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l'llUYa~ salııbı : ŞEVKET HILGİN 

Basıcuharrir ve umuaıt neşriyat müdürü 
HAKKI OCAKOÔLU 

ABONE SEKAtTI i 

~ DEVAM ııtlDIJE'fl l'ürkiye icin Hariç 11;11 , 

Senelik.-.... 1400 2!JOO 
Altı avlık........ 750 1650 

CilnU 5tecnıis nücl'ıalar (25) kuruştur .. 

L I t; t. E 1' (, ~ : Z697 ----· ilün ıniind rcc·ıtınclaıı gazetemiz mcsullyet kabul etmez Cümhuriuetin tıe Cfünhııriyet eserinin bekçW, IClbaJ&lcın ~Jca,. li~ul pa%ettdfr 
--------

üç b çu au o ra il 
petrolü alaca vız 

iKTiSAT VEKiLi ORDUDA. 
iNHiSARLAR VEKiLi 

BALIKESIRDE •.. 
1119ilıercdn ch"siiriilf'ıı Jll naıı tnyyar<'lcn-ini ltıgiliz ıııeımırlc:rı tetkik ediyor 

Ankara, 5 (Telefonla) - Kaman da· 
ğmda petrol (alışmalanna denm edili
:\ or. ~ri kauısındaki araştırmalan iş· 
lctme haline getirerek olan malğnele
rin ı:-ctirilmcsi temin edilmiştir. Brennerde neler 

Görüşüldü? --·-
Alındığı söylenen çoh 
vahim lıararıarın ma
hf yeti ne olabilir? 

-4"-
~EVKE"T BİLGİN 

LONDRA 
Bir taarruzu 
daha atlattı 

f NGILIZLER BiR ALMAN 
VAPUR KAF,LES,NI 
BOMBALADıLAR Br<•ııncr mlilakah Jınkkında bir rc.,-nı~ 

tcLliğ ncşrcdilmis ise tlc görfü;ülen mc-
lelclc.rin neden ibaret oldıı~·u sarahatle -•--
lıildirilnıcmi fü. Bununla bcrnbcr son İki vapurdan biri yandı 
C'Ünlerdc ccrcvan eden bihük hadi!>cJc- Diğeri bombalandı •• 
l"İn ı ığı nllmdn bazı tnh~inlerdc bu-
lunmak knhilclir. Bcrlin 5 (A.A) - Aln1aı1 rc::mi teb-

1\lill\'er yıldırım Jı:ırhi)·lc İııgilh~rc\ i liği: Alman kuv,·etlcrinin dün Londraya 
kıştan e\'\'cl sulha mecbur clm<'k h:in hava hücumlımnn devam ettiklerini bil
Yaptığı ıııuazznın gayretlerde ıııuntffak dirmektedir. lı\r;ilterenin cenubu ııarki, 
olnmaını tır. >ıark ve gnrp linıanlarına ve bir çok tay-

HAVhDA 
Korkunç Ingiliz 

baskınlari 

Roterdam limanı ve bir 
sanagi merkezi 

bombalandı -·-
ALMANLAR iKi AYDA 2211 

TAYYARE KAYBETTiLER 

Makineler vaktinde gelirse Tiltk pet
rolil Uç buçuk ay tıonra piyasaya çık· 
mış bulunacaktır. 

Giresun, 5 (A.A) - İktısat vekili B. 
UüsnU Çakır dün ıEge• vapuru ile Gi
resuna gelmiş, vapurda \'ali, komutan
lar, Parti reisi, devtıir rilesa ve mUdUr
leri tarafından karşılanmıştır. 

Vekil vali tarafından şereflerine hU
kUmet konağındn verilen öğle ziyafetin
de bulunmuştur. Yemekten sonra lldı
sadi durum hakkında alAkadarlara iza
hat vermiş ve bazı devairi gezmiştir. B. 
H\.isnü Çakır bugün Orduya &itmek 
üzere Giresundnn ayrılmıştır. 

BOYOK MEMLEKET MESELELERi 
Bliyük memleket meseleleri önümüze çJdıiı 

~:11Rı yaptığımız gibi, önümüzdeki 20 tLx 
·~ N'de yapılacak nüfua sayımında da yurt. 
datJanıı nzifeai, o sün için lcendiaine •Yun 
memuduiu ödevi •erilin• bunu kabal ederek 
canla batla yapmalı:, eğer böyle bir yuifeye 
davet edilmemi, ise evinde sayan memurlarım 
bekleyerek onun •uallerine en doğnı cnaplan 
vennelıtir. B A Ş V E K J.. L E T 

istatistik Ummn Müdürliiiü 

YEN! ASİR mntbaa.suu:Lı ba.sılml§br 
1 

Evvelki gün Ankarcıda Çankaya köj'kllnde ı1eni So-oyet sefirinin Ciimhum.~iai· 
mi:c ltimatnamesini takdim mercuiminden bit' intiba 

Amerika 
•••••••••••••••••••••••• 

Moskovaya 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Daha Reallıt llir sıuaset 
takibine Rıladı - ... ,__ __ 

Şu ıartıa ki Sovyetler 
Blrllit, mihvercllerle 
daha sıkı bir iş birli· 
ilnden vaz geçmeli.. 

Fransız Hlndlçinisi huda. 
dun~a bOg&k hazırlık 

-··---Siyam tayyareleri 
Rlndlçlnl üzerinde 
dolapyor-
Tokyo, 5 (A.A) - Alman AJama 

hilciiri,or: 
Döme'i Ajammm Banaokdan t.aı.. 

verdiiine ıöre Siyam bükümetiyle Fran
sa Hindi~i arasında son ZAUnaDlarda 
fenalafmlt olan münasebetler daha IOll 

haftada çok ıerıinletrnit bulunmakta. 
dır. Her·oo memleket hudut boyunca 

lngiltf're daynııı) or.. yare meydanlarına taanur. edilmietir. 
llu ne\'nıidane bir da) mu~ clcI;ilrlir. Deniz. topçusunun Man:ı dcnitinde bir 
İnriltcre ayni za.ıwıııda taarruı. kml- gemi kafill"ııİne ateş açtıiı, b!".ş lngiliz 

l'tUni kazanmağa çalı~ıyor. ünyanm tayyaresinin düşürüldüğii ve be.~ Alman 
(Özleri önünde beliren hakikat budur. tayyart'sinin ele W.leıiıı.e dörımedikleri 

-·-İngilizlerin zayiatı 
yalnız S84 tayyaredir 
Loncha, 5 (AA) - JJava nezareti

nin tebliği: 

Balıkesir, 5 (A.A) - İnhisarlar ve
kili B. Raif Karadeniz diln Bursadan 
Balıkesire gelmiş ve villyet hududunda 
vali tnrafmdan karşılanmıştır. Belediye 
tarafından Raif Karadeniz şerefine dün 
akşam bir ziyafet verilmiştir. İnhisarlar 
vekili tetkiklerde bulunmak üzere bu
gün Smdırgıya gitmiştir. 

lngilte·renin 
Londra, 5 (A.A) - Royter ajansına tahtidat yapmaktadarlar. 

göre, Japonya ve mihver devletleri ara· Hindiçini bava müdafaa bataryaluİ 
ısm?a akdolunan ü~ taraflı paktın akis· hudut boyunca iatikıaf yapan Siyam taıy .. 
lerı hakkında Vaş:nghmdan fU maJQ- yarderine kartı ate, açnuflarchr. 
mat verilmiştir : Hindiçini tayyareleri de M>n aUnlerd• -·-llava hücumlariylc paniğe düşerek si- bildirilmektedir. 

lahıarını hemen elinden alnıağa fünndc Londrn. 5 (A.A) - Hava neı:areti
'bir İngiltere yerine diişnıanlnrmı can nin i·tihbnrat büro unun "·erdi':i habere 
elinden \'Unnağa lıazırlanan, bir gim eöre lnr;iliı: Jıava kuvvetleri dün ~ündil· 
harbin bütün teşebbüsünii kendi eline zün İalikşaflan esnasında 12 dü.:;mnn ti
~innek ümidini Rsla kaybetmemiş olan carct gemisinden mürekkep bir kafileyi 
laJr İngiltere karşısında totaliterlerin te- Dlinkerk cİ\'arında bombardıman ctıniş-

Evvelki gün bombardıman tayyarele
Tİmiı: Roterdam limanına :\'e Meuse neh
ri mansabında bulunan maunalara Ye 
Dünkerk açıklarında dü:ımnn gemilerine 
VI'! \' efel civnrmda bir sanayi merke:ıine 
hücum etmişlerdir. 

Diğer tayyarelerimiz de Şerburg ci· 
v~rında bir çok petrol depolarını bom

- SONU 3 ÜNCÜ Sl\Illf'EDE -

TÜKENMEZ IAYNAILARI 
YARDIMINA KOŞUYOR 

Japonyn ve mihver devletleri aı·asm- Siyam aruiai &zerinde uçutlar yapmlf· 
da. akdolunan Uç taraflı ittifakın akis- lardır. Hudut boyunda bulunan Iİvil 
len hakkında buradaki intı"ba, Birleşik ebalinin Hinc:liçini makamatı tarafmdlın 
Amerika devletleri harici~in Sov- taıil~ :ı,a,ıannutbr 
yetlcr birliğine knrşı renlişt bir noktal • 
nazar tnkip ettiği merke7.indedir. Bir
leşik Amerika devletlerinin bu hattı 
hareketi ve B. Ruzveltin 12 birinci teş
rinde milli müdafaa hakkında Daltonda 
gayri siyasi bir nutuk söylemek karnn 
bllha.~sa bUyUk bir alaka uyandırmıştır. 

llşa dü~cmelcri inıkansızdır. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
l\fill\'cr 1ngiltcrcyi yere sermek lm-

ıusundn ~buk dauanınağn mecburdur. 
Jap0nyn ile askeri ittifak, bu ınccburi
Y~t tahtında ınüznıın bir yıprnnma har
~~nin öniine geçmek için ~·apılnu~tır. 
ur.iizlü pakt bu neticeyi ''e&ecek mi? 

Japonya muannm bir askeri kudret
tir, Bundan kimse şiiphc <'demez. Fak:ıt 
he~ kes bilir ki Japonya başından a~kın 
Cadcler içindedir. Avrupa harbi üzerin
de doğrudan doi;rruya müessir olamaz .. 
Onun bütiin yardımı şimdi Amerikaya. 
l'?nn So\•yetlcr Birliğine knr ı bir teh
dit sili.ıhı olmaktaıı ibaret kalaca!.tıı. 
Şu hnlde Brenııcr göriiı:ıuclerinde Al

rrıaıı • İta)~ an • Juııon askeri ittifakın
d~n beklenen a\ antnjlıırla birlikte Bii
l11k Hritıınyayı sulha mecbur edecek 
t;nrclcriıı toı>yckun gözden geçirildiği 
~hnıiıı edilebilir. Jngiltcrc adaları isti-
., edilemediğine göre, muirnkl.aktır ki 
~: llitlcr 'c Musı.olini, imparatorluğu 
•ınyati ha nsi3 eti ulan daha ba• ka uok-
1.alard:m lıaıu:crlcmc)'İ ıstihda( eden ha· 
:.1 ıırojcleı· iizcrindc durmu~lar<lır. Bcr-
ınlc U.oma col..tnn lıcri dıkkat n:mırln

l'ını Akdenizc, ccmıbu şarki A' rupayn 
ÇC\irmislerdir. Hu on haftalarda Al
ttı:ın hnricbc nazırı Von Ribbentrop R-0-
nıası zi3 :ıret ederek ll. l\Ju-;solini ile 
'~«:mmi,l etli görü nıelerdc bulunduğu 
~bı italyaıı lınrici.} c nazm Kont Ciano 
(' . Rcrlini ziyaret ederek B. Hitlerle 
,•kir tc:ıtisine dc\anı etmişti. l'apılan bu 
Cnıasl:ırda ba7.ı zorluklar ınii..;alıede 

!ki diktatör, Hitler ve .M1 ssolini gcçcıı Brenııcr nıülakatmda vago11da 

Brennerde neler 
görüşüldü? --·-

Yine ayni teraneler 

BİR SULH TAARRUZU 
t•diJınj olacak ki Breımcrde dalı~ kat'i 

it abiyeUe kararlar ittiha2ına fıcil ihti- ROMA: (( YENi BiR NIZAMIN ISPANYAYI HA.RBA SOROKLE· 
l"nç dnyuluıu tur. aFührcru c askeri 1 1 1 
ll_ıii&a\İri general Kcitclin refakat etme- PROJES N TESP T MEK VE SOVYETLERI OÇOZLO 1 

de gö tcriyo .. ki mii7.akercler Ahım.ı ETTiK DiYOR 
~:~;~~:r:!~p~;l~~~~~ır~tazırlanan ııHinlar -)~- PAKTE SOKMAK iSTiYORLAR 
d .. nrcnner ıııiilfıl.atının mcvzuuııu şu Londra, 5 (A.A) - Royterin diplo-

oft C,! as iizcrinde toplamak kalıildir = Avrupagı ve Afrı·kagı bı·r matik muharriri yaı.ıyor = . 
k 1 - llü' iik Britaıı.} ruıııı nııa , atan . Bitlerle Mussolini arasında acele ya· 
lı\ '€'1l<'rindcıı baı.ı eiizii tamlaı·ı a\ ıra- " I t , .. k • d • 1 pılan görilşme bir ~lh 'taarruzu yapıla· 

~~k hıı kn cephelere SC\ ketmesine ~ure- u 8 a 1 e 1 Of ;armış çağını tahmin ettirmektedir. B~zı ınah-
~ ı ~l'i~ ede m.ıni olmak için ill'(ltere filler bunun imkimSJZ olmadığı fikrinde· 

ı Z<>rınde istila tehdidini \C hm:ı hiıcum- Roma. 5 (A.A) - D. N. B. Ajansın- dirler. 
• ı dan: Brennerde B. Hitlerle Mussolini ulh 

1• nı miistcnıirrcıı nmhafnz:t etmek Bunlara görl? eğer görüşmeler 5 
• "'llldır. araSindoki görü me hakkındaki resmi $Artlonnı tc.sbit etmek arzusundan ınül-

lı. A.lnu ııl, r bilij oı·Jnı· J,i h-ııdil •ı·i mu- tebliğ, ) nri resmi mahfillerde, iki mcm- hem değilse, 1~1tcrcye karşı yeni tch· 
•. nbclc bilmisil tehdidinden :\ aknfarını leket arasında bütün meselelerdeki gö· ditlcr savurmak r.rzusundan mülhem· 
01lJl'lll k k d' ı riiıı birliğinin bir delili addediliyor. 
"'"'·· n ma .sa ·~ c lıa\'a harbini ı;cv· clir. r-~cı.cr bile Jngiltcrc Alman ı arp ma- ~::fer Tesmi vtehliğde görüş~leı.ı .~escle- Fnknl bir sulh ta:ırruzu yapılsın ya-
IUesıni harap ctınd• için elinde biridl~ lcrm ne oldugu sarnhat~n hıldırılıy?rsa, pılınasın; görüşmeden başka manalar 

taarruz. silahı olnn lınrn ku\ \'etlerin- şu keyfiyeti haCırlatmak ıcap eder kı: Al çıkarmak mümkündür. Görünüşe göre 
den nzruni mi~nsta istifade etmekten man hariciye nazırı Von Ribbentrop ,.e mihverin harp gayreti ciddi tarzda ye
llthk 'nz gecmive< .. ektir. Bundnn dola- ı italyan hariciye nazın Kont Ciyanonun niden gözden geçirilmektedir ve eğer 
lı lJrcııncr miilalmtındn, İtalyan ha\'a görii<ımelerde istikbal hakkında kararlar bir sulh taarruzu olmazsa, aşağıdaki 4 
~U\\ctlerindcu mühim lıir kısmın Al-ın~ınmış .ve ~vrupad~~.:'ı:ak ııa~k~ kad~r karardan biti nlınacak gibidir: 

atılanın lın\'a müdafaasına i~tirak et- hır ycnı nızamın butun proıesı tesbıt 1 - Doğrudan doğruya İngilterenin 
lneğe da\ et edildiğini km vef!e tnhmin edilmi~tir. istilası .. Alman genel kurmayının mu-

-·-YALNIZ KANADA ıNGILTERE· 
YE 25000 PiLOT 

GÖNDERiYOR Birleşik Amerika devletlerinin bazı 
.. . fodnkarlıkL"ll'la SO\'Yetler birliğinin ınu-

. Loııdra, 5~ (A.A) - Buyük Blttany_a habbetini ka1.rum1ağa te~cbbüs etmesi ve 
ımpar.atorlugunun, ana Yatan harp gay- ona knr$ı bir teskin siyaseti takibine 
:e.tlerme. ynr~ımları:nı halka tanı~~~ temayül eylemesi mevzuubahis değil
ıçın tcrtıp cdılcn bır konferans serısını dir. Birleşik Amerika hariciyesinin yük-
aça~ ~r B. Duf Kuper şu sözleri ısöy- _ SON u 3 UNC'O SABİFEl>E _ 
lemıştir : -------·---------

BtiyUk Britnnyanın tecrit edilmiş bir 
memleket olmayıp bütün dünyaya ya
yılan kudretli milletlerin teşkil ettikle· 
ri nyni aile e!radındnn madut olduğu-

- SONU 3 CNCÜ SAHİFEDE -

SON DAKiKA ............. 
Amerika ln2il
tere ile mühim 
anlaşma yapb 

AMERiKA FiLOSU PASIFICI 
INSILIZ FiLOSU ATLANTIGI 

HiMAYE EDECEK 
JaPonyaya sevkecllle· 
cek harp malzemesine 
ambargo konacak.. 

Londra, 5 (A.A) - Tas Ajansı 
Londrndan bildiriyor: 

Daily Mail gazetesinin Nevyorlr. mu
habirine göre Amerika hariciye nazın 
B. Kordel Hull ile İngiliz büyük elçisi ve 
Avusturnlya ecfiri arasında, Pasifikte 
müşterek bir ahenkle hareket için devam 
eden müzakereler bir anlaııma ile nihayet 
bulmu~tur. 

Rcisicümhur intihabatının neticesi 
belli olmadıkça ve ulak oarkta hadiseler 
vahim bir mahiyet almadıkçl'. bu anlat
ma resmen ilan edilmiyecektir. 

Anlaşma mucibince Amerikn filosu 
Pasifiği İngiliz. filosu da .Atlantiği hlmn
ye edecektir 

İngiltere Singaporun Amerika tar.· 
findan dilediği fekilde · kullanılmasına 
müsaade edecektir. Amerika filosu di
lediği zaman Avusturalya limanları 
yaret edebilecektir. 

Amerika 
•••••••••••••••••••••••• 

In~iltereye 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Muvaffak olması için 
her türlü gardımı gapıgor -·--45 bin gönüllü silAh 
altına alınmıştır. 
Vn§İngton, 5 (A.A) - Gazeteciler 

toplantısında Romadan alınan ve ikinci 
te,rin Rcisfcümhur intihabatında mihver 
devletlerinin kendisinin intihabım iste
diklerini bildiren bir gaz.ete telgrafı hak
kında fikri aorulan Ruzvelt bunun gaze· 
te hikaycai olduğunu söylemiotir. B. 
Ruzvelt Jngiliz \'e Amerikan esliha ıtan· 
dardizaayonunda en geni~ it hiTliğini de 
haber vermiı, bu kıt Kanada ordusuna 
menaup olmayan Kanadalı pilotların 
Amerikadaki hususi tayyare mekteple
rinde tahsil edebileceklerini aöylemiştir. 

Va~ington, 5 (A.A) - Eylul ayı 
içinde Birleııik Amerika ordusu 45000 
gönüllü kaydetmiıtir. Bu nk.am gerek 
harp, gerek sulh halinde bir rekor teşkil 
etmektedir. 

Fransız harbiye nazın Httdzinger 

ıtalgan taugareıeri ıaı. 
ta adası üzerinde -·-Malta, 5 (A.A) - Sekiz günlük btr 

fasıladan aonra bir düşman avcı tqek
lt:ülü Ada üzerinde görünmüı ve müda
faa bataryalanmıl.ln atetiyle dağıtılmıı· 
tır. Avcılanmız. bir dü§man tayyaresini 
denize düııurdüler. Bir diğeT tayyareyi do 
ciddi surette hasara uğrattılar. Bu tay
yarenin üssüne nvdct edememiş oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

etnıckteyiz. Bu Y<'ni nizam top yekun bir cephe halcfctine rağmen Hitlerin bu istilayı 
2 - Kış mc\'sinıindc harbin siklet halindedir. Berlin mahfillerine göre hfılô arzu etmekte olduğu zannediliyor. 

~erkeı.i Canubu Şarki Anupaya ,.e bil-! Brennerd:ki bu toplantı ln.gilixJerin İm· 2 _ İspanya yoliyle Cebelüttanka ve 
~, ~ Akdeniz ha\'zasına uaJdt>dilmiş ı~~ratorlugu yalnız. T~!11119 luyılarını, şimali Afrikaya müteveccih bir ilerle

nat>aktır. Hu itibarla hem Akdeniz ~uven kanalını dahi mudafaaya mecbur m(i! 

~ONU 2 inci SA YF AD.'\ - - so~u 3 t)Nci) SAHİFEDE - .: SONU a CNCU SAllİFF.l>B -

Amerika. icap eder94= japonyaya •evk 
edilecek harp malzemesine ambargo 
koyacaktır. 

Kcıhira çar§ıS1nda bir Ramazan 1nanzarası 



llahlıemelerde 
•••••••••••••• 

Soğukkuyu cinayeti 
--~~~--------;x•x 

Zavallı kadın kocoaına "Beni 6ldiirnıe 
henüz pelı gencim,, diye yalvartmf 

--~BERLERJ' ·- , 

Clillıurilet hll'aıı Lisans meselesi -.-
On yedinci Cilmhuriyet bay-

Bundan bet altı giln·-rnel--~-s.a:J._JD1-lu-1-blrtn-dec-aıw.an- önUmU. fırladı ruu lluırbldanna bqLuamq. lstanbulda üzüm Ve incir ihraç et• 
da Emniyet sokağında korkunç bir d- vı biç 'bir IÖI dabl IÖJlemeden Nazır.. br. Bu tene Cimburiyet bayra-
nayet olınuş, Ragıp adında birlal, mtlthit n1n Uzerln• y(lrUyerek rast ıele yerin• mınuz, aeçaı ıeaelerin fevkin- mek istiyenlerin müracaatlan 
bir ihtirasla sevdilt kansı Bn. Nazireyi saplamala blıı)•ch. Mımzara çok Jror- de, ıayet cotl'lll ltir tekilde kut-
22 yerinden bıçakla ağır sumta yaralı- Jcımctu. Jrendı.tne. (YIPIQ. •tm8 beu11s ------:x•x-----
yarak öldürmn.tU. aençtır) clb'9 ,.ıv•dam. dbı1emedl Ti lanacakbr. lst&Abuldan harlc. adim ve incir lh- Halhu ki halen bmir llınaıu kaPAltidu. 
lleıhut sudar kanununa görw, yab- b&a daa.nk : Yurdun her yerinde olduğu ra; etmek i.teyen buı tüccarların lisana ihracat 1atanbuldan ve Meraindaı ppıl-

t.narak. mahkemeye sevk.edil& Ragıbm - Şen bnfma, roba ıterı1 de temiz. gibi lznrirdeki hazırlıklar: da almak Ozere tatanhul tieaTet müdürlü· maktadır. Bu itibarla ihraç için lataaôula 
uhakemesfne dün şehrimiz alır ceza lerlm. H_,r.lnliftir. Şehrin .nndıtdif güne yaptıklan mür caat yeni meaelc ve Menine 1ı8nderilcn fizilm ve iDdrt• 

mahkemesinde başlanmıştır. Dedi VI ikind bir defa )"Vele kanlar rleıilıd tail km 1 k ortaya çıkamufta. için mahallerinde lisana verilmesi, mua-
J4ahkeme salonu çok kalabalıktı.. içUı.d. yatan Nllllrtnln Uzertne hUcum ye • e ar u aca Ye İstanbul ticaret müdürlüiü. bu kabil melenin salahiyeti bakımından lüzumlu-

Jandarma nezaretinde getirilen maznun ederek bıc;allm daha lel'l IOkup çıkardı. tehir fevkalade surette tenvir yapılmıı mürnc:aatlara lisan• vermekle dur. 
mahbmede bAdisey1 şöyle aıı1atmı$ır. ı. bu lııda yerde~ Nazire mtl- edilecektir. cevap vermediği gı'bi kcndüerine iknai Keyfiyetin ticaret vekaletine bUdiril· 

- Öldürdülüm karım Nazire ile dar- temadlyen: :.:.:.:.-:.:.:.:::.:.:.-:.-:.====----- edici bir cevap ta vcrmemif, bunun Uze· meai üzerine tetkikata bqlarunıftu. Di-
gındmı. Bundan istifade eden karım - AbJaalnn, bml kurtar, }'aildım, K k ı k rino bu tüccarlar ~rimizddr.i alakadar· • f L-b ald L .. b' :Nazire ayni mahallede oturan akrab&a öltlyorum.. 1 .. • l d' ger tara tan na er ı •• mıza gon. ır 

Adımıle gayri meş"U miliıasebette Diye babn7ordu. Dayanamadım, Ra· ıs an ç 1 aH~:acı:ı~ı~::!aerg:r~ lzmir kuru ihracat . birliğine ~~ ol~n tacirlerin ih-
bulunuyordu. Cok defa g&Umiln öniln- ıcıbm e11ertne 1U11maJr Utedbn. Muvaf· meyve ihracatçılar birliği üzümün ve ~acat nı~sa~ı hıuz .bulunduğu ve 
de ka.J;unl• Adem. kol _kola geziyorlardı: fak o]amadgn • --1'-- incirin 1zmirc has ihracat maddeleri ol- ıhracat lısnll81 aldıgı takdirde azua bu· 
Ademm. hemen her .sun. ve gece beni Saltlt sıfatiylt d1n1enen Re.al oğlu il il mıılannı nazan itibara alarak bunlar için lunduğu birlik mıntakası haricinde ihra-
terkeden ailem Nazırenm evine girip dem de vak'ayı uzun uzadıya anlat- Bir a ilk ev "arı- lzmirden lieans verilmesi icap edeceğine cat ynpabilmc.i ticaret vekaletince mu-
çıktığını gördüm. Bu hallere meydan .._ı_.__ • karar Yermiıti. '\'afık görülmüıtür. 
vermemek için kanma bfr çok defalar MAMID IOill'a • k d 
söyledim. o buna kulak asmadı. - Maznunun iddia ettill glbl ben Na- Si a. ıg 1 ---------

N'ıhayet beni evden kovan kamımı zfrenfn evine girip ınilnasebette bulun· • • • • 
adamla düşüp kalkması Asabımı fena madun. Esasen Nm.ire benim akrabam· Evvelki akşam saat 17 sularında İki- e s ır erı 
halde bozdu Onun bu hareketi namu· dır .. Gerçi evine girer, çıkarım.. Fakat çeşınelikte Hastn soknğında bir vak'a 
sa. vicdana ~-e şerefe uygun değildi yalnız değil. ni'J8111mı Hanife ve annem olmuş, 21 yaşında bi:r genç 16 yasındaki 

Brennerde neler 
Görüşüldü? -·-BASTABAFI 1 inei SAWADA -

kapılarını tehdit elnıe)'i, hem de Bal .. 
kaaluı koatrol .Uıutia tatmayı latilMW 
odea Juıreket plialatiyle blrlikte Sov .. 
yeUerin ve hpaayuua vaı.iyetlerl ilk 
plinda tetkik edilnıq olacaktır. 

3 - Fransu mlistemleke imparatorlu
iamda Deıolilt banketin ıen.....,.. ve 
işgal aahalannda isyankir mhun uyan· 
mala Hşlaınuı yfisUnden ı.t ı&ıfe. 
ren ıftçlUklerln de lld diktatörllıa müll· 
katında bahis Jne\"AUU olduğu tahmin 
edilebilir. 

4 - Nihayet bn görilpnelere 7enidca 
bir IUlb taarmzu kokusu atfedilmekte· 
dir. 

Salihiyetll Bertin mahfillerinde d,enl. 
yor ki ı •l\libvcr diişmanına CU. açtır. 
ıwyacak. ilk tcşebbilstl zaman, mekia 
ve wul bakımından elinden btrakmıya
caktır.• 

Bn aazle.r her mülakatı takip ed• 
propaganda tanrı-urun ilk yaylım ate~· 
dir. 
Diğer taraf tan abnan büyük kararlar· 

dan bahsediyor. 
Şu abüyUka kararlar harbin uzama

sından sabırsızlanan Alman ve İtalyan 
wnunıi e.fkAnnı teskin için mi, yoksa 
İngiltereyi yıldırmak için mi? 

F.ğer uıaksat tah\'lf ve tedhişten iba
ıctse bunun çoktan beri modası geçtiği 
iddiu edilebilir. Zira Loııdra Brenncr 
rniiliıluıtınm neticelerinden korlanıyor. Kendimden g~ onu vurdum. o da- ile birlikte •. Sonra hiç bir vakit maktul kansım nğır surette yaralrunıştır. ---------x,..x:--------

kika şuuruma hikim değildim. Ne yap- Nazin ile turada veya burada kolkola Aşçı Osman bir ay evvel 16 yaşında· T • • k• • d Bu karnrlıımı mahiyeti ne olarsa olc;un en ln~tercyi gafil nvlnmıyncağmı. Tay· tığımı bllemiyordum.. gezm1ş, dolaşmış değilim .. Bunlar tama· ki Bn. Sıdd:kn ile evlenmişti. Ancak bir Ur 
Vak'a .şahİtleıinden Bn. Ağuş ıa ölilm mlyle iftiradır.. hafta geçinen bu çift son. ~.erde . ~ • • 

-.u-- mis sıllu11erinc1e olduğu gibi, iınparator-

Ue neticelenen kanlı Mdfseyl şu şekil- Heyeti htıkime, Nazirenin hakikaten sık kavgn etmeğe, ev ~çcrısmde ~ IŞlıra 
de izah ~ : Ademle bir alakası olup olmadığının so· için de cchcnneınt olan bır hayat geçır· 

•di hıjhuı her ı>arçnsında şiddeti mütemadi;. 
l yor yen art.mı bir mukııtemeün kendini 

- Zavallı Nazire ile dip komşu idim. rulmnsına, şahit bakkal Ali, Nazirenin mcğe ~aşlamışlardı. . . 1C4X --
Sabahlan mağazaya beraber aJ,der ak· annesi ve ev sahlbl İbrahim ve karısı Her ildsi de kurdukJ:ın yuvanm ı~- Beden tCTbiyesi genel direktörlüğil· şu veya bu sebeple yapmıyaıı takını 
pmlan da beraber dönerdik. HAdise Bn. Raziye ile B. Besulllıı da celplerine de tefeV\'tlk ve tnlınkküm ~mek se~d~ nlin programına göre, tunir, lstanbul mil.sabakalarda htlkrnen mağlOp eddolu
gün6 mePzwlen ~ta evı geld.IJiıiıll karar vererek muhakemeyi öntimUzde- sınn dü~ncc aşçı <?sınan ?ır kaç ~ ve Ankara te~ileri arasın<la Ankara- nacak ve karşı taraf bir puvan alacalc-
bir ... a.. Jllısıp tutıuAu bçdda soka· ki jiilşeıto».M sGnUu t.aJlk etmiştir. e::vcı ev~ni. terketmiş ve hır daha evıne da liç alin devam edecek olan tenis bi- tır. 

domnemiştil". . . . . rincilik ınüsabakaları tertip cdi~. Müsabahlara önümüzdeki CUma SÜ· 

1 b ld L .-..: , __ ....___- b•• • .::ı, ~an evvelki ck~m eYıne gılmış, l\füsbakalar 6 tek erkek, 3 çift CTkek, nü akşamı birecdctir. Bu Uç sün lçin-

St&D u a IUIV8 ~urlUUDDB u,. ..... ~fu1~~ıkı:::~ıv:a~~ag~~ iki muhtelit, iki tek k~.dın ve bir çift nü a~c;amı bitirilecektir. Bu tlç gll.u için-

dı 1 • ediJ • • kadının göğsüne ve vücudunun muhte- ~adın olarak ccman 14 ka.rş~~dan de yapılacak .mü.sabakaların programı 

Yar m ar temJD mı•tir lif yerlerine bıçeğı sokmuş ve yarala- ı~ar~t o~ncak ~e her şehrin tenı3çilerl Anknrada tanzim eclileccktlr. 
Y tır. Ynralı hlldiseden sonra hastane- bırbırlerıyle bıre: defa karşı~acaktır. Müsabakalar sonunda müsabıklara 

--~----~~-----~ 
&.tanbul, a (H.ıuai) - U... Kmu· Dil- taraftan Eemıl Cemiyetleri de 

nıumm selirinl Mttlrmalc ,.,..;,ı. tebri- azalanndaa toplayaLilecelded teberrii
miade lnıruJaıı ve faalİJ'elo ~ 24 ld- atı test.it etmektedir. Kunduracılar 
1a1-~it• aJmacalr tedbirleri teabit 31.000 r.., 5~ 2000 lin, Kan.. 
ef --,-• U.. 50G I!.>...; 

Komite sabah top&amıu,, enciimea ciler 2500 lira, BeLke 1 ~ top-
kararlarını tetkik eylemiftir. la~ tnhbüt etmitlerdir. 

mış • lm y 1 Bu sul'ctlc 28 mu..-abakadan en fazlası- . . __ ,, ek. 
de tednv1 altına a mıştrr. ara an k tnk.ı T" "-' bi . elsi 1 b,r z.ıyafot vc.ruec tır. 

• d S 1 t 1m ~ nı a1.anan • m ur~ıyc rın o a- .. .. ııgırcn ır. u~ u tu u u~~,ır. kt KUltürpark tenis kuliıbunden 2 ba-
- -·-- ca H~~· .!'lehir 28 miis::ıbaktıya da oyuncu yan ve 6 erkekten mürekkep bir kafile lfu" f 11s sagımı çıkanMk ınccburiyetiudedir. 28 miisa- Çarşamba sabahı ekspresle Ankaraya 

R -il bakndan her hangi Mrlni veya fazlasını hareket edecektir. . - ~---------~--------~-------

TiCARET KANUNUMUZ AZAMI KAR HADDi 

göstereceğini stiyliyor. 

ŞEV E2' BİLGiN 

-~·--81 R EV YANDI 
Tirenin Kahrat köyünde çıkan biı 

vangında Mustafa Saranın bir saman da
:.:,_.. ayni köyden Ali oğlu Mustafa Ço
lakm evi yanmışhr. Yangın, Musta!a 
Saranın kain validesi Eminenin sc:ıınruı 
danunda kurduğu <:amaştr ocağından 
sıc::rıyan kıvılcımlnrdan çıkmıştır. 

ICISACA: 
•••••••• 

C maya bağlıyan gece -·-T AZA.N: J:czacı K. K4rnil Akttıf 

"Edirne" ye az zahire "1diyor, 
ekmek fiatleri artb 

M E ı URLAR YARIN SABAH 
ViLAYETTE TOPLANACAK Ankaradan gelen haberlere nazarım Fiat mül'akabe komisyonu muhtelif Eski. takvimimizin bulanık ve müp-

-------x.x . 
Edirne, 4 (Huaud) - Edirnqe gel- ğin behft kilosuna 30 para zam ebn.if. 

mekta olan zahirenin diier yıllardlline bu suretle ekmek narin 1 O Rnıf 30 pa
__,.. ehemmiyetli derecede nobım raya Çıkanlm1JUr. Lüleburzuda ekmek 
Wu• .. 8atleria yibelmnine eebep 13 kuruta~. 
ehnaftm. Bu meyanda beJediya ekme-

AÇILIYOR!!! 
&mir kibar iUeaninfn sabumbkla beklediği nezih \'8 lüks aATLANTİK• 

resturam 10/10/lNO peqembe gtlnU alı:şamı, Abaucakta eski Aypnrk salo
mmda fevblicle GALA YEMEC1YLE açılıyor_ 

Adliye vekaleti yeni kara ,.c cleni:ı tica- ınaddeleriıı asgarl ve azami kar nisbet- bem bir noktası vardı. meselU pazartesi 
Yurdumuzda 20 ilk teşrin pazar günü ret knnunlarını ha:rulıunaltta<lır. Bu hu· leri ile bazı maddelerin satış flatleri gecesi denildiği vakit (yani paz:ır günU 

yapılacak olan üçüncü umumt nüfus sa- susra tcıkil edilen komisyonlar, muhte- ilzcrinde nihat tetkiklerini de yapmış- a~cınmı) diye vaziyeti tavzihe lüzum 
yımı hazırliklarma şehrimizde hummali lif memlclc.ctlerin benzer kanunlarını tu·. Bilhassa pamuk ipliği, kaput bezi duyardık. Ramazan, Ba}-ram ve Kan
bir faaliyetle de\'aın edilmektedir. Bele- tercüme ettirmekte ve yurdumuzda tal- gibi maddelere hemen flat konulacaktır. dil gibi günlerde pa.ıar gecesi (yani cu
diyc reisi Dr. Behcet Uz dUn sahalı vi- bik kabiliyeti olan maddelerini yeni pro- Fiat mürakabe komisyonu önUmUzdeki martesl akşamı) ikelimeleri ile izah olu .. 
layct meclisi odasında faaliyet gösteı·cn jeler hazırlanmasında gözöniine almak- hafta içinde toplanncaktır. nurdu. Tiyatro 1ınnlarında Ramazanı 
sayım bürosuna ge1miş, memurların ça- tndır. şerifin on altıncı çarşamba günil, yani 
lışm::ılarını tetkik e)lemiştir. · Yeni kanunlar pek büyük bir ihtiyaca --·- - pc~embe gecesl, dram, komedi, kanto. 

Belediye re~ dünden itib&ren bütün cevap verceck ve mevcut zorhLkları or- Ki' SAATi- lar olduğu bildirilirdi. Şimdi gayet açık 
beledjyc tcşkilabnı nüfus ~yunı işlerini tadnn kaldıracaktır. y bir tClbir çıktı, yani ile izaha !Uzum bı-
teshil işinde çalıştınnağa bnşlanuştıı·. raknuyor. Mesela Cumayı cumartesiye 

Belediye zabıtası teşkilatı, nüfus sayı· 
1 

· - - - Dün gece yarısı herke. saatlerini bir 1 lı N il 1ı C 1 
mı memurlnrı'yle kontrol men1urlarına B R YARALAN•. A . 1 k . 1 J >a~ yan gece- e g· ze. wna o ul·or, ... m ant gen ama surctıy e ayar amı~ ve akşamı oluyor, gecesi oluyor ve gece 
ait davetiyeleri evvclld gün ve di.in şch- T' . B k.. .. d Ömer oğ bu suretle yaz aaati nihayet bulmuıtur. elinde bir ip cwnnrtesiye atıyor. Vfıkıa 
rin sekiz ınıntakasındaki al!kalı memur· 

1 
;;_enınkir El ?rgıız 0.yuı51l ensarhoşluk sa-· Bugünden itibaren kıı saati mer'idir. lık il k ı 

1 esl
. . 

1 
'st' u .o..: çın gere J an karan ta iyi düğüm ,.e · mi yapı a-

nra t ı~ Ye tevzı ~Y .. emı, ır. . ikasiyle köy kadınlarına sarkıntılık et· y ann dairelerde kl.f mesai sa.ati tat· mazsa da uıten bu bağlılık pamuk ipli· 

k 
Pauresı sah1nhı vıla~ettc~yım ~e mi.ş ve hndise yerine gelen köy bekçisi bik edilecektir. Daireler ubah 9 • 12 ~yle olduğu için sabaha kadar dayan· 

·ontro memur arı .top ana_ • sayını M tafa Eteli i hafifçe sol kolundan ya- arasında. öğlec:lcn sonra 13.30 - 17.30 mıyor bile .. Giineş çıkınca cum:ı.rlesinin 

d günil knydedeceltl~n mahallata ve so- us Yl dli ·1.~ı~ • arasında faaliyet gösterecektir. il il be · 1--Im C 

G R E G O R Idaresl·n e ·~·~hur k-Liar 't b' list l . . d' ralamıştır. Suçu a yeye verı~tir. cuma e m nasc tı ~ ıyor. umaya 
ın~y UK a aı ev ve ına c crııu ve ı· .,•••••••m•m•••E••li1•••-•••--•• .. ı.. karşı rabıtasızlık yapan cumartesi yirmi ğer .sayını le\'llZlmformı alacaklardır. ı• °' dört saat sonra ayni kadir~inassızlığı 

• A D y o o • K E s T B A • 1 Sayımın yapılacağı gün, sabah saat • BUGÜN L,Al.EDE pazardan görüyor. 
beşten sonra hiç kimsenin sokağa çık. HER fKt Ft:Ltıu DE İLK DEFA Yapma. bulma dünyası neden dem~· Ame.riba smd jaiörtl B&US 'l'OMAS .. Dekorasyon : Hal6k Cemil Tanju ına.sı kat'iyen menmudur. Bittabi &ı.ynn 

•~•••••••••••••••••••••-•-••s• ~~~~~~~~ ~~~\c~~m~~"~~ ~ 
ccklerdir. 1 - TÜRKÇE SÖZLC -.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİ e-- POLTOVA IUUAREBELEBİ (Yahut Deli Petronun sona) ~ B U G O N 

2 - GANGSTERLER A7..RAtLt •~ 
T o R B A L 1 D A erurlere öliim --açım haydutlnrm filmi.. y E N ı·' 

ELHAMRAsinemasmda 
.._... matlaelerden ltlbaNll 

lM0/41 Sinema mevsiminin ilk haftası şerefine IC'ftenba ilk TÜRKÇE 
SÖZLO' fillml 

POMPE!NIN 
SON GÜNl. ERİ 

On binlerce figünm - Düayamn en sefih eehrt - t..vlar altmda mahvolan 
muazzam bir medeniyet. Programa llAve oı.r.k • Amstbdan yeni 
gelen tabii renkU ea yeni SONBAHAR MODASI fUlmJ. FOX JUR
NAL'da - en son ve mfthim haberler. 
SEANSLAR HER GÜN 2-3.30·5.30-7.30-9.30. Cumartetd ve Paur günleri 
11.30 da ~ar. 
DfKKAT - Haftanın bütün güı:ılerinde ilk batlama seamlan UCUZ 
HALK MATINELERİ'dtr. Fİ. 20-25 - 30 

..,_ "' . . ' .. ' . .:, 

....................................................................................... . . . . 
~ ~ BÜYÜK HİKAYE ~ ~ . . . . 
~ ........ .-.................................................................. : .........• 

Şüphe Ettim! 
YAZAN : 0C: TILDJZ 

-4-

Bir dükkin soyuldu . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · · • · 
Torbalı tren istasyoııwıcla, istasyon T .A N D A 

kahvesi karşısında tütün baş bayii Ce- 1 - HUDUT CASUSLARI 
mil Uçmanın dükkanına evvelki gece Aşk kin dolu seneniıı ea büyük casus filmi 
hll'SlZ &irerek bu dlikldbıı soymuştur. % - TÖRKÇE SÔZLC ŞABKILI 

Diiktında buluna.o. 12 kilo luılk sigarası, '••••••-•-ııiiCilııiEiiimiiMiimiiiııt llııiLlliEilm••••••••••ı• 50 kilo köylü sigarası, 2 kilo tütün, ya-
nm kOo Yenice sigarnsı, bir kilo tiryaki ,. ., 
sigarası, yarım kilo Gelincik sigarası ile • 1 
ğ:rp:=rl~rn;r,:re=t~~ :~ TA v:!_ACERtz•~y~!NGO .. ER'\MAp TAKD~·~~/: 3646 
hırsızlık faili ehemmi.retle aranmakta- uan~ 1lı..uu.Irt.1n v aa u 

~: ...................................... ~ Y 1 L M A Z A L i 
Dadı aramyor ~ 
'I'ecı·Ubeli bir ctOCuk dadısı aranı- : 

yor •. Talip olanlar Yeni Ası:ca müra· S 
caat ederek malemat almalıdırlar. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .tı 

tı,K '.l'ÜRK AV ~llıiTÜR FİLMİNİ GÖRMEYİ GECİKTİBMEYİNİZ 
BU G'OZEI~ ı1LME İLA.VETEN (3 kısıınbk KOl\IİK) 

~TİNELEB : 3 - 5 - 7 - 9.15 TE ... 
Comartes Pazar ünleri 1.ZO DE İI,A VE SEANSI .. 

Gözleri ya.~Illllf mı idi, yoksa nezle- ve ona yalvararak sormak hevesini du· - Zararı yok, vaktim var . 
nin tesiri ml, biliniyorum. Anlatamıya.- yuyorduml cNiçin, baba? Niçin? .. > Vaktile beni aı.k sık, kendl otolnobi· 
cağım bir teesstirt kapıldım. Bunu giz- Gripten sonra kalktığı zaman o kadar liyle. mektebe gtitürünlU! Fakat bu kıf, 
!emek için, birnz aertçe: yorgun görUnilyordu ki annem daha kotn§u kızla birlikte otobUsle gitmek 

- Um.it ederim k1 u Jlzımu getir- bir müddet evdo kalmasını rka etti. yolunu bulmUf1um. 
dim! dedim. Portakal .;uyu, bir kaç bt... Fakat o bqmı eğdi: - İnelim, yavrum! Hazır mısın 7 
küvit. ve bir ıhlamur. Bafka blr ,ey W- - Hayır canun. (Anneme) ccanırn> Kurtulmak hn\Anı yok! Onunla bir· 
ter misin? derdi!) imkfuu yok. B~ öğleden liktc gitmek lhıındı. 

Bir kaç saniye bana baktı ve kendi sonra çok mühim bir iş randevüm var. Volana geçtıl ve yolun blr kı.lmını 
kendime tekrar dil§lindilml cNe kadar - Hiç ol1Jla1.8a, Şefik, bu hafta seya- sem sessiz katettik. Blrdenb1", tenha 
gUzeldir, babam! O kadının onu sevme- hat.e çıkmaz.sm, değil mi? bir yoldan ıeoerken, ya~lad.ı v• bana 
sine ~ılt.maz!> Kalbim neredeyse duracak. Annem baktı : 

Tatlı bir sesle! evde kalmasını rica ediyordu. Çok §ef· - Meliha ... 
bu şalmlar kalpten gelmiyordu ve ba· Bir sabah, ıribe tutulduğu için, dal- _ Hayır, dedi, ve çehı·esindekı ıtık katle cevap verdi: Sesinde beni korkutan bir ihtizat v~r-
bam da bunu pek Ala hissediyordu. S.. resine gidemedi. Biru a~l vudı ve tamamiyle J;()ndU. _ Hayır, başka hif - Gitmeğe mecburum! Merak etıne, dı. Hücuma mukabele etmek ister gıbi 
zan hilzünlü, teessilrlü bakışlarının bir yatakta blmağa mecbur oldu. bir şey istemiyorum... yalvarırım. bi.lzüldilrn. 

NiN 

1940/41 lHEVSİi'\lİNİN 1 had 
DEMİR HAFTASI 

Serseri Kral (rürt~ 
İZMİRDE İLK DEFA 

ASI KAHRAMAN 
EN YENİ J:.'OX JURNAL 

SEANSLAR : 12 - 2 - 5.38 - 1 
DA ... Camnrtesi, Pazar sabab 9 DA .. 

Alhnruya 

şeyler sormalı: ister gıôi bana dikildiğini Senelerden beri anMmin kahvaltamı Ne. Wediğtrıi pek iyi biliyordum, ben! Ne vicda~!'1 Her şeyi bildiğini - Meliha, aeninle konU:.,cımalıyım. Şu 
görürdüm. İçimde bir vicdan azabının hazırladığım gibJ, aynı iilna Ue, onun 'Fakat dizlerine tıımanarak ve tombul bilmiyor mu idı. Yoksa bu derece za. son znman1ar... t · • b h k 1 Hi 
tınnrklannı duyardım! Bilirdim, babam kahvaltwnı da hazırladım ve tepsiyi kollarını boynuna dolıyarak cıvıldıyan lim mi idi? Benden bir mlidahale bekler gibi dur- litzm':h u 1!1j u~ 0 aknyuıç.. ~ 
çok ıruığrurdu. Sadaka kabilinden bir odasına çıkardım. Tek kişilik yntağma cöteki> çocuğu bir hatırlaymca, kalbim * du. Samim!1 'kşeyleker~~~ 1bahscb'l' tmdekte ne 

1 
•• ecz

1 
anesın en K c 1sınKız.Aktun-ıı~ veya ~e!katli b'r kelimeyi ben- uzanm~tı. Bu son sene zar!mda çok b- taş gibi katılaşıyordu. Odama döndlim Liseye gitmek içln. her sabah gibl, kadar güç iı <; • tigın ı ıy~r um ve l{U ya mz eczac.1 ema • q 

den asla istemiyecekti. Buıllan ondnn taşan saçları, yastığın beyazlığı üzerin- ve göz y şlanrnı serbestçe akıttım. anneme ve babama cAllaha ı.smarladıh ma~clını.n da böyle bir bahıs olduğu- ynpar. 
böYlece esirgemeğe hnkkım \"ar mıydı? de, eskisi kadar farkedilmiyordu. Benim tki gün bııbamı itina ile tedavi ettim. dediğim 7.aman babam çehremln renk· nu hıssedı;:ordu~. Açık ~onu~mak a~- Türkiyenin bütün zevkini kendi-

Fabt ötekini ve onun çocui!unu dü- girdiğimi görünce minnettarlık ifade Bu alakasızlık maskesini daha urun za. sfzliğini farke~ olacak ki beni ~tu: zusl~e ~ekı~genl~ğlnde mücadele ettiğı. sinde toplamı~ bir ıaheserdir. Takli-
şündü .. vakıt öyle müthiş bir h:ddet eden 'r be .. m ç hresini aydınlattı. man m11baf::m1 gibi: gell. - Dur Meliha! Ben saü liseye gotU· ni t mın c iyor u~ed 

1 
di yoktut. CUr.kü yapılamamakta.-

kalbimi kaplıyordu ki, babamın sessiz - Oh, sen misin ktiçlik Meliciğim be- yordu. O tatlı \'e yorgun sesiyte :eşek· rürUm. ~.Ir ka!t saniye be 1, son-ra cilm eyi d ~ 
davetlerine ruhumu .sımsıkı ol. r, "k ka- n'm! Kcr :t') orum ki n"cı Av ... olma· kür cd('rim, kızım!> dediği vakıt göz - Fakat dairenin tam a~i tarafı. dcgıştil'erek: Dl ır. 1..:ılLA~L ECZAHANESl 
pıyordum... ın. Ne kadar ş 1tc-dn 1 yn~laıımı boşaltmak, ellerini yakalamak Beyhude yol kaybedeceksin.. . -BiTME __, ı-. 



HA y ~DA Jngiltere11iıa tiihnmes 
kaynalılan yaraımına 

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA - - BASTAP.AFi 1 M SAlltnD8 -
._..ımu etmiolerdir. Tayyarelerimiz de kofU)'Or lcrdir. lngiJiz tayyareleri alçak bulutlar-
"1-tne d8nmüıtür. dan istifade ederek hücumlarını yapm1f" 

Londra. ' (A.A) _ Royter Ajansı- BASTARAFI 1 inci SAYFADA - lar Ye gemi bfileaine refakat eden harp 

LONDAA · Ameri#ta Mo~~ Brennerde neler 
aaha realis.t &ir aiya•et . • ••• ··ıd .. ? 

takibine baılatlı goruşu U 
• - BAŞTABAFI 1 iNCi SAHİFEDE -~.ı.-\STARAFI l inci SAYFADA 

d 1. mı ana vatan cephesinde hel' kes bilme- "'eını·ı~e .ı,..L•-- u,....-L v:•'---'- ın· 6-

-

- 1..... --L-L bil ı'rdiame <>Ör.. nava .. ....... ,...ıuan ,.... ... & .1 -~=ıı;; L-fd·'-' r_ • d'" d' 
.... .-ıHU1 - t> ... lldiL lak kudretinde bomhalula hücum etmiı- sl'k memurları Va~leındaki SovyetJer ıuı ~arı o'r :ı:amana teM ~ e ıyor. 

,.nfaıUUA f evkal!de fena olarak devnm Bir seneden beri devam eden harpten lerdı'r. Birliği bilyük elçisiyle son görüşmeleri ınihvcrin iki uzun dUıman& göz ao-
·-...ı acbabjyle dün aeco lngiliz bom- 1 k tı :ı1- .x · 
.:d.ıman tayyareleri düşman araz.is.in· ~onra impıaratol' u~w1 mun~n~ . ay: Londra, 5 (A.A) _ lngiliı: Amiral- e.:;nasında Uç Baltık devletinin ilhala ve nııuum. ... ve onu YemD.-ı.• azmetmll-
• ı.Jo bir faa1i~t göıtermemialcrdir. naldan o derece se_ferJ:>cr edılmiştır ~ı Iik dai.reeinin ubliii: Deniz kuvvetleri- di~er devletle.re ait muhtelif arazinin ele )erdir. 

Lon..Jra, 5 (A.A) _ D. N. B. Ajansı pek y~da ha.tali bir unsur teşkil mize mensup tayyareler Norveç sahille- geçirilmesi keyfiyetini tamıwyacaklan- Almanya ve halya Amka •abası m .. 
.&L.·toaun Wc. baftaaından beri 2400 in- cdecektır. . . - . . rinde düşman seyrii seferine yeni zayi- nı ve Sovyct militaristleri bu işgallere ıeleeiyle ı..ltikt 'bir turetie bağl& olu 
... - Kanada tayyare !ılotıllalan şrmdıden at v•rdiı-:.ı.1dı'r. " • 5 bin tonluk bı'r devam ettikçe, Sovyetlere karşı mevzu A"1"Upll Mbaa meaeW•inl IMl,tk not• 
• tayyaresi dlltGriildüillıdl iddia etı. n.J'-{ dun ~k " ........... "' ik b' kut 1 ak llkk' k 
~· idi. Hiç bir suretle lııakikate uy- ~ va~ muuca aasına yar ~ - dii§man nakliye gemisine hücum etmiş- ekonomik kuyudatın idamı ettlrileceii· ıan ır 0 ar te ı etme te 
9a7U n haber münasebetiyle salô.hi· ::~İn~ ~va ~:!:ıin~ bın dKz_ ferdir. Tam uabetler kaydedilmiı ve ge- ııi beyan etrnWerdir. Fakat Amerika ve ukert brarlan b-.a göre almıı bu
,__ lnclllz mak.amlanndan aıağtdaki zimalıuu dilıştu•Ha i~: . . · a~a ''+_ minin ön ve arka ambarlarında şiddetli hariciyesi ayni zamanda Sovyetler bir- lunmaktadırlar. 
-1Gmat nn1me~tedir. .

1 
c cnn,~nrl'. - ~ tipı ~~~~ ~ ~ yangullar çıkm~. Taltriben 2000 ton- liğinin Uznk Şarkta Japonyanm anane- l\.lihvcr devletleri her za.man ilk t• 

Sek.iz Afuatostan beri 58.f lngiliz gı tereye g~c v~ e tigı gı 1 yı- lu:k cliğer bir düşman aremiüııe de hücum vi rakibi olduğunu ve şimdilik dünya- febbiisc geçmek mecburiyetindedirler. 
~si uyi olmış; bu tftyyarelerin n' Knnadada ~en .. 11P1 ta~ya~:cT;r d~ edil ·.. bombalar isabet elmişti-r. run bu kısmında menfaatlerinin Birleşik ilk te~:bhüsü ıerek zaman, ıc.rek ~ 

.' 

7 Pilotu '--~'muıtu•. Avnı m"'Jdet imnl edilmektedir. Kanada hukumeti .Bi~a"'-' remiz kaybolmu;tUl' Amerika menfaatle.riyle mütabeka1ini klin vo gert?kse, 1lsal b.alnnıından ellerın-
~nw • " uo bize senede 25 bin pilot vereceğini tah- .. "' • · d bul d k d 1ar 

earfında ise 221 l Alman tayyarm dii- ınin etmektedir. Bu mikdar imparator- Yıne a vnı terane er unutnuynrek realist bir noktai naznr al- c un urma ta ır • 
tlr<llmUft{ir. .. mıs bulunınaktadu·. Birleşik de10letleıin _.,. 

Bv zayiabn haftalık liatderi hakkında luğun pilot antrenman pL:Wında Knıuı- - BAS'l'Al~I 1 inci SAHİFEDg - Moskova btiyUk elçisi B. Ştaynhnrd A k d 
d k d kk dmun ''erıneği derpiş ettiği elli bin pi- 3 _ Alnuın n,..,,.,•cti altında u ____ Mosko\·a göruş-me!c.ri esnasında B. Mo- 1 ara ra YOSU ....tı ıJtj ra ·amlar şayanı i attir. lotun yarısıdır. ~ .ıuı;ru:"K 

il . 18 Ağustoı haftasında kaybetti- Avusturalya ve Yeni Kaledonyada karşı büyük miky:tsta yeniden 1aan-uz. lotof'a Sovyctler birliğinin mih10-cr dev- -+-
lbl& 111 fngiliz tayyarcsiııe mukabil antı'cnın:ın planım tatbik ediyorlnr. 4 - Sovyetler birliğinin böyle bir letleriyle daha sıkı bir iş birliği yopma- B il /1n ,n N 
~anlar '91 tayyare kaybetmi~lerdir. ku tl b karara itinız etmesi milm..ltün olınnkla sının 7.a.ral'lanoa işaret ctmi · ve böyle V U 
~ 125 Avusturalya hava vve eri ugün Bal'-- hr ol' ı bir n 1 b. l lin s 1 b. li~' l birlA..;L 9 00 p 9 03 Müıi.k Mat lnr ... 8 EyJQJ haftasında kaybettiğimiz. otuz bin pilota malih.-tir. Bundan maada beroltl>er 

3
_ lQ n İn ~il· t ıy e. t 

1
1 erbaeme.. Anır ı~k d o'\

1
•yte

1
t e; ll". dgıy e.. be~...... . rogram . : ·ş ve 

tan-areye mukabil Almanlar 36 7 tay- : t 1 ık il t nnt cnmruı plfuu Hi er uııima g ereyı et şına ıerı a ev e erı arasın n munase t- hafif müzik pl 9.15 Ajans haberleri 9.30 
lcaybetmişJerdir. Almanların hnva .mp~br~ or 

1

125 bp' 
0

g·· üll' rU k •deıd'lmı·o.. ycnmeğe muktedir olduğunu söylemek- lcrin iyileşmesini imHns12: bir hale ko- MUzik programının devamı pl 9.50/10. 
l dik mucı ınce ın on a) ı " di F-'-- 1· -....:ı yd ha ~ t barü ıc-· l' Ev ka.;J--. Yemek list--' 1'> oo P binin en ıiddetl.isi olduğunu söy e ı - ı·. 19 b' ·ı t eli d talim g"r- te i a:uıt J.Jbutere mc an mu re- yacaı:;ım e z e u.nuıs ır. wıu - ~ .uo.u rogram 

ı__. 2 c-_..ı h ftal d b' • u. ın pı 0 namzc e 0 be· de b dı c.:.-.;J, · -"- ve memleket ...... t "'l.'Bn 12°3 M'ı-.:'- 1 " "" 1. 1 5 ve 7 ı;;.,yıftl a ann a ızım ektedir sın unu ·yapama . ~llUl yenı -w ........ ".z ..., YLlA ıc;.. 

11.ılY.Ültımız sıraaiyle 22. 2S, 34 yani cem- m Hava İmvvetlerimizde 900 Yeni Za- mfüt:t~Ier aramaktadır. İspanya~ ~~r: Is d h•n 50 Ajans haberleri 13.03 Müzik U.25 
a.D 81 tayyareden ibaret olduğu halde landalı pilot vardır. Ayrıca SOOO namzet be .. .. sü_:ükle_ıne~ ve 8?vyctle.r. ~ırliğini panya 8 1 ye 14.30 MUzik : Rndyo salon orkestrası 
A •- - _ ,, • tı 99 18S 133 tny üzı·· ktn tlıal etmek sın etile fafıl 18.00 Program '\•c memleket saat nuın .. ruımuuann zayıa • ve - Yeni Zelandda talim görmektedir. u.c: . u .P0.-. 1 . 

1
• • . •• •• _,,, _ _, 

Lı • "- f 7 • b 1 -L b b liğ •A~•~ etmek ,.,n teşebbüs- d d 18.03 Müzik : Rndyo caz orkestrası 19.45 :Z."' ~an 'T tayyareyı u mwı>• ı~r:df:~~.!a~d~~l~d~~ ~~.~ l~ r~ap~fdıftı ~~hl~ındakt ~alaı· bıınu 08ZJn 00 U Müzik : Muhtelif şarkılar 20.15 MüUk 

ÇEKO LOV AK.YA filotillffiaı:ı İngiliz hnva kU\'\-etleriyle gostcrmekt~~ -·- · ~~ v;i. ~~~ ~~:1~:!kas~ 
ANLAŞMASI tam bir şekilde te<:riltl m sni etmekte- Frans Z ga&i f rilıa• Roma. 5 (A.A) - İspanya dahiliye Konuşma (Kalıramanlık menkibeleri..) 

Cekoslovakya ile ynpılIIUŞ olan ti~t dirler. " •.a nn-ıırı SeITano Suner tayynre ile İspan- 21.30 Müzik : Brahms • Sonnte sol ma· 
'" klerlng anlaşmasının tasfiyesi karar- Bir Fran S.Z ıc.azırı $Uül!l!G 'i'fi ı~are . yaya hareket etınişür. Nazır tayyareye jör. Op. 78 22.10 Müzik: Dans musikisi 
lqm~r. Anlaşma .hüküınleı·i dahilin- Vişi. 5 (A.A) - Askeri mahkeme sa- Roma. ,, (A.A) - Alman nJansı bil- b~eden önce İtalya hariciye ııauriy- pl. 22.30 Ajans haberleri, Ankaı'a .sonba- . 
ie klering yÖllyle ihrtı.ç olunau emtea bık Fransız manrif 11nzı.ı·1 Janzeyin nef- diriyor : le Vılla Madamada kısa bir görüşme har at yarısları neticeleri ve ajnns spor 
bedelleri. mal ithali suretiyle ta,9iye yine ve askeri rütbesinin kaldınlmasına F.rnnsız garbı Ahikası umumi valisi yapmıştır. Ciano Viktoryo hava istasyo- servisi 22.50 Müzik ~ Cazbant pl. 23.25 
.ıunaeaktır. karar vermiştir. Boisson örfi idare i1ftn etmiştir. nunda misafir ruwrı uğurlamıştır. 23.30 Yarınki program ve kapanıs, 

aascz:: 

Borsa 
--··--
c~ 

61' ttzUm tanın H 
319 Akseki bankası 15 
aı~ s. SUieyınauovt.9 11 an ş_ JUza Ha. 19 
1'11 P. Pacl 15 21 
151 H. Alyoti ı• 50 
1'3 Hakkı Veni ll Ti 
1~ Hakla 6amat 19 
133 Harun Sertel 16 
118 M. i,!T;"an'° 20 50 
95 K. 13 
70 Abdullah Fo.<JÇt 15 2S 
60 M. Beşikçi 17 25 
35 A. Mayda 20 50 
16 Albayrak 14. 
13 Hilmi Uyar 22 50 

6 j. Kohen 18 50 
2750 Yekfuı 

49792 i Eski yck\ln 
52542 i Umumi yckGn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNdB 

48 l F~e İnctt 8 
373 S. Silleymanovlç 7 25 
116 M. İzmil-oğlu 8 
lOS M. H. Nazlı 8 
88 A. Papagno 8 
43 s. Remzi 8 50 
43 A. H. Albayrılk 7 
37 hzi ve Ali u 

1290 Y ek(}.n 
44189 Eski yeklln 
454 79 Umum! ycldlıı 

- ~ 

ızM1R SlC1Lt TtCARET MEMUR- üç bin he§ yilz hL~·e ayr1lm1~ (70.000) tab il olunan bedellerini ihtiva etmesi miye .istihsal edildiği zaman 1czyit edi-
LUOUNDAN: yetmiş bin Türk lirasından ibarettir. mul..'"tc-ziclir. Meclisi idare lil.zum hisset- len kısmın ta.ınamen taahhilt ve imza iZNiR SJHHAI' VE fÇl'iMAJ lfVA.VEKET 

MCJDtlRLCICVNDEN : 

2l5 
19• 
11 
il 
22 
24M 
14• 
19 
18 &O 
20IO 
ıa• 
17 
17 25 
20 50 
1' 
25 
20 

14 
16 
19 
23 
2T 

17 
16 50 
17 
9 se 
9 
8 50 

10 
1' 

(INClB Türk anonim şirketi) ticaret Bu hisseler mecmuunun i!ltirası, ic;bu tiği takdirde bedelleri tamamen tediye altına alınmasına ve rubu veya fazlası-
UDTanile hmUda incir Hanında alelu- esas mukavelenameye merb~t hisse -se- edilm~ Olan müteaddit hls.seletl havi nın tahsil olunmasına milteallik mua
mwn emtia ve ~a ve mahsulAtı arzi- nedatı Jşürak taahhütnamcsf mucıöince hfimiline muharrer hlc;se senetleri ihdaa melfüuı icra edildiğini natık vesnikin 
r• ve bflhe•e incir, üzüm ve her tilrlü müessisler tarafından t:ıahhüt edilmi edebilir. Hisse senetleri ieınettü hisse- meclisi idare ve mUrak.ipler tarafından 
lr;u,ru yem1f ticareti, ithal ve ihracı ve ve sermayenin rubu isbu mukavelena- lerinln tediye sırasında kesilecek ko- müşterek bir beyanname ile tktısnt ve
komlayonculuiu il• iştigal etmek Uzere menin imzası sırnsmdi tediye edilmiş- pun1arı da ihtiva edecektir. Bil'umum kalctine tevdi edilm~i lazımdır. Adliye 
tefekkW eden ~bu şirketin Ucaret un- tir. Hisse aeneıtlC!t'i ~dcllerinin müteba- hisse senetlerinin nümuneleri ihraç edil- vekaletince bu mwımelJ.t tasdik edildiği 
vaıu ve firlcet mukavelenameai ile fıe.. kisi şirketin teşek1rülii kat'is1ndcn son. m~~den evvel tasdik cdi~ı~ek üzere tk- takdirde uc;ulen tescil ve il!n olunur. 
f8kki11UnUn tasdikine mütedair mnhkc- ra heyeti idarenin kar:ırı daiı~inde va- t.ısat vekaletine t.c\ldi edılır. Madde 20 - Sermnyei şirket fevkala-

964 numaralı eczacılar ve ec:ı:a.hımelcr hakkındaki lranunua 26 DıC& mad
de3i mucibince tertibatı eaydalaniye yaparak toptan •tan !llltorabnadar Ye 
hnalathaneler 11ıhhat ve içtimat muavenet vekaletinin mündeeiyle açilmak 
l&zım gelir. 

me kararı ticaret lkanunu hUldimlerinc ki olacak talep üz~rinc tediye olunactık- Madde 13 - Bedelinin tamamı tediye de olarak mlin'akit bir içtimaı umumide 
aöre sicilin 2806 numarasına kayt ve tıı-. edilinceye kadar nama muharrer olarak müttehaz karar mucibince gerclt hlssc-
te.cil edildiği UAn olunur. Madde 8 - Miic.<:sisleı- işbu ınuknve- kalacnk olan hisse senedatı Şil'kctin mu- ferin itibari layrnctinin tenzili gerekse 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi le:name ve mcrbutlnrının lktısat vckii- vafokati olınaksız.uı bir beyanname ile bir miktar his.senin bu n1aksadla teşkil 

m.Uhrii ve F. Tenik imzası. leline tevdi ve §irketin tcşel:külil husu- veya ciro surctile ahara devir ve ferağ edilmiş l>ulunan bir ihtiyat akçesile sa-
l: Mukavele. sunda muktezi mi.isaacl~nin .istihsalin- olunabillı·. Ancak bu ferağın şirket ve tın alınması suretı1e tenkis olunabilir. 
2: Mahkeme karan. den sonra evrakı ' rsaiki lazımeyi ait üçüncü şahıslar hakkında muteber ol- Madde 21 - Heyeti umumiye tarafın-
tNCffi TURK ANONİM Ş!RKETt olduğu Ticaret m~hkf:'ın., sinc ibraz ve ması için şirketçe defteri mahsusuna dan hisselerin it.fasma karar ~erildiği 

ESAS MUKA VELENAMESt tevdi edecekler ve teşckktnü şirket hak- knydedilmesi. l.Uımdır. takdirdi? qbu itfa muarnele-si gerek her 
BmtNct KISIM kında mahkemece lltihaz buyurulacak Muamelei kaydiy• senedi alanın his- his.<ıe bedelinden bir nlsbeti muayyene. 

Teşekkül, mUessi!ler, unvan, maksat, karar üzerine usufon t('SCil ve ilan mu- sc s<!nedini veya devir ve ff'r.ığııu na- nJıı iadeten te!Vfyel '{erek borsada ve 
merkez, müddet: amelatını ifa cltirecr..klerdil'. Şil''ket bu tık beyannamf' lhru etmesi üzerine ic· yahut hUJuat pazarlıkla hisse .iştirası 

Madde l - Aşağıda imzaları yazılı muamelelerin ikmalincl•~n sonı·a kafi ra olunur. Şlı-ket ciroların ve devir ve gerebe kura ile tayin olunacak bir mlk
müessialer ile, ileride ihraç edilecek his- surette leşekkill cbniş addolunacaktır. fcrnğ beyannamelerinin sıhhatleı-lnl tar hmerun ~ bqa olarak tesviyesi 
ıeler sahipleri arasında mer'i kanunlar l\1adde 9 - Hiss:! senetleri bedeli mil- tahkike mecbur değildir. surettle ve heyeti umwn!yenin olbapta
" qbu esas mukavelename hüki.lmle- tebaldsinin 1ccliyesi hal:kındaki talepler. Madde 14 - Hisse senetleri şirket ki kararına .tevfikan !cl'a olunaca."c kura 
rine tevfikan idare olunmak ilzere bir resmi ceridede ve şirket merkezinin ve nazaruıda aayrl bbili teoezddir. Şlr- ile tayin olunan hisselerin numaralan 
Türk anonhn ~irketI teşkil olunmuştur. şubelerinin bulunduğu {dür gazetele- ket her hisse için bir sahip tanır. Hisse ~lrkct merkezinde mUnteşir ve ilanatı 

Madde 2 _ Şirketin milessislerl işbu rinde ve tediye için lfuıkal 15 gün mehil senedinin milteaddit sahipleri bulundu- resmiyeye ~ gazetede ve olmadığı 
mukavelenameye de imza koyan; \·eı:ileı'Ck Hftn edilmek suı·et.ile icra olu- ğu takdirde şirkete karşı olan haklarını takdirde devletin resmt gaıcteslnde ne-

I - Remzi Reyent, 1zmirde tnönü crıd- ııur. Şirketin te~kkiilii knt'isinden ev- ancak mi.işterek bir mümessil vası~i1e şir ve ilan olunur. 

Bunlar meyanında Comprime ve Ampul yapan imallthanelerin O. ayae 
suretle müenade almaları li\nm geleceğinden bu tekilde mü.tabzer )'llptıklan 
halde §İmdiye kadar mü11aade almamış olnlar 1940 eenesi lk.incitetrin Diba,._ 
tine kadar btılunduklan mahallin en büyük mhht amirine bir be,.anname .... 
rerok imalAthııne1erinin bulunduğu yeri ve kullandıkları Comprime -.. Ampul 
doldurma mak.ine!erinin adet ve kabiliyetlerini ve yaptıktan müstahzerleria 
isimlerini ve ruhsatname tarih ve numaralannı bildirmelidirler. Bu tekilde 
beyanname ile müracaat edilerek kanun hükümlrine tcTiikan müsaade.i alua
mayan Comprime ve Ampul imalathanelerinin ven1en müddet bittilr.t. 
sonra çalışmalarına izin verllıniyeceği ilan olunur. 5, 6 4202 ('2081) 

İZMİR VAKJFl.AR MUDURL'l/CtlNDEll: 
Mazbut Salepçioilu nkfından han içinde 18S/25 No. lu dükkanın seoebli 

41 liram Htbeyja Nebil ve Refik taıaflarmdan. pey alt:m.t. alınmıttıY. Ful.
talip olaıdana illa müddetinden itibaren on g{in zarfında ve ilı&le sünü olaa 
14/10/9.+6 taıilün• mibadif Pazartai ııüni.l eaat l t kadar •alıcdlm- MP IAL 
,,.-. münaaatlan i}b olunur. .3, 6, 9 4110 (204()) 

İZMİR DEITBRDARl.IODIDAN' : 
Fatma Fehmin.in Bqdurak §Ubesine olan mllll emlAk sa~ bedeli borcundm 

dolayı haclz edilen salhane tramvay cadesinde kain 500 taj NoJu n 2%4& lira 
kzymeUndeki evi vlliyet idare heyeti karan ile 21 gün mtlddetle mtlzayedeye 
çıkarılm.~tır. Taliplerin 11 birinci Te~in 940 Perşembe gUn\l saat ıs te vUaıwıt 
idare heyetine milracaatları ilan olunur. 21-26-1-G 3924 (19(8) 

desinde 766 No. lu evde mukim. vcl sermayci şirkete .iştiraki tanhhUt istimal cde:bilirlcr. Bu mümessil şırket Madde 22 - Sermayenin tenldsl hak-
li - Süreyya Reyent, İzmir İnönü edenlerin hisselerini nharn devr ve f e- nazarında ınezkfir hissenin sahibi nddo· kındnki kararın krası için vuku bulan IZMtR BFJ..EDIYESINDEN: (( U M D A L D 

caddesinde 766 No.Iu evde muki.ın. rnğ elm<>leri memnudur. lunur. ihtara rağmen son ilan tarihinden ftiba- _ Jkiçe§tnelik cadde.inin D29 numa- _,,._ 
m - Bedia Erden tstanbuldn Maç- Modele 10 - Tayin edilen z.runnnlar- Bir his.senin hakkı int.ifaına sahip olan- ren üç sene zarfında iade edilmeyen his- rah aokak ile poli• kuakoJu arasındaki it N1z ENTELl(;t 

kada Yeni handa 6 No. da mukim. da te<liye edilmiyen mütebaki bedel ve- lar ile mülkiyetine sahip olanlar ayrı se senedatı iptal ve hisse sahibinin hu- d bual 1 b klultl ta UMUl\ DE AC L'ID 
IV - Handan Reyent, tzın~r lnönü } el tak.,ifler için bir gCına ihtara lilzum ayn eşhas olduğu takdirde bunlar ~a kuku fakat edilir. Bu cihet dahi il!nat- ~~fn ~eri :d:.ıu~~eki k~f . H.ELLIDıı1C LiNEs L'l'D 

caddesinde '166 No. lu evde mukim. olmaksızın lazimülifa olduğıı günden sirkete karşı olan haklannı kezalik ta tasrih ed~ buluruıcaktır, Sermaye- ~.:.. eçhİı açdc ekailtm efl kv• tzMia. 1''EVYORK ARASINDA 
V - Mehmet Beren!', lzmirdc Yusuf itibaren ~i -ket lehine olarak }'i.izde 9 müşterek bir milmessil vasıta.sile isti- nln tenklsl.ne ait muamelAtın hitamın- :'wmuıtur Keti# b.cıe11 47.3' i:: m:: Haftalık •mıtmw lmelıııet 

dede caddesinde 89 No. dn mukim. faiz yiil iittllecektir. mal .edeceklerdir. Aralarında itilfıf ede- da keyfiyet slc1111 ticarete ie.scll ve 11An villat te~ab so' lira 1, kuruttur. 1A 
VI - Nnzmi Çatalcalı, lzmir Giizel- Hisse s .. nctlerinin talep olunan taksit- med.ikleri takdirde gerek yapılacak teb- ettJ.rllir. Talipleria teminata C. M. bankasma ya- HOLLAND vapuru 1- 5 bfrindtılt-

yalı 57 inci sokak 6 No. da mukimdir. lcrini tesviyede teahhür eden hissedar- ligat ve gerek içtimaı umwnilerde ha- Madde 23 - Semıay-enin tenkit mu- tırarak akhuzl • l ilaal. tarihi olu rln arasında :lmıırden doğru Nevyorb 
Madde 3 - Şirketin unvanı (tNCtn lıır gazctclcı·dc bir ay fasıla ile miinte- zır bulunacmc reye lştirAk için ~ket amele3{ her hh.'8 hakkında .seyyanen 71101940 paza:1e!t.aat 16 da encü• hareket edecektir. 

TORK ANON1M ŞtRKET1) olacaktı?'. c:ir iki ilfuuınme ile ve son ilin tarihin- yalnu hakkı intifa sahibin! ve bunlar olacaktır. Sermayen.in tenkfs! hakkında- men ilraca tlan ANGHYRA vapuru ll -18 birbıcttet-
Madde 4 - Şirket a,.cıağıda yazılı mu- d"n itibal'en bir ay :rarfmda ifayı deyne müteaddit ise tayin edecekleri mUme ... ki heyeti umumiye mukarreratı vesa.J- • 'Jı 2a4 29 6 3919 (t9S2) rln arasında hınırden doğru Nevyarb 

ameleler ile i.<itigal PtmE'k iizere kımi.1- davet olunurlnr. Bu milddet zadmda sili tanır. kile birlikte tkt.ısat vekAletlne blldlrile- ' ' ' hareket edecektir. 
muştur: dahi tnlep oluruın taksitleri tesviye et- Madde 15 - Hissedarlar ancak ma- ceık ve Vek!letJn tudfklnden. sonra te.1- - Çaak~a mahall• 13' aayılı •.0 -

I - Ale1wnum emlı.ı \ " eşya ve mab- miyen hissedarlar ifayı deyindcn imtina 1ik oldukları hisse senetlerlıUn bedeli ctl ve illn olunacaktır. Tescil ve il!ndan k~ta ka~ı~on yap~muı. fan 1~ 
sulatı arziye ve bilhassa İncir, 'Ozilm ve elmiş :ıddolunarak hisseleri şirket e.sha- miktarınca me.suldurlar. Binaen aleyh sonra şirk.tin eshabı matlubu alacak- im ~Udürlili\lnd~kl ketif ve prtnamelİ 
her tilrlil 1.'UI'U yemiş ticareti, ithnl ve mı Borsada mukayyet ise borsa komi- kendilerine hini taahhüt ve imzada ka- ~arııu kayt ettirmek ilzen gazetelerle v~• açık ehil~eye konulmU§tuT. 
ihrncı ve komisyonculuğu, serliği vn.sıtasüe ve değil ise mUzayede bul etmiş oldukları nakdt taahhütler Uç defa ilAn edilmek suretlle davet olu- Ketif be~ell 1028 lıra muv~kat temi-

NOT: Biltün vapurlanmızm am!m 
iç! elektrik vantilltör tesisatı ile m6o 
cehhezdir. Gerek npurlarm muvua!M 
tarihleri, gerek vapur fslmlerl ve -.. 
!unları hakkında acentamız harp doJa.. . 
yısiyle h1c; bir taahbtıt altına g!rma. 

Daha fada tafailit almak idn Bhild 
Kordonda 1~ numarada •VIWAJ. 
umuml denla aceııtelill Ltcl. mllnıııılııl6 
edilmesi rica olunur. TELEFON: 4ı01I 

n - İştigal mevzuuna dahil emtia ve tarik.ile ve noterlik marifetile talibine miktarından fula bir me.suliyet tahmil nur ve bunda..-ı ~ §Jrketç. malOm ~ti 77 lira 10 kuruıt\D'. Talıplerln t .. 
~yn ve mahsulatı arzlye He doğrudan ftıruht ve eski senetler iptnl edilerek edileme2. ~lan daylnlere ayrıca taahhUtlU mektup mınata. C. ~ bankaama yatırarak mak· 
doğruyn veya bilvasıta alaka ve mi.inn- yerine aynı numaraları havi senetler Madde 16 - Bir hisse senedine ınall- ile davetnamele.r gönderilir. Son illn ta• buzlarıyle ih~e tarihi olan 7 I t 0/940 
sebeti olan bilumum mail, ticnri ve Sl- \•erilir. İptnl edilen his.5e scnedatmın kiyet işbu esas mukavelename mUndeı. rihinden evvel alacUlı olduklan milte. PazartcU aUnil ıaat 16 da encUmen• 
nni işleri ynpmak ve bu işlerin istilzam mımnraları g::ııetclerlc ilan edilir. Satı- recatma ve heyeti umwn!ye kararları- hakkak bulunan dayinlerin alacaklan mGracaatlan. % 1 • 25, 29, 6 39%0 ( 195 3) 
Ptuği her türli.i tes~-at. tcşkilAt, :fnbrüta lan hisse senedinin fünıhtundan mUte- na :ınuvafakatı tazammun eder. Hls.5ei talepleri halinde ifa ve dfler bir suretle Karutinada 181 aayı)ı sokakta açık· 
ve saire l'apmnk , .e vücuda gctinnek, hn sıl bedeli mezkur senedin bedeli mu- temettil ile ihtiyat akçeııl üzerindeki tenıin olunur. Son illn tarllıhıden ye ta akan ullbhaD• denıeine kanalizasyon ...................................... . 
~irket balada tasrih edilen ınak..cıadilc harrcı· \'C mua~;ycnindcn dun ise arad~ muhtemel hak ta dahil oldu§u halde blr mUracaat etmi§ olan esbabı matlubun yaptmlmua fen itleri mOdürlüiündeki 

do •ı udan doğruya veya bilv3Slta ıniina- ki fark senedin .<;ahil>i cvvdinden istifa his.w senedinin ~ilumum hukuk ve ve. alacakları tesviye veya temin ed.Odiğl k.etif ve mail. fenni p.ıtnameleti mucl. OUYIEJI YE 
~eh ttar bulunan tic..ııi. mali, ve sınai ve fnzla oldu;;u takdirde fazlası kendi- cruöl o his.~e senooinin sahibJne aittir. tarihten ttibaren bJr sene mttrur etme. bince kapalı zaıflı ebi1tmeye konu1mQI" ŞVUKA.SI L!'IL 
işler ile iştigal eden diğer şirketlerin sine inde olunur. Bir hi§edann varis veya dayinlerl hiç dikçe scnna.yenm tenkisl ba\ıkındakJ tur. Ketif bec:ltU 15•66 lira 40 kmuı 
hisse senetleri v~ tnhviHerini müh:ıyaa :M=ıdde 11 - Bedeli t:ımaıncn tesviye bir vesile Jle şirketin emval ve emlaki· karar neUeesl oJarak h.i.uedarlara tedJ. muvakkat terninab 1160 iliradır. lbaleai V .A.PVR ACEJIT&SI 
ve bu nevi şrketler tc.s.is edebilir. edilmemiş olan hisse sencdatının ahara nin tahtı hazce vaz.'mı talep ve şirket!n rat icra olunmaz. Hissedarların henüz 7/10/940 paurtea KiinU. .... t 16.30 ATATORK CADDESl 8- blAMl 

Nevi ve mahiyet itibarile işbu madde- devir ve fürulıtu halindt? h5mili ct•vcl umuru idarec;ine mildahale edemezler. ifa etmem)f oldukları taahhUdabn ade- dadır. 2490 .. ,...ıı kanunun tarifab dahi- 'I'ELEFON: a"1 
de tikredilen muamelelcr~n gayri her ve ahir ile ar:ıda devN'n senedi tas:ırruf 1 lifayı hukuk için şirketin muhasebe mi icrası su.retile sermayenin tenkisi linde hazırlanm11 teklif mektuplan iM.- U>odra ve Llverpol blıt1arı içla t 
hangi bir muamelenin ifnsı şirket icin etmiş kimseler mcllır senedin bakiyci defteri ile heyetf mnumiye lkarar1annı halinde dahi ~bu ahl:lm cari olacaktır. le günil azimt saat 1 S.30 a kadar encü- piyasanın ihttyacma aöN vapurı. l 
f~i~eli gü_r~l~Uğ~ tnkdirde. idnre heye- be~~nden <lol~yı şirkete karş.ı mUtc- knhule ınecburdurlnr. . Madde 24 - Tezyit veya tenkiste men riyasetine verilir. runız sefer v~. .1 
limn tcldifı uzerıne umumı heyet fara- sel.silen ınesuldurl r. Bu mesuliyet her Madderl7-Herhfsseyeruthisselte- muhtelif hukuku haiz milÜ!addit nevi 21. 25, 29. 6 3918 (1955) ....................................... .. 
fından karar verilmesine ve tadil mnhi- fariğ hakkında fiı'nğın şirket defterine met!U ol hLc;,senin senet veya ikuponunun hisse sencdatı mevcut olduğu surette ,- z· M 1 A 
l'etinde olan işbu kararın hükümetçe kaydından itibaren Uç sene sonra sakıt hftm'l bulunan eşhasa tediye olunur. heyeti ıırnumlyenin kararından manda tZMtR StCtU TiCARET MEMUR-
ta.sdik edilmesine mütevakkıftır. Bu su- olur. TaLp olunmıyan hissel temettü kanun! mezkt1r en\·ıuian her birisine ait his.se LUCUNDAN: 
retle tasdik edilen karar işbu muknvc- Henüz talep edilıuıyen hisse .senuda- miiı' ıru znınana tfıblclir. Hissei temettil scnedatı sahiplerinin de bir içtimaı Jmıirde Yem.it çar§lSıncla 5S numara- s• ki d 
lt'!lnmeye ek olarak ilave olunur. Şir- tının bakiyei bedelini tediye eden hi~- r,m· li kat'iyede hissooarlnrın ~hsi ma- mahsus ııktederek bu baptaki heyeti tı maiıuada ticaretle iıtigal eden Mu- JÇ • jJ..: a Ve 
~et ~dının esas ve muamclclerinin ~rlar. b~ kısım için hissel temettüe. ~- lı olup şir1~et tarafından artık alıkona- umunıiyenin kararını tasvip eylemeleri zaffer Kc.k.inoilunun terki Uc:aret etti- A-9 
ıdaresı zımnında mahsus kanuna tevfi- tırak ıdclinsmda hulunmıyacakları gibı, reaz. şarttır. iine mütedak beyanname ticaret ka- k • k 
ık?~1 gayri menkul ınıtllar tasarruf ede- kendilerine haşkn bir ınenfoat teminini Mndde 18 - tşbu esas mukavclena- HeyeU JıustLSiye müzakeratı ve mu- nunu hükümlerine söre aic.ilin 2834 nu· şap 8 - ÇJÇe 
bılır. dahi istiyemezler. me ahkAmma tevfikan aktedilen !ev- ıkarreratuun kanunun emreylediği nisap maraaına kayıt ve tucil edilmit olmakla 

Madde 5 - Şirketın merkezi (lZI\i1R) Madde 12 - Teşekkülü kat'idcn mu- kn'Jfı.de umumt içtimada mUttehaı ka- ve ekseriyetle icra ve ittihaz olunmuı eeaı kaydı terkin kıJmdıiı ilan olunur. yurdu 
olacak gerek Ti.irkiycdc "·c gerek ecne- kaddem tediye edilmiş olan rubu bedel rarla se.nnayci şirket bir veya müteaddit olmaları lazımdır. 42 t 2 (2068) 
~t memleke!forde lüzum görUldUkçe içi~. ~eril~ş ~lan makb~z teşekkUlü defa tezyit olunabüir. İşbu tezyidi ser- Madde 25 _ TahvilAt ihraç edebil- . Müenia ve mü.dü.rü: Maltbule Kebaıe 
ıdare. heyeti tarafından umwnt heyete katıyı ınuteakıp azami uç ay zarfında maye muamelesi gerek nakit ve gerek mek için hissedaran heyeti umumiyesi masarifi umumıyesi meyanına kayıt ve fıtanbuldan ~hnmıze selen bu hayırlı 
arzedılmek şartile ~beler açılabilecek nama muharrer senedatı muvakkata ile ayn mukabili olarak gerekse mevcut ve kararının istihsali şartbr. Heyeti umu- tesviye olunur. Bu madde mucibince müessese burada da yetiıtirdiii talebe
ve keyfiyet 1ktısat ,•ekaletine ihbar ve miibadele olwıacaktır. Billihara tahsil Si.'r.best ihtiyat akçeforj serınnyc~ e icl- mh ece müttehaz kararın İktısat vekQ- tahvil6.t eshabına temin edilen hukuk !erine ~ ayda maarif mUdUrlUğünden 
gazr-telerle ilan ~il~ir.. . ~lun?n bedel işbu rnuvnkk.~ t. se11ed~t hal .edilerek ihraç edilecek yeni ndi v~- l~ıı ıurafınd 1 tasdikini mtiteakip sicili mumaileyhin tarafından şirketin mua- musad.Wık diplomalnrı verdi.Bu mUesae. 
.~~dde G - Şırkctın mliddeti kanun uzerıne kaydolunur. Teşekkulil kat l· ya ımtiyaz.lı ve yahut b:ı~n her ncvı tıcaretc te cıl \'C ilanı Jwmdır. melatına \•eyahut şirket hesabatına mil- acden mezun bayanlar pek kolaylıkla 

huktamlerine ve ~bu esas mulowelenıı- den sonra tnnhlıüt edilen sermayenin hisseler vilcuda getirmek suretile icra İlu·aç edilecek tahvilat mikdan ser- dahale salA.biyeüni bahşetmez. Tahvilat en ağır TOP ve tuvaletleri, manto n 
rnede yazılı hallere vcyn umumi heyet- mütebaki kısmının tediyesi üzerine his- olunnbilecC"k ise <le daha evvel ihraç ınayeniıı tediye olunan ve musaddak ~ahı şlıiket meclisi idaresine dahil ola- tayyörleri dikebiliyorlar. Yurt müdüıü 
ç~ ver!!ecek bir karara <layanarak ke- sedarlnra hamiline muhrırrer senetler olunmuş olan hisselerin kaffe i tama- son blilnço mucibince me\ cudiyeti mü- nuyacaklan gibi hisscdaran heyeti umu- talebeleriyle bizzat meşgul olarak moda
sılme~ıgi veya uzntılnı.aclığı takdirde verilecektir. HLc:se sı?netlcrinlıı kas-anlı ınen tediye olunınndıkça tezyidi serma- tehakkak bulunan mikdarını tec vüz miycsine dahi iştirak edemezler. Ve nın inceliklerini metotla ve pratik usul
şirketin katı tesis gününden H.ı'bnren bir defterden kesilmesi \'e üzerlednde yeye tev~ olunrunıyncaktır. edemez. 'l'ahvil&tın intikali vo sureti te- meclisi idnrece tanzim edilip hisscda- ferle öğretmekte az zamanda genç kız-
<ELLl) seneden ibaret olncalctır. sıra numarası ve şirketin mühril res- Yeni ihı·aç olunacıık h~nlerin bedel da\tilü hususunda bıssc scnedatının ta- ran heyeti unıumiyesinde tasdik edilen lanmızı aile hayatında daha fnidcli bir 

1K1NC1 FASIL misi \'e şirket namına vaz'ı imzaya me- ve sair şeraiti ihracı heyeti umurniyece bi bulunduğu alıkfun tatbik olunur. He- hesabatı kabul ctmeğe mecburdurlar. hale getirmektedir yeni devre için kayıt 
Sermaye - Sermayenin ödenmesi ve zw1 olanlaı·ın jmznsıııı ve şirketin un- tesbit ve yahut tcsblti zımnmda heyeti yeti umumiye ibrnç edilecek tahvilatın Madde 26 - $irket hisse senedatının devam ediyor yakında deralere ba~a-

şartlan - Sermayenin arttırılması, ek- \'anile teşekkül ve ilan tarihlerini \'e şir- umumiye tarafından meclisi idareye sa- nevi ve tertiplerine göre faizden ınruıda ve ihraç edilen tahvilAtın ziyaı halinde nacaktır. Yalnız bu de\'re ir.in i.icrette 
silttlmesi - hisse senetleri: ket sermayesinin miktarile hisse senet- Iahiyet ita olunur. eyı'lc::ı sirketln temettünlından blr mik- mevzuatı knnuniye dairesind~ hareh.-ct yü%de 50 tenziliıt yapılclı . 
. Madd.e 7 - Sirketin sermayesi bche- ]erinin ne\•i ve miktat'ını ve hisse se- Madde 19 - Tl'zyidi sermayeye korar dnr tefrik ve tahsise saluhiyettnrdır. o1unncaktır. ADRES: Karşıyaka R11>~r:&n sokak 

l'i vlrmı Ti ı l'r::ı ı kn-m~tind01 (3'.i00) netlel'inin ınuka\'\'t'f kıvmetlcrini ve \'erildiitl ve bunun icin ml'zuniyeti res- 'fah\·ilat icin verilecek faiz şirketin ~BIT)IE.DI- No: 39 

~- - - - -
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IZMİRİ TETKiK: 
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MÜZEMiZDE 

On sene içinde lzmir mü
zesini ziyaret eden Dev
let reislerinin intibaları 

lAZAN: ADNAN BILGET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üçüncü Alfons musevl kıılariylc ya
rım saat 'Kadar görüşmüş ve musevilerin 
öz fspnn:rol JisanlllJ, hnkiki İspanyollar
dan dnha selis bir ~ek.ilde konuştuklan
nı beyan etmiştir. 

Sinesinde başlı başlarına birer tarih 
olan ölii medeniyetlerin ve devirlerin 
canlı eserlerini hUsnü muhafaza eden 
E~e hinterlandı İzmir müzesiyle, Agora, 
Efes, Bergama, Milet, Didim, Pamukka
le, Sart, Afrodisyas ve diğer barabele
ıiyle arkeoloji bakımından sayısız kıy- tsvı:ç VELİAHDI 
rnetler tnsımnktadır. Son on senelik dev- İS\·eç \·cliahdı, refakatinde şimdiki 
re içinde İzmir müıesini, İzmir hafriya- Danimarka krali~esi ve sabık prenses 
lım ve civardaki ölU medeniyet sitelc- İngrid bulunduğu halde müzeyi :ıiya
:rini ziyaret için İzmire gelen sayısız ar- ıette bulunmuştur. Hılkaten gayet ciddt 
keoloğ1ar ve turistlerden başka bir çok ve \'akuı· bir zat olan İsveç veliahdı tam 
devlet reisleri, hükümdnrlar, prens ve bir sportmen gibi saatlerce yorulmadan 
prensesler, elçiler ve profesörler müze- ve dinlenmeden mlizeyi gezmiş, eserleri 
ınizin hatıra defterine c;ok kıymetli ha- tefcrrUatına kadar 1etkik etmiş, not ve 
tırnlar kaydetmişlerdir. fotoğraf almıştır. 

Başta Ebedi Şef AtatUrk olduğu hal- Prenses İngrid te gördüğü eserler 
de bUyük Cümburrelsimiz Milll Sef İs- önünde Gdeta gaşyolnıuş, hayranlığını 
ınet İnönU, sabık Romanya kralı Knrol, her vesile ile ifade eylemiştir. Prenses 
r;lmdiki Romanyn kralı Mişel, Daniınar· İngrid bir mUnasE>bctle, kendisinin tip 
kıı kraliçesi İngrid, gabık İspanya kralı itibariyle Türk kızlanna çok benzcd.iği
UçüncU Alfons, İsveç veliahdı Güstav ni söylemiş ve ornda gördüğü bir lazı 
'AdoJfun müzedeki hatıraJan pt>k kıy- işaretle : •İşte şahidim buradnn demiş-
mctlidir. tir. . . 

ATATÜRK'ON HATIRASI ROMANYA KRALlNlN JZMIR 
2 şubat 931 tarihinde İzmiı· müzesini IIA'!'IRALARI 

rlyarct eden büyUk Atatürk, yarattığı Sabık Romanya kralı Karol, refaka-
tarihin ve devrin bilyük hareketlerini tinde oğlu şimdiki Romanya kralı Ml
kıynsctle idare ederlerken İzmir müze- şel bulunduğu halde geçen ve evvelki 
mıde ölü medeniyet eserlerini büyük seneler iki defa İzmiri ziyaret eylemişti. 
bir ihtimamla tetkik eylemişlerdir. Bü- Bnbası gibi büyük bir fısarı atika me
yUk bir arkeoloji '1im1 olan Ebedi Şef raklısı olan Romanyanın genç kralı, o 
kendilerine refakat edenleri zorlu sual- uıınan İzınirc Gran Voyvod prens Mi
leriyle terletirlerken bir Alman Asarı ati- şel olarak gelmiş, Efcs harabelerinin fq
ka J)l'ofesörUne bilmünasebe Türklerin toğraflaıını bizzat <;ekmişti .. 
Cermen ırkına mensup olanlara ne- Sabık Kral Karol Efos harabelerini 
den ıAlman• dediklerini bilip bilmedi- sabık vali B. Ethem Aykut \'C İz.mir 
)tini sormuş ve kendi suallerine aşağıda- müzeleri müdiirü B. Snlrıhettin Kanta
ki cevabı vermişlerdi : nn refakatinde gezerken İsa bey cami-

•Cünkü Cermenler &hhatli insanlar· inde ehemmiyetle tevakkuf eylemişti. 
dır. Onun için Türkler kendilerine Al • Kıırol 1sabey camiinin b~tan başa put
)fon, yani Al • Adam derlerdi. perest Eresin mim:ıri ve nakışlı cnkazi· 

Atatürk mUzcnln hatıra defterine el le inşa cdildi,ğini öğrenince harı-et et
yazılariyle apğıdaki hatırayı kaydet- miş, şimdiki krala : 
mi lerdi : - Bu, hıristiynnlık fücınindeki ta:ıs-

• İzmir Asarı atika müzesini gezdim.. su bu ve Miislüman Tür)tlerin uyanıklı
Büyük himmet ve dikkatle istifadeli bir ğını pek güzel gösteriyor, demışti. 
hnle getirilmiş .. Memnun oldum .. • Bunun yanı başında imparator Jüs-

GAZt l\f. KEMAL tinyen tar:ıfmdrın yı:ptınlan Scnjan 'kili
sesi de bu enkazdan yapılmış ise de Hı

iNÖNÜNÖN HATIRALARI ristiyan Bizanslılar putperest eserlerini 
Devlet idaresini, hilkümet idaı·esini , tamamen tahrip ct~erdl. Halbuki 

bir okul haline getirecek kadar dahi bir Müslüman Türkler, bun1:ırı hüsnü ınu-
nder olan Milli Şefimiz İsmet İnönliriün bafnzn etmişlerdi. . 
İzmir müzesini %.iyaretleri 27 temmuz Kı·al Mişcl u z.runan Isa bey caıniinde 
932 tarihine rastlar. Milli şt?fimiz o gün babası Karolla madı.m Lupeskonun mU
İzmir müzesini her işinde olduğu gibi teaddit fotoğraOarmı çekmişti. Bilhassa 
derin bir dikkat ve itina ile gezmişler, Lupcskonun Vcdijüs mabedinde çektir
daima işliyen mefk<lrcleriyle bir taraf- diği bir poz gayet C;Otercsnndı. 
tan eski devirlerin eserlerini tetkik Sabık kral Knrol Efeslcld Mısır gra
ederlerken diğer taraftan mlizenin inki- nitlerini tetkik ederken, kireçlerin ka
~fı için direktifler vermişlerdi. Milli barmnsı için sürülen zeytinyağlar ma
Sefin müzenin hatıra defterindeki el ya- dam Lupeskonun manikürlü ellerini '\·e 
%..ıları şudur : pcnbe beyaz kollannı pislemi~ti. Etike-

·İzmlrin yeni ve istifadeli müzesini tc pek meraklı olan E. Salfıhettin Kan-
rJyarct hatırası .. • tar madam Lupcskonun ellerine sarıJa-

iSMh"T rak biiyük bir itina ile si1erken madnın 
.MAREŞAL ÇAKMAK Lupesko teşekkür ediyor, sabık kral ise 

Büyük Erkanıharbiye reisimiz mare- knhknhnlarla gülüyordu. 
fal Çakmağın müzenin hatıra defterin- Ayni gün Kral Karolun İsabey cami-
deki el yazılnrı : ini 2.iyarette biraz gecikmesi Rumen 

•İzmir hafriyatını, İz.mir müzesini gör- saray nnz.ır:ını telnşa sc\'ketmiş ve etrn
düm .. BüyUk bir gayret ''e itina ile çalı- fındnkilerc : 
eıhyor .• Çok memnun oldum .. • - Fakat majeste ncı·ede kaldı, neden 

MÜ.SİR FEVZİ geciktiler, diye bir kaç defa sormuştur. 
KRAL ALFONS Kral Karol Efesi ziynretinden dönüş-
Tacını ve tahtını terkederck seyahate te müze müdürü B. Salfıhettin Kantara 

çıkan İspanyanın son krnlı üçüncü Al- hangi üniversiteden mezun olduğun_u 
!ons 25 şubat 932 tarihinde İzmir mil- sormuştur. B. Salfılıettin : 
resini ziyaret eylemiştir. - Atatürkiln halk Unhreı·sitcsinden .• 

Müzenin hatıra defterine bir şemsiye- Cevabını verince arkeoloji ihtisasını 
yi andıran imzasını ntınakla iktüa eden nerede yaptığını sormuştur. Bu defa da 
ımbık İspanya kralı çok şuh, neşeli ve B. Salfıhettin : 
tnUltefit tavriyle İzmir müzeleri müdü- - Arkeoloji ihtisasımı harabelerde 
rü B. Sal~hettin Kantarla birlikte muh- ypatım, cevabını vermiştir. 
1elif eserleri tetkik eylemiştir. İnce bir ADNAN Bİ! .. GET 
salon ndamı olan sabık kral söz arasın- --•--
d::?, bir zamanlar İspanyol gemicilerinin AMERIKAYA 
uğradığım söylediği tzmirde İspanyolla- j 
nn da eserler bıraktıklarını iddia eyle- G DEH 2' ALEBELER 
ıniştir. İstanbul, 5 (A.A) - Muhtelif branş-

Efc, yani Saltı.hettln Kantar İspanya !arda tahsillerini ikmal l~in 21 • 22 ey
kralını memnun edebilmek · ıçin, ona lülde Amerikaya hareket eden talebenin 
kendi Jisaniyle hitap eden iki Musevi iyi şekilde scyahailerine devam etmekte 
luzı tedarik etmiş ve Musevi kızlar kra- oldukları vapur acentesine gelen ınal<t-
la mihmandaı·lık etmişlerdir. mattan anlaşılmıştır. 

Polis kursunu bitirenler : 
................•.....•.•..•.•••.... , ....... . 

lngiliz hava kuvvetleri 
Tobruku ve Bardi yayı 

fiddetle bombardı
man ettiler 

Bin gazi 
-··----

üzerine de bOgük bir 
taarruz gapıldı -·Habeşistanda bir çok 

şehirler havadan 
bombar 31l!ftan e ildi 
Roma, 5 (A.A) -- İtalyan tebliği: 
Malta Uzerindc yapılan büyijk taarruz 

keşfi e11nasında tayyarelerimizlc düşman 
tayyareleri anısında bir muharebe ol
muııtur. T arnf eyin den birer tayyare düı
müştür. 

Şimali Afrikada Sidi Barraninin cenu
bu oarkiıindeki tarafeyin keııif kolları ara 
sında ehemmiyetsiz müsademcler ol
muştur. 

lngiliz hava kuvvetleri Bardiya ve 
T obruku bombardıman etmiş ve hafif 
hasar ika eylemiıılerdir. 

Bingaz.i üzerine yapılan bir hücum'da 
sivil ve askerlerden üç kişi ölmüıı. 28 ki
şi yaralanmışbr. Bir büyük mavuna bat
mıştır. iki düşman tayyaresi düııürülmüş
tür. Şarki Afrikada keıif kolları müsa
demesi olmuş. Düşman Metemanna ci
varında Ghinda, Navfo. ve Aımaraya 
hava hücumları yapmıştır. Hasar ehem
miyeteizdir. Metemanna civarında bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
tayyaremiz düomüştür. Pilotu paraşütle 
atlıyarak kurtulmuştur. 

Roma, 5 (A.A) - İtalyan resmi 
tebliğinde .adece ka11ılıklı hava taar
ruzları bildirilme\::.tedir. 

Kahire, 5 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Dün cephelerde hiç bir tebeddül ol-

mamı!ltır. 

_,,,,,_ .. --
B. Çörçil 

PARLAMENTODA HARP VA· 
ZIYETINDEN DE BAHSEDECEK 

L<mdra 5 (A.A) - Pres Asosyeyşinin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

cKabinede yapılan tadilat parlamen
toda bilyilk bir alaka ile takip edilecek
tir. Kanaat şimdi hüküme1in daha mü
essir bir makanizma telakki edilmesi 
icap edeceği merkezindedir. 

Morrisonun tayini nlaka uyandırmış
tır. B. Çörçilin yakında, Çemberlaynın 
lsti!nslyle inhilal «len muhafazakar par
tisi re2sliğinc seçilmesi muhtemeldir. 

Çörçil parlamentoda Dakar Mdiscsi
ni izah edecek ve harp Mdiselerinden 
bahsedecektir. --- .,.,.,.,_ 

Perens Konoye 
Amerika. Japonga mü na. 
sebetıerinden bahsedigor 

Tokyo, 5 (A.A) - Alman Ajansı 
bildiriyor: 

Başvekil Prens Konoye matbuata 
yaptığı beyanatta §Öyle demiştir: • 

cBirl~ıik Amerika üç taraflı paktı im
za etmiş olan devletlerin kendi hayat 
sahalanndaki haklarını tanıdığı tak
dirde japonyo, Almanya ve İtalya da 
Birleşik Amerikanın Amerika kıtasında
ki hukimiyetini tanıyacaklardır. 

Japonya ıimdilik Birleşik Amerika ile 
müzakerata girişmek üzere ilk adımı at
mak niyetinde değildir. 

Çankay Şeke karşı yapılan muhare· 
beye mazhar oluncaya kadar devam ede
ceğiz. Çin muhascmatına nihayet ver
mek için yalnız askeri tedbirlerle değil, 
uzlaştırıcı tedbirler kadrosu dahilinde 
iktııadi çardcre de baş vuracağız.> 

Londrn, 5 (A.A) - Çin büyijk elçisi 
yapılan davet üzerine evvelki akşam 
Çörçili ziyaret etmiştir. 

,_,,,,ıs:_ 

Alman resmi tebliğine 
göre vaziuet 

On birinci Balkan oyunları 
~------------------~*..,...,,__ ________________ _ 

Müsabakalar heyecanlı oldu. Biz 3 
birincilik, 4 ikincilik ye 3 de 

üçüncülük kazandık 
-----~-----------~*~----~------------~ 

letanbul, 5 (Telefonla) - On birinci Balkan Konfederasyonu atletizm hayra- Birinci Tnnof(Elen), Muhittin (Türk) 
Balkan oyunları bugün liğleden eonra ğı Şeref direğine çekiliyordu. Seuer (Yugoslav). 
Kadıköyünde Fenerbo.hçe etadında bU- Bu sırada küraiyc ıclen Beden Terbi- GOU.E ATl'vtA: 
yük merasimle açılmı§tır. Stadyum Bal- ycei Genci Direktörü General Cemil Tn- Birinci Arat (Türk), lıtcf nakiı 
kan milletlerinin bayraldnriyle aüslenmiı ner ou kıea hitabeyle oyunlan açtı: (Elen), Ateş (Türk). 
ve 5000 kişilik güzide bir ııcyirci ki.itleai cTürkiye Cümhuriyeti Yüksek Ba:ve- 1 t O MAN1'AL1: 
atadı doldurmuştur. Organiazaayon ko- kili Dr. Refik Saydam namına On birinci Mandika (Elen), Faik (Türk), Yaro-
mite&inin aldı~ı tertibat sayesinde O"un· Bnlkıın oyunlarım açıyorum uğurlu ol- viç (Yugoslav). 
lar çok güzel orcnnize edilmişti. mnsını dilerim. 400 SORA T: 

Şeref tribününde vali LGtfü Kırdarlıı Bundan sonra her ekipten birer atlet Melih (Türk), Despos (Yugoslav), 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü Gene• küraüye gelerek §U suretle and içti: Klinin (Elen). 
ral Cemil Taner, vilAyet ve Beden Ter- cBalkan oyunlarına mert birer müsn-
biyesi erkanı, Mebuslar yer almışlardı. bık olarak, ııpor ruhu ve yurdumuzun UZUN ATLAMA: 

l.arovic (Yugoslav), LamİJalı:lıı MüııabakıJa.ra aaat 15 de Yugoslav, oanı için girdiğimize and içeriz.> 
Yunan ve Türk atletlerinin geçit resmiy- Daha aonra Burhan Felek künüye (Elen), Kılip lElen). 
le ba,lanmışbr. En önde izciler Balkan gelerek bu müsabakaların manasını ga- 1.5 00 T AHAMMOL: 
milletlerinin bayraklarını taşıyorlardı: yet güzel bir şekilde tebarüz ettirdi. Koşcyo (Yugoslav), Riza Mnkıut 
Müsabakalara mazeretler dolayıaiyle io- Nihayet müsabnkalnnn ba§loma zıı- (Türk), Verkopolus (Elen)· 
tirak edcmiyen Rumenler ve Bulgarlar mnnı gelmişti. Müınbakalann teknik ne- Kılınç atmayı Yugoslav kazandı. 400 
da bayrnkl riyle temsil ediliyor ve her ticeleri şunlardır: bayrak yarışında birinciliği Türk ekibi, 
dtip geçerken tribünlerden ıürekli al· 100 METRE: ikinciliği EJcnler, üçüncülüğü Yugoıılav-
luılar topluyordu. Birinci tıtefanoviç (Yugoslav), ikinci lor aldılar. Müsabakalara yann devam 

Oç dost milletin atletleri aahada yer Fikret (Türk.), üçüncü Muzaffer (Türk) edilecektir. Biz 3 birincilik, 4 ikincilik 
oldıklan zaman Balkan martı çalıyor ve SIRIKLA 1RT1FA: aldık. 

Ticaret V ekileti 
~-------------:~•x•~------------

Manifatura fiatlerinin tespiti 
dolayısile bir tebliğ neşretmiştir 

f 'j{~~f~;;~;ı;;·~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MEBUSLARIMIZIN YURDDA 
TENViR ÇALIŞMALARI 

Manisa 5 (Hu.sufil) - Dün Manwya 
gelen vil~yet mebusları Borsada balkın 
ve tUccnrların dileklerini tesbit ettiler. 
Yarın kaznlara gideceklerdir. ) --------x,.x------------ lt. 

t k~ Çorum 5 (Husust) - Çorum vi uye• 
Ankara:; (A.A) - Ticaret "ekdlc- bet Vek4letçe 'ntılUm o up ur yilı- tinin her yerinde parti ocak kongrele-

tindcn tebliğ edilmi§tir: Manifatura delerinin tayininde bu. ci1ıet fl<1%4n _ ..:ı! 
l rinJn toplantıları devam eu.iyor. 

fitıtlerinin tesbiti do!ayı$iyle ba.zı Js- dikkate alınmt§tır. Pamuk u. tnensu-
tanbul gaıctelerinde çıkan ı1azılar cat ithalatının. yüksek kar bırakılma.. Antalya 5 (Hususi) _ Antalyaya ge~ 
dolaytsiyle 4tideki noktaların tavzi- aına mütevakkıf olup olmadığı tetkik K len Muğla mebusu B. Hüsnü itapçı 
hine lüzum görülmüştür: edilmiştir. dün ~t..~am halkevinde büyük bir kala..' 

l - Alınan kararların manifatura 4 - Yiizde 9 karm yarısuıın ka- ~ ki 1 
balık önilnde dünya karşısında Tür "ye04

1 piyasasında tereddüdü. mucip olduğu zanç uergisine gittiği ve tüccara 11ilz· nin hattı hareketini izah eden bir kon-
sövlenmi~ uc de bu kararlar her ta- de difrt buçuk kar kalacağı yazılmış- l 

~ !erans Yem1i~tir. 
cirin riayet etmesi lazım gelen nok- tır. Yüzde 9 kıit her sat~ içindir. Her Erzincan halkevinde Konya mebusu· 
talan göstcnnektc ı:e vü.ruh temin ~tıştan htı.!tl olacak karın yarısının B. Ali Rizn Türel, Manisa halkevindej 
etmektecUr. F.akat tcreddüdii. -mucip kazanç 1.'ergisi olarak verildiği icldia- Ankara mebusu B. Mihntnz ölonen bi~ 
olan her 1ıangi bir nokta ı:araa, bu sı mevzuatmıız karşısında esaslı bir rer konferans vermişlerdir. \ 
1ıususta. Vekalete miiracaat edecek- iddia değildir. -x-lerin tenviri tabiidir. 5 - Parasını bankaya vatıranla--

2 - Fabrikatörlerin pamuk iplikle- nn yüzde üç ila altı aldığı halde ma.. Romanyada aç-
rini sa1dıyarak satmadıkları, bir kıs- 11ifaturacılara daha az ~·r bırakıldığı 
mının pakl!ti bir buçuk lira Ja:.'laycı iddkut114 gelince seııede bil" def4 J k t hJ•k • j 
sattığı sbyletımelctedir. Şimdiye ka.- vüzde üç falz almakla her defasında 1 e 1 esı 
dar ne İkttsat, ne de Ticaret ı:eMlet- 11ü.zdc üç olmak arasındaki fark Jıer 
lerine bu. 21olda bir §ikayet veya ihbar 1cesçc malumdur ve bu hurusta va- Sofyn, 5 (A.A) - Ta"> ajansı bildlıl-

f .... or: 
gelmemiştir. Alak<ıc!ar te§killita Zü- nılnu:k imk8nı yoktur. Umumi e - " 
zıımlu talimat tıcri!miştir. Fiatlere kcirı bu kabil habc-rleT ı;e hata dolu Vera gazetesine nauıran Romanynnm 
riayet ctmiycn veya. mallarını saklı- mütalealara. karşı ikaz etmek za:nıre- iaşesi vaziyeti gittikçe fenalaşmaktadır .• 
yanlar olursa kanuni takibata tcves- tini hisseden VeMlet bu kabilden ol- Hububat eksikliği yüzünden bir vagon 
sül olmıaroktır. mıyacak miitalcalan dinlemeğe ve buğdayın füıtı 85 bin leye ~ıkmıştır. Fi· 

ati artan e.kmek vesika usuIUne tAbl 
3 - Kli,. yüzdelerine na:;aran pa- hiimii. niyet sahibi tacirlerle mÜ§te-

muklu. ·mensucat it1ıalatınm duro.ca- ,.ekeıı bunları tetkike hcu.ırdır. Fakat tutulmuştur. 
Zaruri havayiç maddelerinin fıkdanı 

1 
ğı yazılmt§tıT. 1thc.Ztlt eşya$ının k8.r kararlara. riayette hiç bir tekSritle devam ediyor. Bu kış Romanyada açlılıı 
nsibetlcriylc ciro arasındaki 1nünase- mii.saadc etmiyccektir. ---~ olması muhtemeldir. 

Makineye 
Verilirken 

w 

ınoillz taggareıeri -·-Nakliye gemileri ve 
tayyare hangarlarını 

bombaladılar 

Alman tauuareıeri -·-Kent ve Sussak• üze
rinde uctular hasar • 

pek cüzidir 
Londra 5 (A.A) - İngiliz. hava ve da

hili emniyet nazırları tebliği: 
Bugün düşman bir çok tayyare filo

ları ikullanaı·ak Kent ve Sussax sahille
ri üzerinde muhtelif hticumlar yapmış
tır. HiicumJarın hepsi ciddi bir :inkişaf 

Londra 5 (A.A) - Hnva nezareti teb- göstermeden müdafaa ikuvvetlerimiz 
llği: tarafından dağrtılml§ ve pUskürtillmilş-

Snhll muhafaul teşkilAtına mensup lerdir. Yaz snnti ile on yediye kadar alı
Bilcnheym tipinde tayyare Raker sahil nan raporlar bazı sahil şehirlerine ve 
muhafaza te§kllutma mensup Bilenheym Londra mıntakasma bombalar atıldığı
tipinde tayyareler Cuma günti gündüz nı göstermektedir. 

General Veggand -·-İdari ve si ya&i f aa-
li yeti tanzim için fi· 

mali Afrikava gidiyor 
Vişi, 5 (A.A) - Ana vatan mümessil

lerinin idari ve siyasi faaliyetlerini tan• 
zim vazifesini deruhte eden Fransız hü
kümetinin Afrikada mümessili general 
Veygand şimali Afriknya gibnek Uzere 
yakında Vişidcn hnrcket edecektir. _,,,,,_ __ _ 

Japonlar -·-Silah kaçakcılığına 
Şerburgta Almanlar tarafından harp le- Çok nz hasar olmuştur. Faknt Med
vazimi nakli için kullanılan demir yolu- vay mıntaknsında iki defa hücuma ma
na hilcum etmişlerdir. Tam isabetler ruz kalan Hastings'te muhtelif evler yı
rayları bozmll§lar ve yolda büyilk de- kılmıştır. Bir kaç ölU, az bir miktarda 
likler açmışlılrdır. Civarda bulunan yaralı vardır. Yirmi düşman tayyaresi 

Berlin, 5 (A.A) - Alman tebliği : hangarlar hasara uğramışlardır. Havr imha edilıniştlr. Dört tayyarem.lz ka-
Fena hnvaya rağmen dün Alman hava civarJDdn Ballel Ville'de düşman işgali yıptır. Pilotlardruı birl ıağ ve salimdir. 

mani olmak için üç 
Çin limanını 
işgal ettiler 

kuvvetlerine mensup bUyük filolar Lon- altında bulunan tayyare meydanına da 
drada ve Londra civarında muvaffakı- muvaffakıyetle hUcum edilm~. Tam 
yetli hilcumlıır yapmıştır. isabetler bir hangarı yakmıştır. 

College Pnpc civarında demiryolu te- ~•,,,.,,,,, 

sisntınn bombalar isabet elıt\iştir. Deniz Amerikanın m"dafaası topçusu Manşten geçmeğe teşebbüs U 
eden bir İngiliz gemi kafilesine ateş aç-

~~~ ~::n~;:~eyı Dou,rra dönmeğe . ınec- iÇİ tedbirler 
Düşman beş tayyare knybetmiştir. 
Beş Alman tayyaresi de kayıptır_ 

-NWll·~-
Sovyetlerle Al
manlar arasında 
DEMIRYOLU O AKALATINA 
AiT BiR A lAŞMA 1 ZALANDI 

Tokyo, 5 (A.A) - Japon deniz teb
liğine nazaran 1 apon ihraç kuvvetleri 
perşembe ve cumn günleri Çinde Ku· 
vantung eynletinde Linchow yanm ada· 
sının garp snhilinde bir linmn olan Wud
hek Kongu ve Haiuan adasının cenubu 
şarki sahilinde Hainnn ve Kan - Hung 
limanlannı işgal etmişlerdir. 

Tebliğe göre ibu tedbirleri Çine silfilı 
kaçakçılığı yapılan yol üzerinde müna
kalatı tamamiyle kesmek maksadiylc Londra, 5 (A.A) - Nevyork Taymls 

,gnZctesihln BuenôS Ayres muhabiri . -*- Amerikan diplomatik mahfillerinin ce-
Ya udu er haiılıında.. nubt Amerika cümhuriyetlerine, Aınc

Belgrad, 5 (A.A) - Hilkilmet yahu- rika icinden vaki olmıyacak bir taarru-

Moskova, 5 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor : 

almışlardır . 

dilerin gıda maddeleri satmaları- 7.ll karşı Garp nısıf ktiresinin ne düşün-
nı yasak etmiştir. düğü sualini tevcih ettiklerini bildir-

Yahdi sermayeli veya sermayesinin ınektedir. Ayni muhabir, alınan rapor
mühim bir kısmı yahudilere ait olan lara göre, Birleşik Amerika devletlerl
işlerde de hükUmet bir kontrol tayin nin belki bütün cenubi Amerika eün;ı
cdec('ktir. Mekteplere kabul edilecek huriyetleriyle milştereken kullanılacak 
yahudilcrin adedi, yahudi nüfusu nis- knra, denfa va hnvn üsleri hakkında gö-
beli dairesinde olacaktır. rüşmelcrc de\•aın ettiğini bildinneKte· 

--·-- dir. 
TRAKYAD.tıKi ~*--
Talebe yurdlari İngiliz araj balonları 

Sovyetlerle Almanya arasındaki de
miryolu nakliyatına ait anlaşmanın im
znsı hakkında aşağıdaki tebliğ neşredil
miştir: 

1 - Birinci teşrinde Sovyetlerle Al
manyn arasında demiryolu münasebatı
na dair Berlindc bir anlaşma imza edil
miştir. Bu anlaşmada Sovyetlerle Al
manya arasında doğru yolcu ve eşya 
nakline ait lıUktimler vardır. 

Müzakereler büyük bir sahriyet ha
vnsı içinde cereyan ctmi.~. -- --is anya Dahiliye 

me e 
• • re ıs 

--e
a s" vanya .. 

• e 

meselesini gö ·· ecek 
eye reisi Bükreşe 

hereket etti •• 

İzmir polis kursunu bitiren 50 polis 
mcmurunn valimiz B. Fuad Tuksal ta
ra!ınıkln diploma w mükllfntlnn dnğı
tıldıi!:m yazmıştık. Fotoğrafta valimiz, 

Edime, 4 (Hususi) - Türk maarif Da . arka .. zerinde 
~miycti ha kanı Urfa mebusu Refet Kopcnhag, 5 (A.A) - Yeniden rüz
Olgen ~hrimize gelecek, Maarif Cemi- gtınn Danimarkn üzerine sürüklediği 

Parti müfettişimiz, jandarma kumanda- yetine devri teklif edilen Trakya kız ve İngiliz baraj balonları görülmüştür. 
nı ve emniyet müdilrU He İzmit emniyet er1celc talebe yurtlarını gözden geçirecek Balonlardan sarkan çelik teller bilhas
müdUrü ve vilayet erkfını, kurstan me- ve hunu müteakip devir iıine ba~lana- sa elektrik cereyanını nakleden tellere 

nazırı Madritte 

Budapeşte, 5 (A.A) - Macar hüku
metiyle şimali Trnnsilvanyanın Mnca· 
ristann ilhakına iaalli\k eden mesele 
lizerinde nnlnşmnk iizcrc şu sırada Bu· 

Madrit, 5 (A.A) - Dahiliye nazırı B. dapcştede bulunan Rumen heyeti reisi 
Serrano Suner Romadan tayyare ile B. Valerpop hükUmeüne raı)orunu ver .. 
gelmiştir. Alman ve İtalyan büyük elçi- mek üzere diin gece Bükı·eşc hareket 
lcri nazırı tayyare meydanında korşıJa- etmiştir. Hareketinden evvel Valerpop 

zun olan polis memurları görillmektedir. caktır. mühim hasar yapmiilardır. nu,Vardır. Kont Qıki farafından kabul edi~. 


