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l.irliji konıreıine ittirak et-
.Ut olan murahhaslarımız 

ıeaeral Naci ile Fadıl Ah· 
•et buaya dandlller. 

General Naci -.nkabulan 
bey&aatında, Tiirkiyenin sulh 
Jolundaki faaliyeti kongrede 
blylk takdirle karıılandığı-
•ı Te Tirk milletine karşı 
leTKi teuhlrlerinde bulunul
duiana ı6yledi. ------lngiliz Sefiri 

Londr• Yolund• 
I.tanbul - Ankardan ha

reketinden e-.-.el Milli Şefi-

•iı lamet ln&ıal tarafından 
kabul buyurulan lngilterenin 
Ankara bllytlk elçiıi Hügenıi 
buftln ıebrimize geldi -.e bu 
•ktam ekspresle Londraya 
hareket edecektir. 

Sofya (Radyo) - "Slovo" 
taıeteıi yazdıiı baş maka
leainde •Harp nerede bite
tektir?" Sualine şu ce-.abı 
•eriyor: 

•Harp ya Karadenizin ab
lokaıi, yahud Sovyetlerin 
l•ı madenlerinin mah'f'i ile 
bitecektir. Bu da Türkiye ile 
lloaaayanın dileklerine tabi· 
dır •• -

Paris - Bu gece batYekllette naz1rlar Ye il.arp ko•i•
yonu Ye askeri rical hazır bulundukları halde mlhim Ye 
•izli miizakereler cereyan etmiıtir. Bu mllzakerede buıDn 
Pariste bulunan fark orduları baıkamandanı ıeaeral] Vey
ıand da hazır bulunmuştur. 

Londra - Bay Çorçil, FranHya karıı radyoda pazar 
günli saat yedide bir nstuk aöyliyecek Ye Fransa ile in· 
rilterenin noktai nazarını tebarlz ettirecektir. 

Berlin - Alman propağanda •azırı beyaz kitap hakkın· 
da ıunlan ıöylemiıtir: 

25 Ağustoıta Alman aıkerleri Te orduıu V arıoYa laari
ciye nezaretinde kaçırılmak üzere hazırlan•ıı beş tane ka
palı sandık bulmuştur. Bu sandıkların üçii Berl&ne gönde
rildi Ye orada açıldı. içindeki enakı tetkik için bir komis
yon, teşekkiU etti bu komisyon, bu euak •meyanında vak
tile Plesinki hükumeti zamanında Almanya aleylainde bir 
harp hazırlandığına daır birçok -.esaik bu)du, işte bu kita
bı meydana getiren b11 Yeıaiktir. 

Londra - Ha Ya nezareti neırettiii hir tebliğde Al
man yanın harbin başından beri Inıiliz topraklanna düşü· 
rülen Alman tayyarelerinin mikdarı 2:25 olduğunu bildir
miştir. Daha bir çok tayyareler dtlşllrülm&ııe de bunların 
miktarı tesbit edilmemiştir. 

Bilkreş - Rus hariciye naınn B. Molofofun nutkunun 
Romanyaya ait kısmı burada heyecan uyandırmııtır. 

Çünkü Molotof Romanya hakk111da 111nlan ıöylemiştir : 
"&omanya ile ademi teca'f'IZ anlaşmamız yoktur. Aramızda 
bir Besarabya ihtilafı Yardır. Zira Besarabyanın Sovyet Rus
yadan alınmasını asla tasdik etmedik. fakat biz bu yeri 
yeniden harp ile alacağımızı da söylemedik. Romanya ile 
siyasi münasebetlerimiz ahenkli değildir. 

"Bu •esile ile Romanya hükümetinin bize oynadıiı rolü 
de zikretmeliyim. Romanya timdiye kadar ne bizden elçi 
istedi ve ne de oradaki ııefaretimizi kapadı. Şunu da ilive 
edeyim ki medeni bir hük6metin bu laareketi tahammül 
edilecek bir hareket değildir,. 

Paris - BaşYekil 8. Reyno, nan s akşam ajanıına beya
natta bulunarak şunları söyle•iştir: Biz kendi makaad •e 
••tanımız için da•üşı..yoruz. Ancak mazlüm milletleri kur
tarmak istiyor•z. lngiltere ve Franıa çok kunetlidir. Kü
çllkleri himaye edecek ve her J.alde bir şey yaratacaktır. 
Bu küçük milletler Alman r.ulmüaden kurtulunca yeni Av
rap11nı n yeni bir büdcesi tanzim olunacakbr. Hfillsa mütte
fiklerin maksadı hürriyettir Ye adaleti temindir. 

Paris - Pranaada komüniatliii canlandırmağa Ye mem· 
lekettc tlalailt bir ihtilal çıkarmaia yeltenen ve bu güne 
kadar mo't'kuf bulunan J4 mebuıun muhakemesi sona er
miştir. 

Bunlardan bazıları dörder Ye bazıları da beşer seneye 
mehk6m edilmiılcr, aralarındeki ihtiyarlar serbest bırakıl
mıştır. 

Londra - Royter ajansı bildiriyor : 

Mlttefiklerin kuvvetlendirmeie akarar Yerdikleri abloka
nın tatbikinden e•Yel her taraftaki bitaraf hükumetler nez
dindeki elçiler lngiltereye davet edilmiştir. 

Bu ylzdendir ki ablokanın kuYvetlendirilmesi birkaç gün 
tehire uğrayacaktır. Mamafih elçiler komisyonunun pazar
tesi ııinu teşekkil edeceği sanılıyor. 

Royter bu münasebetle mGttefiklerin Balkan devletlerine 
olan iti•at ve emniyetten uzun uzadiye bahsetmiştir. 

Stokholm - Moıkovadan bildirildiğine göre Bay Litvi
nof çok hastadır, karısı baş ucundadır. 

BeJgrad - lngiliz sefiri Londradan vaki olac tlavete 
kabetle Londraya hareket etmiştir. Azimetten evvel hari
ciye nezaretine giderek veda etti. 

Paris - Filo kumandanı, Fransız hükumetinden yeniden 
ikiyDz bin tonlllk Ye muhtelif sistemlerdeki gemilerin inşa

sını iatedi. 

Fransızlar 
8ovyetlerle Anla

t•c•k mı? 
Hava .muharebe~eri 2ece ~eçı Müttefikler ve Italyan An-

s!!!ıteon~!~,!1~00 dd~~~:. ~!~~rine )aşması Kabil mi? Pariı - Franıız ricalin
.&ea biri ecnebi gazetecile
thae beyanatta bulunarak. 
Frauıa ile SoYyet Ruıya 
•ra11ndaki Yakanın düzel· 
tlituai ıöylemiıtir. Gazete
leri. baaları Sovyetlerle mi
.._ebatın keailmeıi taraftarı 
ie.ler de hliklmet buau yap· 
lll•J••k Ye SoYyetlerin yap
lllaıını "ekliyecektir, demiı
tir. 

hücum eden 18 Alman tayyaresine kahraman lnriliz avcı .... __ _ 
tayyareleri şiddetli bir ha'f'a muharebesinden sonra plskür- Roma - Bura gazetereleri Fransız elçisi bay Lavalı• 
tülmüş ve 8 Alman tayyaresi düşürülmüştür. Diier 2 Alman MoskoYayı Ye Romayı Berlinden ayırmak busu-
tayyaresi de sahillerden tutulan top ateşlerile yere indiril- sondaki polotikasında muvaffak olamı yacağı mütaliıında 
meğe mecbnr edilmiştir. b•lunuyorlar. Rejime Faşista gazetesi • tunları yazıyor : 

~~-...... ~~~~ 
Kızılordu Estonya Toprağında 

Taliin - Finlindiyadan dönen SoYyet orduları, diln Eı-
tonya topraklarına ıirmiştir. Bu lıidise lıtonya heyecan 
uyandırmııtır. 

"it- Alman /mparatorrı Rua Çarını Naaıl Altlattı1 . 
O Ne ol1111a olıun biz de karaya çıkmak iıtiyordu!c. 
~ dalııç Almanyanın bu kilçük fakat pek rüzel olan 

lelariai &lrmek, burada bir kaç rlln eğlenmek eğlen
... lc için ca• atıyorduk. Meyhaneleri gtlzel, içkileri 
llaeJ, barları gilzel, kızları ğllzel olan bu şirin şebir
cle bira• yaıamak istiyorduk. 
• D6rt iiln, dı5rt gece ayılmamak şartiyle burada 
11tik, yqadık. Dördüncü günü kaptan biıi otellerde• 
t l 1 . • l • . op •ttı, eşyalarımızla gemiye g~ ~emı~ı ge memııı 
llyleıniıti, bava yine dözelmemıştı. Sıs Ye fı.r tı.o~ 
Jetinde idi. Sahillere çarpan dalgalar çan kulelerı gıbı 
Yllcıeliyor fırtına da kudurmuş bir aslan gibi saYletli 
'-tıcQaılarda bulunuyordu. Hava biç te denize çıkmak 
"-•ası d v "ld" e&ı ı. . .. 

. Deniz kenarına geldiğimiz zaman sısten hızım ge-
~Y• bulmakta bayii zuriuk çektik. ~ül~vsa ortalık 
le llabatka bir şekil almıştı. Gemiye gırdııım zaman 
11a'Pt•nı ftrtana dolayısiyle bul bol küfür savurmakla 
efİql buldum. Çok durmadık hemen yola çıktık. 

İı ~•111 iiç giia serseri torpiHer gıbi denizde dolaştık, 
le •ybetmek için fırtınalarda çalkandık dur~uk. Ç~.k 

llıa' erre daldık, yine çıktık. Arlık takip edılmedıgı· 
~:· kanat retmiş olmalı ki deniz ortalarında kaptan 
~ lca111arasına davet etti. Birinci zabit ve ıerdömen 
'ttl~l'ada idi. Kaptan hepimize birer konyak ikram 

•• ettikten ıonra dedi ki: 

Metaksas . 
istihkamları 

Atina - B•ra ıa•eteleri 
1938 danberi yapılmakta O· 

lan iıtilakimlar için bu rtıne 
kadar 6616 milyon drahmi 
sarfedilmiştir. Ayni yılda baı
layan Metaksas tahkimatına 
da 1652 milyon drahmi Ye
rılmiştir. Bu batta 3000 be
ton istibkim vardır. 1936 
da Yunaniıtanın yalnız 4 
tayyare dafii topu vardı. Bu 
gün bu adet 200 e varmış· 
tır. Burıunla beraber gaze
teler Yanan hükumetinin 
Balkan devletlerile oJan bağ-
lılıiından bahsediyor ve bu 
birlıiin Türkiye ve Selinik 
muahedesine tevfikan Bul
garistanla ve sair Balkan 
de-.letleıile aralannda mil
ilim bir blok tqkil ettijini 
tebarlz ettiriyorlar. 

Müttefikler, Italyaoıo Alman Sovyet paktına ıirmemesi 

için elden r•l•ni yapacaklardır. Gazet.e Italya111a laer zaman 
SoYyet Rusyadan ye Bolşevik büklr neti ile mukalif bir 
laalde kaldıiını işte •Üttefikler bu duyıudan istifade ede
rek Italyayı SoYyetlere karşı bir ittifaka almak iıte7or. 

Son söz olarak ıazete ltalyanın in ıilia-Pransa• politikasına 
tlahil elmıyaca;ını ili-.e ediyor. 

Belrratl-Almaa Ye Macar ekıa.lliyetlerin4e• ıısaterilen
ler y_eaiden ayan azalığına tayin edildiler. 

Günüu hadiseleri: 

Merakh boka maçı Ye se31İrôleri 

IZMIR 
SiYriainekten 
kurutuluyor 

Yanık Izmiri harabeden 
kurtararak cennete benzeten 
ve şehrin her türlü ihtiyaç 
ihtiyaç ve dertlerini çok ya
kından alakadar olan ve her 

sabah saat 6 da bir işci gibi 
şehri baştan baıa kontrol 
eden sayın belediye reisimiz 
Dr. Behçet Uz bu sene IE
mirlileri sivrisinek derdinden 
kurtarmağa karar Yermiıtir. 

Bir heyet dün öileden 
sonra baYanın yağm•rl• ol
masına rağmen Gazelyab 
mıntakaıını rezerek tetki-

katta bu!an .ı.uı •• slnisin~k 
yatakları•ı tesbit et•iş· 
dir. 

Kontrol her iki itinde bir 
deYam edecektir. IYleria 
içinde lliı• Ye kuyular ka· 
nuna teYfikan muayene edi
lecek Ye sıhhat kanunua, ... 
riayet etmiyenler •iır s•r•:cte 
eezalantlıracaklardır • 
~~~-.... ..__~~ 

Sulh Ümitleri 
Azalıyor 

-00-

Sofya - .. Utro" ıaıetaıi 
(Sulla ümitleri aıabyor) l>aı
hiı altında yazdıjı bir ••
kalede eliyor ki: 

"Pariıte kabine tebeddl
lünden ıonra Londradada bat 
g&ıtereaektir. Beyrut Ye 

Ankara müzakerelerinin iç 
yüzü Taziyetin ciddiyetim 
anlatıyor. Berlin, Roma Ye 
Moskova arasındaki muha
bereler ortalığı endişeye dl
şürüyor.,, Dedikten sonra 

bu haberler karşısında sulh 
ümitlerinin azaldıiı kanaa
tinde bnlunduiu'lu ileri 16-
rüyor. 

•• B •. Sait Ozer 
Şehrimiz emniyet mlldlirfi 

B. Sait Özer bu akı•• Af
yon treniyle Ankaradan tela ... 
rimize l'•lecektir. 
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Cinayet mi? 
Dan Eşrefpaşada Karafat- Mühim Radyo Habe leri Almanya Bulunacak 

ma dağınd bir ölüm vakası Sofya - Filibede bir ahlaksızlık çetesi meydana çıkarıl- -oo-
olmuştur. 30 yaşlarında olan ııtır. Bunların birçok ıenç kızları ve oilanları baştan çı- Ko.rÜkliyor İngiltere Bahriye Neı•~ 
bir adam, tabanca kurşuna kardıklan sabit olmuştur. Çete efradı yakalanmış ye hapse Paris - Fransa ile Sovyet ti tarafından ahiren bir te 
il başından yaralanarak tıktlmıştıştır. Ruıyanın münaseltetlerini kes- llğ neşredilmiştir. Bu teblİ 

S f B 1 . . d I 1 k • · Al aöre bundan böyle loırilt' ölmü~ vaziyette görülmüş- o ya - u garıstan tıcaret o a arı reis eri toplanarak me ıçm man propaianda • •,il 

Asri Fallar: Salon 
l!Dlanoelerl ? 

tir. la-kametten, mevc•t peynirlerin Haracını, toprak mahsulleri nazırı nutuklar ve gazetelerle re kara suları ve bu d' -
DİD fiyatının acele takdirini, titün monopelunun tatbikini, eldentiayreti kesmeie çalış- civarında seyahat e ec' 

- 63 -

Taşlı Fallar 
-o-

702- Çirkin dedij'in ba
yan senden çok ıüzel.. 

703-Adın oldu oyu cak 
ıenç kızların ilinde ... 

704 - Muradın ererdio 
sende vefa olsaydı. 

705-Ne yazık ki maskara 
oldun buıün aleme ... 

706 - Doğru öğüt acıdır 
kıymeti sonra çıkar. 

707-Ah alma fukaradan 
bu hal ıeni kül eder . 

708-Gönül kırma ister
sen bir iÜD bahtiyar olmak. 

709- Kecadın bir pir ol
dun, iene ıönlün gençlerde. 

'710-Herkesi h kir görme 
ıoara pişmao olursun. 

111-Şu felevin kahrına 
iate•enen uğramak seni 
ıoYen inıanı kırıp incitme 
sakın. 

ilan 
lzmir asliye mehkemesi 

ikinci hukuk hakim iiinden: 

iZ le be 
Kız t lebenin saçlarını b .. -

külüp kıvrılmıyacak bir şe
kilde kestirmeleri kararlaş

tırılmış ve bu husksta bütün 
okuUara emir verilmiştir. 

zabıta haberleri 
Karşıyaka Celal bey so

kağında Recep oğlu tu!um
bacı Faik, k rdeşi Muhar
rem ve Mehmet oğlu Ham
di Deneçer, bir iras me
selesinden ralar.nda çıkan 
k vğadan birbirlerini döv
düklerinden yakalanmışlar

dır. 

§ Buca uzun yolda Cafer 
oğlu Salih oyun meselesin-
den Şemsettin oğlu 8 yaşın
da Fehmiye çelme takarak 
yere duşürmek suretiyle ya
ralanmasına ve bacağının da 
kırılm sına sebebıyet Yerdi
ğinden yak lanmıştır. 

• 
y bi giler 

İzmir dersiam vaizi Lütful-
lah B. Doğanın 11İyi bilgiler,, 
namındaki büyük eserin 2 inci 
tabı ilaveli ol rak bastırıl-

ı~tır. 

Satış yerleri: Kemeraltanda 
Devri , Mektepli, Ahed 
Eti an. Hisar inünde Ea-e 
kütüplaaneleridir. D.,-3 

yükiin ve ihraç olunacak lıayvanların asiari fiyatını iste- makla beraber Sovyet Rnsya bilumum iemilerde s•U 
miflerdir. Londra ile anlaşmak ve bu bulundurulacaktır. Bu ,,lif 

Sofya - Bu ayın 22inci recesi erehavat hattı üzerinde- yoldan Fransa ile de arasını bütün gemi miretteb•tıf 
ki posta vaionundan paketleri aııran iki hırsız Tırnavada düzeltmek siyasetini güddüğü taşıyabilecek cesamette 

0~ 
yakalanmıılardır. radyo haberleriyle de anlaşı- cak, elektrik tenviratı 

Sofya-Alb lastik papuçların imali Bulraristanın iter ta- lıyor. tertibatı bulunacak <1e ~ 
f ında menedilmiştir. kaç günlük yiyecek te 

Perag-Hitler, lturaya bir resmini yolladı. Bu resim Çe- zedilecektir. ) 
ke lovakya cumhurreisi Hahanın resminin sağ' tarafına ta- Italya ile anlac Bu vapurlar şimdi bu 
kılmasını emretti. Her dairede bu usul tesis olundu. Y re tebeiyet eylemekle ,_ı 

oma - Faşist tayyarecihğinin yıldönümü bay Musseli- mak faydalı guldurlar. 
ninin huzurile ftrenlendi. Bu törende Mussolini alkışlandı. 

Tokyo- üttefikJer Almanyaya karşı deniz iktisadi ab .. 
lokasının tatbikini sakin d nizlerde de istedi. Fakat Ja-
ponya bunu yapamıyaca;ını bildirdi. 

P ds-Cebel tayyarelerinin ilk kafilesi Fransadan cep
heye 11çtular. 

dan teklif •e Sal mon Padova işbu teklifi teyit etmekle iş
bu teklif hissedaran tarafından müttefikan kab•l ve idare 
heyeti ibra edildi. Ancak blançoda aktif kısmında gösteri
len "alameti farika müseccel marka imtiyazlarının,, muka
veleler hitam• ermiş bulunduğu cihetle aktif kısmında kal
ması muyafık olunamıyacağı kaydı ibtirazile bilançonun tas
diki mütalaasında buhınduğodu komiser bay CeYdet Arıkut 
beyan etti. 

2. - İdare heyetinin teklifi Teçhile müddeti hitam bu
lan lay AJferd Cbarnaud'un yeniden idare heyeti azahğı
n intihabı, IS. Louia G. Lochner tarafından teklif ve B. 
Moris M~inetti tarafından teyit ve müttefikan kabul e.lildi. 

3. - idare heyetinin teklifi Teçhile Bay Hakkı Baymanş 

• • 
ımış 

Paris - istihbarat nazırı
nın mürevveci efkarı olan 
Yüstis raxetesi yazdığı bir 
makalede ezcümle şunları 
söyliyor: 

ltalya ile müzakereye baş
lamak lazımdır. Zira ltalya 
ile yakınlık Fransa için fay
dalıdır. Eğer B. Laval bu 
meseleye muvaffak olursa 
bütün Fransız milleti ona 
minnettar olacaktır. Fakat 
bu anlaşma mümkün olduğu 
kadar çabuk olmalıdır. 

lzmlr veteriner mU
dUrlUilnden: 

DiKKAT 

Kuş yiyeıı 

balıklar!~ 
Balık yiyen kuşlal old 

gibi kuş avlıyan balıklar 
vardır. İnsan buna eff 

ihtimal veremez. Fakat 
kuşların denizde yüıOS 
ve batta bazılarının dıloıİ: 
düşünülürse bununlda o> 
kün olduğu anlaşılır. 

Geçenlerde Konkarııo 
bratuvarında iki metre 
luğunda bir balıfıo k 
yarılınca içinden mükell> 
ve hiç bir yeri sakatlaO 
mış olarak iki kuş çıkıJJ1 

Yaz Geldi şirket hesap murakıplıiına tayin ve ücretinin tesbiti idare 7 Haziran 940 Pazar ı-inü 
heyetinin reyine bırakılması B. Loaiı G. Loch er tarafın- B.-ca koş" alan:nda icra kıhaa- Yaz mevsiminin yak!. 1' 
d n teklif ve B. İliya BenYeniste tarafından teyit ve mit- cak İlkbalaar at keşuları açık ğını nazarı dikkate J'i 
tefikan kabul eclildi. yarış laaynn yarışlarına 4 Ni- gazozcu B. Salilı Zorer İ 
Ruznamede müz: kere edilecek me•ad kalmadıı-ınd n tep· san 

9
k

40 Perşembe l'Ünl saat ettig-i meyvalı aaıtoıl 
•n i iye kadar tlevam edileceği • 

lantıya nihayet Yerildi. ve bu saatten aonra kayıt ka- lzmir sinemalannda ye 
KEY TOPLAMACA M. REiS TİCARET VEKALETİ bul eclihniyeceği ilan olunur. mum bayilerde zeykJe i 

M. J. Mainetti L. G. LocD.ner KOMİS!Rİ (11'1) mektedir. 
S. PadeYa C. Arıkut .............................................. .. 
KATIP ıv eniden yapılan muazzam şehirler onbinlerce insan lı 

bmirin Kar ntina Askeri 
lıaastabanesind ça aşırcı Sa
lill kızı Adile tarafından 
Bas"11ahanede 68 sayılı kö
mtlr aanında marangoz Os
man oğlu lımail aleyhine 
ikame eylediği boşanma da
Yaıına mütedair davetiye ve 
arzuhal ıureti müddeaaley
llin ikametıahınıu meçhuli
yetine binaen bili teblii' 
iade edilmiş Ve zabıtac yap
tırılan tahkikatta da se ere· 
ıiz kalmıştır. Hakimlikçe bu 
baptaki arzuhal suretiyle 
daYetiyenin ilanen tebli~ine 
ye muhakemenin 10-4-940 
ı•rıamba günü saat 10 a 
talikine karar Yerilerek bu 

P. H. lliHir 10 kur•,l•k p•l · ıba ığının yalın kılıç müthiş boğuşmalan- korkak bir k 
baptaki arzuhal suretli da Ye- Dl SMIRNA FİK P .AKERS LIMİTID. ı zaafı yüzünden bir ülkeye lıükmedoa bir &ünlük bit 
tiye Yarakası usulen muha- THE SMYRNA FIG PACKE•s LiMiTED •kumandan A ak t k l b l k d b" I•~ n. • - y a ımına e e aıı ı e en ır me• 
keme koridoruna talik kılın- 1940 senesi llart ayının 2' Camartesi rünü saat 10 da ı kurtaran g6zü pek serseri bir kalaraman - şiirleri la•) 
mış olduğundan müddeaaleyh Şirket yazıhanesintle akdedilen şirketin alellde •mu•i iç- ı dilinde gezen şöhretli bir şair-gizci bir ,renaeıin~1ııs01 . 
Ismailin yukarıda tayin olu- timaında haıır bul•••• Akıiyoaerler Ye temsil ettikleri ı çalan avare bir sergüzeştçi-Sözün kısası, milyonlar ı•' 
nan gün ve saatte haıır bu- aksiyon listesi. : yaratılmış eşsiz bir şaheser TÜRKÇE söı~ 
luoması veya bir vekil gön- Liıt of the Shareboldeu ancl Sbares represented at the ıı S ERSERJ RAL 
dermesi aksi takdirde bak- Ordinary General Meetina- to bo held at tbe Cempaay's 
kında muamelei gıyabiye icra offices on the Saturday l3rd Marc 1940 at o'clock. :Başrollerde: Ronald Colman -Frances dee Basile Ratb 
kılmacai• tebliğ' makamına Kart No. lımi Aksiyon Rey lınza ı Metro Jnrnalda: en son harp haberleri. seanslar: )aet 
kaim olmak izere ilin olu- Card No. Name •iktarı Votes ~iınaturH ıı.30 -3.30 5.30- 7.38- 9.30 da- Yarın Matinelerden iti 

Shares ---- J Elhamra sinemasında nur. 

bmir Sicili licaret Memurluğundan ; 
Tescil edilmiş olan [Di Smirna Fiı Paken Limited] şir

ketinin 23-3-940 tarihinde adiyen toplanan •mami heyeti 
ıabıtnamesi ticaret kanunu htikümlerine göre ıicilin 2694 
aumaraıına kayt Ye tescil edildiği ilin olunur. 

Iımir Sicili Ticaret Memurluğ• resmi mühril ve 
F. TENlK (lm:ıası) 

1 Iabıtnam .. 
2 : Hissedarlar celYeli. 

ZABİT NAME 
Di Smirna Fik Paker• l:.td. Şirketinin 1940 seneıi Mart 

ayını 23 lncü Cumartesi saat onda lzmirde tatürk Cad· 
deıi N. 62 ae kiin Şirket ya:ııhanelerinde y pılan lıi11e
darlar senelik umumi toplantısı zaptıdır. 

Toplantıda Ticaret vekaleti namına Komiser b y CeYdet 
Arıkut, hazır bulundu. Komiser toplantı ilim ile ruzname 
ye duhuliye var kal rını ye toplantı yerinde sılı bulunup 
huzuruDda azalar tar fmdan imza edilen bazirun liatesini 
tetkik ederek nisabi ekseriyetin bulunduiunu ıörmekle iç
timaın açılabileceiini bildirdi. 

Toplantıya Bay Louis G. L.ochner riyaset etti. 
En fazla hisse sahibi Bay Moris Mainetti ve Sala•on 

Padova rey tuplamaia ye Bay Piyer Mi11ir Icatipliie ••
çildi. 

Ruznamede me•cut mevadın müzakereıine ıeçiltli. 
1. - İdare hey'eti ve Mürakip raporlarile bilanço ve kAr 

zarar hesabı oku arak heyet tarafından k bul •• tasdikile 
idare heyeti azalarının ibrası B. Louis G. Lochner t rafın-

tfuantity 

1 R.A.Vheeler(Yek.lar.Locner) '231 

! Affred Charna•d {Yek. L. 100 
Lochner) 

J Louiı L•claner 100 

4 Moriı Uainetti 

5 Eli1a BenYeaiıte 

6 Louiı Loclıner 

7 Hakkı Bayman 

8 Salam.on Padova 

9 Piyeı Mi11ir 

10 Cltarlcs Mi11ir 

1407 

75 

lO 

19 

21 

104 L. G. lı.oehDer 
Atatlrk cad. 62 

2 L. G. Lochner 
AtaUirk cad. 62 

2 L. G. Lochner 
Atatirk cad. 62 

14 il. J, Mainetti 
Paterson Hanı 

36 Elie Benveniate 
Enriko Aliotti 

21 L. G. Loclıner 

Atatürk oatl. 62 
1 Hakkı 

Giro hanı 
- S. Padova 

Yemiş çar ııı 
- P. H. Mi11ir 

Fahredclin cad. 
Kar§ıyaka 

- Ch. J. llissir 
Buca .. ·········· .. . ..... . 

Katip lteis 
P. H. Missir L. G. Locnner 

Rey toplamai• •· 
S. PadoYa 
M. J. Mninetti 

1.3018 25f 
Ticaret Veklleti Komiseri 

C. Arıkut 

llilli Piyansro Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
eorakkapa Poli.1 merkezi ku.ıı No. 8'4 Nasaa Tahıla ÔatleıTelefoa8497 

......................................................... 
Alman lm11eratorı1 R•s Carını Na•ıl Aldattı? . 

- ly arkadaşlar, artık temiz Ye halis tar•P j ,,• 
zamanı rcldi. Biz de esrarengiz işimizi ıöre~e~ 
yerde bulunuyoruz. Yarın hava da düzeleceketir. fı 
sözü dalgıç Kostelleya veriyorum. Bu denizaltı •', 
sinin sırrını ve bizim eırareiİZ seyahatlerdeki . ~ 
sadımızı o diğer arkadaşları dalııçlara i:ıala. et11

";-

Koıtello bizim ~aşkın ~aşkın bakışhğımııı ,ar 
fÜldi fU yolda İzahatta bulundu: 

- Maksatlı kısa anlatacarım. Sözüm •D yedi 
evyeJ Almanlar tarafından batırılan Inıiliz kru••~ı 
Hemşayre dairdir. Siz bu gemi hakkında ç•k f~e 
işittiğiniz Lord Kiçnerin de feci ölümünü gaı~te de 
ekutloğunuz, ağızdan ağıza bir çok efsaneler•" 
ran. ettiğini bilirsiniz. 

ikimiz bir aiızdan: t 

- EYet işittik, biliriz:. Cevabını verdik. 1'•' 
devem etti: jJJ~ 

- Bizi alakadar eden vak'a, yahud facia d1,ıfl 
Onu düşünmeyi tarih yazanlara bırakalıııı· f,~' 
onunla onlar kafa patlatsınlar. Şimdi bizim bil !-' 
nın mirası ile alakamız vardır. Vak'a deniıde 0~ıl 
deniz ganimetlerinin mirascisi ve dalgıçlar "' 1': ~ 
yardım edenler ve sevkedenlerdir. Bu mira• _,,,.. 
denizin dibinde yatan Hemşayr zırhlısının JS!~~~f 
rindeki çelik srndıklar içinde biz varisleri b' 
kıymeti de tam on milyoa lna-iliz lirasidir. 


