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SA YISJ (100) PARA 

Ankar (a.a)-Reisicum· 
hur İsmet İaöoü dün sa&t 
18,30 da Çankaya köşkün
de lngiliz hariciye nazırı 

Mister Antony Eden ile re
fakatinde bulunan büyük 
Britanya imparatorluk genci 
kurmay beşkanı Sir Coo 
DH'i, büyük Brit nyaoıo 
Ankara bü,)'ük elçisi bern
beriude olduğu halde kabul 
buyurmuşlardır. 

iki saat devam edeu bu 
"miilikatta hariciye vekili 
ŞükrO Saraçoğlu baıır bu· 
laamuştur. 

Ankara - Düo hariciye 
vekiletiade 8. Şükrü Sara
çoğlu ile 8. Eden arasında 
görüşmelere başlanılmıştır. 

Genel kurmaylık daıresio· 
de de Mareşal Fevzi Çak
mak ile Sir Con dil arasın 
da müzakereler olmaktadır. 

Görüşmelerin bugün niha
yetlenmesi ve cumartesi ak
şamı tebliğ neşredilmesi 

muhtemeldir. 
Ankare - MuMerem mi 

safirlerimiz Edenle Sir Con 

Dil şerefine dün Ankarapa
Jasta Başvekilimiz t r findan 

bir öğle Zİ) feti verilmiştir. 
Ziyafette Şükrü Saraçoğlu, 1 

Numan Menemencioğlu, l:ı

giliz büyük elçisi, sd ret 

erkanı ve daha bir çok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Ankara - Müttefikimiz 
büyü Britanyamn b riciye 
naz.arı ve imparatorluk ge-

nel kurmay reisiyle diln sa-, 
bab şehrimizde yapılan gö · 

rüşmelerde umumi v ziyet 
ve iki memleketi alakadar 
eden meseleler gözden ge
çirilmiştir. 

EK 
vam eden bu görüşmeler 
neticeıinde tam bir fikir 

mutabak tının mevcutiiyeti 
müşahede edilmiştir. 

Muhterem mis firlcrimizle 
yapılan bu fikir müdavele-

sinden Anlıar mehafilind~ 
ı:.. Emnuniyet verici intibnlar 

hasıl olmuştur. Bu görüşme
ler hakkında yaua müşte-

rek bir resmi te.bliğ neşre

dilecektir. 

Bu akşam Çankayadaki 
lngiliz büyük elçiliğinde hü· 

kiimetimiz erkiniyle misa· 
firlerimiz ve kor diplomatik 

şerefine bir akşam ziyafeti 
ve ziyafeti takiben bir suvare 

verilmiştir. Suvare neşeli bir 
hava içinde geçmiştir. 

Ankara- logilterenin Mos-

• 

AD IS ARABA LIB~ ADA Alaskaya üt 
Civarında bir Alman oldugu anlaşılan tayyare f ilos~ 

demiryolu bir motorıu kuvv.eti I gönderildi 
Köprüsü tahrip edildi püskürtüldü . · --~--

Kahire, ( a.a ) _ Doku Kahire ( a. ) - Lipyada Vıışinton, ( a.a ) - Har-
Afrikasında Ke ende kıtaat ileri kuvvetlerimiz Alman biye nazırı beyanatında 
tecemmllleri Muıavva civa
rında mühimmat de polarite 
askeri binalar ve Adisababa 

olduğu anlaşılan bir motörlü 
kuvveti püskürtmuşlerdir. Alaskaya 3 tayyare filosu-
Gereni işğal edilmiştir. nun gönderildiğini söyliycrek 

ltalyanıo askerleri müte· son' zamanlarda paraşütçü· 
civarında mnhim bir deinir- madiyen imparatorluk kuvvet gösterdikleri büyük 
yolu köpr&ıli ta arelerimiı: lerine teslim olmaktadırlar. 

CEK
DiA 

kov büyük elçisi Krips bu
gün şehrimize gelmiş ve la· 
giltere bnıic'ye nazırı B.Ede 
tarafından kabul edilmiıtir. 

1 g i lteranin 
~s f a büyük 
elçi i diyor ki. 
Bulgaristan bitarallı
ğını kagbederse~ bu ta 
mamen Almanuanın 
güzünden· olacaktır 

Sofya (a.a)-logilterenİD 
Sofra büyük elçisi beyanat· 
ta buluaar k demiştir ki : 

"Bulgaristan bitaraflığını 
kaybederse bu tamamen Al· 
manyaaın yüzünden olacak· 
br. Şayet Bulgaristan Al
man kontrolil altına girdili 
takdirde Sof yayı terketme· 
ğe mecbur kalacağım Ye o 
zaman harp tehlikesi de 
vardır. 

Bu1garistanın harbe ıir-
memesi için ben elimde• 
gelen her şeyi yapacağım ... 

--o--
Filist~nde ara 
ve vahudiler 
gönüllü gazıııuorıar 

Loodra (a.a) - Filiıtiade 
arap ve yahudiler göaftlli 
y zılmağa devam edilmek· 
tedir. Şimdiye kadar ğöaDl
lü yazılanların adedi 6000i 
bulmuıtur. ---
Japon hariciye 

Nazırı 

Berlin va MoSkovaua 
gideoekmiş 

Şangh y ( a.a) - Japon 
h riciye n ıırı B. Mataoka 
Berlin ve Moskovaya iitmek 
tasavuruodadır. Bu • haber 
hakkıod Londra siyası malı 
filleri ademi malumat beya• 
etmektedirler. 

Bir Fransız şi 
lehi yakaland 

Vişi, ( a.a ) - 6a1ablaa· 
gaya gitmekte olan bir 
Fransız ıilebi Afrika •ahU• 
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C. H. P. Konteran larından: 

Mem eketimiz9 

ıbbi 
nebati mahsüllerı 

Netekim harbi •mumi bunu göstermiştir. 
Harpten sonra lıbbi nebatları eskisinden 
daha fazla olarak zer etmeğe b şl mışlar 
ve bu ıebeple herkesin nazarı dikkatini 
celbetmiş oluyorlar. Ezcümle hali hazırd 
Almanyada, Fran&Bda, Yugosiavyad kom
ıu memleketlerden Bulg rist nd bile ze· 
riyat yapılmaktadır. 1870 tenberi Belçik -
hlar, Almanı r mfickariz Avusturyalılar 

tıbbt ve kokulu maddeleri havi olan neb t
Jarı ur etmeğe baıladılar. Fransızlar 1914 

te umumi harbin başlaması ile h rbin de
vamı müddetince ecz cıların iptid&i drog

ları hariçten gelmeğe başlayınc Fransız 
eczacıları çok sıkıntı çektiler nih yet Fran-

sızlar işe şöylece başlamış oldul r. P ris 
üniversitesi eczacı fakültesi profesörlerin

den M. Peronun Fransa topraklarının ka
biliyeti oluşunu göz önüne )arak ve bu 

drogları verebilen tıbbi nebatların zerine 
önem vererek 3 nisan 1918 tarihinde tıbbi 

ne.balat cemiyeti namile bir cemiyet teşki
line muvaffak oldu. Fransanın büyfik 
adamları iktısat ve maarif vekilleri cemi
yetin ileri gelen üyeleri oldular. Üaiversi· 

Gelenler, Gidenler 
lzmir mebusu Bn. Sehime 

Yunus ve Balıkesir mebusu 
8. Hacim Muhiddin Carıkh 
Ank radan şehrimize gel
mişlerdir. 

Sivas mcburu 8. Mithat 
Şükrü Bled ve lzmir meb
usu B. Kamil Dursun Ank -
raya, Samsun mebusu B. 
Ruşe Barkın Manisay git-

\ mişlerdir "--o---

ı Y enı ip km k 
Bugün nlınac:ak tek ek

mek tipi unu ile belediye
miz nümune ekmekleri imal 
ttir cektir. 
Fırıncılar bugün öğleden 

sonra belediyede toplanacak 
ekmek işi baklmıd bir ke· 
r ra v rac \dar, fuıncılara 
verilecek kaz oç nisbcti 
te~bit edilecek tir. Ondan 
ıonra da yine bu ak~a'll 
belediye daimi encUmeni 
toplanarak ekmeğin fiatini 
tcsbit edecektir. 

Ümit edildiğine göre ek
mek fiatı bir hayli tenzil 
edilmiş olacaktır. 

---o--

SPOR HABERLERi 
h:mir Halkevi kupası için 

altı takım arasında yapıla
cak turnova müaabakalaı ı 

gelecek haftaya tehir edil
miştir. 

Bu h11ft İzmir şampiyonu 

Altay t kımı Demirspor ta
kımı arasında hususi bir 
müsabaha yapıl cakbr. S at 
16 da yapılacak olan bu 
müsab k da Altay takımın
da Fenerb hçeden tekrar 
kulübe avdet eden B sri ve 
Demir spor t kımınd ise 
bölge futbol antrenörü Va
hap oyaıyacaklardır. 

Bu müsahak dan evvel 
tehir edilmiş olan Ateş· K r· 
ııyak , Alt y-Göztepe, Al
tay-Demirspor ikinci takım 
müsab kal rı y pılacaktır. 

---o---
B. Ce a 8 ar 

Şehrimizdt. bulun n lımir 
mebusu s bık başvekil Bay 
Celil Bayar ve mebus B. 
Rahmi Göken Karşıyakaya 
giderek tetkikatta bulunmuş· 
lu ve bu rada halkevini 
ziyaret etmiştir. 

---o---tede umumi bir toplanma yapıldı. Be top· 
lanbya Fracsanın bütün eczacıları ve ecı 

tacirleri nebat ahp satan ttarları, arazi 
sahipleri ve çiftçiler iştirak ettiler, Bu top-

Fiyat müra a- V kale emri
lantıya profesör Peronun başkanlığı ve üç 
vekilin himayesi ve nezareti alhnd büyük 

bir cemiyet kuruldu bu cemiyet derhal 
faaliyete g-eçerck Frausa~ı bütün üniver
ıite profesörleri, mektep direktörleri, öksüz 
yurtları direktörleri, belediye ve sıhhiye 

doktorları, köy papasları bu önemli ve 
hayırlı işe iştirak ederek bir çok yerlerde 

20 den faıla cemiyet şubeleri çmağa mu· 

vaffak oldular. Bu cemiyet şubeleri derhal 
faaliyete başladılar. Ve bunun üzerine 

köylüler ve çiftçiler lizım gelen zeriyata 
yapmağa bışhyarak memleketlerine bilyük 
bir K.szanç teminine muvaffak oldular. Bu 

gün Fransa drogculukta çok ileri giden 
memleket olmuştur. Almnnyadn da keza 
tıbbi nebatat ve ziraat enstitüleri eczacılar 

ve ıtrıyatcılar de tıbbi nebatların zeriya tına 

kendilerini hasretmişlerdir. Bundan maada 

Macaristan, münkariz Avusturya, Yugos

lavya, Bulgariıtanda drogculukta oldukça 

faaliyet göstermişlerdir. Halen Bulgaris- · 

tanda dah fazla ıtrıyatcılıkta kullanılan 

30 fazla nebatat z:erttmektektedirler. Ze
ndilen nebatlarm isimlerini söyliyelim: 

- Dev mı ar --

b komisyonu 
Dün akşam saat 16 d 

fiyat mürakabe komisyona 
valimiz B. Fuad Tuksal'ın 

riyasetinde toplarak un ve 
yeni tip ekmek üzerinde 

görüşmelerde bulunulmuş ve 
kararlar ittihaz olunmuştur. 

--o---
İ. Hakk Aktaş 

Ankara polis enstitüsünde 
yüksek ibtis s kursunu mu· 

vaffakıyetle ikmal eden 
emniyet amiri lsmail Hakkı 

Aktaş avdet ederek vazife
sine başlamıştır. 

--o---
V. U: eclisi 

topland 
Viliyet umumi meclisi bu 

gün öğlenen sonr s at 14 
da vilayet ıalonunda toplan-

mış bütçe işiyle lakah bıızı 
müzakereler yapılmıştir. 

---o--
BORS 

e alı dı 
Nüfus dairesi kitiplerin

deu Agah Güzer vekalet 
emrine alınmıştır. 

----o---
HOkümet konağı 
tamir edilecek 

lzmir hükumet konağının 
tamiri için ihale yapılmasına 
Heyeti vekilece mü aade 
edildiği Nafı vekaletinden 
vilayete tebliğ edilmiştir. 

--o--
Pati 
Müfettiş$miz 
P rti müfettişimiz Islan· 

bul mebusu B. Galip Bahti
yar Göker Kuşadasındao 
şehrimiıe avdet etmiştir. 

---o---
Polis divanı 

Polis div nı dnn öğleden 
sonra kısmı adli reisi Sırrı 
Erkanın reisliğinde toplan
mış ve bazı iozibatt karar
lar alınmıştır. 

FAYDALI BILGILERI: 
17-35 kuruştan 177 çuval 

üzüm, 48,75 kuruşt n 20,0GO 
kilo zeytinyağı, 20 kuruştan 
23 ton faaulya, 30 kuruştan 
'.200 çuval susam satılmışttr. 

Işık 

Karınca ara k şı ılaç 
Karıncalardan şikayet edeı ler için tarif 

edeceğimiz iliç epeyce tesiJlidir: 

250 gram kükürt ve 125 gram poto 
almalı. Toprak bir k p içerisine koyarak 

ateıte, ikisi birbirine hallolu cıyo kadar 
b.rakmalıı. 

Ateşten iadirer k soğutmağa bırakmalı. 

Sonra dövmeli ve bir bardak su karış· 

lzmir Memleket !ıaataoe.ı 
Rootk o mütehaısaıaı 

Rontken ve Ele~ırik tedavlıl 
f pıhr. ikinci Beyier Sokak 

2 Nn T l~.FON. 7542 

ELHAMRA S. emasında ı : 
BugUnUn Matinelerden itibaren 

Güzelliğine, nef setin asla doyulmaz iki film birden 

1-E ~V DA GEN LIK 
Yaratanlar : Robert Donat - Greer Garson 

: 
ı 
ı 
ı 
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LM 

(82) Yazan: Halil Zeki 

Ges a o Amerik• 
d fa l"yeti i çoi 

m bşlamıştı 
1937 de Alman zimamdarları d•b• 

gitti er. "Vervaltınıgsrebt" adlı a:ı.i 
efkarı ohm gazetede; gizli polis t•d 
dan ittihaz olunacak her tedbirden 
yalnız Gestapo şefleri şefleri ııeS 
mes'ul olacağını ·yazdı. 

Ge tapo ajanları yaptıkları zır 1 
işkencelerden, hapis mu~melesindeOı , 
kaldırmaktan, insen öldürmekten ıJJat 
lid hiç bir suçt n dcılayı cez gördl 
Hülis ; k uuoları y p n Gestapoduf• 

Gestapo bütün Alm nyayı sır•0 

öı ümcek ağı mlsabesinde otdui 
ad mi rı 'ar sında lokanta garaonlıt1 

memurları, ocakçılar, glimrfikçülcıf 
vardır. 

O, Almanyanın umumi siyasi ve ilı 
. üzerinde kontrolu hakkını haizdir. G 

Avustury istilasını hazırlıyan bu 

podur. .. ,ı 
Çekoslavaky da azi aleyhtarlıJI 

naziler hakkında kin ve karazı uy•• 
yioe odur. 

1933 te Amerikad Gestapodaa b• 
nuyordu. Fakat o zaman o ciddi ' 
üzerine kuralmamışb, faaliyeti de ıJJ• 
kalmıştı. 

Gestaponun Ameıikadaki ilk ic•., 
dair alın n mevsuk malümata göre b 
rumun ilk marifeti olarak Haynı S 

öbel adlı aı:ılt bir nazi aleyhine b 
etmek olmuştur. 

Gerçi Spenköbel sevilecek bir 

değildi. Likin IHitler hükumeti tır• 
nazi ruhunu telkin etmek, oazi tab" 

ekmek üzere Ametikaya gönderilıJJİf 
itibariyle mevki sahibi bir adamdı. 

Bu adam haşin, sert ve aksi tıbil 
bu muhitte hayli can sıkmış, Jel~ 
Amerikan sosyetesindeki naziter ~ 
den muhalefet mevkiine geçmişlerd ' 

Bu bapta neşrolunan beyannaıJJe 8' 
partisinin ağırına gitmiı, bunuo 

Amerika hükümeti de bu şabsıD t• 
karar vermişti. 

Lakin polis kendisini bir türJü. e
1
', 

rememişti. O ise doktor GribhO 

saklanmıştı. 

Berlin lspank Nobele 

dönmesi emrini vermişti. 

)eri siy si bir iskacdalın 
kuyorlardı. 

,, 
acele f>.IOI ~ 
Çüokii 11

' d•' vukuun 

b 
} 4pank Nobel in tcı olmakla 

maceraları sevdiği ve kendiıindell ~ 
lunmak hoşuna gittiği için ArJJ'.,ı 
çıkması h kkmdaki Alman emirler• 
detti. 

Sonu oar .,,.,.. 

Otomobil 
Mıotaka ticaret müdürlüğU, Is 
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ı\rtık ki lta taqı kapamış,sçı k- Birer ceylan gibi kayığa 
td11:.çıia onlara seyrediyo- atladıla r . 

"'•da Şimdi ben vapuru kaçn-
birbirile •~rada bakışlarımız dığım için son derece mem 
111,ll bırleşiyordu. O za- nundum. 
bıa11 ~~run Leman olduğu- Hafif hafif rüzgar estikcc 
I• ltu ırendiğim yeşil göz- nefis bir lavanta kokuıu 
'1taıat 9 kadın fevkalide burnuma kadar geliyordu 
h•fif 

111111
• beyaz dişlerini Lemanla omuz omuza oturu-

h lll~; g8ıtererek tatlı tat· yorduk. 
k Yordu. Fakat bizim kayık tam 

· · 'ildi k d' " N · H d I' ı111a i en ıme: acı ay arpaşaya ge ınce vapur 
•İYot~·· Göıünü aç oğlum!" yine kalktı, 

V uı:n. Fa kat bu sefer vapuru ka-
• ' •Pur Kad k" - l' "ıtm mıza üzüleceg· imiz yer-e oıaı,, . ._ ı oyune ge ın· T 

'••el 11llelcye herkesten de hep birden gülaıeğe 

(HXtktN SESi) 

iZ fil Dl~N y iLi 
Şu köpü klü d lgalar Pğla t ırk n s .. hili 
!!.u yerıı~ keu döker kucağın ufuklar, 
Y osu lu kayaların De olur olsa d ili, 
Ne olur üzedodc renk dökse hatıralar. 

Bir akar su besteler şen günlerimi her gün 
Her gün birkaç yolcuya dert yanarım bur d 
Sensin güıel izmirim kalbimi saran bütün 
E'receğim muhakkak kucağıuda murada 

Martıların ardından uçan hatıralar hoş 
İçerim kucağtnda şen günleri durmadan 
Bazan bir dalg gibi tozlu yollarda sarhoş 
Bazan sana vurulmuş düşünen bir Şarbalkan. 

Tekrar kavuşacağım değil mi güzel İzmir 
Ben hayata yeniden kollarında başlarım 
Sevdiğine kavuşan bilmem nasıl sevinir. 
Tekrar seni görmeden diner mi göz yaşlarım 

N 

8. Şarbalkan 

28 Şubat 1941 

ı RAZI İKEN, 
BiZi GOL -------

Eşref paşalı 

Güzelleşdi, geliıdi 
Aşk yo)uou aıalı 
Gönüllerin gülüdür 
Bir nur eşrefpaşalı .. 

Sabah işe giderken 
Tepelerden inerken 
Duymaz asla severken 
Gurur Eşrefpaşah 

Şerefiyle, şaniyle 
Bulmuş özlü bir hayat 
Çalışmakta başka tad 
Bulur Eşrefpaşalı .. h'ıne çıkmak maksadiyle başladık. 

~.ı,11
11 ;•lktılar. Ben de ar Zaten kayıkta iken ara-

••p11,: 111 fırladım. Fakat mızda hafiften bafıfe konuş · 
''••ırı.d•rı çıkarken kalabalık malar başlamıştı. Heydarpa-

iımir sicili ticaret memur
luğuadao : 

rah şirket muk vel si ah · 
kamı umumiyesioi rızalarilc 

fe ıhü iptal eylediklerini ve 
937 denberi devam eden 
'muamelatı aralarında tasfiye 
ederek işlcrioc nih yet ver· 
diklerini ak itler ittifakla 
beyan ~derler. 

Anar onu bilenler 
Takdirle o adını 
Çüakü tam ev kadını 
Olur Eşrefpaşah 

a .. •le ~ onluı kaybettim. şaya geçince de bu konuş-
•ıı·-''~lın •ıe dehş etli canım malar devam etti. 

O •ıtı. Zaten ikinci vapurnu gel 
İtimi ı&n Kadıköyiindeki mesioe daha epeyce z man 
tollt liictıaın bitirdikten vardı . 

' leli d llıe~ i . rar lstanbula dön- Bir sşağı bir yukarı o-
dot,11 çı? vapur iskelesine laşmağa başladık. 
t,ll:t L ilerliyordum Fakat Şimendüfer istaıyonunun 

UQ ' L • 
lllea •••eleye gelir gel· içine girdik. Bir tren hare· 

8 '•Pur kalkmaz mı? kete hazırlanıyordu, 
lltııad'll de bir tren iıtasyo- Leman arkadaşına : 

' b' de b ' ır vapur iıkeleıin· - Canım trene binip Su 
.,. •ldenı -
"•1~1 egl biç sevmem. adiyeye gitmek istiyor, de-
l•Ja dil •apurun Haydarpa- di. 

' 

• ..- b h 1 lld& .. grayacağını dü- Bunun Ü%erine en e-
~•lıt1111~ Hemen fırladım. men : 
d,, b• .• duran kayıkçılar- - Emredersiniz Suadiye· 

ll ltı : d d .._ ye kadar uzanalım! e im. 
liıtt:,",~•tpaıaya. Vapura ye· Karar vermemiz uzun sür· 

ınıı b• l\ıyl'· ıye bağmyordu. medi. Trene atladık. işte 
dı tılıtR• atladım. Bu -sıra bizim macera böyle başladı. 
lçjlld •nıda iki kadın teli~ Nihayet Deman dün ilk de· 
'''dı~ B·traflarına bakınıyor- fa oıa·rak beni eaioe davet 
~'Pllrd ır de ne göreyim?. etti, 
ı~ı • berabeı:.geldiğimiz -----------

Oıaı,~t:ç iradın değil mi? Dünyanın en 
~•çı,ll:t ~ ınuhakkak vapuru b•• •• k d 

, ~I •rdı. Kayıkçiya: Uyu 8 &Sı 
'tıa .. ,

11 
~' dedim, bunlar da Dünyanın en büyük ada-

s,11 •çırmıılar galiba. sının Borneo olduğu söyle · 
1(,1~11 t111ılara bakalım. nirdi. Küre ilzerindeki büyük 

"Çı onlara da . adaların mesahaları tam ola-
lt' V · rak yapılmamış olduğu için 
'J~i 'Puta yetiştirelim.. . bu nokta, şimdiye kadar 

l~ı te11Çıbuıt. diye baiırdı. coğrafi bir esas olarak ka-
'11 ~•lcıç iradın kayığa doğ- bul olunup gitmiştir. 

'( •ıtılar Fakat bunun yanlışlığı ve 
l '•il ö • ki b ük d 'taa, R ıl&sü yani iımı dünyada en üy a anın 
. 'l;ı 01ını k~yıkçıya: Borno olm&..yup Madagaskar 

•ııaı, v 111ınıa ıizin müıte- olduğu anlaıılmışhr. 
tt.... •r. ke d' . • b Fraaaaya ait 0)111 bu ada ... , .. , 1,.... n ı11nı ra atsız bb 

l)" .... 617 bin kilometre mura aı-
')i1ac~ b dır. Borueo adası iıe 554 

..... b. en: 
t "-it bin kilemetre murabbaı dır . 
._•t'if~u~ ederim. dedim, Büyük Britanya adasının 
-~'t. bit111 •h efendim. Yal- umumi mesahası iıe 230 

,'.,, ki "• evvel kayığa bini- bin kilometre murabbauıdan 
, '• Pura y t' ı· . . , ••.. e ışe ım. ıbarethr. ' .... i 9 41 .. KöLONYASi ... i 
t Eczacı K. KAMiL AKTAŞ'ın ı 
t ŞAHESERi ı 

"· .. H i L A L E C z·A N E S i f ...... - ........... ~ ......................... .. 
\'-,~Yare Sineması Tel. 36461 
l,-. 'ın •ıat 9,30da. (ıüvarede) yeni ve bliyök proğram ı 
l t~ llGl•tt baılıyor iki mühim filim birden 1 

' td O-AYDA LA Travltta gibi bllylik eserler ı ... , .. ··v ·~tı,1 Ve erdı ve Aokları,, Meıhur cihan bestekirınıo ı 
ölmez eser ve operalarını ıasteren bilyllk ı 

İımirde keresteciler içi n
de 50 numaralı fabrikada 
kereste ve biçkı işlerHe iş 
tigal eden (Adem İşman ve 
Mehmet A klniflar) şirketinin 
feshine mütedair mukavele· 
name ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2950 nu
marasına kayt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 
İzmir sicilli ticaret memuru 

Resmi mühürü 
ve F. Tenik imzası 

Mukavelename 
Bu gün bin dokuz yilz 

kırk bir senesi Şubat ayının 
yirmi beşinci salı günü 

, ..... ":" 2512/1941 
Jzmirde birinci belediye 

caddes nde 72/1 numaralı 
hususi dairede vazife gören 
lımir ikinci Noteri ben 
ZEKİ EHİLOGLU ışımın 
başında iken aşağıda hü· 
viyetleri yazıfı iş sa bipleri 
daireme gelerek anlat cak
ları gibi bir mukovelename
nin tarafımdan resen yazıl
masını istediler. Kendileri
nin kanuni ehliyetleri haiz 
olduklarını gördüm. 

Şahitler : lzmirde üçüncü 
Süleymaniye mahallesi Halii 
Rifat paı• cadd~ıinde 190 
numarada oturan Ali oğlu 
iımail Sevüker ve ikinci 
Aziziye mahallesi Ahmet 
ağa sokak 4 numarada Be
kir oğlu Ahmet Atam,-1. 

Yukarıda isim ve adres· 
leri yazılı olup iı sahiplerini 
tanıdıklarını ve şehadete 
mani halleri olmadığını söy
leyen ve kanuni evsafı haiz 
oldukları görülen ıahitlerin 
tarifeleriyle şahıs ve hüvi· 
yellerini tesbit ettiğim. 

iş sahipleri : bmirdc A· 
sanıör Dokuz Eylül soka· 
ğınJı 44 numaralı evde 
oturan Osman oğlu ADEM 
İŞMAN ~e lzmirde Halil 
Rifat Paşa caddesinde 248 
numaralı evde ·oturan Nu
man oğlu MEHMET AK
KULLAR 

Şeraiti atiye dairesinde 
mutabık kaldıklarını beyan 
eltiler, 

Madde 1 - (Adem Işman 
Mebm..:t Akkulla.-) unva-

Madde 2 - A kitlerden 
Adem lşman mefsuh şirket· 
teki bütün hak ve hissele
rini matlup ve zimmetler de 
dahil olarak Mehmet Akkul-

Sevdabıı çok denir 
Kirpikleri ok denir 
Bazı kalbi onlarla 
Vurur Eştefpaıah .. 

BATMAZDIKEN 

lııra devren temlik etmiş ve 
buna mukabil mumaileyhten 
f 50 sekiz yüz elli lira aldı 
ğını ikrar eylemiştir. 

Roma istasyo

Madde 3 - Akitlerden 
Mehmet Akkullar mefsuh 
şirkette Adem lşma1un mev
cut hissesile matlubat ve 
ıimemab ve şirketin emvali 
mevcudesini devren deruhde 
ve tcıellilnı eylediğini 
beyau eylemiştir. 

Madde 4 - Şirketin de
vamı sırasında tahakkuk 
etmiş ve şirket namına bun
dan böyle tahakkuk edecek 
alelumum vergi ve resim
lerle borçları Mehmet Ak-
kullar şahsan tesviyeyi de
ruhdc eylemiştir. 

Madde S - Şerikler bu 
mukavelede tayin olunan 
bususattan maada yekdiğer
lerinin zimmetlerini umumi 
ve mutlak surette ibra eyle
diklerini ve mutalebe ve 
muhasamattau ferağat ettik
lerini ittffalila beyan ~yle· 
mişlerdir. • •• ı .. -

Yazılan bu mukaveleaa
meyi şahitler yanında ken
dilerine okudum ve anlattım. 
Münderecatının isteklerine 
ve beyanlarına aynen uygun 
olduğunu ve başka bir 
diyecekleri olmadıklarını bil · 

dirmeleri üzerine reıen tan· 
aim ettiğim bu vesikayı tas~ 
dikan hepimiz imzaladık ve 

mühürledik. Bia dokuz yüı 
kırk bir senesi şubat ayının 
yirmi beşinci _salı günü. 

251211941 
Akitler: imzaları 
Şahitler: imzaları 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
Zeki Ebiloğlu reımi milh

rü ve imzuı 
Umumi No. 140"9 Hususi 

No. l/199. 

nunda ayı 
Roma istasyonunda geçen 

hafta bir ayı avı yapılmıt· 
tır. Bir hayvanat bahçesine 
aid 60 kafes içinde muhte
lif hayvanlar nakledilirkea 

bir ayı kaçmış, is\aıuoada 
aşağı yukarı gezmeğ'e baı
lamıştır. Ayıyı yakalamak 

içia derhal faaliyete ıeçil
miı, fakat ayı yaklaıaulan 
yere ıermeğe baılamııtır. 

Bir memur balta ile ayıyı 
yaralamış, fakat yine yere 
ıerememiştir. Bunun ilzeriae 
polisler tabancalarile ateı 
ederek ayıyı öldürmeğe mec• 
bur olmuşlardır. 

Her cins baharat, Tuvalet 
eşyası, kumıı ve mobilya 
boyaları, Karpit, Kara boya, 
z ç yağı ve diğer aıltler. 
fiatler normal kalite ek,tra 

aslına uygun olduğu taıdik 
edilerek alikadara verildi. 
Bin dokuz yüz kırk bir ..
neıi şubat ayının yirmi al· 
tıncı çuşamba g6ntl. 

26 - 2 - 1941 
T, c. bmir ikinci Not 
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YENIBI 
YAR 

AY-48 Har e- se de e l 
ULUS: L RI mı i Yapı ıyo 

Müttefik ınoilterenin 
sauın mümessilleri 

Ankarada 
Falih Rıfkı ATAY 

Blltüo cihan için nazik 
olan buhran günlerinde, iki 
müttefik arasınd sık !ık 
fikir teatisinin faydaları in· 
kir edilemediği k dar, bu 
fikir teatilerinin, müşter k 
emniyet bölgemiz sulhunun 
istifadesine olacağında da 

şüphe edilemez. Mesut bir 
tesadüf, bu defa, Aokaranın 

mesut şnhsiyetlcrile, birinci 
sınıf lngiliz selabiyet sahip· 

lerini bir araya getirmekte· 
dir. 

Nevyork ( a .a ) - "Hava 
Engeregi,, adı verilen yeni 
bir avcı tayyaresi son gün 
lerde yapılan tecrübelerinde 
620 mil (yani 992 kilometre) 
sür tle seyrü~efer etmiştir. 

Bu tayyare tam 7000 met
reden pike uçuşiyle inmiştir. 
Eski pike iniş rekoru halen 
modası geçmiş tel kkki 
edilen Kurtaş H.V.75 tipin· 
deki !ayy re ile iki sene 
evvel elde c dilmiş olup H· 

atte 575 mildi. 
--o----

AVL 
CIVA 

N 
1 

A 
A 

Ticare gemi

Sidney, (a.a) - Başveki· 
lct vekili beyan tt buluna· 
r k demiştir ki: 

"loşa halinde bulunan 48 
harp gemimiz yakında ikm 1 
edilecektir. D ha yeniden 
bir çok gemiler yapacağız 
yapm k olduğumuz destro-

yerler için lbımolan en küçük 
ve nazik parçaları burada 

Avustur ly lı mühendisleri· 
miı t r fındnn y pılmakta · 
dır. Bunun için artık bun· 

don sonra lngiltereden parça 
getirmemize lüzum k ima· 
mı tır.,, 

--o--
MALTA YA 

Yeni Avrupa hlırbioia en 
bid devrelerinden birine 
daha yaklaşıyoruz. Bu sı· 

rada bir ittifaka imza koy· 
muş olanların, vaziyeti yeni 

leri itralyöz Yapılan hücumda 7dOş. 
ateşi e tutuldu man tagaresi düşürüldü 

Atioa (a.a)-Iogiliz hava 

bir tetkike tabi tutmaların· 
dan daha tabii ne olabilir? 

Muhterem misafirlerimize 
Ankaramızda hoş bir ikamet 

kuvvetleri Arnavutlukta Yu· 
nan ordularının faaliyetini 
takviye etmiş ve motorlu 

kuvvetlere, askeri kamplara 
hücum ederek' yangınlar 

K bire, (a.a) - 40 avcı
nın himayesinde 40 bombar-

dıman te.yy resi Malto.ye 
hücum yapmışlardır. Düş-

man kuvvetinin aded itiba-dileriz. Onlar burada, Türk 
misafirperverliğinin ve sami-

miyetinin yalnız bir hatıra 
olmadığını ve milli htalun 

Avlonya civarında gam· rile çok faik olmasına rağ-
botların neı reti albuda gi- men avcılarımız derhal ba-

çıkarılmıştır. 

baılıca firikasını teşkil etti
iini göreceklerdir. 

den ticare gemi kafileleri valanarak muharebeye tu-
mitralyöz teşiı.e tutulmuş- tu~muşlar ve iki düşman 
lardır. Tayyarelerimiz üsle· t yyaresini düşürmüşlerdir. 
rine salimen dönmüşlerdir. Ayrıca hava defi bntaryala-

Y D2'0S)B V Ha• ---o--- rımız tarafından da beş tay-

• • N F • • • yare daha düşOrülmüştür. 
rıcıye azırı 11 ipıne yenı- Üç avcımız kaybolmuştur. 

Ansızın Belgrada döndü denlngilizkuv- ı 
Budape;e~~-:~ - y 0 • vet)e İ git·tj 

ZABITA 1 
Devecini 

Kepeneğini Çaldılar 
goslav hariciye nazırı Bay 
Markoviç ikametini 48 saat 
tahdid etmiş iken gördüğü 
lüzum üzerine ansızın Bel
grada dönmüştür. 

Londra, ( .a ) - Avam 
kamerasında harbiye nazırı 
Filipin ve Alaskaya yeni 
kuvvetler gönderildiğini söy· 
!emiştir. 

iLAN 
lzmir Suları Türk Anonim 

Şirketinden: 
Şirketimiz bisııedarlar heyeti c;ı,w ·rniyesirıin ~.,uelik adi 

içtimaı 31 Mart 941 Pazartesi güntl' ... aat 15 d Izmirde 
Alsancakta 454 No.Iu şirket merkezi idaresi binasmda ya· 
pılacaktır. lçtimaa iştirak etmek iıtiyen hisse sahiplerinin 
Nizamnamemizin 27 inci maddesi veçhile içtima gününden 
on gün evvel hisse senetlerinin şirketin merkezi idaresine 
veya 8r6kıelde Brüksel bankasına ve şubelerine tevdi et-
melidirler. · · 

Konuşulacak işler 
1 - idare meclisi ve nıürakıp raporlarının okunması. 
2• - 31 Kanunuevvel 1940 tarihli Bilanço, kar ve z rar 

hesabile envater defterlerinin tetkik ve kabülü kira ait 
teklif. 

3 - idare meclisi nzalarıle mürakıp intihabı. 
4-Müddetleri hitam bulan meclisi idare "azalarının yeni• 

den intihabı. 
5 - Meclisi idare azalarının hakkı huzurlarının tesbiti. 
6 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tesbiti. 
7 - Ticaret kanununun 323 ncü maddesine tevfikat 

mecliıi idare azalarına kendi veya ıahsı ahır namına biz· 
zat ve bilvasıta şirketle muımelei ticariye yapmağa müsa· 
ade edilmesı. 775 

Gaziler caddesi kömürcü 
dükkanında Mahmut oğlu 

H lil Ziyansız Urladan de· 
velerle lzmire kömür getirir
keu kömürcü Mehmedio 
dükkanına kömür yüklerini 
indirirken bu sırnda merkep 
üzericdc bulunan bir adet 
30Q kuru~ kıymetindeki ke
peoegioin çılındığı Şükrü 
oğlu Mehmet tarafından şi· 
k -yet edılmiş ve suçlu çal· 
dığı kepenek ile birlikte ya• 
kalanmışlır. 

Kız kaçı mak 
Aseınsördt Adem oğlu 

Niyazi Ôzçal nişanlısı Meh
met kızı Bediayı k çırdığın· 
dan her ikisi ae yakalan
mıştır.1 

§ Karantinada Asansör so· 
kağnıda Mehmet oğlu Ali 
Rıza Anber Ramaz n kızı 
Meryem Karadumanı kaçır

dığından validesi Fatma ta
rafından şikiyct edilmiş ve 
her ikisi de yakalanmıştır. 

eğerli_bir ~nıerans1 
Dün akşam şehrimiz tica

ret lisesiDin sağlık haftası 
mün sebetile verem müca
dele cemiyeti namına seli· 
biyettar bir rkMdaş tara· 
fından verem b talığmın 

intişar etmesi ve veremden 
ne suretle korunması lôzım· 
geleceği hakkında çok ve 
değerli bir konferans veril· 
diği ve t (ebenin bu kon· 
fer nshn pek çok istif de 
ettiği memnuniyetle haber 
ahnmtştır. 

--o---
YUNA 

i T 
R S

L Gı 
Atioa (Londra r yosu S. 

8.15) - · Resmi tebliğ : 
Mahdut mahalli hareket· 

ler yapılmış bir düşman. kı
tası ateşimiz altında ağır za
yiat verdirilmiş ve yeniden 
bir miktar da esir alanmış
tır. 

Hava faaliyetimiz de mu· 
vaffakiyetli olmuştur. 

ltalyan t yyareleri Ege 
denizindeki adalardan bir 
kısmına taarruz ederek 
bomba atmışlarsa da zarar 
yoktur. 

--o--
Amer·kanın 
Londra sefiri 
Vaşington (a.a) - IAme· 

rik nıo yeni Londra bfiyük 
elçisi dün tayyare iİe Lon· 
draya hareket etmiştir. 

Mister Edenle iınpıf 
luk büyük erkanı blf 
reisi Sir Con Dill'in 
rayı ziyaretleri bütün d 
m lbuatını yakında ali 
eden en ehemmiyetli 
ledir. 

Mihver matbuatı bu 
rette Balkanlarda karıf 
lar çıkarmağa matuf 
maksat olduğunu yaı•1 
Mister Edenin geçen d 
ziyaretinde ltalyaya 
büyük bir hareketin 
dağını hat11lıyan ıtalf 
bundan biraz sinirli giSf 
yorlar. lugilizler iıe ~ 
tio Ingiltere ve Türk•r 

. ı 

müşterek menfaatler•• 
kadar eden meseleleri• 
rüşmesine müteallik . 
ğunu bildirmekle 

1 

ediyorlar. lngiliz b 
nazırının bundan •0!ıl 
hattı hareketi bak 
m liimat vermiyorlar. . 
mafih lngiliz ğazeteler• 
defaki seyahatin geç•' 
faki seyaha hidİ• 
seyri üzerinde müesıif 
cağı kanaatindedirler· 

Alm n ve lt~lyaa 

teb1iğleri Bingazinia ' 
bunda Alman·lngiliı lı• 
arasında bir mtııadeOI ·r• bahsediyorlar. lngı 1 

bu;u kabul ediyor. ~ 
.. l"' Bir yolcuya gore 

civarında 200 bin 

askeri tabşit edilmiştir· 
ların Akdenizden 1t• 
gecmeleri gibi Tuuu• 

Bizerteyi işgale t~t• 
etmeleri muhtemeldıt• 
halde Almanların ort• 

denizle ciddi surette Ol 
oldukları anlaşılıyor· 

Büyük elçi hareketinden 
evvel gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"logiltereya elimizden ge· 
len herşeyi yapmak Ameri· 
kan milletirıio borcudur.,, Adene ha~ 

.. -:-o--- ··kı·· hücumuya" omur· yu u __ 
111111 

__ 

Bir ıtaıuan vapuru battı 
Belgrad, (11.a) - Kömür 

yüklü bir ItaJyan vapuru 
Yugcslav sahillerinde bat
mıştır. 

Aden (a,a)-Deku' 1 · 

ıüren bir s6kfınetteO ~ 
dün Adene bir hafi 
mu yapılmıştır. Ha9'' 
tur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Bu arka.cİ· ş da haklı değil , 
Yakında tanıdığımız bir dostun bize yazdığı Ol 

aynen a~ağıya geçiriyoruz: _, 
"Dün akşam evime çok ziz arkadaşlarımdan b• ~ 

misafir gelmişti. Evde kahve katnıadığıoı ıöyledile~6f 
hizmetcimle civarımızda en yakın bir bhmisten 1~ 
kahve '1lldırdım, man azizim, bu ne acaip kabfi~ 
defa kahve olduğunu isbat için yüz şahit lizı~' ~
acı mı acı, bü ne kepazelik? Acaba belediyeaııı ,it 
kahve satanlara .. Yüzde şu kadar kahve ve bil ti 
kader nohut veya rpa konulacakhr.,, Suretinde -' 
mat vermemiş midir? Sonra bu kahvenin içiae 1 
m~şur ki sulfata acısına benziyen bir acı vırd•' 
muvafaksa bun~ dair bir kaç kelimecik y zabilir tP 

HALKIN 


