitlerin doğ
rudan doğruya birleşik Ame
rika devletlerini tehdit eden 
ıözlerden ibarettir. 

Kasaplık hay
vanlar geliyor 

Af yon •e Konya havali
ıinden şebrimiıe ka11ph11: 
hayv.n retirilmtte baılan
mııtır. Bu sebeple et f yat
lerinin dOşmesine intizar 
olunmak tadır. 

(Ral m Sa;rıt) 

General Dö •auzvelte veri
GoJün mühim lecek sela-

beyanatı hiyetler. Esrar satmak 
Londra - (Londra radyosa Vaıington, ( a.a) - Mü- Tilkilik Menzil sokağında 

9115 Hür Frınııa karargi· me .. 11ille~ mecliıini!l hariciye Hüıeyin oğlu Celil Sünger 
hının reımi teblii'i:) encumenı demokraıdere yar- Ye Mustafa oğlu lbrabim Ta-

Hü F baıkumandanı dım projesini tasvip etme· ner Salim og" Ju Abdurrab· r ranııı d 1 • 'b' 
general Dögol radyou ile en ene proje mucı ın.c~ man Ziyaya esraraatıı yaparken 

d .ı·· • b' yapılacak masrafların ıkı ıı'vı'I memurlar tarafından orduya gön eruıgı ır me· . d 1 • h' tt' ·ı 
b d . t' k' mııyar o ara ın ııır e ırı · ._ d I k k M 

aaı· da ilhana emıı ır ı: . b k'- d .1 b' taaip e i me te l en en-
meıı a KtD a 1'ert en ır 

"ltalyan Libyaaında orda· cilınhuriyetçi tadil teklifini zil soka;ında bahçe i~eri· 
muz lnıilizlerin yanında bü- reddetmiştir. Ban tadilitın sinde verirken ıuç üstü ya-
yuk :11ferler elde etmekte· kabulile yeni şeklini alan kalanmaı ve bahçe içerisinde 
dir. proje Ruıvelte fU aalibiyet- bulunan 1 kilö 40 gram mik-

F11naanın iıtiklilyetinin leri vermektedir. tarında esrar olduğu anla-
Akdenizdeki mubarebl'nio 1 - Ruzvelt müdafaası ıılmı ş ve ıuç' ular hakkında 
neticesine bağhdır . ., ' Amerika birleşik devletleri tahkikata başla1ım1şhr. 

Bilibare general gayet için hayati olan hükümler ---o--
mühim bir talepte bulunmuı hesabına lüzumlu telakki Bıçak taşımak 
ve bütiln Fransız general, olunan bütün müdafaa mal- J 

zabit ve askerlerine hitap zemeıini inıa ettirebilir. 
Karantinad41 Halil Rıfat 

· paşa caddesintie Hasan ot· 
ederek bilhassa demiıtir ki: 2-Bu malzemeyi satabi· lu Haydar Ôıüşc o şüphe 

"Silib başıııa ıelin, düt Hr, devredebilir, kiralayabi-
manluımııla çarpııahm. f ra11 lir ve yahut ödünç verebi-
aanıa akıbeti bu muharebe- Jir. 
lere bağhdtr. $•n ve ıerefle 3-Bu müdafaa vasıhla-
dolu tarıbimizı lekeden kur· rını tamir ve hıcrtlbe ede 

bilir. 
tarm•.k hepimiı ıçın 4-AJakadar hü~ümetlere 
borçtur. z~feri Akdenizde müdafaa hakkında hıberh: r 
elde edeceiiı. Gelin hep verebilir. 

üzerine üzerinin aranmasın· 
da bir bıtak bulunarak aha· 
mıt ve hakkında zabıt va· 
rakası tutalmuıtur. 

Zelzele 
felaketine 

beraber dllnyanin h6rriyet 5-Mildafaa vasıtalarının 
ve namuı 11:aıına llıoıalım . ,, ibracuıa mü1aade edebilir. uirayanlar 

o 

Arnavutlukta 
ltalyanların 
yeni taarruz
ları boz~una 
uirarılmıştır 

ltalyanlar Te
pedelcni zap-

• 

tetdiler. 

Bil yük zelzeleden tamamen 
yıkılın Dikilinin Kabakum 
ve Bergamanın Üz.acık köy
leri yerine Kızılay tarafın · 

dan yeni köyler inıası faa
liyetine devam edilmektedir. 
Geçenlerde yağan ıiddetli 
yağmurlardan. yapılmakta 
olan evlerden baularının 
duvarları yıkılmıştı. Bu ke
re inıaabn aüratle ikmaline 
gayret edilmektedir. 

--o--

1 .jJ'Ht IHı 

Radyo gazetesine g6ıfl l 
Hitlerin nutku lngilter 
ve Amerikada büyük aljk' 
g6stermemiıtir. 

Gazeteler Hitlerin yeni ~ 
şey söylemediğini kaydt 
yorlar. Bazı Am erikan ı••" 
teleri Hitlerin bir 1amaoll' 
bolşeviklere yaptığı ıiddetl 
hücumları şi 111di de de1110~· 
raıilere tevcih etmesini o· 
portüaistlik sayıyorlar. 

Amerika bahriye oıll'1 

K r: oks ta şöyle demiştir 
- Amerikanın müd•f•' 

hattınd• lngiltere bulunuyor• 
Sunu takviye etmeliyız. 

lngiltereye yardım kaDll~; 
Jiyıhalar Amerika mnme•" 
ler meclisinin hariciye eac•· 
meninden çıkmııtır. EaC~ 
men 3 reye karşı 17 re~ 
bu Jiyıhaları kabul etmiıtt~ 

Liyıhalar Paıarteai gD• 
meclis heyeti umumiyeti•' 
tevdi edilecek, hafta içiocl' 
meclisten reçecektir. di-

Liyıbalarda yapılın tı 
lit ebemmiyetaiı.dir. &-

Vaıington haberlerine I 
r• bükümd vakit kaybet' 
memek için bu tadilleri ııı• 
bul edecektir. 

ITALYADA 
Şimali italyada bir .ta~•~ 

karışıkhldar çı\ttığı bıldır• 
mi11 bu haberler italya~I~ 
tarafındın tekzip edi1111•~
Son gllnlerde Milino vah 
nin nezaret emrine aJıadıl' 

· T · 1·ıi11lf ve yelin" orıno va ı 
tayin edildiği öğrenilmiıtlt• 
Bu değiıiklik Milinod• lı~ 
rıııkliklar hakkındaki bab• 1. 
teyit eder mahiyette g&ıl 
mektedir. 

Atina - (Londra radyo· 
ıu 8.l5) Yunan baıkuman
danhğının dii11 akıamki res· 
mi tebliği : 

Kuvvetl~rimiz 2000 met
relik dağlık aani üztırinde 

muvaffakiy~tli hücumlar ııe· 
ticeıinde bazı mühım mev
kileri iıgal et mitlerdir. Ye
ni den 150 esir alınmıştır. 

Londra, ( a.a ) - Salibi- . 
yctli kaynaklardan alınan 
malCiınata göre Arnavutlukta 
TepedeJenin ltaJyanlar tara
fından tabliye edildiği bak· 
&uoda bir teyit mevcut 
olmama\rla beraber, tecrit 
mevcut edilmiş bir vaziyete 
düşmemek için ltalyan kıta· 
farının cephenin çıkıntı teş 
kil ettiği bu mıntakada daha 
ıhtiyatlı hareket lüzumunu 

Amerika B~hrlue ~a- Kiamf;ni tab' 
zırının mublm bır rip edildi . 

Dığer kısımlarda İtalyanla
rın tanklarla yapdıkları te· 
şebbtısler akamete uğratıl
mıı ve italyadlurın yeni ta· 
arruzları buzguna uğrat.la· 
rak ricat cttirilmiıtir. Yunan 
topçuları karanlık bHınca 

topları kendi elleriy)4 ileri 
relmektedir, 

--o--
Af ganiıtanda 
Alman 
Propa2adası 

Yeni delgi (•.•) - Roy
ter bildiriyor: Alınan haber
lere göre Hindistanın ıimali 
ğarbi hududundaki patırtılı 
faaliyetleri hatırlarda olan 
ipi fakiri ıimdi Afganistan 
da dOıman nüfuzu altında 
bulunan kimselnJe temasa 
reçmiıtir. 

Alman pre; pagındaaı Af· 
ıaniatantla l<endiaini ı~s
t ermeie baılamııtır. 

nazarı itibare almaları mub 
temeldir. --o---
Kitlerin nutku 

etrafında 
Nevyork (a.ı) - "Nevyork 

Herald,, gazetesi B. Hitleria 
nutlıu hakkında miitalAala· 
rını bildirirken Birleıik Ame· 
rika devletlerinin hattı ha .. 
reketini bildirmekt~dirl~;. -o--

Tek vergi 
usulü 

Ankara-Vergilerin mun· 
tazaman tahıilini temin et
mek için tek vergi usuliinfln 
ihdaıı daha pratik olduğu 
cihetle bu huıusta maliye 
vekiletince tetkikler icra 
olunmuıtur. Vekilet, tek 
vergi usulünlln kabuln h•k
kında bir kanun projesi 
hazulamıia karar Yeraılıtir. 

Projenin yeni mali sene· 
den ev•el büylUı millet mec· 
lisine verilmeıi muhtemel· 
dir. 

beganatı. Nirobi, (a.a) - Niger•~ 
-Baıtarafı 3 ncü aalıifede- kıtaları Kenyanın aahil 111

1

11• 
- Alman tayyare imali· takasından ltalyan Solll~ 

tında son bir iki ay içinde sine girerek düımanın ff ~ 
bir ıükuaet devrui müıa- etliği Kiamboni koyunu t• f 
hede edilmiş ve bu müddet rip etmişlerd .r. Kıtalarılll~f 
içinde Jogiliz ve Amerikan muvasalabndan evvel bil f 
fabrikaluı Almanlardan faz- düıman askerleri koyd• 

la tayyare yapmııtır. Alman 
tayyue imalitındaki bu ıe· 
riJeyiı Almanların mevcut 
hütün tayyareleri eskitecek 
yeni bir tayyare tipi bulm•k 
için iımitaizce arııhrmalar 
yapmalarından ileri gelmek· 
tedir. lııgilizler de keza 
böyle yeni bir tip tayyare 
arııtnıyorlar. 

çekilmioti. 
--o--

Hücum Tun .. -
sa mı? ~ 

Londra {A.A) - Ne•Y°'ti 
T aymia gazetesi HitlerİD ~ 
yada topladıjı kuvvet!•~
Tu .. usa hücum etmeıi ıb 
malindenb~ 

_ ______ M_ u_h-asebe _...d' 
lzmir Hususi ... "' 

d •• , •• ".. d ur u2ün en: 
Muhasebei hususiye dairesiae imtihanla memur ahı•~~ 

ğından memurin kanunundaki ıerait ve evsafı haiz ol••" 
evrakı mOıbitelerile birlikte 7 şubat 941 gDnO akt•~ 
kadar muhaaebei hususiye müdOrlüğDne mllraeaatla f'j 
ban listesine dahil olmaları icap eJer. imtihan 7 ıubıt. ~f' 
tarihine mOsadif cumartesi gürın saat 11 da muhaaeb•1 

ıuıiye dairesinde icra kıhnac.akhr. 1-3 


