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T ayare Kaçakçılığı Ha
disesinin M a h · y e ti. 

·· k i ı .t Meclisin 
kü üz kereler 
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Celal Bayar: Vakanın Memlekette Kök Budak Salmış Bir 
iş Olmayıp, Menfaat Saikasile Mal Um Ola Adamların Yap· 

tığı Ve Fazahat Olduğu Anlaşıldığını Söyledi. 

IJ. Ştikrü Saraçoğlu 
Anlıu., 10 (AA) _ C 

H. Partlıl 8. M. M~cltıı ltu: 
P\l umunıt heyeti b -
(dG ) 5 1 ugun 
V n i ed~n sonra Reiı 
U el.ıh Seyhan aaylıuı Htlnıt 

1 
ranın batkanlıAında top

andı. 

M&ataktl mebuslardan !'.on· 

ya mebuau Alt Fuad Cebe
ıoyla lıtanhu\ saylATı R fet 
Bel .. nln C Balk p 

artıııne 
rlrdılclerf heJl!tf • umumiye 
J•, rlyaıet makanıından bıl 
dtrllda. 

B unu müteakip •Öz olan 
Bıtvekıl Celal Bayar bı 
tkı ' r 

ıilndenbert matbuatta 
CD&•zuubahı olan beynelml· 

lel bir tayne kaçakçılıiı 
meeeleılmn buıünk6 ruzna 
meye alınarak ıörüıü!meıf 
Dl teklif cıtU. 

Hariciye Yıkillmizin izahati: 
T t!klıf •n k bulü üz rtne 

kllraGye ıelen Hariciye Ve 
kllı Şükra Sara~oilu; 28 
hnıran 938 tarıhıade topla
nan ıırup heyett umumiye· 
•inde, Hariciye Vekllı Dr. 

Tevfik Rütt<i Al'uın bt'ynel 
nıllel btr kaç•kçıltk tebeke 
ılbin lıpanyo muharebe
ılbe Türkiye namına t y re 

••tlığı hakkında Hulclve 
Ve iletloe vaki ihbar üze 
rlne vapıl n tahkll l'ıtıu ve 

tıln ° vakll ııdltyeye intikal 
etmek Ozere o'dufunu bil 1 

dlrmfı oldutunu hatırlatarak 
izahatına beneçhl ati de. 
••m etti: 

« - Haziranın ılk gG•lf'• 
rinde Franko lıpanyaaıuın 
T6rklye •Ome11ılı, Hariciye 
Vekilettne mOracaat ederek 
birçok tayare yQkın ve 

tonların Amerlkadan hare
lcet ettıilni ve bunlan• Tür 

lcı:re hük6mcttoe aıd o1du· 
lunun ıddıa edıldljtot •ÖJ· 

liJerek doiru olup o1madı • 
l•nı ıormuıtu. l l Haziran 
1038 de V aıtnıton sefiri 
mJaden aldıiımız bir telıraf 
da a1aı me•sua t•tn•• .di· 

yordu. Amerıkada Türkiye 

mubayaah tol~rtle uiraıan 

re&mi makam V uşlngton ae 
faretlmlz oldoğuna göre bfz 

de o vaktt mevzuubaha ıev 
kfyatın bit k çaicçı ~ebeke 

ıııne aidiyeti htut •e HDDl 

bs11l olmuıtu. 13 Haziranda 

1ıerek lıpanya mGmeaatltnln 

verdtil haber ve ıerek Va· 
tlngton aeffrlmtzc!en ahnan 
telıraf blrleıttrllerek keyfi 

yet Mtlli Müdafaa Ve'kale· 
tinden ıoruldu. 14• Haziran 

da bu Vekiletten aldıtımız 
cevap ta böyle bir mu baya· 
anın aelı olmadığı ve htç· 

bir tayare ıtparlı 'edtlmedıtı 
ve Türkiye namına bütün 

•lparlılerın Vaıtngton ıefa 
rebmlz ••aıtaalle yapıldıiı 

blldırllmlıtir. Bu cevap ve 
lıpanya rniimeHillnin tbbarı 
Veılnıton ıefaretlmlze teblli 

1 
oıunrnuı ve beynelmtlel btr 

ıahteklrlık ıebekeılle karıı· 
laıdıfnıuz htH!nt haaıl oldu· 
iundan ıef ar et r. el ta de mev
cut evrak ve veaalkln aaıl· 
lar , fototreflars ve milm 

kon defılıe muıaddok •u
retlerlntn ıöndeı ılmeıl isten 
mtıtır 16 Haziranda alınan 

ceve.p hı bu veulkm Ame 

r&kan ekıport mOeeaeaeainlo 

lıtanbul acf!ntuı tarafrndan 

hariciyeye tevdi edtleceii 
bıldıri!mesi üzerine aynı ta 
ribte Anadolu ejaneile bir 
hıkzıp netro'unmuı ve bu 
tekzıpde huıuıl ellerle biç 
bir yerden tı.yare utm ft lı o 

madıiı ve böyle bır al•t 

•eriole Türk yenln e.lakaea 
mevcut olmadıA"ı bıldirilmlı
tlr. 

22 Hazır oda Hufclye Ve 
klletineo gelen vı:ıatk Adli 
ye V .. J fıtet ne tevdı o 1un 
nıuıtur » 

Adliye Vekili Fıkret Sılıyın 
verdıği izahat: 

Horlcfve Vektllndeo sonra 
itin adli crphealnl izah tçlo 
kGraüyc gelen Adliye VekıU 
Fikret ~alay bu hA&ııenln 
Ankara Cumhuriyet Müd
delumumılljlne 22 - 6 938 
tarihinde intikal ettıilol ve 
me.elenln vaafı cnrmlıl iti· 
bartle resmi evrak aahtekir. 
htı IUÇUDU teılcıl ettlf lnl te
baniz eltlrdtkten ıonra lza 
hatana ıoylece de••m etlf: 

"-Halen memlekette bu-
lunmıyan K&nlg likabtle 
meıhnr Ekrem Hamdı lı 

mlndekl ıahıı 2 ve 3 
temmuz 1937 tarllalade MU 

li Mudııfaa Vekıllle Hariciye 

Müslf'JUıoın tmzıı.lnrıoı Ye 

me2küt Vekaletlerin resmi 

kağıd •o mühilrlerlnl taklıt 

etroek ıuretıle Knoadada 
bir fabrlkllya Türl"iye Cum· 
buriyeU namıua tayare al 

parit etmtıtır. Bu alparlıt 

alan fabrJka iti barlctyemfı: 
vat1ta1tle te7ld etmell lıU 

yerek Türkiye harıclyetlne 

R Teıiflk Fikret Sılay 
bu ılpRrlıln te9lcl edip et 
medİjll!I 17 afustoı 1937 
tarihli tclırafla ııormuıtur. 

F kat bu telgraf Harİclyf'! 
V kaletlne değil. Huıcı,,, 

Ptotokol umum müdürlOğü 

ne çektlmtıtır. Telııraf Pıo 
tokol dairesi m,..murlarındao 

Ruhi Bozcalı tarafındnn alın· 
mıı ve kayda geçlrlhnekılzln 

Ekrem Köntğe t•vdı olun 

muıtur. Ekrem Köntı Lu 1 
telgrda mcvhu.n bir asimle 
18 ~uıtoı 1937 tııı rlhlode 1 

hıutclyentn ıtp rlft tevtd 
ettiğini blldıren bır telgrafla 

ce•ep verrnleth. Bunun üze· 
rıne t yarelt:r yolo çıkarı 

mııtxr Telgrafı al \Fak Ek 
rem Köolğe tevdi edeo u 

karıda ismi geçen Ruhi 
27 6 938 tarthıod ıorgu al
tına alınmıı ve cOrmünQ ve 
Ekrem Könlğln ıerJkl oldu 
Aunu itiraf etmeat üzerine 
levkıf olunmnıtur. Y "pılao 
ar ıtırmade Ekrem K6nli o 
Ankara Emniyet MüdOrl6 
IOnden ahnmıı olan 18/8/37 
tarıhlt paanportla 24/8/937 
tarihinde yani mevhum ıa · 
b11 tmzaılle cevabi t lgrafı 

çektikten e.ltı a&n ıonra A•
rupaya glttlil teablt olun· 
muıtur. Mumatleyhln Fran 
lftda oldulu anlaıılarak e• 
rakı bnrlcly•Je 16nderllmek 
ıuretlle Jadeal eıbabına te
yeHDI olQDID"ltur. :t 

Adli tabkikatm \ıugünkü 

ıafhaaınıt göre lstunbul mat· 
buatında tntttar eden: 

1 - Halt'n mebus olan 

bnzı klmıelerln l:ıu itle ali· 
kadar bulundukları, 

2 - Poata müvezzilerin· 

den bir ıııh11n yuk rıda bah· 

ıl ıeçen telırafı Ekrem Kö· 
nlie vermek ıuretlle vazlfel 
memurlyeUnf autııtlmal ettlit 

3 - O zısm n yüksek 
b.r zatın Ekrem Köolğe 
Turlclyede aahte bır paaa· 

port verf!rek ve hakkındaki 
hh'kıkr.h kendisine ihbar 
ederek kfıçırm1f bulundu§u, 

4 - Gnmrük ıdareıı nf!Z· 

dinde Ank"'a Müddelumu· 

Mebuslar içtima /ıallnde 

l 
blrlrıtlrllmuloe atd karaua 

Ani. :-~ • 11 (Huıusi) - • ıloln ikinci 1110z11kere1•. 
elı proJe 

Büyük Mıllet Mecllıl, r 12 yaıından b6yük o1aa or· 
•ekıllerloden f at1uo reııtı- du hayvanlarının k&ylo,. 

ğinde toplandı. •e yetlıtlrlctlere ıatalmaaı 
Münhal Rolu rrıebuılul1r hakkındaki kanonun birinci 

l F thl Okyarla, l:ı· mOzaL:ereıl yapıldı. 
na seçi en e t t 1 ılen Re· Bau ecnfthl tlcare an • • 
mir ınebugluiuna ıeç e ·-Mı arothınun ıeçlm malar1oa aıd kanun m z 
tat m k d Her tkl kt:relertnden ıoora ı&r6ım• · 
mazbataları o un u. ld 

mtlıilnln mevzubt-hı taya- I Müteakl. lere ıon veri 1. 
r"lerln Türklyeye gelip gel- mebus llDd htl er . idi Meclfı cuma g0n6 topla· 

'" b meye geçi · med:k ert halikmda t.J,hkt~ut en ruznn b !arın 011ceıktır. 

f d ' D 1 t eıd mat aa ~-
(Sonu lkfnd ıov n cı ı _ eve e == •• 

Çemherl3yn Dun 
Romaya Var~ı. 

at 

.,. ve Fransız 
Paris görüşmelerinde Ingı :: t b · daha 
göriişii arasındaki mutaba a ır 

·= 

Roma, t 1 (A A ) - lo 
ılllz Baıvekdı Çeoıberlivo 
He Hnrıcıye Nazıra Lord Ha 

lıfalu buıQn Romaya r•l
mfılerdlr. 

lngıllz nıızırları dün Partı
te tevl\kkuf ctmltl•r Franaız 
Baıveklll Daladlye ve Hart 
clye nzıra Jorj Bono ile 

Giresun Ve Orduda 

il·er Fındık 
Fabrikası 
Kurulacak. 

Anl,arB, J 1 (A.A.) -Fıo· 
dık taram sataı kooperatif 
leri blrltlt Gıreıunda Ye Or· 
duda akt modern fındık fab 
rlkaaa yaptarmnia karar ver. 

mittir. 
Fabrikalar aiuıtoı llyıoda 

çalıım•i• haılamıı olacak 
lardır 

Yine aynı kooperatifler 
birliği köylünün yıııama ıh. 
tf1açlarının lkolev nı ucuz 
temini için teılcflatana yeni 
btr aenh daha illYe etmıı 
tir 

teyid edildi. 
aörOımüılerdtr. 1 

N~ıredllen r~ımi tebltle 

bu g6rfiımelerde 1 
nazaran 

iki hüküaıet araı~n~a u:~· 1 

mi düıünüt ve goruf 

ııode evvelce de mOıahede 
edılaıtı alan tsııı mütabakat 

teyid edılmiıdtr. 

Fılist·n 

Müzakereleri. 
Kahire, 11 (Radyo) fdlı· 

tın yükaek komlteıl azaaı 

buıüo tayare ıle Fdııtloe 

horeket etmıılerdır 

Mtlza k~ relere 
baılanacaktır 

yakında 

I=====-==·=-====-=== =====ı 

lık panda biilÜD köylOlcı· 
re mlılr t..,vzll lıararlaıtıral· 
mııtır. 

Yakında OD b n too mlalr 
bölgeıl fçtn ortak olan ve 
olnuyAD b6tiln koylOlere da· 

ğıtııacaktır. 
Sabun, tu:ı, uo, yl1ecck ıtbl 

etyalar da onu takıp edecek-ı 
tir. 

/ran, Pcıri• Se 
far et Heyetini 

Çağırdı. 
Parll, il ( A. A ) 

fraaıa tle lran aratında 
diplomatik m6naaebetle 

rln keıtlmeal dolay•ııle 
iran hak ılmetl Parlıtekl 
aefaret beyetlal ıerl ça· 

~ırmıttır + 

/talya Harici· 
ye Nazırı Bel
grada Gidecek. 

8t"lıırad, 11 (Radyo) Bat'"'lrtl 
ve Hariciye Nazarı :>toyadiDO· 

•iç tarafından da•et .adOen 
ltalya Hariciye Nazırı Koat 

Ctano bu ayın 19 ada 

Yuıoıla•Y•J• ıe!ecektlr. 

ClaDO ıerof ine iki cna 
av tertip edllecekttr. 

ICont Cıano1 Prenı Pol ta. 
( Sonu lklad ••Jfacla ) 
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Otele çıktım. büy6k bir 
odada toplanmıt olan •ila)·d 
arkadaılarımdan hocam Müf. 
tü Efendly• dııarıya çııiırdım. 
•buradan uzaklaımak mec 
burlyetıodeylm . Heıkkın1 he 
lal et . Ne yapacağımı ıöy 

lemtyecefim. Belki tazytk 
ederler, yemin ettirirler» 
dedim, muhterem ihtiyar ağ · 

lamaja baılada ve hıçkmk · 
lar arHında «yerden göfe 
kadar .. Hak aelamet verıtn» 
dedi. Elini öpt6m, ayrıldım. 
Zavallı boiazından balta idi, 
kendlılnl bir gün e•vel dok
tora muayene etUrmltUk. 
Sabri beye de evrakı, ba · 
Tulu •• raporu tevdi ettik 
ten •e k11aca malumat ver 
dikten ıonra otelden çık · 

tım. 

Benim aldıiım tertibat 
Balıkeılr mıntakHı •e n
zlyetlne ıöre idi. Arkadaı

larım te•klflm thUmaltndeo 
lıaberdar olmadıkları için 
lzmlr konıreıtne tıttraklme 

Balıkealrde çok tarar etmltlerdl. 

nemeo)t tuttuk. Orada hü· 
kamet konefı yanındaki bir 
kah•ehaneoln saçağ ı a l tında 

bet dakika içinde bir kah 

•e içtikten ıonra hareket 
ettik Hedefimiz (Ali Afa 
Çıfthjl) falcat, yo' öyle ber 
bat kt .. Yalnız lenlyeal ya
pıln1 ıı. uaba ıle ıeçılmeıl 

adeta tmlcinıız 
Zaten Menemenden hare 

ketımlzde ak,am ezanına 

yakındı. Btrkaç defa ara
bamız devrildi, çamurlar 
içinde yu•arlandılır. Ztfirl bir 
karaolak, yıldırım 1ağnakla
rı, yafmurlar, ıeller . . . Ali 
meyuıtu, ağlıyordu. Ne ara
ba11nda bir fener vardı, ne 
de btzde kibrit kalmıttı . 

Gece yarmadan ıonra Alı 
Aia Çıftltflne (nahiye merke 
ztdir)mu•aaalat ettik. Alı bent 
kapalı bir kahvehanenin yakı · 

nanda tndtrdt ,harap bir ahırın 
tçenlne girdim Arabamızın ce 
binde bir parça ekmek. pey· 
nlr vardı; koyu karanhiın 

içinden ıüzülGp ıelen bir ke 
dl, biz yetltemedeo, onları 

kapıp ııttı! Ahır plreh ıdt 
Yanımızda k11a boylu, 

kırk bet yatlarında bir adam 
belirdi. Bize «hoı geldiniz, 
bu J ruo bizim eve ııdellm» 

dedi. Gittik, ba11k ve Itır 

katlı bir evceilz. O zat ıa 

ltba mütekait memurlardan 
tdl. Haklnndakt minneti hl 
li unuta madıjım •e unuta -
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Arzuhalcılar Halkın Hangi 
işlerini Takip Edebilirler? 

----------------------··········----------------------Resmi dairelerde nizalı veya ihtilaf.lı işleri takip etmek 
hakkı yalnız avukatlara aiddir. 

Avukatlar kanununun 938 
klnune•vellnden itibaren 
merlyet mevktlae ıtrdllinl, 

bu kanun hük6mlerlne eöre 
baroların blrleıtlrtldıjlnl, 

Çanakkale a•ukatlarının da 
ıehrlmtzde tetekkül eden 
baroya baflandıiını, b• ıu· 
retle birkaç ıtln e••el 
aiar ceza ıalonunda toplanan 
büUln avukatların relıl •e 
inzibat heyetini ıeçttklerlnl 

yazmıttık. 

Yeni kanuna ıöre baro 
leYbHı bazırlanmıt •e UııJt 
makamlara tevzi edtlmlttlr. 

Bu kanunun 23 ncü mad· 
deıt hakümlerlne eöre ka· 
nun ltlerlnde ve hukuki 
meıelelerde rey •ermek 

lerl tHrlh edtlmft oldufun· 
dan Cumhuriyet Müddelu · 

muıınlltflnce kaouo hülc: üm

lerlnln tamamlle yer•ne ge 

Urılecejl_,ve ffl ha11ulyetle 

takıp edılmektedlr. 

Bu buıuıta allkadarlara 

da icap eden emtrler •eril · 
mittir. 

Balını Yedikten 
Sonra Kovanı 
Yakmışlar. 

S•11iarhiın Kadıkm k6· 
yGnden Şabaa, Cevdet, Bir · 

ban •e R•mazan adında dört 
arkadat.k67den Muıtaf a otlu 

Heklrtn a•luıundakı arı ko· 
•anlarından birini eaceleyln 

çalmıtlardır. 

lu üç arkadaı ko•aaın 

lçladekl taalı afiyetle 7edtk

ten ıonra ko•anla birlikte 

arıları yakmıtlardır. 

Müddeiumuminin Beyanatı. 
Müddeiumumi, arzuhalcıhkla meşgul 
olanların hangi işleri takip, hangilerini 

edemiyeceklerini izah ediyor. 
A Yukatlar kanununun D•t· 

rladen ev•ellne kadar arzu· 
balcılık adı, albnda reımi 

da~relerde balkın itini takip 
edeDlerln bu ıliDkti •astyet· 
lerl, banıt itleri takip ede. 
bilmek aallhtyetlnl haiz ol· 
tlukları hakkında Cumburl· 
yet Müddelumumılliladen 

izahat almak lıtedık. 

Şehrimi• Müddelumumlıt 

8. Cemil Altan, bu buıuıta 

dan kendlıtle ıörüteo bir 
muharrlrlmlze arzubalcıların 

avukatlar kanunu kar111ın 

dakl vaziyetini izah etmlıtlr. 

8. Cemil Allanın bu 
beyanatını aynen yazıyoruz: 

l Bır de baro tetkllt müm -
kon olmayan bası kazalarda 
bu kanunun netrlnden eyvel 
kendilerine da•• vekllllil 
yapmak ruhıatnameal veril· 
mtı olan tah11lar yalnız ltu 
kazalara makıur olmak ıar
ttle avukatlaraa yaptıkları 

ıılert yapabılır ler. Ruoua laa
rlclnde hiçbir klmıe Ye tah· 

ılıen arzuhal yazmayı meılek 
edlnmıı olan t•h11lar lıtld• 

•• llyıha yazmaktan, ad
liyede ve dairelerde atzah 

ve thtıllflı itleri taklptell 
memnudurlar. Bu memoulye-

te muhalif hareket edenler 
kaDUBUD 50 Del maddeıl h6· 
kümlerl datrealnde müddei· 
umumlhkçe tak•p olunarak 
mahkemeye •erlleceklert ta· 
bildir. 

Ben Hdece hakkımda ıelecek 
tlfrenln, bana ılzllce haber •e· 
rllmedlkçe, lzmlr vtliyetlne 
teblti olunmama11nı temin 
etmlttlm. Mutaaarrıf Huan 
V Htaf Bey Damad Ferid hu 
kümelinin çok ıadık bir adam& 
idi. Ben llva daimi encümenin· 
de aza idim. Encümen mü· 
zakerelerlade bde keadlıl7le 
ahval hakkında • kavıalar 
çıkarıyoduk. Şifrenin fzmlre 
tebhilnl tehire ıöz veren de 
maiyetindeki emin bir ıtfre 

memuru idi! (X] 

mahkeme ve hakem veya 
kaza ıalihlyetlnt haiz diler 
meretler huzurunda hakiki 
•eya h6kml tah11lara atd 
hukuku dava, midafaa ey· 
lemek •e bu huıuılara ald 
b6tia evrakı taaztm, adli 
muameleleri •e reami cla
lrelerde ntzah ve,a ıhtıllf. 

h itleri takip etmek yalnız 

bu kanuaun hiikümlerl da· 
mıyacaiım o hamiyeti• ada- lreılncle baroya kayıtlı bu· 
mıo buıün lımlot maalee11ef lunan a•ukatlara ald oldu· 
hatırlıyarnıyacatım. Nuraai 

Jaadarmaya yapılan tiki. · 

yet üzerine ıuçlular yaka -

lanmıt •e adliyeye •ertlmltler 

dır. 

«Mabkemelerdekı itleri ta· 
kip ve icap eden lıttda •e 
li7llaalan yazmak bu kanun 
hlkimlerlne ıöre baroya 
ka yatlı a •ukatlara aittir. Bv 
nun lıtlınaıı yalnız uıul ve 
fürui ile ikinci dereceye ka 
dar olan cl••r h111mları •e 
karı· koca resmi dairelerde
ki olnh ve ıhttllfh iti ve· 
klletle takip edebilirler. 

$u hale nazaran arzuhal
cıhlda tttlıal eden müteha1-
111lar aDcak kanunun turlh 
etmtt olduiu Ye aYukatlar• 
bahıetufl ıallhlyetten baılr• 
itleri ve meaell tapudao 
aüfuı kayıt ıureH almak ve· 
yahut maliye maat tabıtıl 

gibi nizalı ve ıhttllflı olmı· 
yan ıılerl takıp edebilecek
lerdir.» 

Mehmet Cavit Beyle pek 
kın bir konuımadan ıonra 

fU kararı verdik: En·ell bir· 
ilkte (Karııyaka) ya ıeçe· 
cejlz, ben orada bir araba 
ya atlıyarak (Beraama) ya 
ııdecekttm. Muallim olaca 
ğım. Gözlerimdeki gözlüğü 
atacajım. Adım da (Salim) 
olacak Kongre bitince Ca· 
vit Bey de Bergamaya gele
cek, bırlıkte (Pelttköyü) ne 
ııdecejlz.. V a::dyetl orada 
tedkık edecejız. 

Karııyakaya ve purla gi 
demezdik. Araba ararken 
Manlıada yolunu ıaıırttığı 
mız, Ermeni yine kartımıza 
dikildi! Müthlı bir fırtına, 

ıalnaklı bir yağmur batla 
mııtı. Seviniyordum. Erme · 
nt rözden kaybolmuıtu . Biz 
de arabaya bl•erek Karııya
ka yı tuttuk. 

Para çantam otelde yata 
fımın yaıhiı altında uau· 
tulmut, cebimde bet para 
cıfım yok. Mehmet Ca yJt 
Bey me•cut [ 106] ltraaından 
[ 105) llrHını bana •erdi. 
Orada (Arap Ali] adında bir 
arabıcı ıle, bent Bergamaya 
ıötürmek üzere, kırk liraya 
pazarlık ettik Alt renç btr 
çocuktu. Ben muallim oi 
muttum. Adım da (Salim] 
dl. 

Mehmet Ca•lt Bf!yle h& 
zln bır veda. Yoldayız Mlit · 
htı yağmurlar ara11nda (Me 

(X) Bugün ismini söylemekte 
mahzur görmiyorum. Tahrirat 
kalemi mümeyyizi Şahin zade İb-
rahim Fevzi Bey kardeşimiz. 

yüzlü, müılehnan bir .adam . 
B!zl 11ıth, doyurdu. Ben kim 
olduiumu ona açıkea ıöyle
dtaı . Teaelllye çalıtıyordu. 
Gt"ce rahat uyku uyudum. O 
zat ıabah nemuıaa kalkmıı, 
ben de uyandım, kalktım. 

RADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1631) m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

12 1 · 939 Perşembe 
1~.30 MGztk [bir vtrtilo 

zun plakları), 13 00 Saat, 
.-janı haberleri •e meteor 
Ankara, 13. ıo Tük muzlğl 
(-Pt], 13.40.14 Müzik {u•er· 
türler - Pi) . 18.30 Müzik 
[danı plakları J 18 55 Ko 
nutm• (ziraat ıaatl], 19 15 
Saat, •jar.ı haberleri, 1De· 
teorolojl ve ziraat boraa11 
[flat). 19.25 Türk müziil: 
ince ıaz fulı: Huıeynı, 20. 
00 Temıil {bir komedi: t:Sü 
yük ıöz ıöylememlı (yazan 
f . de Crol11et) terceme eden 
Bedta Ştaher, 20.30 Türk 
müztjl : Muhtelif ıarluh:ı r 

Okuyan Tebıtn Karakuı . 

Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eıref KadrJ, Hnııan Gür, 
Mamdt Tokay. Bıuri Üfler . 
21 00 Konuıma , 21 IS Sa 
at. eıham . tahvilat, kambl · 
yo - nukut borea11 (fiat}. 
21.30 Tür k müztil: Yent ıar · 
k ıl ardan eeçS! mlt p arçalAr 
Okuyanla r : R11dtfe Neydik 
Sadi Hoııeı Çalenlat: Cev· 
det Çajlar, Refik Feraan, 

iu ve bunun barlctntle yal· 
aız dava ikametine ehil 
olan her ıab11 ken· 
dl da•a •eya itini blsHt 
ikame ve takip edebtlecell 
•e uıul •e f Grui ıle ikinci 
dereceye kadar olan civar 
hı11mları •e karı koca 
reımi tlatrelerdekl nizalı Ye 
tbtılafh iti vekaletle takip ede· 
bilecekleri yazılı olma11aa 
aöre bunun haricinde olan 
hiçbir ıahıı köylilaln bu 
dairelerde olan tıtne aiti ar · 
zuhal ve llylhala11aı yazma
ları ve takipte bulunmaları 

bu kanunun 50 net maddeılle 
memnuiyet altına ahnmııtır. 
Köylüye atd bu albl tıtlda 

ve llylbaları kanunun bah· 
tettıjl aallhlyete bına•n avu . 
katlardan gayrlıl yazarlar 
.. btrtacl def 011 için beı il · 
radan elh ltraya kadar afır 
para cezHına ve tekerrürü 
haltode üç aya kadar haplı 
cezuına mahkum edilecek 

Fahire Feraao, Etref Ka .. rl. 
22 00 M&ztk (küçiik orkeıt 
raJ, J - Viyana ıültl. J • 
KüçQk geçit reıml · 2 • Ope· 
rada balet müzlil · ~ · Gra · 
ben de gezinti - 4 Prater· 
de atla karınca, 2 - Ren lu· 
yalarancle ben evtmdeylm . 
mt"lodt (C Frl.] Op 275, 4 

Berlin •e Vıyaoa · Valı -
IAdolf, Gtunow] Op 125, 5 
Mal elblıelt hemııreler ope 
raıındao · Ma. Ar. Final, 6 
- Keleb~k ava - balet mü 
ztil [Keler Bele], 23.00 Mü· 
zık [opera perçalan • Pi}. 
23 20 Müzik [cazband P•), 
23 45 24 Son ajıını, haber· 
lerl •e yarınki prolraaı . 

Susığırlık ilk
okuluna Pav
yon ilavesi. 
Su11i1rlılt.ta merkez birin · 

ci tlkok•luna bir pa •yon lli. 

•e edilecektir. Pa•1on dört 

bin küıur liraya çıkacaktır. 

Btnamn 26 tklnclkanun 

da thaleıl yapılarak ınıaata 
hemen baılaoacaktır. 

Bir amele diğer bir ame
leyi yarıla~ı. 

Aytebacı köyünden Ah 
otlu Abdullah ve Akıncılar 
mahalleaioden Mehmet 
oğlu Saadettin adında ıkt 

amele kavra etmlıtir. 
ftualardan Abdullah, Saa· 

dettl1'l baımdan kürekle ya
ralamııtar. Suçlu yakalan . ı 
mıthr. 

-ı 

ltalya Harici
ye Nazırı Bel
grada Gidecek. 
(Battıırafı birinci aayfada} 

rafından da kabul edilecek 
tir. 

Bu ziyaret eenHında bıl 

huaa Havana havzuındakl 

vaziyet geoit mıkyHda t~d 
kik oluaac•ktır. 

Bir de dava lkameılne 

ebıl olan her tah11 kendi 
dava veya ltlol blzsat ika
me ve takip edebıltr. 

-

T ayare Kaçakçılığı Ha-
disesinin Mahiyeti. 

(Battarafı birinci tayfada) 
icra etmlt olduiu, 

5 - Bu lıtea dolayı ha-

riciye memuru Ruhiden baı · 

ka ktmıelerln mevkuf bu · 
lundufu. 

Huıuıları eayrt •akıdtr . I 
Ekrem Könlğlo tadeıl hak ı 

kmdald teıebbiiıiln intacı 

beklenilmektedir. Geldtjln
de ıertkl cürmü ile beraber 
me.hkemeye tevdi edtlec~k

tir. lıtanbul matbuatamn bu 
meıele etrafındaki ıon nr:ı· 
riyala üzerine de tahkikatın 
tamtkıne ve ıhb"' edilen bu 
ıuıloran teV1iktoe batlanmıt 
tar » 

Adliye Veki linin bu tza 

hatını müteakip birçok ha 
tlpler ıöz ıöyledtkten ıonra 
Baıvekll Celal BaJ ar tekrar 
künüye ıelerek Adliye •e 
Hariciye Vekillerinin ver · 
dikleri izahata nazaran bu· 
rün hükumet elinde bulu. 
nrın deitller üzerinde vuıl 

olunan netkelere aöre takt 
b ta devam ~dtldlf lnt Ye 
eğer yarın ele yf!nl bır de· 
kil aeçeıae ODUD Üzerinde de 
yürGmekten keadılerlal me-

nedeeek '91r kuvvet olmadı· 

fını tebarüz ettirdi. Ve •ak•' 

nın memlekette kök budak 

aalmıı bir it olmayıp, meo· 

faat salkaılle malum o\aP 

adamların yaptıiı bir feı•~ 

hat olduiu anlaııldılını •• 

beyoelmtlel bir kaçakçılalı 
ıebekealne dayandıiını ıöyledl 
ye haddi zatında •akaoıO 

tee11ürü mucl1> otduiunu, •" 
veya bu ıab11 ılb l bir tef· 

~c· 
rika imkln bıraknıadeın t11"' 

rtmlerl cezalaodırmcrııtll 

kati Ye ıamlmi kararı oJd"' 

tunu lf ade etti. Bu n• 1'
1 

kati ile muum olan bl' 

takım vatandeıfarımızın d' 
f' 

ıereflerınl ıpek6llıyoa 111e 
lı zuu yepmaktan kurtara>• 

hOkümetln borcu oldulu"" 

ve hukumetln bu ikt eı••11 

noktayı aynı ha11uıyet1' 
&J ' g6zettlğını v e kendtılnt b 
ıl· 1Uükel lef bttdtğtnl b nuola 

dırdı . 

Bat vekilin bu iza hatı uııı" 
d'' mi heyetçe tuvlp oluo 

celı8'• nihayet •ertld!· 
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. m er aynı daıma red etm 'ş oldug., 
e ıp ted ' l · · . . Mnaıh ı. r erme ster ıstemez ıştirakedecekt 'r 

onferanıındaa bı 1 b kaç gün 
1100 

l 
1 

r ar ile, Berllne eli bot dön-
ra ngl tz Haı (i l 

••kili vatand t - m 1 o an doktor Şabtıo 
bir Noel k;ı arına mesut teklıflerJ husuıuoda yanıl-
bir 1 • lll n ve refahla m mıılardır. 

Y• •onu v d t ... l d a e ttgl llra· fakat ıül..ünet alametle 
ar a lıeodı Noelınln bu d . 
recıe t li 1 e lerlndco eıer yok a buna 

1 
e 1 ı ıeçeceğlnl tab- k b l 1 • n ede d mu a 1 .. oodre bürolarına 

lllcz a. B. Çember-
llyn, ecnebi matbuat il endııe verici ha beri er uğ 
aae11tllerl b m - makta devam edlyor Me 
b uzuruoda verdlfl meldon Alm n tazvıkırı•n 

d
eyan tta bedl!>tnlfil tenkit r J 

• iyor 1 arttığı ve doktor Noymıınan 

d l 
' aauarızlarıaıo ve M oıt arından b emel ılfttül;oıunun <ıtota· 

h ftZılnranın iz llt ı ı ar eıttldert endltel er» eıt rl meel hueuaundakl 
Jordu ere ıaıı arr;ueunu gızlemediğl blldı. 

Bır de.let d rlllyor. Pragd , Bcırlln( Ro-
ıi be • •mının !iya- many ya bııığh" cak olan 

Jaoata muh kk , 
ki hı ı • ftk baki· ıtratt"jlk otoıtrad plimndan 
le • erine terceman olmak b 

ap etaaez Hakikatte ahıedıliyor V arıovadan, 
••ne endı Jenl Berllnde reıml bir Ukranya 
lçlnd ıe ve karauızlık büroıunun açıldıiı b 

hl 
Lie ıttmtıttr: Ufultlarda l ve lr 

çu r noktada ldd a man radyo lıtaayonunun 
edıct bir all c en teıvık «tazyik altındllkl Ukranyah-

'

•r met farkedtlmı l b 1 1 ana üten erlrıt munte.za · 

Milnlb a 1 man nepettığı h 'b"r verHı 

1 
n a11naıının d uraauı ld 0 · yor M tbuat ve afftl r. bü. 

da- o uiu nıkbtnhk de 

b 
... edemernııtır! Mı iL tün Alman topraklarında 

CltGn dGn n alo, f tltıtindekl lnııliz polltikaaa 

b8ır zlmme:a~:ne~:ldıfı afdır aleyhtade hrırarctlı bir mü. 
una mukabtl var ı . cadeleye glrtım•ttlr. 

b6Jük l • matlubuoda M6oıhte teati edtlmlf olan 
bü,nk d•a t taııyordu: Dört 1 

u eYlet lnıılt F imzalar ogılız Alman müna· 
ıa Al ere, ren· b 1 ' man 1 s et erinde güya yeni bir 
ıı ya •e talya ara 
b:da ftli bir ltblrltğt. lmdı. devir açacaktı B Çember 

Jent yıl batında F liynıo pek müftehir olduğu 
ıız it l • ran · tkı t fi b a yan ıeratalt~ı b ara ı eyanat, inkir 
lllankı d er za- edil 1 l d D en kuYvetlıdı 1 m t ve unutu muı •ier 
rlltere Alman - r, n b•oca benzerlerinin yanma 
ler1, fitti Ja munasebet. ııtmlıttr 

er partıılnlo lktld 
llle•ktıo 

1 
ıı ar Fakat Almanya müıelle 

e tlndenbert h 
zamankinden d h er ılv ancak bir köıeeidtr. Ro 
Uzak Şarkt • a a~ırdır. ma ve Tokyoda verdır . Sükii-
p•ktı ... u- ~ a Autıkornıotern ... çuo - net polttıkıuıı bu tkt hükii· 
tere ile Bı lcu tertkı, lnoll r ık • met merkezinde dahıı mü 
ıe"en eı devletlerin "' aıır zarfında ıalt bir vaziyet mi arzedt· 
ihale lçl11ı b Yarat yor? 
katla unca 1ıkıatılara B. Çemberliynle lord Ha-
• I' Dllltf olduklara ticari hfakı yakında Romaya at 

a ı •e •IJHI nüfuzlar ' • bekeılnl yıkmak! ıe · deceklerdtr. lnıtliz baıvekılt 
dür . a m~11ul parllmenloya karıı İnıi iz 

ltalynn görüımelerının çer 
çlveılol taytn ederek ma· 
nena aerbestlılnt tahdıt ede 
cek taahütlere rırıımeyl ka 
tlyeo reddetmlye karar •er· 
mlı görünüyordu Fakat ha 
dlıeler arzularımızdan deha 
kuvvetlıdırler. gndlıell ve 

yo unu ıaıırmıı kamoyu 
teaklo için b&zı tasrıhl"'rde 

bulunmak icap etmlıtır. 

Almanyaya l 
btr b I~ loce, hiç 

a1ale luıpılmaya mahal 
yoktur. Bizzat 8 Ç b -em erla. 
JD btr haftadan lıı: 11a zaman 
l~lnde Alman d 1 l ev et adam 
•rıaa btrlbtrlnd . 

(i lb en ener1ık 
ç tarda bulu d G 
1 

o u eçen 
111• 1 Yab .. • . ..ocı matbuat önüo· 
de lnıtltz baıukllt Al 
matb · man 
ltl ~atının eduını tenkit 

e ' 1 &Gn ıoura vam 
kamaraı b b ıoın lr ziyafetinde 
lr harp h llnde, loglhere 

Din malt kudret nln k ti 

bir unıur teıkıl deceğlnl 
Almanyaya ihtar etti 

Nihayet paz rle i akıamı 
harici politika ünak~ı la 
rı esoaaında, 8 Çemberli 
yo bir A lme.n jestini Av
rupa ıükununa verdımda 

bulunmak huıu Ubdald uzu 
ıunu göıterecek bir ilk adı 
mı beyhude Y~re bcklemt 
olduğunu ltirof etti § 

Gerçi, tkı hafta önce dok 
tor Şaht Londre.yı zıyaret 

etmtıll fak at en bOyük bir 
hüıoüalyetle de olaa bu ha 
r kete bir uzlaıma Jeıtl kıy
rnetl iz f edılm zdt. Dok 
tor Şaht, Acil bir mali yar 
dıoı vapılmadıtı takdirde 
Alrnanyanın y~ni bir styut 
~uhrao tehrılı: trn lye mcc 

ur lcal cafıoı haber ver 
ıalıttr. En ıafdll polttıka~ı · 

Çemberlayo eveli Akde
olzde her hangi bır taviz 
mevzuubllhtı olamıyacağını 

söyledi. İogılız · iıalyan pak· 
tınnı Tunus, Koııııkayı, ve 
Ntst koruduğu,nu belhttL 
İtalyan ve lngUtere Akdt!nlz 
ıtatükoeuna hürmet etmeyi 
teahhüt etmtılerdh". 

İrJgt ll z Somnllsloden her 
hantt bir fcdekarhktrı bu 
luamak f ıkrloı de reddettı 

Üçüncü olare ' Süveyf 
mukavelesinin bütün tmza 
ıahtplerloın muvafakati ol
madan tadil ed ılmı ~ eceg nl 
hatırlattı 

Nıhayet ispanya hu 
d 

uauo· 
ıı karıtmazlık ani 

hükü 1 e~maaı 
m erinin mcrl old ~ 

temto etli: y b ugunu 
enc1 muha 

rtplerin e&aelı surette k 1. 
1 d 

çe ı -
meı n en önce h h rnu orJplik 

aldca tananroıyncftktır. 
Bu ıertler tçlndr. R d · orn a 

nevın konu~ul C'.llfını 
bili eorıı 

r mlyb? hely nın bütün 
talepl rt tlmdldeo reddedil-

mit bulunmaktadır. 
B. Çemberiay bey_aoatla

rında Rom pı )"&p cağı ıe 
ynhatın bır dostluk ziyareti 
olduğunu, it lynn hükOmet 
merkezinde «bütün büyük 
Avrupa problemlertnıo de 
rln sur.ette tetkikine müeait 
bir bava» bulacağını um 
dujunu ıöylt>ml~tfr. Bakıkat 
te, İngiliz b şvr.kıll 16 nisan 
muahedesınıo hala ha yntta 
olduğun~, Münib beyanatı 

DlD akıbetine uğramadığına 

Fransaya il rıı lta:yan hü· 
cumlannıo ciddi bir ıümu 
lü olan ehemmiyetsiz t~za. 
hürlerden ibaret olduğuna 

inanmak lıtemlyor 
İtalyanın aıırı taleplerini 

tefaır eden meılekdnıluımı 
zm eknrlya unuttukları ci 

het, bu tal~plt>rln İngiliz · 
halyan muahedf'sıoe n leni 
btr tecavüz lt'tkil elme&ıdır· 
Londra, bu muahedeo ın bır 

Fransız ltalyen anlııtmıuly· 
le tnmamlaodığını görmek 
tıterdl. Fakat bugünkü ıek 
ltyle de, 16 oltan anlaıma11 
Akdeniz ıtatUkoıuna, lıpaa 
yaDJn ıuazt mülki) eUoe hür 
met ve ıar~ i Afrtkada iyi 
komıuluk eıaılBnna htlnat 
eder. Tunuıu, Korsllıta)·ı, CI· 

butıyt ve Süveyt statükosu 
nun radikal bir ıuretle ta· 
dalını ııtemek muahede 
preneıbine hücum etmek de 
mektır 

imdi, İngılız - halyao mu-
ahedeel hükumden cakıt 

olursa, ıü k iinet po!itıkaııo 
dan geriye ne l<tilaca~tırr 

Bazı m a hfıller, general 
Frankoya muhariplik hak
kının taaınmuı mukabi
linde 8 Mo11olininio fn&il · 
tereye her türlü teminatta 
bulunmıya Amade olduğunu 

ıanmc.ktedırlın. fak t İngi
ltz. baıvektll geçen llkba · 
harda vertlmıt ve kaydedtl
mtı olan valtler mukabilin 
de muhariplik hakkını bah· 
ıedemez. 16 nlaan muıı.he· 
desine yazıhnat teahhütlerl 
yeni bir taviz diye telakkı 
edemez Bu Roma ıeyııhau 

va•tce fakir, tehlıkece CÖ· 

mert be)·hude bir zahmet 
tir logHlz batvekllt bunu 
hllıyor. O kader iyi b ltyor· 
k ıu aon günlerde birkaç 
defa hareketini tehir ettlğanl 
veya ltalyedoki f ron1tı A 

leyhdftr1 oümayı§lerln lre ıl-
tncalne talık ettiğini alan et-
IDl"slne rama~t kaim ~tır 

Jııponyllf• gelıoce, lnglJjz 
kablneıl artık Amerik~nın 

tazyikine kıırıı koynmıya 

csktır. Her §eyden ön· 
ce, Çine nçılaccık tkori k·e· 
diler mevıı:uubahistlr . Fakat 
Vaııngtoodn Japon thrtiCDh 

üz rlo,. ,,ml>argo ltonulma~ı 
dil konu§ulmuyor mu? Ame· 

aaheri rikanıo c~paue v 

018
1zcme lhrac t lıtatlaliklr--

rl tik d,.f., olarftk Japooy a 
hiçbir thrıtÇ rotiıaadeıf ver 
memlt olduğunu gö11terlyor. 
lngllterede 8. Çemberliyotn 
datmıı redd tmlt olduğu bu 
tedip tcdbtrlt.rıne fııtn htc
mez ittir k mf'cburlyetlnde 

kalacaktır· 

&QQ§g e;s&3!5&2 

TLIMI? 
eğılse bu yazıyı ic o u ayın· Fakat korkmak 

nedir bilmiyorsanı~ öğrenmek için okuyunuz. 
Bu yazıyı okum ağa baş . j Fakat ıonraclan öğrenilen yordu. 

l ii 
B 1 Bu havuzuo içinde bet 

lamadan evvel, bır lahza hakikatler. bu ö ürn n ° 
durunuz! Stze bir teklifte jçln liyık olduğundan çok tane kocam•• llmHh vardı. 
bulunacağız: hafif bir tıktbet oldu~u an Bol, tlmaabları mabut tellk -

Eğer gl nırlerln•z 1 uv- laııldı. Bol btoblr tıkerıce ki eden tuhaf bir dini akl-

vetlı tıe, korkmak nedir bıl. ile cezuını ödtyecek bir denin menıubu ldt. Aylardan 
mlyoranmz bu y8zıyı oku adamdı. belki de 1tnelerdenberl bu 
yun! Zir yftpılan tahkikata plı kokulu mütlıılt boyvalara 

Okuduktan onra, belki göre Jozef D Bolün bu ıü· tnıanlardan kurban verl1or, 
de «böyle ıer olmaz» diye· zel otelinin lezız btrah mey- onları diri lnıan etlertle bH· 

celuinlz. Fakat maaleeef haneıiyle birlikte korkunç llyordu. 
böyle bir ıey olmuıtur. "a bir engizisyon yatağı oldu · Diri diyoruz. Zira TelHH 
ka hakıktdır ğu anlaıılmrıtı. zabıtuının teablt ettljlne 

Anlatacağımız ıenaatlerl 

ltl ı ycn ndama <ek tıh> demek 
bır nimettir. Zıro, biç bir 
Haaoda o adamın hakiki 
v sfı olabilecek bir kelime 
yoktur. O derece ftlçak bir 
mahluk! 

Bu korkunç vaka, ejer 
Amerika zabıtaıınıo doıya · 
!aranda mahfuı olmuaydı, 

herhalde heyecanlı bir hl 
kiye yazdığımıza hükmeder 
dınız 

AtnerJkıımn Teksaa eyale 
Unln ıenit kırlarmda Elmen 
dorf adında bir köy vardar. 
Bu köy, bir ıüo güneıln 

mütbıı 11cağı altında yanıp 

kavrulurken, erleıl gQn ıtmal 
cıhetinden Ke!en soğuk rüz 
aıirlarla buz kutlır. 

Elmendrof köyünde bir 
birahane vardı. Üzerinde de 
bir otel. lier ikisi de yol ke 
narına düıüyordu Birahane 
nıo ve otelin aahibl Jozef 
O. Hol admda orta yaıh bir 
adamdı ve bu adam, asleo 

Almandı 

Otel. gayet dürüst bir ıe
kılde tdo re ediliyordu. Ya· 
hut öyle görünüyordu. Tica 
ret yolundaydı Mal ıahtbl 
bol müıterilerlnl hiç ihmal 
etmiyordu Arada hır danılı 
çaylar tertip ediliyordu. Bol, 
güzel bir kadını da. bu danı· 
h çayları idareye memur 

etmekteydi. 
Fak at bu güzel kadınlar 

daim değişiyordu Bol hiç 
birini uzun boylu tutmuyor · 

du 
Bir gün zabıt~. kaybolon 

birkaç kadının ızlni arafh 
rarken . buolardı\D bır . kıımı· 
nın Elmeodrof köyündeki 
ote.de ve btrahan~de çalıı 

mıı olduklarını tesbll etU 
Bol baıından iki .oıkiih 

g~çmlf htr adomdı. Karıla· 
rmın tkcıı de ölmüıtü Ştmdı 
bir üçüocÜ5Ü ıle evlenmek 
üzereydi. 

Bir gün üç zabıta lmtri 
keodlg ınl ziyaret etmittlıer, 
Bol onlara mtıınf ırperverl ık 
göııterdf. Bira ikram etU. 
Sonra tezgahın altaodan bir 
deobtre bir tabırıncıı çıkarak 
zırıbıta amirlerine tevcih et 
ti. 

fakat onlar da, Bol kadar 
çabuk davrnnmııtılar Üç 
• ovelver b rden Bol ün yü. 
züoe doğru çevrillnce, Bol 
ate§ etti Aynı zamsada bir
kaç tabanc& birden p tladı. 

Zabıta amir erı vukun g . 
lecek hadiseyi önceden sez
miıler gibi çevik bir b re. 

ketle çömelıverdılderl için 
Bolün l<urıuou boıa ııdtp 
kerııkı duvara nplanrnııtı. 
Fsl< l kendltfne atılan ta· 
boncftların kureunu onun 
kalbine s pla dı B l 6ld 

Bol, birahanenin arkat1na göre, tımaahlara yedtrdlil 
betondan bir havuz 1aptar. 

b 
kadınlardan aıgarl dört ta· 

mıfh. Bu havuza, yakın ir aeal bu canavar ruhlu latan 
membadan su verılmlıtl. tarafından diri diri atılmır 
ÜzerJne kalıD ye bol yaprak· ( Sonu dördOncü sayfada) 
lı aeaçların d lları uzan•-

Pari te Çok Tuhaf Bir 
Ev Soygu c luğu. 

Bu soıuUnCuıU hemen hiSehi!de göıüfeiiloJDunca· 
luklar~an ~am~aşk ~ır. 

Yollara, bellere durup ge· 

len geçen yolcuları eoydu
ran lnzlbatıız ve tdareıtz 
devirleri çok rerlde bırak 
tık dı1enler, en medeni te · 
likld edilen memleketlerin 

merkezlerinde zaman zaman 
yapılan çirkin ıonuoculuk
ları görerek afallamakt dmr. 

l 
lıttntak etmele: 

- Haydi bakalım, 161ter 

Fakat bundan btrkeç ıün 
evvel Partile öyle enteresan 

İ>lr ev ıoyıuoculuiu olmuı 
tur ki mlıltne az raıtlanır. 
Hu ıo1ıuoculuk hemen iaer 
ıehırde vaki olan ıoygun 
culuklardan op ayndır. Bu 
bot eve girip yükte hafif' 
pahada ağır olanların aıırıl· 
matı gibi kliılk ev ıoyıun 

culuğu desıldır. 
Pariıin ~n civcivli bir ye · 

rinde oturan 19 yatında Lü- ' 
ren adında bir genç kadlD • 
oturdufu evde baekına ui 
ramıthr. Bakın oka nat1l 

olmu!: 
Jül adında bir memurun 

kar11ı olan Lüren, bir ak . 

ıam evinde yemeflnl ylmlt 
ve yalnızca oturup kocaıını 

beklemeğe baılam ıı' ıaat 
dokuz buçuk ıulanna ıehn 
ce kapııı yurulmuı . Kadın 
telitlanmıf: 

Allah .. Allah demif, ko· 

cam böyle erken gelmezdi 
bu nuıl lf Oatreel denen 
15 den evvel kapanmaz, 

bunda bir it var amma ha· 
kalım Allah hayır yaıaın. 

Dtye düıünerek gidip k · 
payı ya• ıça aralıklamıt· 
Kapınm önünde iki gölge 
var. Genç kadın tereddBt 

ede ede: 
- Ne ııtlyoreuouz? Diye 

ıormuı · 

Fakat ııorması He beraber 
kapının aralığına da bir 
ayak •okulmu§. Kadın ka 
pı ı kapatmak isle ııse de 
elleri ıllahlı . ızbandut gibi 
iki adam ka dıncaiız:ı tterek 

içeri glrınlf ve: 
- Gık yok! 
Diyerek tabancalarını ka· 

dmcağıza ç,.vırfnce genç ka· 
dın10 benz:t atmı§ · Adamlar 
kadını ile ete yemek od&11 
Oft ıokmuılar. Baılamııler 
kedınufısı odanın ıııade 

paraların yerini! 
Kadm 11pıarı keıtlmtı: 
- Aman, etm Jl• ejle· 

meyin, para ne ıeser bizde? 
Fakiriz bizde para olur mu? 
diye 11zlaadı tıe de b rlkl-

ler: 
- Demek çıkarmıyacık-

ıın ha? Biz ıaoa para çı· 

kartma11nı biliriz, koca• on 
buçuktan e•vel d6amez. Biz 

ıana ıö.terlrlz . 
Derlerken kadın l•dat! 

demek için peaçereye kot
muı•• da ha1dutlardın blrlıl 
genç kadını yakaladıJı ıtbl 
aizıaı kapatmıt ve arkada· 
ıı ıle «ne yapabm auıl ya
palım?» Dlye kHa bir mi· 

1avereden ıonra: 
- En lylıl ıu çamaımr do· 

labma ıokalım. 
- Y abu dolap kü96k, 111-

maz. 
-SıtJırır ıı:. 

- Naııl 1apalam? 
_ Dolabın içinde ne var-

.. dııarı atarız . Kadını içe· 

rl tıkarak batını da bofduk 
mu, artık ne tepinebilir, ne 

de kıauldanabılt . 
Hakikaten derhal dedik· 

lerl ııbl yapmıılar . Dolabın 
içinde ne kadar çamaıır var · 
ıa yatağın üıtüne n yerle· 

re ıa••rmuılar. Genç kadı
nı yakaladıkları ııbı dara· 
cık dolaba iki büklüm ya
pıp tıkmıılar, kadıncaiız 
haykırmak ıurad dursun, 
ağzını bile açamamıı, o ka· 

dar korkmuı. 
Bu yetmlyormuf ı•bı, do

labın ıçlade iki hGkUhn kı•· 
rrlmıı dur•D ı•nf kadının 
bir de bezi• baıını ıarmıı· 

lar. Ta ki dııarıclaa zerre 
kadar bir tıkırtı ve mırılh 
duyulmaeın. Dolabı da iki , 
kot kllltlomııler. artık vakit 
ıeçlrmeden serbeat aerbeat 
it koyulmuılar. 

Evvell t6yle bir dlirt ta
rafı g6zden ıeçlrdlkten ıon· 
ra dojruca yatak odaıına 

ılrmtıler . Oradaki dola hı 
açar k içinde 3.500 frank 

bulmuılar. 

- !ONU VAR-



SAYFA: 4 

Yahudi Me-,--- • 
ı. 

ltalTaD bakanlar h yetin 
ce 1 O lkfncıtetrlnde kabul 

edtlmıı olan n" nlzamna. 
meal l talyan tabaaıından 
bir lrlnln iri 1rluaelan ol · 
mıyao biriyle e•leomf"slnl 
yaaak etmektedir. Bu itibar. 
la, btnıdab bövle bir ltalyan 
erkeflnln bir Y abuclt kadı · 

nıyle, bir ltalyan kadınının 
da bir Yahudi erkefl lie 
evlenmeıloe tmlıcan yoktur. 
Meaell, Ari ltalyaalarla, ıl · 
yab, ıar1 yahut kırmız& ır . 

ka menıup olaalar1n e•len-
melerl yaıak oldufuna 
dair bir kayıt bulun · 
madıtına glire, yeni ~vlen 
me kanunu tamamlyle an 
tlıemfllzm damıaaıaı ta11· 
mutadır. Ancak, hemen 
hemen on yıl süren muslt · 
hane bir meaal teırıkındeo 
ıonra, faılzm ile V attkamn 
arall tekrar açılmııtır. Çün 

kO, f aıtstlerlo yeni eYlenme 
kanunlara katohk kıl ı 1eı1taln 
kanu olarına tamamiyle ay
kırı ıelmekteCllr. Katolrk ki 

ltıe1lnln kanunlerına ı&re, 
e•lnecell olan çiftin ve 
bu çlftt'n dilnyaya gele. 
celc çocukların dini v:ilzlyet · 
lerlne ald klhıento ile • 
rl ıOrdOfO tartlar yerJne 
ıetlrlldıtı taktirde, ka. 
tohk papaaı, muhtelif ırklara 
menıup olanların nikahları 

nı kıymak mecburlJetlnde 
dır Roma ~ Katolik klllıeıl 

kan •e ırk ayralıiını kabul 
etmemektedir; bGtün millet 

•• ırklar bu ktltaenln 16zQn. 
de farluızdar; lıter, lrl ister 
Yabudt olıun, beyaz ••ya 

kara ırka menıup bulunıun, 
yeter ki, adem e•lldından 

bir kltS dah• harlıtlyan ol 
sun. 

Şayet, 1929 tarlblt ltal 
yan· Vatt"aa konkorda11 ki· 
llıe kanuniyle ltal,an e•len · 
me kanunu araaında bazı 
noktalarda tam bir hcnzer 

itle meydaaa reUrmernlt ol· 
aa1dı, faılzm de Vatlkao 
araaıadakt bu tezat ılltk ka · 
lablllr ••1a btr anlaıma ile 
bOıbütQn ortadn kalkrudı. 
Konkordaaıo 34 ncü mad 
desi lclllaenln akdettıil nl· 

klhlarırı, medeni kanua mu 
"Yaceheatade de muteber ol 
dujunu, nikah memurlufu 
nun ayrıca taadıldne )(bum 
olmadıfını kaydetmektedir. 
H1tlbukl, faıtatlerln yeni ark 
nfzananamuf konkordanın 
bu madaeı!nt 1 fvetmekte· 
dar. 

ftalyan ıaıetelerl 1enl ka
nunun metnini netrettlklerl 
saman, Vattkanın, bu türlG 

bir e•lenme Y•tafına karıı 
mütaleada bulunması bekle
afyordu. Nitekim, «ÜHerva
tore Romana» gazetesi bu 
iti ııördQ . Bu gazete, ltalya 
kanuniyle ktllıe kanunu ara · 
11ndakl ayllınlıtı uzun uza -
diye tel:iarOz ettirdi. Vattka· 
aın fıkırler1nf netreden «Os
s Yatore Romano» halya· 
n n bir taraflı barekeUyle. 
konkorClada me•cut olan bir 
taahhndOn boıulmuı oldu
funu, papanın, bu meıele 

hakkında, ıerek krala uzun 
bir mektupla mtbaeaatta bu
lundufunu lra1dettl. 

M•ktubun metni oqredtl. 
medı.~Maamafıh, makalede 
ılhterllen teeHGr •• eaefler, 
pole•lk denecek t.ır maili· 

yelte dal}rldı ; btlt\ldı, ton 

mbarile büyük bir ıofuk 

kanlalıfa delalet edtyorc1u. 

Şımdt faıııt ıazeteleri de 
milaakataya ııtrlımtılerdır; 

bu gazeteler de ataiıdaa 

almakta ve katl7ea po1eml· 
le yanaımamaktadular . 
Bunlar, klltıenlo, Ya· 
budllerle katolıkler ara 
aadakl eYleomelere eı 

kldeoberl aadtce katlaamıı. 
fakat hiçbir zaman tama 
mlyle ta ulp etmemfı oldu 
funu tebarQz ettlrmelıttedlr 

ler. Hattl, kllhıe tarihinde 
bu ıtbı eYlenmelerln ltiUlyeo 
teltn edllmft o1dutu ruhban 
toplant111nda bu husuta tarar 
edua Jı ınlaal olarak ıaıte· 
rtlmektedir 

Kılııe, aı•çen urm lldncl 
yarısından itibarin bu meae 
lede ge•ıek dovranmaja bat 
lamıttır. Bundakı maksat ve 
gayesi de dönmeleri kazan 
maktt. Halbuki. katolıkliğJn 
bu dönmecilik pollt•kaea kt
lr•e için tamamiyle menfi 
bir netice vermııtır; çüokO. 
ıhttda ed .. n Yafiudıler han 
•e ırkluıoı ula lolcar ede 
memitler ve hiçbir zaman 
ıerçekten h1rlıll1•n olmamıt· 
lardır. l ütün anlatmazhk 
men.uunuo, yılda bır 

!kaç e•leomeie lnhlıar etm 
ekte olduğunu . Vattkaoın 

gazeteal de teıllm t!ltlfıne gö 
re, lıcookordanıo 3 4 ncü 
maddealDID bır reYlzi)•ona 
tlbl lutulmaaı, •ıılmaz bir 
engel olml)'acaktar 

au vaziyet kartıaında, in· 
san, V atlkanın •eden bu 
mesele aleyhinde neırıyatta 
bulundufunu, pukopoılarao 
bu kanuna niçin muarız ol · 
duklarını kendlof! ıoruyor. 

V attkan, l<onkordanın her 
haoııı bir maddesine riayet 
edllmeal meaelealndea ziya. 
de, faılıtlerln kanun tekllne 
ıırmlt olan Yahudt aleyh 
tarlı~ı. Roma-Berlln mihve
rini daha ziyade takv11~ 

etmlı olmaııodan korkmak 
taaır. Vatlkaoın korkuıu 

naayoaal-ıosyallst Ye katolık 
aleyhdarı zlhnlveUo Roma· 
ya kadar yapılma11odao çe 
&demektedir Kflıae, fa-
tlıtlertn ırk nazari ye · 
lerile mftcadeleye alrfıaılıtlr; 
çünkü bu nazariyenin Lto 
ma ile Berlın arasında yeni 
bir irtibat vuıtıuı oldufunu 
kabul etmektedir 

Balıkesir t.caret vı 
sanayi o~ısın~an: 

Bahkeslr •lliyeU merke 
zloln Anafutalar mahalle · 

ıfnde 150 numaralı evae 
oturan Türkiye CumhurfyeU 

tabaA11adan olup Anafuta -
lar caddeainde 9 numaralı 

dOkkinı lkftmetıibı llcu I 
ittihaz ederek 930 yılından 
beri ıerbetclllk Ye tathcıhk 
tl~aretlle tıtııal etllflnl be 

yan eden Hüseyin oflu Alt 

Ersoyun ün•anı ticaret' hu 

kere (Alt EraoJ) olarak tes 
eti edlldıfı ıtbt bu Qnnnın 

imza tekli de TOrlrçe el ya 
zıalle ( ,ı t Enoy) olarak ti 

caret kanuaupuo -tı lncl 

maddesine a6re Balıkeaır T•· 
caret ve Sanayi Odaa10ca 
1049 sfcıl ıay111na ka,cledtl · 
41111 llAD ol•aur. 

T0RKD1Ll 

Sinirler ·niz 
Kuvvetli mi? 
(Baıtarafı OçOncü sayfada) 

b. 
BolGn evrakı ve not def· 

terleri araaında bGtOo bu 
cloa yetlerln tefcrı uah keı · 
fedllmııtır . Rol, üatelık bu 
korkunç ıeaaatl~d •tlerken 
ne caniyane bır heyecan 
duydujunu da bu defterle
rlode anlatıvordu . 

li6yle btr adoma verebf· 
lecek bir isim bulabiliyor 
muıunuı? 

Biz, ta bit bir ha yat J•tı
,an adamlar, bu kadar ka 
raaltk •e rlrlnUU çıkuıtıh 
kafanın emellerfnl na11l ta . 
kip edeblhrlz? 

Sununla beraber, her •e 
oe dünyanın her tar~fmdon 
buna benzer facialar itıttl 

mektcdtr Sırf ftkence zev· 
kıle tılenmit clnayetler kar 
t ı sında bulu ouroruz 

tiundao bırkaç ıı~ne evvel 
AlmaD)'•oın Duae1dorf tt:hrl, 
mütbJt btr lutılın tt>'hdtdt 
altında bulunuyordu Pt!tet 
Kurleo adındaki bu h .. ,du · 
du valıealanıncıya kadar Du
scldrof pol ııı akla karal'I 
ıeçtı. Pcler Kurteo, ,ırmlden 
f azld çocuk öldürm6ıtü. Bu 
hlclııelerden ıonr a aileler, 
foculdarını a1l&rca Lıapı dı. 
ıarı bırakamadılar. Kurten, 
bu cınaye\lerl aeClen lfltyor
du? Para ı çln dt'ğl l. Z ıra, 
öldürdüfQ çocuklar, fakir 
alic:lerln rüoabsız yavrula 
rıyda . lıte yine, bir hasta 
dtmai kı. oıeıum arzuların 
ve k~n ıhtıruınıo uçurumu 
tçlnde itlemekteydt Peter 
Kurteotn dlmajı! . 

Bundan daha korkunç olan 
bir d ljer vaka anlatalım: 

Kral Denke adında, b }j 

•aktı yerinde bir Alman , bir 
takım düıküolcrl kendine 
rim etmenin yolunu bulmuı 
tu. Para ve yatacak yer göı · 

lermek suretlle onları evine 
alıyordu. Sonra bu biçare
lerden bir ses çıkmıyordu. 

ŞımGI bu adama da ıa

dece «k•tıl» dtyecek ofuraak 
baklkau oldutu aı bt aolat
mıı olmayız Bu adam, ka 
Uldeo f ula bir ıeydır. Zira 
alJatap, e•loe aldıiı biçare · 
lerl yalnız 6ldürmeklt! lcal 
mıyor, ayna zamanda yiyor · 
du . 

Deli dtyecekslniz? E•el . 
Fakat ltledıft clna1etlerl 

ouı l eaklıJecatını da btllyor· 
du bu adam . Sooun 
da yakayı ele nrdı . Ceza· 
sını gördü Fakat ne yazık 

kı, aldıfı birçok canlara kar 
ıılık yalnız bir defa can 
•erdi; bır kere ölmekle kal 
dı 

fluıün ArnerUcan bapltha 
oel,.rinden birinde iki adam 
Yar lct, herha lde oradan ıaf 
çı"mı)'acaklardır İkisi de bu 
cana varlar ıerlıtne da bil 
acaytp mahlGklardır 

Btrlslnln adı Ceymı Bar
bertdtr Bu adam eıu ıtıba · 

rtle berberdi Kendisinin ne 
kadar icadın öldGrdOiü bellt 
deill. Fakat karıaıru öldür 
meat dolarıaıle mahkemeye 
vertldtaı zaman yapllğı ıf · 
ıaat, ne zalim ruhlu bir 
adam oldufunu bütOn deh 
ııtıle ortaya koymuıtur. 

Ce1mı Barberl, karı11nı 
a1akları bır ucundan ıallan 
mak ııarttle bir masaya bal· 
lamıttı. Seara enun deh,.t 
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Bal.~tsir ticaret Y6 
sanayi o~aım~an: 

,:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = = K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası ~ Balıkealr viliyeU merke 
zlnln Yıldırım mahalleılnde 

Cami Kebir caddesinde ( 100) 
numaralı evde oturan Tür 
kiye CumhurtyeU tebaasın
dan olup Cami Kebir cad -
dealndeki 102 numara!. dük· 

.ı. Yvrd içinde 261 Şube Ve ltjans . 'fil = Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler = 
1IJ. Her türll zirai lkra•lar~dJier bilcümle banka mu· "" 
• amelerl buyCik tubelerlnde kiralı&& kasalar. ,. 
1IJ ihbarsız tHarttıf ve lıumoua h~saplarJncfa Utta· -.. . .,. 

kanı ıkametaabı ticari tttl 1'I' mt1eler. 1lt 
baz ederek 934 yıhndanbe "' "1-

.aJ lkramlyt: Miktori: llcramiyt·ntn tutarı: .., 
rl bakkallık •e bayilik tica· .,. ,.. 

a.J ADEDİ LiR >. LiRA ,... 
ret ıle lttlıal ettfllnl beyan .,. ,.. 
eıden Adıl otlu Şeref Sın.el- il' 1 O 10 1000 .,. 
nfD ünvanı ticareti bu ker- 1(;i .500 509 11t 

- 1 250 250 .,. re [Şeref Bıntct] olarak teı· .., .... .,. ıo ıoo 1000 ,.. 
~il edlldtjl ,,.,. bu 6nyanıD .M .... 

... 25 50 1250 ,.. imza ıelılı de(Ş. Btatct) ola .M ~ 
~ 30 .ıo 1200 =. rak ticaret kanununun 42 .,. ,.. 

acı maddesine göre Bahke· • 40 20 8 ~O ,. 
ılr Ticaret ve Sanayi Oda 'fit H)B 6UÔÔ 1" 
11nca 1046 ııcıt nvmna 1 .... Bu lkramlyclc:.r l:tr uç ayda bir <Jlmak uzer~ se· 'flr 
kıı11dedıtd tı tlio olunur. l ~ nede dört def~ bu miktar ı;ıerinrl~n kura u~ dağıtı- = 
E 

.fd lacaktır "* 
dıemıt asl ıya 1 •~"i--.-..~~ •J.•~:w.••i-"1-.. -. ... -..-..~~· 

Ed, • .., 1~!~!~~~~~~:~• j Satılık ~ağ Ve Tarla: 
Ztra•t Bahç .. , ı civarında merhum Yırcalı ŞülırrOdea 

aldıjımız beı döı.üm ba i ile t:~vızler araıı D-ia 7 .5 dönüm 
tarla satılıktır. Taltpltrln fpl ı kçl Hazım inana müracaat. 

ballealnd~n(SaatçıHu ydar kızı 
Mtizeyyen T6rkkahn liocaaı 

müddeaaleyb Tuzc.uırıurat 

mahallealnden o1up balen 
ikanıetgahı bell• olmıyan Uü 
ıey ı n Azmi Ti\rkkal aleyhı 

ne açtıfı boıaoma dava11nın 

icra kıhooıakta olan muha
kemeatnde mBddeaaleyhln 
28·12-938 ıünü saat 14 de 
mahkemede hazır bulunması 
hakkında il anttı tetillfat lf a 
edildlğl halde ııelmedıaınden 
ııyaben duruımanın l_cruına 

karar verilerek duruıma 
10 2 938 cuma günü saat 
14 de bırakılarak Ye aııvap 

kar.rıaında ıllnen teblliat 
icra11na karar Yerıldıf ı nden 

müddeaaleyhln vakti mez 
kürde ya bızzat aelmesl ve 
ya bir vekllı kanuol röDder
maıı ftbu talık kılınan alin· 
de ııelmeatğl •eya vekıl de 

ı ları ılin olunur 
5-l - 404 

1 lltılıkesir Vilayet Daimi 
Encünıninden: 

göod.,rmedıfı takd·rde btrdaha 
muhakemeye kabul edılmt · 

1erek muhakemeye ııyabında , 
de•am edllecejl rıyap kararı 

PID tebltğ yerine kaim olmak 
üzere ilin olunur 

içinde fıldır fıldar dönen 
gözleri önünde odaya bir 
küfe çıngıraklı ,.ıan aeur.!t 
B ır defnelde bu yılanla,. 

kıık1rttı Sonra masayı bır 

tarafından kalduarak kar1 
11nın bacaklara luzıı ı n }'ılao 

larıo 11hk ç"lan küfeıtne 
girlnclye kadar öylece tut · 
tu 

lnıan hayali, bundan da 
ha mütblt bır cinayet düıü· 
nebılır mi aca.b t> !? .. 

Berberi karısını b6yle öl 
dürmütlü. 

Dlier mahpuıun adı da 
Del Rtçllrdsondur. Rlçardsoo 
karııını bir be.ıka tekilde 
öldürm6ıae df', netice ltlba· 
rlle Barberı nınkl kadar kor
kunç bir cinayet tılemlıttr. 

Htçardıon bu kadıncağızı 

« ıu tedavlıl » adını .-erdıet 

bir tıkence slstenıtle öldür 
müıt6r 

Kadının ellerini evveli 
arkaaına baflamıı, keza 
a1aklarını da birbirine bağ · 

lamııtı . Sonra bir dlfer ka . 
dının ya rdımtle onu f ık1r 
fıkır kaynıyan bir ıuyun 

içine sokmut ve biçareyi 

bö1tece haılıyarak öldGr
m6tt0r 

Fakl\l bu 
can 11kacak, 
kadar uıadı . 

ıey olnı1alnn . 

mevzu arhk 
bunaltacak 
Baıka bir 

1 - t.kıtltmeye konulan tı: .:>u11iırlıkta merkez birinci 
okuluna ıliveteo yapılack pavyon toıaah olup 26 klnun
aanl · 939 tarihine raatllyan perı~mbe ıGnl aaat 10 rAa 
abaleıt yapılmak üzere 15 aün müddetle açık eksiltmeye 
konulmlitlur. 

2 - ~eıtf bedeli (4858) ltra 74 kurut ve mu'fall.lcat te-
minah [364) lira 4'0 kuruıtur 

3 - Bu ite aCd evra" ıunlardır: 
A - Keılfoame ve çlulge 
8 - Fenni ve buıuıl ıartnameal 
C - Mukavele örnejl 1e e•rakı utre 
O Ba1ındarhk itleri ıeoel ıartuameıl 
Bu enakı ıörmell lıllyenler her ınn Ylllyet daimi ea· 

c6men kaleminde ıörebtl ı r. 

4 - ihale y•lıarada yaZllı mua1yeo g6a •e ıaatte hft
luimet koaağında müteıellktl d•tmi euc6men bazurunda 
yapllacakhr. 

5 - Bu it~ g lrebtlmek için ihale ıüoünden liakal Hklz 
ıao e•vel •ıliyet makamına müracaatla nafıa mldGr1Ci · 
ğünden ehliyet veaıka11 ahnma11 ıarttlr. 

6 - lsteklılerlo muvakkat teminatını mal11adıi1Da 
yatırdıklarına datr makbuz ıenedı yahut banka mektubt
le villyet datmt encümenine müracutluı illa olunur. 

• - 1 6 

Balıkesir Ha va 
Kıırumundan: 

Kurlian ba1ramında Hava 
bajınalclaran 23/1 /939 ıüo6ae 
15 de Kurum btaaaında lha\e 

Balıkesir ticaret ıı 
sanayi odasm~sn: 

Bahkealr •llAyetl merkezi 
nlo Karaoilan maballeıln

de 79 numaralı evde oturan 

Türkiye Cumhuriyeti taba· 

aıandan olup Çakmak me• 

kttndel.d 1 numaralı tabak

haneyi Uiamt:taıihı tıcari ıt

Ubaz ederek 9J8 yılandan· 
beri tab•klık ıanattle itti· 

ıal ettlilnt beyan eden Ah · 
met ojlu Rıfat Koçun üa · 

•anı ticareti bu kerre (RI 
fat Koç) olarak teaçll edıl-

dlil ıtbt bu 6a•a•ı• imza 
ıekll de Türkçe el 1azlıt1le 
(Rıfat Koç) olarak ticaret 
kanununun 42 ncl madde· 
sine 16re Bahkaıtr Tıca ret 
ve Sana1l Oda11nca 1047 
ıfell ta) ,.,na kaydedlldtil 
llln olua•r· 

Kurumuna toplanacak olan 
müeadlf pnarteıt g6n6 saat 
olunacafı ilin olunur. 

Balıkesır tıcaret ıe 
SIOiJİ o~ııııdın: 

Balıkesir v4llyetl merke· 

zinln Hacılımall mahallHln· 

de 7 numaralı haDede otu 
ran Türkiye cumlturlJetl ıta · 

baasından olup Koıucul•r 

sokaimda ~ numaralı d6k-

kioı ıkımetgibı ticari itti· 
haz ederek 926 yılındaobe.-1 

aaraç ve hıahbOt tılertle ııti 
ıal etUilnt beyan ecleD 

Mehmet oilu Mustafa Ko· 
t•rm üavanı ticareti bu ke· 

rre (Muıtafa Koıar) olarak 
tetçd edtldıjl ıtbl b• ÜDH· 

nın tmza ıekll ~e TOrkçe el 
yazıılyle (Muıtafa Koıır) 

olarak ticaret kanununun 
42 ncl maddeatne 16re Ba -

hlıreılr Ttcaret Ye Sana1I 
Oda11nca 1041 ıletl ıay1110• 
lraycledıldlil illa olunur. 

Baııldıiı yer: VlllJ•l Matbaa .. -Bahkeltr 


