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Bay Eden 
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•• A u u 
gnd başta b riciyc v ili
mız Şükrü Sar coğlu ol' uğu 
h 1 e oel kurm y ikinci 

A tm g dilı., b ric'ye 
et U'llumı k tib N !l· 

-me c; ğlu, Vali, 
ku and 

r iy n ıırı agond n 
ı n bnılercc halk tora· 
fo:ıden: "V rol ve yaşa,, s -

• d larıyle Ikışlanmış ve B. 
l Ed n s mimı bir urette 

halkı elamlamıştır. 

K hire ( . ) - Oıt ş rk 
ingiliı umumi ·ararg.fihıDın 

tebliği : 
Tayy relerimiz, Arnavt-

lukta Tep dclende sken 
binal rl hareket halinde 
bulunı.an it ly n motorlu 
kuvvelerini bomb. rdım n 
ctmi lerdir. Adis-Ababad 
bir h 'fa meydanına hücum 
edilmiş, Asrn ranın s rkın · 
daki büyük bir askeri dcp 
bomb 1 narak t hrip dil 
miştir. Tayy r lerimi:ıin h p 

slerine s limen dönm ş· 

Muhterem misafirlerimiz 
S raçoğlu ile general Asım 
Gündiizle görnşer k h 
iki tar f birbirleriyle tanış· 
m2şlardır. 

Riya eticumhar bandosu 
lngiliz ve i tiklal m rşlarını 
çalmıştır. Bay Ed n skeri 
kıtayı tefb d r k kıta 
b.u da ıoın liLi sı ·mış 

ve "cıe hab skcrlcr0 diye 
sk ılerin h hrını sormuş 

ve n kerlerimizde"sag ol,, 
diye mukab lede bulunmuş 
l rdır. 

Gar dışında bulun n ha 
kııı coşkun t zahtlr tı r -
sınd mubter m misafirleri· 
uıiz ateş poligona k dar 
y ya giderek orad otomo 
bile binmişkrdir. 

B. Eden Harici> e vekili 
mizle bir otomobile, lmp ra 
torluk kaımnay başkanı da 

gen 1 kurumay 2ci başk ımız 
Asım Göadüt bir otomobile 
bınerek doğru Ankarapıl s 
gitmişlerdir. Misafirlerimiz, 
orada da kesif bir halk kit· 
lesi t rafınd D alkış} nmı 

ardır. 

Londra ( .a)-Avam ka
m r sında sorul n suallere 
c vabcn ikti t nazırı de
miştir ki : 

"Romanya Almaoy ıun 
koutrolüne geçtikten oıaa 

ynni bir senedcnberi Rom n· 
yaya biç bir m 1 girmemiş 
lir . ., 

Bu v ıiy tin Bulga İıdaoad 
t tbık edi ip dilmeytcği !U-

line de şimdilik buna ce
c vap vermiy ccğini sôyliye-

~ nelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 

SAYISI (100) PARA 

TliAASINDA 8ASILMIŞTIR 

.. 
B Eden 

dao (a.a)-Türk hüku· 
mctiri reımen ziyaret etmek 
ii% e Ingiliz Hariciye N zı· 
rı Ed , ref etindeki ğc
nel urma b ş anı Sir Con 
Dil ile birlikte dün iki t y-

re il Mısırdan Adan ya 
gel mi~ terdir. 

Mis firlerimiz tayyare m~y· 
' danında husus trente Ad • 
ı n y gelmiş olan logilter -

nin Auk ra büyü elçisi ile 

DEN 
1 AR 

ımiz oldu-
karşılandı 

Seyhan valisi, tuğgeneral ve 
yine hususi treble r,eJmiı 
olan genel kurmay istihba
rat dairesi reisi ile hariciye 
vekaleti hususi kalem mil· 
düıü tarafı ndan karşılanmıı
lard r. 

Bir askeri kıta ihti ram va· 
%1fesıni ycı pmıştır. Misafir 
bu kıtayı teftişten sonra 
ist syona hareket etmişler 
ve or d orgener 1 Abdur
ı hm n N fi% tar fından 
karşılanmış) rdır. 

Halk tezahüratt bulna-
muştur. 

Bando Ttirk-logiliz milli 
marşlarıaı çaldıktan sonra 
Ed Türkçe ol rak kıtayı 
"merh ha sker,, diyerek 
selimi mıştır. 

Tren bcJkıa şiddetli alkı§· 
ları ve tez hürleri arasında 
Ankara:yn hareket etmiştir. 

Paris (n.a)-Pariste müt· 
hiş bi haydutluk hadi-
ses si olmuştur. 3 ban

komersiyal memuru Fran· 
ız b nk sınd n aldıkları 30 

milyon frnni'ı el r basiyle 
bank }"I. götürfirlerken yol
da önü e otomobil ile ge
çen haydutların tecavüzOne 
m ruz kalmış} rdı r . Memur
lard n birisi aldığı kortun 
yarasiyle derb l ölmüş di
ğeri ağır yaralanmıştır . 

Üçftncüsüde bir evin bahçe
si e iltica etmek suretile 

alt 
• 1 

r 
• 

• hay tını urt rmı tı r. Etraf
taki binalardan baydutlann 
üzerine hokka ve bir t kım 
eşyal r yıığdırılmış a da 
haydutI r par ları otomobile 
yerleştirerek kaçmağ mu· 
vaffak olmuşlardır. 

-----
Malta - Londra radyoou 

8,15 resmi tebliğ: 
Dün Malta civarında Hd 

Alman bombardıman tayyn· 
resi düşürülmüştür. Ve ay ı 
zam nda MaJtada dün 6 defa 
tehlike işareti verilmişt r. 

o 
Ye i 

nın 

elçisi 
elçili -

...___ --
1 RED 

ayanlarda 
00 esir alınd 

K bire ( . ) - Eritre iler 
kollarımız ·23 şubatta dilı 
dan 400 esir, 3 top almıı 
1 rdır. it lyan Somaliıiad 
ileri harek t inkişaf etmek 
dir. Diğer cephelerdeki va 
vaziyette biç değitildilc yo 



SAHiFE 2 (JIJAtkfN SES'JI 

'oouonuN ıöşEsi' ......... - ıvıLA YET UMUMİ MECLl-f ı;:-.• A--L-M--A-~ 
-, ı SININ MÜZA ERELERI 

C. H. P. Konferanslarından: Viliyet• umumi meclisinin lira çığrn kapatılması busu- CASUSLAAI 
M dünkü toplantısında meclise sunda tetkike memur edilen 

1 emleketimizin tıbbi gelen evrakların mnzakere· encümenin bir karam var· AMEAIKAD 
b t A h ••ıı sine geçilmiştir. madığ1nı bildiren ve B. Ek-: 

De 8 1 ma SU e 1940 yılı Nefıa bütçesine rem tarafından verilen takrir u Ve Afmat1ların Pa,lnl Bırak-
mıyan lnglllzler • h kk d mevzu tahsisat seyliptan okunmuş ve bu işi bem~n 

rı a ın a vukubulan tahribatı gider- mfizakeresi istenmiştir. 
83yle mühim bir meseleyi ve vazifeyi 

ikbıat, ziraat, içtimai muavenet ve maarif 

••kiletleri daha fazla alika ile karşılama· 
hd1rlar. Söylediğim •ekiletler tarafından 

az çok herhangi bir teıekklilün bu husus· 
taki mesaisine yardım etmeleri lizımdır ki 
memleket için hayırlı ve mühim olan iktı-

1 ıadi iıin batarılması kolaylaısın. 

Memleketimizde drogculuk henüz orga
nize edilmiş değildir. Binaenaleyh bu yüz· 

1 
den bir çok paramız barice gitmektedir. 

' Memleketimize ithaJ edilen tıbbi mahsul. 

lere verdiğimiz para bir milyon liraya ya· 
' kındır. Bu hususta bir hamle yapılmadığı 

takdirde ileride nüfus artıkça ve sanayi 
ilerledikçe ıüpheıiz ki bu ithalat çoğala-

• caktır. Şu halde bu mahsullerden istifade 
ıl k 
1 etme için ·derhal kuvvetli bir teşkilita 

illtiyaç Yardır. Bu teşkilit ıayesinde biraz 
tıYYel ıöylediğimiı gibi her sene memleke· 

1 
timiıin birer ikiı~r bölgesi münasip za· 
manlarda tetkik edilirse tıbbi nebatların 

1 

; belli belirsiz olanları da meydana çıkmıı 
, ol•r. Ayni zamanda ıeriyat için de köylii 

teıvik edilir, sonra memleketimizde aşağı 
1 yukarı ne kadar tıbbi nebatat mevcut 

,· oldttiu ve kendi kendine yetişen bu gibi 
ı tıbbi mahsul (drog) veren nebatların ne 

ı vakite kadar memleketi ve ihracatı idare 
: edebileceğini tesbit ·et~ek liıım gelir. 

Bununla beraber mükemmel bir istatistiğe. 
lizum vardır. 

ı · Sonra memleketimiade yetişmi1en deva! 
• r 11ebatları zer etmeli. Çünkü memleketimiz 

1 muhtelif iklimlere tabi olduğundan ıimal 
•: kıımında soğuk ve mutedil iklimlerdeki 
. nebatlar yetiıebildiği gibi cenupta da sı-

: . cak memleket nebatları yetişmektedir. 
1: Meseli ııcak memlek~t nebatlarrndan ısıta 
, ajacı ( ökaliptüs - Eukalyptus ) Antalya, 

, Adana ve lımir viliyetlerinde ve şimalde 
ı Trabzon, Rize viliyetlerile Sürmene kazası 

; ve ceaubi Rusya sahillerinde yEtişmekte 

1 olup yine garp vilayeHerinin Fethiye or
.; manlarını günlük ağaçları teşkil etmekte-

" dir. Bu kadar müsait bir iklime malik olan 
• memleketimizin her tarafında drog veren 
ı nebatları yetiştirmek güç bir şey değildir. 
Hatti . ııc•k memleketler nebatlarından 
bazı mübim olanlarını tecrübe etmek her 

1 
=halde faydalı olur kanaatinde:yim. 
~ 

- De•amı •ar -

fı FAYDALI BiLGiLERi: 

\: Dikiş :makinelerini 
1 

yağlamak 
Dikit makinelerini yailamık için şu iki 

*•rtip yağ tok faydahdn: 
• 1 - 120 gram ceviz yağı, 35 gram gaz 
~aiı vı 120 gram tath badem yağını bir 
~raya kHlfıtrmah; filitre et tikten sonra bir , 
blıede mubafaz etmelidir. r 2 - 50 gram parafin yağı ile 90 gram 

, f.•ytia yağını karııtırıp şişede sak lam .Jı· 

f'· '• Bu yailırıa ikiıi dt yafdaalıkla makine-
l.aia delikleri içeriıin• damlatmalı. 

meğe kifi gelmiyeceğinden Vali B. Fuc.d Tuksal, mec· 
turistik vasfa malitc: olan bir lis umumi heyetinin toplan· 
kısım yolların, turistik yol- hsından sonra toplanacak 
lar tahsisatından yaptırılma· olan hususi komitede izahat 
sı hakkındaki Nafia müdiir- vermek istediğiui, ona göre 
lüğünün müzekkeresi okuna- alakalı encümenin bir maz· 
rak biitçe encümenine hava· bata hazırhyarak meclise 
le edilmiştir. · vermesini teklif eylemiş ve 

Ziraat bankasına merhuo bu kabul edilmiştir. 
emlike lüzumunda kıymet Meclisin toplantısını mil· 
takdir edilmek üzere teşkil teakip bu hususi encümen 
olunacak komisyona kaza vılioin iştirakile içtima et-
itibarile asil ve yedek ikişer miştir. 
aza seçilmesi idare encüme· Bu t~plantıda bütcenin 
nine havale edilmiştir. masraf kısmı üzerinde fasıl 

Malii~ ihtiyar ve kimsesiz fasıl durulmuş, yapılması 
dilencilerin barındırılması mümkün görülen tenziller 
için belediye ve hususi ida- hakkında mütalealar dinlen-
re bütçelerinden yapılacak miş, hatti bazı kararlara 
yardımlarla "mıntakavi da- bile varılmıştır· Yalnız hııs-
rülicizeler,, vücude getiril- tane masrafları mevzuuna 
mesine dair olan dahiliye geçildiği zaman bu masraf· 
vekaleti tamimi okunarak ların geçen senedekinden 
bütçe encümenine havale daha. fazla olduğu görül

müştür. Bunun tetkiki uzun 
edilmiştir. ürccektir. Bütçenin tama· 

Bundan sonra, 941 yılı men tı.. vzinine şimdilik im-
bütçesinde mevcut 207 bin kin görülemeınektedir. ..,...-,....----1---
Yeni Bütçe 
Hazırlıkları 

---o--
Ankara - icra Vekilleri 

Heyetinin teıbit ettiği esas
lar dahilinde Maliye Veki· 
le\i 1941 bütçe projesi üze· 
rinde hazırlıklarıoı tamamla
mak üzeredir. 

Evvelce bildirdiğim gibi 
fevkalide ahv lin istilzam 
ettirdiğ! fevkalade masraf
ları karşılamak maksndiyle 
bazı vergi nisebetleriııe mu-
ayyen zamlar icrası için hü· 
kiimctin Büyük Millet Mec 
lisine tevdi edeceği kanun 
projeleri de hnzırlanmakta
d11. Bu arada kazanç vergisi 
kanununda bazı tadıtler ya
pılması teklif olunacaktır. 

Bu vergi nisbetlarinde ya
pılması mevzuu bahis zam
lar memur maaşlarını şümul 
çevresin~ alm•maktadar. 

SON 
Vapu 

HAFTA 
ayiatı 

---o----
Londra, (a.a) - Amiralhk 

dairesinin tebliği: Son hafta 

zarfında vapur zayiatı 37,636 
ton bacm1nda on iki vapur-

dur. Bunlardan 32364 ton 
hacmında 11 vapur logiliz 
ve 5272 ton hacmında müt
tefiklere aid bir vapurdur. 

---o----
BOR S 
16 50-32 kuruştan 42 

çuval üzüm satalmışbr. 

Dr. Fa ri Işık 
lzmir Memleket bastaneıl 

Routken müteha11111 
Rontken ve Elektrik tedavlıl 
yapılır. ikinci 8ey:er Sokak 

1Q N" TBLBFON. 2542 

lzmi" Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim' Şirketinden: 

Halkapınarda kiin fabrikamızda daimi çalışmak üzere 
usta balat tamircisine ihtiyaç vardır. 

isteklilerin fzmir pamuk mensucatı Tü!'k anonim şirke· 
tiı:ae müracaatları. 22 24 26 697 ..... ~ ................. ~ ~ . ........................... . 
i 941 KOLONYASI f 
ı Eczacı K. KAMiL AKTAŞ'ın : 
ı ŞAHESERi ı 

i HİLAL ECZANESi f 
.................................. . $~ . .............. .. 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 
Dilnyanrn en şöhretli iki dans yıldızı .. 
FRED ASTER - ELE4NOR POWEL 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

ı Sinemacılığın en çok para sarfettiği en muhteşem filmi ı 

fBROADV AY MELODY 1940} 
ı Harikalar ŞahH•riade 

(80) Yazan: Halil Zeki 

• 
Santa Van2'er 

kimdir? 
Almanyadan esmer kıza gönderdiği 

tuplar kendisi ve ailesi hıkkında teb 
lerle dolu idi. 

Caıus bu kızı kendisine ihanet etoı• 
itham ediyordu. Halbuki kız tevkif ol~ 
mazdan evvel Lonkofski hakkında bl, U 
mete hiç bir ihbar atta bulunmamıt 1 J 
Aralarında başka neler geçliğini ani•..,.. 
mümkün olm~mıştı. ~ 

1 1938 yılı Scmkinununda Santay• 
telefon haberi geldi. 

6
1" 

- Alo, alo ... Ben Fridrik Fon .1'1 ~ 1 
Berlinden geliyorum. Size çok mübılll 
mesaj getiriyorum. isterseniz Sah i I . 
öğlende beni Mak Alpin otelinin saloD0• 

bulursunuz. Ben de bu mesajı size t•• 
etmekle bahtiyar olurum. . 

Sanla muayyen gtin ve saatte otele i 1 it 
Bir kaç dakika sonra bir hademe oD• 
mile çağırdı. Sanla kendini tanıtı. B•i1

' 

çocuk kendisine: .. 
- Sizi telefonda arıyorlar. Dedi. 
Kadın telefona gitti ve sordu. 
- Alo .. Kimsiniz? 1, ~ 
- Ben Klötz, sizden af talep ede~. , 

Size Boıton şehrinden hitap ediyo~ d' 
Buraya alelicele gelmek mecburiyet;~ ı 
kaldım ve randevuya gelemedim. •' 
affediyor mu!unuz? Gelecek Salıya ı•,~ 
ayni yerde ve ayni saatte beni glSrll' 
teklifini kabul eder misiniz? 

- Kabul ediyorum. ı 
Salıdan bir gün evvel Sanla Alııı••' 

bir mektup aldı. Mektup şudur: 
"Aıizim Matmazel Vangerl d r· 
Bu raodvümüze de muvaffak ola~• ~d' 

mızdan müteessirim. Fevkalide işlerırıı -
O . d . k' b• na mani olmuştur. mıt e erım ı . ~ 

aulıyacaksınız ve yakındı görtışecei•'iod' 
görüşme önümüzdeki şubatın on bet 
olacaktır. Aynı saat ve aynı yerde. 

Size Almanca selamlar.,, ati 
Fredrih Foa 1'1 

0
_, 

Santa tayin olunan günde de randef8 I' 
gitti. Bir saat bekledi. Gelen giden °1'° 
dığı İçin evine büyük yeisle döndü. ~ 

Santo bütün bunları anlattığı zao:ı•~ ~ 
sırra beniiz vakıf bulunmadığını da ıt;I 
etmişti. Federal şefi de kendisini ıu •0 

tenvir etmişti: : · 1;.ı 
Matmaz~I bu sırrı beD ·~til 

ifşa edeyim. Fon Költez Ruo:ır• ,f' 
başkası değildi. O Karlo lıloaterb• dl 
harekec 1:diyo,du. Çünkü Kari~''' 
Lonkofskidcn aldığı talimat dair•• 
sizio b.ioizi bulmağll memur idi. ti' 

Siz bir "Nazi casusun ihanet e~( 
niı için siıi Almanyaya dönmeğe ~f' 
bur edecek ve orada cnalındır•'~ 
Rumrih ıizi bulunca Nevyorktaki > ~ 
geıtaposuna tevdi edecekti. O d• "
Almanyaya göndermek çaresini bul•~~ 
Fakat tam o inda idi ki Amerı 1-~ gizli hlikAmet süren Bu Alman pol ~ 

•bl 
ben el koydum. Orada senin 11 ~I 
kabababız lcutbanlaun enakını bul 
Siıi de bu takipten kurtardım. 



kARTAL 
~~ hir Türkim sıökle in yenilılliyen kartalı 
y11~raaı ufukların en mukaddes krah 

k :1opr 
lerinız 

m hsul·ı B_AZl_İK ___ EN, 
BAZI GOL 

lttlh~C&. yqva kurdum göklerinde vatanın 
't'ırd bır •ıkla çarpar uçan her kabramanıo 
ltıı r'D azaldattıkça, göğe değdikçe batım 

1 
renkli boılukta ay yıldı:r: arkadaşım. 

ı~ lııııt ufukları parçalarken kanadım 
l(,;rrı •anki ne çıkar, bir şehid olur adım 
"tat•• ~ir kaıırgadir motorumun gür sesi, 
4;,''• ııterse düıman elinde varıa nesi 
&g

11
' ka~ar sarsılmaz, buğulaomaz bu hilil 
e •tıız yurduma işte dotdum bir kartal 

"•ta11 b 
\' a l>' 6yle kurtuldu unutma ki arkadaş 

ır •ılın Mehmedçik, ya da kartal ol savaş! 
la . . B. Şarbalkan 
... lllır Sic:lll' T' 
••ıc:u . 1 ıcaret memurluğundan : 

rı) ~dılnıiı olan [Maahfa Sıtkı Beşikçioğlu ve Kar· 
1(1111: 1 

'=et~ ıeriklerinden Rışit, Nuri, Saniye, N ~ciye 
111 ç k'I e~ıkcioğluaun 1111941 tarihinden itibaren şir· 
•-ı, '. 1 dıkleriae mütedıir beyanname ticaret kanunu 
dlti ~.De IÖre ııcilin 2948 numarauna kayt ve tescil 

• elunur. 

ı ...... 8e 
Ya1111ıaıe : 

bmir Sicilli Sicaret memurJuğu resmi 
mührü ve F. Tenik imz111 

6ll' 
.- ''-"d Beyanname 

~·i•~dBelediye civarında Murabıt çarıısında 2 aumara
ibt,c:at • Maaırcılık ve her nevi komiıyonculuk. ithalit 
,..._. d ticaretiyle ittigal eden ve ıicilli ticaretin 948 

O()ltr ' IDakayyet bulunan (MUSTAFA SITKI BEŞIK
ı,cla •e KARDAŞLARI) un:ııınlı kollektif ıirkt ti ıü · 

Çi'ilQ ~l Raıit Beıikçioğla, Nuri Beıikçioğlu, Kemel Be
'' ... e .?'iil•veffa Hacı Meh'Det Beşikçioğlu kerimesi 
-~6 direr .._erimesi Naciye 1/1/ 1941 tarihinden itiba

~tt dit' ıirketten alikalarını keserek ayrılmışlardır. Ve 
v"•lttı •r ttlreki arasında ayai firma ile kemafissabık 
ı •trı:" devanı edecektir. 

' lla'-etı'" terllder bilcümle sermaye ve matluplarını ala
ofl' ••ta., 

9 
e katı alika ve şirketin zimmetini ibrai im ile 

·' ~ or: lcat-i .ile ibra etlikleri gibi şirketin üçüncü ıa· 
~lıri le 11

1 
IDuıaıellt, zimemat ve matlilbatı ile bir güna 

• 111•dıiını müttefikan beyaa ederler. 
Pul tlıerinde 22 Şubat 1941 tarih ve imıaları 
M. S. Beıikçioğlu, Kimil Beıikçioğlu, Kemal 

\J Beçlkçioğlu, N1tciye, Nuri Beıikçioğlu, 
•" ı ~1'11at N K. Serbes imzaları 

L, _2212/~g l331 Huıusi No. 2169 
~'-ti 41 tarihli beyanname altındaki imzaların zat 

ıf: ı2 ':' dıiremce m:aruf lzmirde Ki~ım Dirik cad-
bd ~ e 14 numarada mukimler Mustafa Sıtkı Be· 

._:ı1ac1:~l K&~il Beıikçloğlu ve lzmirde birinci Belediye 
t '-tile ~~gazalarında mukimler Nuri Beıikçioğlu ve 
"'-••d çıoglu ve Karııyaka iıtasyo11 civarındaki ika-

~lr N ~•lldaı Mehmet Beıinkçioğlu lu:u Naciye ile 
~i tı 3; erJitinden reseu yazılan 15 Kinunsaai 1941 
i~~t a, ilcllumarah vekaletname mucibince müteveffa 

t Çıoihı~ çi k111 Saniye ve Mehmet Beıikçioğlu Raıit 
'"b lirle 

11
: 11 (Muıtafa Sıtkı Beıikçioğlu ve Kardaıları) 

•ı lti.,,1' ~e~ ayrıldıklarına dair keyfiyeti tescil ve ill
l "'41ıi •rı111 •hıa ve evrakı resmiyeye vaz'ı imzaya 

"---·-'tiilt 1t.!a~ •ekilleri oldukları anlaıılan lımir avukatla
l •deri Se~bea'in olup yanımda bizzat vaz ettiklerini 

' i~lııac:i ~ Bın dokuz yüz kırk bir .seneaiJŞubat ayının 
' Ç, Utnarte'ıi günü 2212/1941 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
•l.J Zeki Ebiloğlu resmi 
ft~talllı N mübril ve imzaıı 

11 
b,y,:· l360 Huaust No. 2169 

-.:.tı t,.,~~nıe örneğinin dairemiz doıyasıada saklı 
Ş ·~ '1&1c d ve 1331 numaralı nuıbası11a uygun olduiu 
llb•t • • ıra verildidi. Bin dokuz yüz kırk bir se

Y•Dıa yirmi dördüncD Pııtıartewi güoli 24/2/941 
T. C. l:ımir ikinci Noteri 

Zeki Ebiloğlu reamt 
3o ltu m8br0 ve imıaıı 
2() it 'Ufluk damrı pulu Jt 11

''-tlQk harç pulu 

~ bı esen Vekaletname 
ti ç_:oltuı yüz kırk bir Hneıi Ikinclkinua ayının 

taını,. glnldlr. 

mname ı 
mıım •• 

OFiSE YENi VE MUHIM 
V AZIFELER VERiLiYOR 

Ticaret vekaletince hazır
lanan Toprak mahsulleri 
ofisi nizamnamesi yüksek 
tasdikten çıkmış ve düo 
meriyete konulmuştur. Tes· 
bit olunan buğday alım yer· 
lerinde faaliyet zamanlarının 
da tesbiti veya faaliyetin 
muvakkaten durdurulması 
işleri bu nizamname ile ofi · 
sin takdirine bırakılmakta
dır. 

Alım merkezleri mınlaka
lara ayrtlacak ve bu mınta-

alar dahilinde anbarları 

müsait olan veya Ticaret 
vekaletince lüzum görülecek 
yerlere alım ekipleri gön-
derilecek ve müstahsilin 
malları bu ekipler vaııtadle 
mübayaa edilecektir. 

Ofisin başlıca vazifeleri 
arasında buğday vesair hu
bubat müstahsil ve müsteh· 
liklerini himaye etmek, silo 
ve anbarlar kurup iıletmek, 
uyuşturucu maddeler inhisa-
rını da idare etmek gibi 
işler vardır. 

1 

Bu nizamnamenitJ Toprak 
Mahsulleri Ofi•ine verdiği 
en mühim işl,rden biri de 
Ticeret vekaletinin muvafa
katiyle lüzum gördüğü yer-

1 lerde un ve ekmek fabrika
ları kurmaktır. Ofis bu hu· 
susta satın ahp işletmek 
haklarına da maliktir. 

Bu cümleden olarak, bir 
kararname ile Siirt vilayet 
merkezinde Yeni Hayat un 
fabrikasına hükumetçe el 
konmuş ve işletme vazifesi 
25000 liralık kredi ile Top
rak MahsulJeri Ofisint'I tev
di edilmiştir. 

Ayni nizamnamenin diğer 
bir maddesine göre de ra-

kip müesseselerde maddi 
menfaat rabıtaları bulunan
lar veya bir ticarethane şe· 

rikleri, baba, ana. evlit, 
kardeş, kayınbirader, ze'Vce 
ve emsali gibi akrabalar ay-

ni zamanda idare meclis 
reis ve azalıklarında bulun
amıyacaklardır. 

ve mühüril kullanan Alaşehir 11oteri Ahmet Erkal, Alaşe
hirde Himayeietfal caddesinde 39/2 numaralı dairemde 
iıimia başında iken vaki davet üzerine Alaşebirde Yenice 
mahallesinde Himayeietfal caddesinde (17)' no. lu eve git· 

tim.Orada oturduğunu söyliyeo Mehmet kıu ve Ömer karısı 
Saniye Yenişehir ve Alaıehirde Yenice mahallesinde Kışla , 
caddesinde (34) no. lu evde oturduğunu söyliyen Mehmet 
oğlu Raşit Beşikçi b :r:ır bulunuyorlardı. Benden resen bir 
vekiletoame yapmakhğımı istediler; baktım, kendileri reşit 
ve kanuni ehliyeti haiz idiler. Adları, sanları ve oturdak-

ları yerler aşağıda yazılı kimselerde bu işte şahit ve mar· 
uf sıf tile ha:r:ır bulunuyorlardı. Bunlarda da yasanın ara
dığı ehliyeti ve rüştu gördüm. S niye Yenişehir ve Rışit 

Beşikçiden tlavetimin sebebini anlatmalarını iştetlim. Şahit
ler önünde söze başladılar ve dediler ki: (lımirde Murabıt 
çarşısında iki numaralı mağazada (Hacı Mehmet) Beşi~çi 

oğlu vereseci tarafından teşkil edilen (Mustafa Sıtkı Be
şikçioğlu ve arkadaşları) unvanlı kollektif şirketinden 
hüsnü rizamu:la çekileceğimizden bu ~husus için deva.iri 
resmiye ve hususiyede namımıza imza etmeğe beyanname 

tanzim ve makamı aidine vermeğe, şirketle olan heaabatı
mızı rüyd ederek gerek na\ten ve gerek malen hissemizi 
abz ve kabıa, sicilli ticarette te&cil muamelesinin tashih 

ve tadilile muamelenin tekemmülü için İcab eden takibatı 
yapmağa ve evrakı resmiyeyi imzaya, ıirket defter karar-

larını imzaya ve usulen gazete ile iJina ve maliye şubele
rine keyfiyeti ba istida bildirmej'e, velhasıl mezkur şirket 
ten ayrılmakhğımıı için icab eden bilcümle muamelitı son 

dereceye kadar ifaya mezun olmak üzere lzmir avukatla
rından Kemalettin Serbesi vekil nasp ve tayin ettik.) Vaki 

bu takriri müteakip ben yeminli noter bir nuıha olarak 
tanzim e)Jediğim bu vekiletaameyi takrir sahiplerine oku
dum meal ve muhteviya 1111 anlattım. Şahitlerle birlikte 
cümle1i takririn tam istenildiği gibi zapt edildiğini bana 
temin ettiler bu ıutla. la hazırlanan bu vekiletnameyi 
hepimiz imzaladık ve rnühürledik. 15-1-941 

lzmza: Saniye Yenişehir Resmi mühür 
lzmıa: M. Rışit Beşikçi T. C. Alaşehir noteri Ahmet 

Erkal imzası 

Şahitler: Alaşehir postabanesi tevzi memuru Osman oğlu 
Ahmet Onaran, Alaşehir postahanesi posta memuru Meh
met oğlu Hikmet Çoban (imzaları) 

Bv suretin dairede saklı 15-1-941 tarih ve 35 no. lu 
aslına uyguu olduiu tasdik olunur. 15 lkincikinun 941 

Pul Oıerinde T. ,C. Alaıehir noteri 

---·----
Güzel yalı 

güzeli 
Gönül özler her zaman 
Bir vefalı güzeli 
Vefehdır oldukça 
Güzelyah güzeli .. 

Bakılınca göğsüne 

Dayanılmaz süsüne 
Vensüsüdür semtinin 
Güzelyah güzeli .• 

Gözlerine bakılsa 
Girer kalbe helecan 
Hem canandır, hem de can 
Güzelyalı gilzeli .• 

Değmesin ona nazar 
Nazlı, naılı her pazar 
Gezer pazar yerinde 
Güzelyah güzeli .. 

Ona gönl verenler 
Yanar. yanar tutuıur 
Hep ş~ıe de buluşur 

Güıelyah güzeli .. 

BATMAZ DiKEN .. " .................... .. 
60Y aşında ka
tolik bir kız 
müslüman oldu 

--nmm--
Istanbul - Katolik dini· 

ne mensup Barbura adında 
altmış yaşlarında hiç evlen• 
memiı bir kız Müslüman ol
mak için müftülüğe milra• 
caat etmiştir. 

Barbura tanınmış eski bir 
aileye mensuptur. • 

Manisa Oteli 
Keçecilerde Lale Si
neması karşısında 

KUŞADASI OTELi 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih 
Gazoz fabrikası karşısında 

Bu Oteller lzmirin en 
temiz ve en ucuz otelleri
dir, lzmire gelen bütlla 
misafirler bu otellerde 
mısafir olurlar. 

Her cins baharat, Tuvalet 
eşyası, kumaş ve mobilya 
boyaları, Karpit, Kara bop, ~ 
Zaç yaiı ye cliter ultler, 
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~~~------._._... ___ _ 
Kahve di e kavr 
ve ~rpanı • 180 • a ıl yo 

Bazı k uru kahveciler kahve şunları ilave ctmektedır. 
yerine nohut, arpa ve daha Bu sekilde k bve satmayı 
bilmediğimiz bazı maddeleri piy adan bt.s~ütün kaldır-
kavurarak 180 kuruş k h- mak daha h yırlıdır. Biz 
ve d•ye satmaktadırl r. Bu arpanın kilocunu 180 kuru 
karışık maddelerin içinde şa alıyoruz, bu ihtik r de-
yüzde beş nisbetiode bile ğilmidir? 
kahve bulunmam ktadır. 

Diln bir okuyucumuzdan Okuyucumuzun haklı şi-
aldığımız bir mektupda : kayetioi ehemmiyetle lika-
Kahve meselesi çok çirkin darların nez rı dikkatini 
bir bir şekil almıştır diyer k celbederiz. 

----mımnm----

Saade • Ceza • 1 .. , 
eti u 

S d t vapurund !eyab t 
den Avv h h Fıtnat dmd 

bir dın zaıbtaya müra
caatla vapurun gfivcrtcBinde 
bulunduğu bir sır d başı 
dönerek yere düştüğünü v 
bu ıırada cebinde bulunan 
100 liranıo çalındığın iddia 
etmiştir. Zabıta bu iddia 
üzeri e tahkik t başlamış-
tır. 

.. 
.r e 1 

Cez vinin kıymetli mü
dürü bay ibrabim Hekimoğ
lu b~r erece terfi ettirile
rek m aşı 35 lir olmuştur. 
Ço değerli adliyecimizi teb-
rik ed riz. 

• • ya 
lzmir mebusu Bay Cel l 

Bayar dun Ödemişten şeh---o-- rimize g imi tir. ebusumuz 

G 
·~ Z daha b zı k zal rımız gi-

derek müntehiple il görü-

(IBkİrİ taksim ireği. _şe_cek_tir. ___ _ 

kon tam ir aciz ifade eth· 
ğidir. Mussolioinin harpten · 
evve ki kahredıcı it lyan 
kuvvetinden beb eden nu-
tuklarını hat ıyanl r bu 
defaki söz! rıle rada ·ı tc 
z dı görmüşlerdir. 

B. Hitl r nutkun a ltal 
yaya t em veren sözler 
söylemeğe lüzum gördüğiin
d n müttefikfoin büyük düş
m n kuvvetlerini işgal etti-
ğini söylemi tir. Nazi şefi 
barbın müs!akbel inkişafı 
bakkıoda t hminlerde bu· 
lunı:nağa y rdım cdec<tk söz 
söylememiştir. Y loız deni-
z lh harbının bütün idde
tile ba tadığını, 48 saatt~ 
215 bin ton gemi batırıldı
ğını iddia etmi tir. logili% 
kaynakları bu r kamın çok 
mübalağalı olduğunu bildir
mişlerdir. Almanlar d bu
nun zuhul eseri olar k 
söyl ndiğini ve b kiki rak -
mın 55 bin ton olduğunu 
tavıih etmislcrdir. 

BALKANLı\RUA 

lng lı ynakl rı im n 
müteh sııl r nın 8 lg ris 
tan gelmekte o .:luklaruu, 
Roına ya hudutl rınd Bul
garista a inm ğe bazı kıta
ların b kledı .. ini, Bulgar 
yollarının Alman n ıarcti 
alt nda t mi e ildigi ' bil 
dirm ktedlrl . V 1;.z'v 13u1 

ari• a b"yü .J r 
uyandır ı olac i eski ~~o l~~h!~f d!,ı!rde A; b 

sağnak h lind yağmur y ğ · 
mıştır. Ôğledeu onr bir 
ar h beş dakik kadar 

puti 1 derle i ral Borj 1 
r görüşme t ıt mişl rdir. 

Kr J mülg p rti e"ı t,ni 

şiddetle devam eden fındı 
büyüklüğü de dolu d düş 
müştür. 

Dün öğleden onra Göı:· 
tepe k r kol civ rınJ , jac· 
darma al y komutaııı B 
Nazmi Soo urun evı ônüa 
de i ele trik t ııaı dire 
ğine yıldırım -ı ab t de 
y ngın çıkarmıştır Derb 1 
elektrik ccrey nı kesilmiş 
c y ngın ôndür-lmii"tur 

Bu elektrık rız sı yüzün 
d en tramv yl r b'r müdd l 
işliycmecıiştir. 

----
Mah 

Bucadn A y,se n wıoda g-enç 
bir kadının evin e cebı en 
giren Abdullah Ardoııun 

muhakemesi aslıye c ezada gö· 
rülmüş ve 3 ay mabfı cn cıl

muştnr. 

---o--

c 
(a.a) - Ay n 
iı;frntçı lideıı 

gazetecilere demi;, ir kı: 

bir h yet halinde b 1 

m f\fa at tmiştir. Y lnu. 
bu11lar ra md f şist tema 
yül er l'yen . Ça oh l 

bulu m mas1 şa nı dik d 
tır. 

Y •'t• ı, enıj ır - e 

- in ilh.r ye yardım ~ 

yı b ı kabul edildiği t b.
dirdt· r.ouarı Jar Am ı ıkayı 

Am rik yı h 'P h rici tut
mak ıçıo fa iyeli rin' de-

. r 
I 

1 

Tek t ip ek m k k arna mesi v3 m ed cdd rd r. 
alakadarlar teblığ ed J mış - A 
tir. Yeni ekmeğin 13 kuruşa , 

satılacağı tahmin edilmekte-
dir. 

Yeni tip ekmek önümüz-
deki hafta başından itibaren 
çıkarılmağa başlanacaktır. 

Değirmenler yeni kar rna
me hilkllmlerine göre tek tip 
ekmek unu çıkarmaktadır-
lar. 

z 1..4 AÇI 
V şington, ( .a) - Çin

den yapılan yardım t alebi 
üzerine Allltrika hükumeti 
Çine 10 hin lugiliz lirası 
ve 15 bin log ilh: liralık 
malzeme göndermeğe kar r 
ermiştir . 

Bütün iz iri As i sire 
neme,, ya çe er. ve gidcc· 
leri tasviri imkansız bir he-
yec n ve debş~t l·ısırgası 
içinde s r an ''ORÜMCEK 
ADAM,, filimini görmek far-
s hnı k ybetmeyioiz Soorn 
buna çok yanarsınız. 

MiLLi PIY ANGO LeTLeRINIZI De 

us af 

• 
ıç 

Moskova, (a. ) - Yilk 
Sovyet mecli41i sekizinci iç
hm topl olı!!ıoı y pınış ve 
bu toplantıd St lin, M'>lo
tof v erk ı bük ümct h zır 
bulunmuştur. İçtim ı mnliye 
halk Lo ııiseri bir nutuk 
söyliyerck 1940·1941 ~ 1 t 
bütcesi hakkınd i b v 
mit ve 1940 da 182,6 milyar 
k n 1941 de 215,4 mily a 
b liğ olduğu u bildirmiştir. 
Fazlalık i ı okonomi in 
inkiş fındt '" bilh ssa en 
düıtrıde kull nılac,,ktır. 

ı o 
B 'ş tan b ş ı m l{ 

b y c n uy dırıcı "M Vl 
TUN DA AŞK D LG 
l.~RI., ron ıo o p.ırç 

- "Merhaın t in niv t 
doğ r. ,Kızına rham t t!.,, 

-"Babacığım ~ lum. Ko
lumu k ldıramıyorum b ba!.,. 

''ihtiyar köylü oğlunua 
y&rah oldugunu gorunce, 
onu bn h le t{oyau karşı 
derin bir nefret duymuştu . ., 

et• 
.. dii 

yerınCI n deli ı:c: deşik • 
u t yle y raladıgınd•• 

hal astaueye ka dır1 

de aldığı y r rın t 
bir sa t so ra o mnıtB' 

Tah ik t dev toı 

ve Akd n'z 
yeti hakkı ı 

miştir. e 
lngiliz başv kih 'f. 

büyük elçisine, Türlc'
1 

t ahhütlerhıe s•dık lc•bl 
hakk111rlaki itim dıoı 
miştir. 

-- ----

r 
lstanbul 26 (Hos~1 

dun öğl d n sonra 
motörü boğ ziçinde '11 

b tmıştır. 0~ ..., 

Nüfuqc zayiat Y~e "' 
Zab taca tahkikat 

g raıa 
. ,, ' 

l ıncı Suleymaoı~ f' 
eda Abdu o ,JıJ 

sa hoş olduğu baıde~, 
s bep Mehmet oğlu ~ 

"O 
z ı h mı bulu du~1 J 
a hafif urctt ) ar• " 
darı yak ı rnıştır· 

rhoşıô Ch•1 
lkiçeşmelıkte z,y• 

Sa det, f•zla s ~~of('
Ahmet oğlu Ismaıhıt e 
avradığını S. K.) dt~ 
rctile fi k ret e~,~ 
uçlu yak l nwış . r' 
meşhut uçl ra go 
mele yapılmıştır. 

~~---- -- _..,..-
lnd n 

No 
lmı .. 
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