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ABONE ŞERAiTi 
OEV AM MODDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı cı~lık ............... 150 

Hariç için 

2900 
1650 

TELEFON: 2697 

F1A Ti (5) KURUŞTUR 

No. 10026 Kırk Dörcltincti Yıl 12 Son kAnun Perf!!!!be 9J9 

Cihan alüminyun istihsalatı 
Bel.,.ad 11 ( ö.R) - 938 yalı cihan alümin. 

yam i.stihaalatmda Yugoslavya birinci dereceyi 
almqbr. Ba *e en fazla alüminywn çeken ü). 

keler Amerika •e lngilteredir. 

1 

·------,~ 
Yeni Asır Matbaasında Baaıbmthr. 

ilkbaharda umumi harp muhtemel ..• 
Amerikanın Londra, Paris 
elçileri bu kanaattedir .. 

Amerikanın Londra elçi 6 i Kened aile.iyle beraber 

Elcı~ler 
' 

Amerikanın her ihtima· 
le karşı bugünden · 
hazırlıklı olmasını 
tavsiye etmişlerdir 

Vaşington, 11 (A.A) - Ayan ve mU
mcssiller meclisleri askeri encümenleri 
milll mUdafaa programını tanzim mak
sadlyle Avrupa devletlerinin teslihatı 
hakkında Amerikanın Londra sefiri B. 
Kcndye ve Paris sefiri B. Bulhıtli din-

- SONU 5 İNCİ SAHiFEDE -

Tayyare kaçakçılığı etrafında 

Vaktile yapılan adli tahkikatın 
derinleştirilmesi kararlaşmıştır 

Fatihte 
Arkadaşını öldüren 
Rifat dün yakalandı 
İstanbul, 11 (Hususi muhabirimiz

İstanbul, 11 (Husust muhabirimizden) 
Tayyare kaçakçılığı hakkında vaktiyle 
yapılan adil tahkikatın bazı gazetelerde 
intişar eden bir takım haberler üzerine 
derinleştirilmesi kararlaşmıştır. Vatan
daş şerefi tanımıyarak rniisbct hiç bir 
delile dayanmıynn ileri geri neşriyatta 
bulunan bazı gazetelerin muhbir sıfati
le bildiklerini dinlemeğe, neşrettikleri 

den) - Geçenlerde Fatihte leci bir haberlerini tevsika davet eylemeğe İs-
cinayet olmuştu. Rifat namında bir b tan ul müddeiumumiliği lüzum görmüş-
şahıs arkadaşı ihsanı Makbule adın tür. 
daki genç bir kızla gezerken kıs- BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 
kançlık saikasiyle öldürmüş ve or- DÜNKÜ TOPLANTISI 
tadan kaybolmuştu. Zabıta o gün- Ankara, 11 (Ö.R) _ Büyük Millet 
den beri katilin peşinde idi. Yapılan Meclisi bugün devlete ait matbaaların 

Pi t t arn...q,ırmalnr bugüne kadar müsbet birl 

Borahg ~arşı man • • bir netice vermemiş bulunuyordu.. red:şt~:~:ıcs~!=~~;~!::a~~= 
lle _I&.. • Katilin hilviyetini gizlemçk için bazı k 

- SONU 4 ONCO SAYFADA - ca 
12 yaşından yukan ~yvanlarm 1938 haziraıunda kaçakçılığı haber nren 

Japon yanın 
mahkôm 

Her iyinin 

o---
HAKKI OCAKO~LU 

- - SONU 3 ÜNC"O SAHiFEDE - Vaşington elçimiz B. Münir 

zecri tedbirlerle açlığa Fransa ile it I d 
edilmesini istiyor. . . a ya arasın a 

harp çıkacak olursa .. Vaşington, 11 (Ö.R) - Japonyanın 
Uzak Şarkta takip ettiği siyaseti takbih 
mahiyetinde olarak bu memlekete karşı 
jJctısadl ve mali sahalarda zecri tedbir
ler alınması lehindeki hareket cümhuri-

1000 LİRA KAZANANLAR 
38012 23999 

500 LİRA KAZANANLAR 
13960 36341 3658 19010 2673 12062 
26030 35643 1965 23884 29005 16827 
26400 6059 

200 URA KAZANANLAR 
35926 8865 613 37073 39257 10761 

2270 22738 4987 26469 29184 18998 
21675 10583 8745 22520 31421 29160 
28624 35238 10089 35735 25727 13322 
29522 17243 30451 

100 LİRA KAZANANLAR 

221s2 29735 37143 3433 31993 22637 
28514 24066 18744 11830 26612 17064 
10653 5473 5715 22398 28850 25487 
- 50NU 4 VNCO SAYFADA -

H. 

anın müsellih 
....,_, ... edece.,_ 

Massolfnfye lllldlrdL 
ttalya bozgun tehlikesi 
geçirirse Alman ordusu 

müdahale edecek." 

Kont Ciano 
- YAZISI 3 neli SAYFADA -
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HATIRA Ti azarlık 
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İki dükkan 
sedolunacak - 13 

Rusya devleti Balkan harbini o devlet· 

Iere bir lilt.uf olsun diye aç~ırmaı:ruştı .. 
Türk ordulannın, İstanbul Bogazlanndan 
uz:a.klqıp hudut boylannda ve belki de 

Bulgaristan içlerinde, meşgul o~dukları 
bir arada guya Balkan devletlerıne yar
dım ediyorum diye Istanbulu zapta kal-

k kb Fakat Türk ordusunun muvaf· ışaca . 
fakıyetsizliğe uğrayıp Çatalcaya çekili
vermesi ve Bulgarların da pek çabuk 
Çatalca karoısına gelmeleri hesaplannı 
altüst etmişti. Çünkü böyle bir vaziyette 
yapılacak lst .,bul hareketi Türklerle 
Bulgarları Ru.sya aleyhine anlaştırahile· 
ceği gibi Türk ordusunu iki ate~ arasında 

inhilale uğratacak Bulgar ordusunun da
ha önce İstanbula girmesi ve Rus ordu
lariyle çarpı,maya giriJmesi tekline de 
dönebilirdi ..• 

Eauen Ruayanın Balkan hükümetle· 
rine vücut vermek için vaktiyle o millet
leri ihtilıi.le hazırlamaları ve bu uğurda 
ha.rbe de kaJkıımalan insani bir gaye ile 
değil, belki de onlara Osmanlı camiasın
dan aymp Çarlık Rusyasına sokmak için 
idi. Fakat önceleri Fransızlar, lngilizler, 
ve ltalyanlal' ve Alınanlar Rusyanın 

emellerinin tehlilı:eaini görerek Berlin 
muahedeıiyle bu tuavvurun filen önünü 
almıtlar ve aynca her birel'leri de Balkan 
devletleriyle siyuetler yapmıya bqla
matlardır. 

Nite1dm Ermeni meselesi de böyle 
baılada ve böyle 1eyrini takibetti. Önce 
Ermenileri lngilizler tuttu. Ve prkta 

Rusyanın Anadoluya ve Iraka inmesi 
tehlikesine karşı bir tıkaç hükümeti {Et.at 
tampon) yapmak istedi. işlerine elver· 
miyen Rusya buna karoı Osmanlı dev· 
letile birlikte hareket etti. istatistikler, 
eserler neşrederek A nadolu şark vilayet
lerinde d evlet teşkil edecek bir Ermeni 
kesafeti bulunmadığını cihana i5bat etti. 
H albuki sonra lngilizlerle ittifak yapınca 
~·e hele 1911 de Irandaki nüfuz mınta· 
kasını da İşgal edince Ermenileri kendisi 
yetiştirmeğe ve şark vilayetlerinde bir 
lirse onlara istiklal vereceğini! vadede
rek Ermenileri tamamiyle eline aldı. Ve 
Cihan harbine bir taraftan Rus ordusu 
içinde bir taraftan da Osmanlı ordulan 
gerilerinde .istediği hareketleri yaptırma
ya muvaffak oldu .•. ( t) 

* 
191 3 de Edirneyi utirdadımız üzeri

ne Ruslar Boğazın Anadolu yakasına 
asker çıkararak İstanbulu zaptetmek ar
zularına yine İngilterenin şiddetli mu

~······································: 

~ YAZAN: a 
• • • • 
! GENERAL~ 
• • . . 
i Kazım Karabekir 5 
• • 
·······································~ 
(Bir Alman generalinin İstanbulda ic

rai bir askeri kuvvetin en yüksek maka
mına işgal etmesi muvafık olmazl) 

Evvela hükümetimiz aldırış etmedi. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün ÇBl'· 
şıyı dolaşarak pazarlıksız satış kanunu 
tatbikatını gözden geçirmiştir. Dün ve 
evvelki gün muhtelif memur kolları ta· 
rafından yapılan tetkiklede 60 dükkln· 
cmın tecziyesine karar verilmiştir. Bun
ların bazıları etiket kullanmakta tekaslil 
göstermi~ler, bazıları da mevcut etiketle
re rağmen dununda satış yapmışlardır .. 
Şimdiye kadar üçüncü defa tecziye edil
diği anlaşılan iki dükkanın kapadılması 
için kanuni muameleye tevessül olun• 

Fakat Petresburg kabinesi galeyanın son muştur. 

haddini buldu ve sefirleri bizim hüküme· -*-
te itiraz eden devletler Berlinde de tesir Kabulü muvakkat 
yaptılar. Liman paşanın bir derece ter• suretiyle ithal olunan 
fiile kolordu kumandanlığından çek.ilme· keresteler İŞİ 
si yolu bulundu. Bu işler olurken: tetkik ediliyor ... 

f 914 lkincikanun 14 de PetTesburgda Kabulü muvakkat suretiyle memleke-
da Boğazları işgal encümeni hazırlandı. te ithal olunan kutuluk keresteler işini 
Hariciye nazırı Sazanofun reisliği altında görüşmek üzere dün Türkofiste bir top
olarak bahriye nazırı, Erkanıharbiyei lantı yapılmış, toplantıya gümrük baş 
umumiye reisi, İstanbul sefiri, hariciye müdürü de iştirak etmi§tir. Toplantı 
nezaretinin ve Karadeniz Erkanıha.rbiye• mevzuu, kabulü muvakkat suretiyle it
sinin en selahiyettar zatlarından mürek· hal olunan keresteler tutarlyle ihraç 
kep olan bu encümen her tUrlü hazırlık· edilen kereste tutan arasındaki farktır 
larıru bitirdi ve: . . ve bu fark kerestelerin kutu haline g• 

1914 Şubat 8 de ite başladı ve bır tirilmesi sırasında kesilerek fira venne
aydan fazla zaman çalııtı. Siyast askeri sinden ileri gelmektedir. 
ve mali bakımlardan her nokta hakkında GUmrük idattsi fira nisbetinl sormUf
fikil' müdavelesiyle lstanbul ve Boğazla- tur. İddiaya göre ihraç edilen mikdarla, 
nn bir baskın ile işgali esaslarını kal'şılaı- fira mikdarı arasında bUyükçe bir fark 

tırdı. nazara çarpmaktadır. İş bugünlerde hal-
1914 Mart 23 de Encümen reisi ve !edilecektir. 

hariciye nazın Sazanof encümenin rapo· 
runu bir ariza ile Çara takdim etti. Çar 
11. Nikola da ayni günde kendi el yazı· 
siyle bu raporun altına şöyle yazdı ve 
imzaladı: 

* 
Boğazlann işgali programı hayli uzun

dur. Kolayca anlaıalabilmesi için önce 
muhtasar olarak esaslarını yazdıktan son
ra aynen okumak daha alaka celbede
cektir. 

Programın esaslan şunlardır. 
kavemeti marn olmuştur. 

lngilterenin tekerrur eden hu müma

naatlan karşısında Rusyanm lstanbul ve 
Boğazlar hakkındaki hınlan sönmemiş 
bilakis daha ziyade artmıştır. O kadar 
artmıştır ki Iıtanbula kavUfmak için kai
natı ateşe vermeğe kadar müthi§ cina
yetler irtikabını dahi kabul etmişlerdir. 

1 - Iatanbul ve Çanakkale Boğazlan 
üzerinde hakimiyetimizi kurmak bizim 
tariht gayemizdir. Bu suretle Karadenizi 
müdafaa edeceğimiz gibi Akdenizde da

hi mütearrız vaziyete geçebiliriz. Yalnız 
Istanbul Boğazını elde etmek Karadeniz
de ancak tedafüi bir kuvvet sahibi olmak 
demektir. 

CiHAN HARBi ÇIKARTARAK 
lSTANBUL VE BOCAZLARI 

• iŞGAL PUNI 
1913 lkincitetrinde Çarın Hariciye 

nazırı Sıuanof İmparatoruna bir ariza ve
riyor. Diyor lı:i: ( lstanbul ve Çanakkale 

Boğazlan me.elesini lehimize hal için 
bir hareket programı hazırlamanın artık 
sırası gelmiştir.) 

Çar II. Nikola da bu fikri muvafık bu
luyor ve icabeden programı ha:ı:ırlamak 
için muhtelif nezaretlerden aza alınarak 
bir encümen teşkilini irade ediyor. 

19 1 3 Ikinciteşrin 2 7 de bi:ı:im de Al
man heyeti ısinhiye reisiyle kontratoyu 
imzaladığımıza göre Rusların da bu işe 
bu sıralarda hazırlandıkları görülüyor. 

2 - Boğazlar meselesi ancak bir Av· 
rupa harbi umumisi esasında halledebi
liriz. 

Bu vaziyette Sırbistanın bütün kuv
vetleriyle Avusturyaya - Macaristan üze
rine saldırması kabul olunmalıdır. 

•• Bi'J'HEDi •• 

Ticaret odasının bir raporu 

Daha iyisini istemek 
haklumızdır 
--o--~ 

HAKKIOCAKOeLU 

ihracatımızın büyük 
inkişafını gösteriyor 

- BAŞTARAFI 1 iNCt SAYFADA -

lzmir - l8tanbul yolculuğu daha ki
saltılabilir. 

Dünyanın her tarafında ekspresler 
bütün istasyonlarda tevakkuf mec· 
buriyetine tabi değildirler. 

Birinci K~un ayında Izmir limanın
dan muhtelif ecnebi memleketlere yapı
lan ihracat hakkında ticaret odasınca 
bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, 
kaydolunan ayda Izmir limanından 5170 
ton üzUm, 3081 ton incir, 2131 ton hur· 
da, 1489 t.on pamuk, 3982 t.on palamut, 
212 t.on zeytin yağı, 1326,5 ton arpa, 
147,5 t.on bakla, 242 ton kum.darı, 126,5 
ton akdarı, 300 ton kepek, 837,5 ton küs-
pe 96 6 ton acı bakla, 564,5 ton fasulye, 

1 ' 

92 ton susam, 70 ton nohut, 7 ton ba-
dem, 177,1 t.on ceviz, 27,5 ton kuru ye
miş, 26 ton erik kurusu, 301 ton siyah 
üzüm, 27 ton defne yaprağı, 6 ton buhur 
yağı, 10,7 ton mazı, 2 ton balmumu, 826 

Soğukkuyu 

t.on valeks, 55. 7 t.on pirina yağı, 50 t.on 
zımpara madeni, 3133 ton tlitün, 357 t.on 

tütün kıxınt:ı.sı, 93 ton kestane, 7 ton 
üzüm suyu (Ingiltereye sevkedilmiştir.) 

5 t.on asit sülfür, 10.7 ton deri, 10 ton 
h~ tohumu, 402 ton meyankoKü, 
12 t.on ip, 1,3 t.on bakır humuzu, 25 t.on 

pamuk süprüntüsü, 483 kilo halıdır. 

938 yılının son ayı ihracatı, geçen se
nenin çok fevkinde rakamlarla kapan-

ml§tır. ~u sene liman ihracatının geçen 
senenin üzerinde bir netice ile kapana-

cağı muhakkaktır. Daha şimdiden ge
çen seneki rakamlar elde edilmiş bulu
nuyor. 

19391zmir 
Fuarına hazırlık 

_,,,_,.*~ 

Bir işçi düşerek 
yaralandı.. 
Limanımızda deınirU bulunan Make

donya adlı Alman vapurunda amele ola
rak çahştırılan Hidayet oğlu Ta.lAt, ar
kasına arpa çuvalını alarak giderken 
düşmil§ ve beyninden yaralarunl§tır. 

Gerçi lzmir - Bandırma arasında
ki katarlar ekspres namını taşımıyor· 
lar. Amma isim üzerinde durmağa 
mahal yoktur. 

Saat yedide Ankara treni yedi hu· 
çukta Bandırma treni hareket ediyor. 
Ara istasyonları birbirine bağlıyan 
vasıta mevcut iken Bandırma treni· 
nin küçük istasyonlarda tevakkufu· 
nun manası yoktur. 

lstanbul yolculuğunu on beş saate 
indiren katarlardan başka gün aşın 
ayni mesafeyi yirmi saatte yapan 
başka tren ve vapurlar da mevcut
tur. 

Binaenaleyh lstanbul ~ lzmir yol· 
culuğunu yalnız küçük istasyonlar· 
daki tevakkufu kaldırmak suretile 
on iki saate indirmek kabildir. Hatta 
daha ileri giderek diyebiliriz ki bu 
trenleri yataklı vagonlarla lzmirden 
gece kaldırmak suretile hiç vakit zi· 
yama meydan vermemek te müm· 
kündür. 

Hulasa lzmir - Ankara, lzmir -
lstanbul yolculuğunu kısaltmak, hu· 
zur ve istirahati artırmak imkanları 
vardır. Bu mevzulann üzerinde israr· 
la durmak her şeyi yapmağa kafidir. 

* Bu mevzua temas eylemişken di-
ğer bir noktadan da bahsetmek iste· 
riz. Küçük istasyonlardaki tevakku· 
fu lüzumsuz sayarak mesafeyi kısalt· 
mak çarelerini araştırırken Deniz· 
bankın sırf ihmal yüzünden ö]di.ir· 
düğü vakitlere dikkati celbeylemek 
mecburiyetindeyiz. 

On beş gün evvel Istanbuldan 
Trak vapuruna bindim. Saat sekizde 
hareket edecek olan vapur sekiz bu· 
çuk olduğu halde y~rinden kımılda· 
mıyordu. Sebebini sordum. Süvari 
Kadıkövünde otun.ıvor. V_aouru ka· 

~ -...-·~"'"'~vaomı verdı· 
ler. Bir buçuk saat bekledik. Niha· 
yet öğrendik ki süvarinin vapuru ka· 
çırması hadisesi bir noksanın örtül· 
mesi için ileri sürülmüş bir mazeret 
imiş. Hakikatte vapurun kömürü 
yokmuş. Kömür bekleyormuı:ı .. . Ne
tekim otuz kırk amelenin mavuna
dan vapura kömür verdiğini gözleri
mizle gördük. 

............................................ 

S Bir iki Satırla S 

Geçen hafta Istanbuldan gelen bir 
arkadaş ayni şekilde vapurun Istan
buldan bir saat teahhürle hareket et
tiğini bildirdi. Demek ki bu noktada
ki çalışına intizamsızlığından teah
hürlere sebebiyet verilmekte, kısalhl~ 
mak istenilen mesafe uzatılmaktadır. 
Vapurun hareket saatinden sonra 
kömür alrnaaı ve bu yüzden teahhür 
yapması her halde mazur görülecek 
kusurlardan sayılamaz. • • . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vali B. Fazlı Güleç, dtin Cürnhuriyet 

müddeiumumisini makamında ziyaret et
miştir. 

** Kadastro umurn müdürliiğii baı mü-
şaviri B. Halit Ziya Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Birkaç gün kalarak tet
kiklerde bulunacaktır. 

HAKKI 0CAK00l.U 

• 
~ Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 
· Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço

çuk kurumuna üye ol! .. 
~IP.Z7'.L7'}ı'7~2s+u&; :rawx:uaam 

** Bir ayda İzmir limanına 
Viliyet hı&13Sıha meclisi dün sabah gelen vapurJ-.r 

saat onda toplanarak aylık sıhhat işleri- Birinci kanun ayı içinde limanımıza 
ni gözden geçirmiş ve bazı kararlar al- 134 Türk vapuru, 5 Alman, 3 Amerika, 
mıştır. 

1 Bulgar, 4 Felemenk, 4 Franstt, 7 İn-** giliz, 2 İsveç, 16 İtalya, 3 Norveç, dört 
Ticaret odası idare heyeti diln t.opla- Polonya, ı Sovyet, 3 Yugoslavya, altt 

narak 938 mali yılı bütçesini hazırlamış- Yunan, 1 Panama ki ceman 194 vapur 
tır. Oda istihbarat dairesi, odanın faali- girip çıkmıştır. Bunların safi tonilatosu 

~ Yeti hakkında bir rapor hazırlamaktadır. 132221 dir. 19 1 3 Birincikanun 6 da Hariciye na
z.ın Sazanof Çara bir layiha daha veri
yor. Diyor ki: (Herhangi bir hükümetin 
ve bilfarz Bulgaristanın Istanbula yürü
mesi ihtimali vardır. Böyle bir te§ebbüs 
vukuunda Rusyanın daha önce hedefle
rine pençesini atabilmesi için hazırlıkta 
istical olunmalıdır. Bununla beraber bir 
harbi umumi ~uhur etmeden evvel Is
tanbul ve Boğazlar meselesinin bir adım 
ilerlemiyeceği teemmül olunmalıdır.) 

~ r'-Z7'2.7'..X7)'.V9'7ZW/7.z."hwıt!2~..,co-~~r.z?"'7~~..aJ 

Br:ı;;;·nıc;::~7;·r··A;k·;ş:~;;::;····! ~ MARKO POLO ~ 
=~ic Gt=~ ALE~~~:.o ~ ~-•"4ZWt1mza.~.,=zr.a:E~~ 

1913 Birincikanun 14 de Alman he: 
yeti ıslahiyesi Istnnbula gelmişti. ( f) 

Liman Von Sandres heyetinin gelişini 
ve hele Ietanbuldaki. 1. Kolordunun ku
mandasını dahi deruhte edifini Çar hü
kümeti emellerine mani görerek harekete 
geldi. fştanbuldaki Rus sefiri Giera ya
nına f ngiliz ve Fransız sefirlerini de ala
rak Sadrazam ve Hariciye nazırı Sait Ha-

TAMAMEN RENKLi : Milano I:skala tiyatrosu baş tenörü ~ ' 1 

:;:.:ri!~;:~:ı:··~=::~·ı:~~ ~"iuYA":A~is;:Q SENOR. TA 
yon.lar kazan~. artistlerin hayatı j VİYANA operasırun altın sesli ) 
Artıst olmak ıçın Hollyvooda giden:: muganniyesi ~ 
bir genç kızın macerası.. MuazzaınS Bu nefis vodvilde dünyada en çok al
nefis bir harHca, eşsiz ve ~ok giizelEJaşlanan en me~hur opera ve operet1e-

bir filinı... = rin en seçme parçalarım dinliyeceksiniz 
BÜYÜK .MUVAFFAKIYE1'LER KA,ZANAN 

Lüks Hayat § Aşk İçin Yaşıyor -Karo( Lombard - Vilyam Povel 

Jeanette Mac Donald • Nelson Eddy .. 
CUMA GO'NVNDEN İTİBAREN 
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BaşvekHin Gruptaki Beyanatı 

''Yarın eğer 

bir delil 
elimize kat'i bir neticeye varabilecek 

ten 
üzerinde bizi yürütmekgeçerse ar.un 

menedecek hic bir kuvvet ,yoktur,, 
Ankara 11 (A.A) - C.H.Partisi mec

lis grubu heyeti umumiyesinin (11-1-

939) tarihli toplantısına ait olarak dün 
verdiğimiz haberde başvekil Celal Ba
yarm ifadeleri hülasatan kaydedilmiş 

bulunuyordu. Bugün bu beyanatların 
tam metinlerini aynen neşrediyoruz: 

- Başvekil Celal Bayar (Izmir) Ar
kadaşlar, g~en sene Haziran ayı zar
fında hariciye vekilimiz size beynelmi
lel bir tayyaere kaçakçılığından bahset
m.İ§ti. Bugün aynı mevzua avdet etmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz. Müsaade 
buyurursanız bunu konuşmalarının ve 
müzakeresinin diğer işlere tercihan ruz
nameye alınmasını rica ediyorum. (Hay 
lıay sesleri) 

Hariciye vekilimiz ve adliye vekilimiz 
fimdiye kadar bu iş hakkında tebeyyün 
eden ciddi ve hakiki safhayı size resmi 
bir şekilde arzedeoceklerdir. Yine sizin 
vasıtanızla vasıl olunan hakiki ve resmi 
safhayı millete bildirmek niyetindeyiz. 
Yakında muhakemeye başMnacak ve 
ta.biatlyle mahkeme aleni olarak cereyan 
edecektir. Maksadımız milleti tenvirdir. 
Onun her hangi bir şekli bence makbul
dur. 

Bundan sonra Adliye ve Hariciye ve
killeri dün hülasasını yazdığımız be
yanatta bulunmuşlardır. Bu beyanatı 
müteakip başvekil tekrar kürsüye gele
rek aşağıdaki sözleriyle izahatına devam 
etmiştir: 

Arkadaşlar, 

, 

ancak bir kaç kimsenin hariçten gelen Arkadaşlar, 

cereyana menfaat saikasiyle tabi olarak Her hangi bir suiistimali. büyük veya 
bu fezahati işledikleri anlaşılmaktadır. küçük her hangi bir yolsuzluğu ezmek 
Bunun yuvası beynelmilel bir büyük bizim için kat'i bir esastır. Bunun ya
şebeke olmak üzere hariçtedir. nında ayni ehemmiyetle dikkat edcceği-

Adliye vekilinin izahatım ve cünıhuri- ıniz diğer bir nokta daha rnrdır. Masum 
vet müddeumumisini dinledim. Verilen olan insanların şerefini speküle etmeğe 
~alUmattan anladığıma göre adliyenin meydan bırakmamak. (Alkışlar) 
kanaati burada .saklı olarak kullanılan Hükiimct bu iki ucu ayni hassasiyetle 
mühürlerin hariçte imal edilerek mem- gözetmek ve korumak mecburiyetinde
leketimize getirildiği merkezindedir. Bi- dir." Kendiınizi bununla mükellef bil
zirn hükümet cephesinden bu ve buna mektedir. Arkadaşlarımın sözlerinden 
benzer büyük veya küçük bir iş tees- anlıyorum. Bazı matbuatınuzın bilhassa 
sürümüzü mucip olup yalnız vazife nok- bu mesele üzerindeki neşriyatı nazarı 
tasından mücrimi yakalamak ve cezası- dikkatlerini celbetmiştir. Bu benim de 
ıu vermek en esaslı işimizdir. nazarımdan kaçmadı. 

Bunun üzerinde yürüyoruz. Bunun 
üzerinde yürürken takdir buyurursunuz 
ki, şu şahıs veya bu şahıs gibi bir tefrik 
yapmadan mücrimi ceza1andırmak azmi
mizdir. Gayet samimi ve kat'idir. Eğer 
heyeti umumiye şimdiye kadar hükü
metin takip ettiği tarzı hareketi tavzihe 
muhtac veya yaptığımız işleri ikmal 
edebil~·cek bir tavsiyede bulunmak im
kfuıım ve arzusunu gösterir ise onları 

da tabiatiyle dinlemeğe ve icra etmeğe 

hazırız. (Bravo sesleri) 

Şimdi size iki fıkra okuyacağım ... Ve 
bu fıkrayı okumazdan evYel ilave ede
yim ki, tayyarelerin İstanbula gelmiş 
veya gelmemiş olması ve buna benzer 
imali ,·eyahut yanlış neşriyat üzerinde 
değilim. Bunlar her zaman yapılabilir .. 
Ve her zaman tashih olunabilir. Adi iş
lerdir. Fakat şahıslara ait olan mesele
lerde kalem sahiplerimizin öteden beri 
dikkaL ettikleri noktalara bundan sonra 
daha büyük ha!'sasiyet göstereceklerini 
ümit ederim. 

Mesele şudur. Okuyorum: 
Vapur İstanbula gelirken yakalandığı 

takdirde bir çok esrarın ortaya çıkaca
ğından korkan ve o zaman mühim ve 
yüksek bir me,·ki işgal eden bir zat na
mı müstear ile hazırlattığı bir pasaportu 
Ekrem Köniğe vermiş ve Romanya ta
rikiy 1~ tekrar A vrupaya gitmesini temin 
etmiştiı·. 

Görüvorsunuz .. İbare]er ne kadar kat
idir. Hazırladı değil, hazırlattığı diyor. 

Temin etmiştir, diyor. 
İkinci fasıl : 

Barem 
--=--

Layihası Bütçe 
encümeninde 

Ankara 11 (Telefonla) - Mahsus bir 

kanunla devletten bir hak temin eden 
veya sermayesinin yarısından fazlası 

devlete ait olan banka ve müesseseler 
memurlarının baremiyle devlet memur
ları hakkındaki barem layıhalan bütçe 
encümeninde ıni.izakere edilmektedir. 

Zabitler ve ~skeri memurlar için de 
hükümet bir barem layıhası hazırlamış
tır. Bu üç layıhanın Meclisin Mart iç
timaında müzakeresi etrafında kuvvetli 
bir cereyan \'ardır. 

K.Ciano 
Bu ayın on dokuzunda 
Yugoslavyayı ziyaret 

edecektir •• 
BeJgrad, 11 (Ö.R) - Başvekil B. Sto

yadinoviç tarafından yapılan daveti ka
bul eden İtalya hariciye nazırı Kont Ci
ano bu ayın 19 zunda Yugos]avyaya ge
lecek ve üç gün kalacaktır. 

Kont ilk iki gi.in zarfında Macar hu
dudu yakınındaki Bi1jeva ormanlarında 
avlanacak ve 22 son kanunda Belgrada 
gelerek İtalyan kitap sergisinin küşadını 
icra ettikten sonra kral naibi prens Pol 
taııafmdan kabul edilecektir. Kontun bu 
ı.iyareti esnasında Avı·upanın siyasi uf
ku, bilhassa Tuna hav7..ası vaziyeti ge
niş mikyasta tetkik edilecektir. 

Tayyare 
Kaçakçılığı etrafında 
- BAŞTARAFI 1 tNCi SAYFADA -

köylü \'e yctic:tiricilere satılması hak

kındaki kanun da birinci müzakere ne
ticesinde kabul olunmuştur. 

Bugünkü toplantıda mü7..akere edilen 
maddeler arasında Türkiye - Almanya 
ticari mübadelelerine ait anlaşma ile 

Ttirk - Alman ticari mübadele ve tedi-

Vakanın hakiki şekli ile sureti resmi
ye ve hakikiyede bugün delillere isti
nat ederek vasıl olduğu neticeyi adliye 
ve hariciye vekili arkadaşlanm izah et
tiler. Bunlar tekrar ediyorum bugün eli
mize geçen deliller üzerinde vasıl olun
muş neticelerdir. Yarın eğer ellinize 
kat'ı bir neticeye varabilecek bir delil 
geçerse onun üzerinde bizi yürütmek
ten menedecek hiç bir kuvvet yoktur. 
Memlekette bunun kök budak salmad1ğ1 

Hepimiz uzun senelerdir milli bayatın 

içindeyiz. Ve hayatımızın son devresin.c 
yaklaşmış bulunuyoruz. En çok şerefı
mizi kollıyacak bir andayız. Eğer her 
hangi bir gafletle, bunun kasdi olmasını 
düşünmiyorum ve hatınma getirmiyo

rum. Böyle bir ihtimal tamamiyle gayri 
variddir. Fakat her hangi bir gaflet sai
kasiyle şerefini tehlikeye düşürebilmek 
bilhassa bizim için hamakatın en büyü
ğüdilr. Biz elimize gelen vakayı kanun
larımızın bize çizdiği hududu dairesin
de hallelmeğe kendimizi muktedir gö-

ri.iyoruz. Adliye cihazımız emniyetle \"e 
normal şekilde işliyor. Ümit ediyoruz ki 
Fransa hükümeti bu mücrimi bize tes
lim etmekle daha çok geci1..-miyecektir. 

uRomanya zabıtası Ekrem Köniğin yatına müteallik protokol, Türkiye-Fin
e1indeki pasaportun müstear olduğunun landiya ticaret anlaşma"ma ilişik liste 
farkına varmış \'e fakat yine tm·assut ve pozisyonlard;ı. fadilfit yapılması hak-

b k ··r 1 daml t · · l kmdaki kanun layihası da vardır. Mec-eden üyü nu uz u a arın esırıy e . . .. .. 
. . . b b ~~·~· li~ -gdel!ck 11:<\.ımaım cuma gunu ya:pa-kendısını ser es\. ır~....ı;cır.n 

Nazarı dikkatimi <:.AQ.ed n di." er bit caktır. 

F · ıı· sıı· n ı· ~ı· D mesele hGdiseye ş1mdi mchmoJuk yapnn ı . . . ki inin de adlan karışmaktadır. bugim Fmk Oz~akuı ri~llsctind~ to~ 
• • bır kaç ş 

1 
k .. t 1 ak 

0 
lanmıştır. Cclsenın açılmasını muteakıp 

· Bu yazılan çıp a ve mucenc o ar - ~ . . 
- ------------------- k · k' · k şısına getirmek Bolu mebusluguna seçılen Fethi Okyar __ ku her arı ımı ar . 

K h l k 
yan . . üzünüzü gözünüzü i1c Iz.mir mebusluğuna seçilen Reşat Mi-. · sa getırır ve Y Ongre azlr anır en ıslıyor ne riyatm tesirinden kendisini maroğlunun_i~t~hap maz~a~arı .okun-

boyar. Bu ş h' b' ahıs yoktur. muş ve her ıkisı de and ıçmışlerdir. 
k b"l ek ıç ır § B 

dh f 1 • urtara ı ec •• 'fadede bulunan şuur landan sonra ruznameye geçilerek 

te • • ı r aa ıyette Bu kadar k~t ı ı "b' adamın çok devlete ait vazifelerin birleştirilmesi 
ışçı e sahibi ~e h~ysıyet sa~ı :lması lazımdır hakkındaki kanun~ ~nci müzakeresi 

.. . t h iki tarafı b" kuvvetlı delıllere sahıp d l yapılarak k;ı.bul cdılnus, ordudan çıka-
K. ı.: .. e, 11 (O.R) - Filistin Arap j terenin bu ış e . ~r dig~ Arve ilhas- Binaenaleyh adliye vekili arka aşı~ ~ rılacak 12 yaşından yukarı hayvanların 
ıu~ •t · ~ası b 1· derlerını ve er ap rnem d · mısını .. ek kotnı esı u sabah tayyare\ sa Arap ı l damla . . d' - beraber cümhuriyet müd eıumu köylü \'e yetiştiriciye satılması hakkın-yüks k t tmişl . . u a rını ıyıce ın .. 

•""'ıta hare e e erdır. Londra- leketlerinın mes b ·ı ak . - davet ederek bu yazıyı yazanların mu· dal-i kanunun birinci müzakeresi yapıl-
lle Be.r·- Fil"stin konfe bir karara ag anı ıs- ı b'r ' 

l nacak ı . ransına iş- ledikten sonra dır ta aasına müracaat edilmesini ve ı mıştır. 
da top :nek uıere seçilecek delegelerle 1 tiyeceği anlaşılmakta .. d esi altında ~uhbir şeklinde istcvap edilmesini ken- Meclisin yine bugünkü toplantısında 
tir~ e arın öğleden s~:a l~~reye 1 General O, Conno~~1~:,,.arbeyeti vazi- d(ılerinden istedm. Bunu yapacak1aı·dır. b' "nci müzakereleri yapılan kanunlar 
birlikte y . ~uteaki en ılıstine ı Filistine gönderilen ~ h.. Alkışlar) ırı T"" k"ye - Almanya arasındaki 
döneceklerdir· asında bir konferans fes· . b"t' k hazırladığı raporunu u- Arkadaşlar arasında ur ı 1 1 't anlaşma ile ti-·n tler ar k~ ını ı ırere t Filistin- 1-' , • ..bade e ere aı komşu mı e 21 son anunda ıc · tir Beye -ı.eyctte fezah 1 ticarı mu '"t alrk 

0 ıla akt ı,ondraYa unıete takdim etmış · H b on civa- . )' k 1 w at o arak hiç bir şeyin • ..b dele ''e tediyata mu e ı pr -
yap c ır. . de tetkik l tı ~ ı sırada e r .. gız ı a mıyacagına emin ol h T . . carı mu a inl di ·a ticaret an-
bareket edilecektit· ili' rrens Faysa- :tında .. ,. a yap g . k baya uğradıgı lttilamıza vasıl olan h a ı ırsınız ... tokolun Türkiye F an ;: . nl 'd 

1b . .. ess kl . l'.. utta adlı bır asa . . "k . . l eı- suç ertesi gün w li t d ki pozısyo ar a nıssuudun muın latı be em- SH·adu b· . k dilerinı ısti - sızın ma ınızdn. Hakim . laşmas•na baglı s e e 1~ b gü S. ınuvasa b ır Arap şeyhi en giliz' • . . B suretı katiyede · h kkı daki kanun -
Jin u n üveyşe ale gelrn· !t. bir İn cc sızsınız. u memleketin suiist" 

11 
.. tadilat t•apılınası a n 

.1 ış ve şeyh fasw k ·w· ıma er yu- J k ·d· 
yor._ . - , A t.A.R ı e. ifadei nı . . zünden çe tıgı namütenahi ~a:pl kA yihalan da bulunma ta ı ı. k 
F1LİSTINDE VURUŞlV~de tedhiş Ingiliz ma~~am etmiştir.h' ifadelerini fjdir. Hepimiz temiz kalmak ve a; ~- B M Meclisi cuma günü toplanaca -
l{ayfa, 11 (Ö.ll) - Fi.liStiJl sta baş-ı çok mühim~ ~atı bu şey ın ·ddiasına 1 kalanların şerefini korumak ınecb e~ız . . t1 · · . _:lrya .. . ·'etnislerd· ş bin ı urıye- tır. 

bareke erı_ Yenıden genıŞ nl>"' il ek bir gore Fı1i~tin müft .. -~r .. ~y. . . en indeyiz. (Alkışlar) _ --------------
\aJillştır· Bır otobüse hücunl ed er ş- istikbalini teş . usu, Filistını se~Y . t 

kişi öldUrülmüş ve bir çoğu yaral~ği\madır. Kend~jışc .te~bbüs eden b~ s~- Filistin de oz,. 1"ayyare sineması 
fahri Abdi.Uhadinin kumanda et ı . tında Filistinin ';"1lıye~çilik perdesı a -

tır· f\bdurrahinun kumandasındaki y·ne c:eyhin idd~ eyhine çalışmaktadır.. LTI KİSİ TELiF ... O .. ~V-3646 
çe: oı:ıaUst. a~ilerle çarpışmıştır. ÇarP1ş· \k~ }ur:iyle İngi~~~::.göre, nıüftü mev- ~ a ntaltkiim edildi 13 ikinci kan~ CU• L./J;; 

n ~a fahrı ~ aralanını.ştır. hareketlere teşebbüs ::: .aı~Yhine b:ızı ld~l1111 (A.A) - Askeri mahkeme n:ıar~esiden itibaren ' 
rna ASİ iVA~~ 1'1Alil<.tJıvı ·ıt re Filistini kendi :ıştır. Eğer In- J{ud~~ı "d cezasına mahkum etmiş- enrı Garat B 

6 dUS, 11 (0.R) - Askeri mabkernc gı .. etinin hali pek fenaı aşına bırakırsa, altı asıyı ı arn üıünden Samariede bir Artnnnd Bcrn:ır~ • ~~: ~t?kf~ld 
l{u '<ri idaına ~lahkuın etrnbtir Bon1· fı1ıs hkik heyeti, halkı:Şacakınış.. tir. Bir boınba y lef olmuştur. Lübnan Gibi dört bü:vük Fra;:1:ıt t• otr.e~o 

-1 tı aSlJ etıY e Sam • · "'a kl tedh· il kctı' Le l c•un~c)ıgı~ s · ar ıs ııun ııu • f·ı·l<l 5\lr ··•at-ride bir ingi, J. kınadı arınl da t b· ışç erden in!!iliz as d bir çok çarpışma ar :-.ı " " ~en A Şuh _ Eyi 1' 
ba ın ı a 1 f olmuştur L"b k kor h Ik es ıt et. . . "' l dudun a ak 1 d'" ~~ cspili Yodvil filmı· ence ı . ite e . u nan - Filis- pe 1 göre, a ·ın tedhi . tnıştır.. Filistin ıu . il' askert m ·tu uş- ~ı 
lız asker d çarpışma1aı- l .. ha e al Şçılere k .. Jng ıı s 
. dudtlfl a aktul dü ~muştur. Uç şu ket yapın an ve onlar arşl olmuş \'e uç k 
tın~~ skcri Jl'I ** !51l1U§ti.ir. bir har~ ı-endi başlarına Ceza} 1 hfnıayc müştür. ·-- l r na ş 1 
İngılız a. . denlerl ktedir. Heyet li' C\ndırrna- -:-:=:ST a ~ 

,1.balı ha'k.kı d e . ct111e . - . ahı-i b MACABI ~, ..; .. -. d ı 
. . i;;llJ' Ulen .. tı a sCiylcni- ları ıcaP . in verdıgı şayanı clikk ey .::.trülıte .. aa• a ın ar Filistının . ~iı: llıuta1·~1 hiPifl . bul ııt ifa M cuko tıuP '"z1 ilefl ~ etmem k a""ar, ha- NashaS ))it ettnl'i unuyor. - an ... 

llen bs? eesr: .. c:a istifl~t e tcclir. İngil-1 deleri de tes tanıdı-• .. - -rı1ançukonun 
en ır ~ R) ... , •••••••••••••••••• , ~.z7/J'LYZJ~~ Budapeşte, 11 (O. t~".ı:ı..; sem- AYRICA .·rJ,/h7'777:; ··fJ fl'J. ~ -~ dan ..... ~ 
V"/,'LZLZZL/.7:tf"f,P ,,,.~7:/7727n1z//./P' lVIacar hükümeti tarafın . ktedir ve EKLER JURNAL 

l A f . E. N }• N d h ~~lik bir jest telakki. ~dilı11:aıırı kont :\ en son dünya ha,·adislcri 
/'\ 4 :., son kanunda Harıcıye 

1 
ak se- ~C/1'/.7,"; VE 

0<1rUtn( . , t 0 Ue a a l<:saki tar~fından Berlinc yapı ac "-nti' b d' Şef f • 1 ~ ı b f '' 0 

"' E c l At.atürkün Avrupa sine- t~ Bu .. y u•• k tl ~ v l'HH an 1 1,11
, . .,ctıcrin ve ~ahut neticesinde MacaristanJll. dde- 1 , __ r '"' r 1-nynagı g ~ • <), uka ına a.r.• UlC. a ından alman cenaze N ··ııı 1"' a.ııg~ı.t d rıı -~.tnlinist pakta iltihakına bir n1 \ Amerikanın öl11 nıakincle~c11 • Ctlcriyfo en ıno c N ..... t torcru sesli, sözlü filmi ile t5 

. y , . l>ulıs· S ~~l~il etm<.'ktcdir. M• k M '" 1'1ERIKA ı rıa 't. ın savaşı..... jl{J\.•·" t"I D J V ~ 
ntıTu~ ~.. •• nıey •ıı TİTRETEN aAıt • ı::.rı • .. futbolcuya . aus § 

Goru~ . ~ll HavdudaJ N ıyı Sine~~:_zı···~·ı;k·;;rp··rizi ~ 
IZl\URDE 1t.lı- J . ,, 

I ·~ l)L•FA Qbrıen t'h u•• ka"' fa t all programın ilk göstenne akşamı Korku an aını~·1'4 .:. J ri Roma '•I v 
Dul'lılak bilJıtİ~·rll .. • u Çll ''ll I al\ ... Ölüm tanımıyan..... o d.. .. tı:y.._ r d fmd n olan 13 kanunusani cuma akşamı 

1. lVt urust ol"1.1 ~ erasyonu tara an e t zt seansında bayanlardan bilet " den kAf h tı~\ı:y • .. saa . ktır B tlis· t a a at aı.ıt) <\ verilmek üzere hır mu- t' a}ınPU~aca . ayanlar mü-
. terinin en debşe 1 :t.ı... ene <\tı'.tl-ııot öw ·1d·w· go'"re u"cre 1 • avetlisi" olarak · ıı.. ..:fil :•'•td k d f son s zax-f1tı ~ ı. gTenı ıgıne ~;. _ ''•acPra (w· eni · 1 o O - 4.30 - e il e a. .• 

:SAHiFE J 

Tayyare kaçakçılığı hadisesi 

Ekrem König Fransa
da bulunamamış 

Ankara 1 1 (Telefonla) -Ekrem Gönig hadisesi hakkındaki tah~ 
kikat normal seyrini takip etmektedir. Resmi evrak sahtekarlık ma-

hiyetinde olan hadisenin seyir ve cereyan tarzı yakın bir zamancla 
aydınlanmış olacaktır. 

Bugün için hadisenin karanlık kalmış bir tarafı yoktur. 
Verilen malumata göre Fransa hükümeti Ekrem Göniğin halen 

F rarisız hudutları dahilinde olmadığını bildirmiştir. 
Bu günlerde Vaşington elçiliğimizden mütemmim malumat gelme

si beklenmektedir. 
Bu tafsilat arasında Karadağdaki tayyare fabrikasının hariciye ve

kaletine siparişi teyid için göndermiş olduğu telgraf ve verilen cevabın 
sureti bulunacaktır. 

Evrak arasında verilen cevaptaki imza tetkik edilecektir. Bu suretle 
telgrafhanedeki nüsha ile bu suret tetkik edilecek ve halen mevkuf bu
lunan hariciye memurlarından Ruhinin vaziyetinin hadise ile alakası 
şekli tayin edilmiş olacaktır. 

Bildirildiğine göre Ruhl bu hadiseyi sırf bir dostluk eseri olarak 
yaptığını, katiyen para almadığını bildirmektedir. 

Riyaseticümhur teşkilat kanunu-
nun bazı maddeleri değiştiriliyor 
Ankara 11 (Telefonla) - Riyaseti cümhur teşkilatı hakkındaki 

kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine mütedair olan kanun 
teklifi meclis ruznamesine alındı. Teklif edilen kanunda 90 lira maaşlı 
bir baştabiplik ve ayni miktar maaşlı bir yazı işleri müdürlüğü ve ka-
tipler ilave olunmaktadır. · 

Baş tabibe ayrıca ayda ( 400) lira ihtisas tahsisatı verilerek başka 
yerde munzam İş almaması temin edilecektir. 

Gireson ve Orduda iki model 
kurulacak fındık fabrikası 

Ankara 11 (ö.R) - Fındık tarım satış kooperatifleri birliği Gire
son ve Orduda iki model fındık fabrikası tesisine karar vermistir. En 
son sistem makinelerle techiz edilecek olan bu fabrikaların b~herine 
60 bin lira sarfedilecektir. Bu iki fabrika Karadeniz fındık bölgesinin 
nümune fabrikaları olacak ve Ağustosta işlemeğe ba~lıyacaktır. 

Birlik, müstahsil köylülerin başak ihtiyaçlarını kolay ve ucuz bir 
şekilde karşılamak için yeni bir servis ihdas etmiştir. ilk planda bütün 
köylülere mısır tevzii kararlaştırılmıştır. Birlik 1 O bin ton kadar mısır 
getirtecek ve bun1an ortak olan ve olmıyan müstahsillere tevzi ede
cektir. Bundan ~ tuz, sabun, gaz, giyecek eşyalarının t~vz:iile de 

birlik meş~u\ olacaktır. 

Yugoslavyada seçim neticesi hak
kında kat'i rakamlar neşredildi 
Belgrad 1 1 ( ö.R) - Resmi gazete 11 ilk kanun 1938 intihabatının 

resmi neticelerini ve intihap edilen namzedlerin esamisini, bir aydan 
beri mesaisi devam eden merkezi intihap komitesinin raporuna müs
teniden, bugün neşrediyor. 
. _Yazılı m_ü~tehipler 4_080~90_ olup 3039041, yani yüzde 74.48 reye 
ıştırak etmıştır. Stoyadınovıç 1ıstesi J ,643,783 rey, yani yüzde 54,09 
almıştır. 305 namzedi ve fazla olarak bizzat B. Stoyadiııoviç intihap 
edilmiştir. 

Macek listesi 1,364,524 rey, yani yüzde 44,09 toplamıştır. 66 nam
zedi ve fazla olarak B. Macek intihap edilmiştir. 

Stoyadinoviç hükümet listesinde Alman akalliyeti namına 2, Ma
car akalliyeti namına 1 ve Arnavud akalliyeti namına bir çok mebus
lar vardır. 

Isveç kralı mühim bir 
nutuk irat etti 

Stokholm 11 (Ö.!l) - Riksad~~ medisini_a~ar~~n söylediği nutukta 

k 11 eçin ecnebı devletlerle munasebetJermı musait olduğunu fakat 
ra sv · d'. · · · f l b. kk · . .. dd ttenberı unya vazıyetının ası asız ır teya uz ıcap ettirdi. 

~~r ~~. le · tir. Sulhun muhafazası hükümetin bütün gayretlerine 
gmı soy emk~lş edecektir. $imal memleketleri arasında iş birliği mesud 
mevzu teş ı 

bir hadisedi~. . l leketleri arasında aktedilen deniz teslihatı 
lngiltere ıle şıma m~n_ı . tasvibine arzedilecektir. Keza milletler 

mukave~esi ray~.g .~ec ısın:uahedelerinden müs~ldl bir ha]~ k~y.an 
cemiyetı paktı buyuk harp 'b" r·ılecektir. lsveçın ekonomık ıstik-1" · t vı ıne ve 
tadil paktı da mec ısın as h dişe uyandırmak•t•a•dı•r•. •••ı-. 
bali geçen seneye nisbetle da a az en l9 
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Bulgaristanla 
Münasebetlerimiz · hakkında bir 

Bulgar gazetesinin ntşriyatı 

Türk-Bulgar ticareti neden mütemadi bir sak.ut 
arzetmektedir? .. Banun önöne geçilemez mi? 

,,,,,_*_ 

Fatihte 
Arkadaşını öldüren 
Ri fat dün yakalandı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİF'EDE -

için gözünde siyah gözlükle gezer
ken adli zabıta memurlarının nazarı 
dikkatini celbedc:rek takip edilmiş 

ve yakalanmışhr. Katil adliyeye tes
lim olunmuştur. Rifat isticvap olun-
muştur. -·-P iyango 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

13892 1613 2950 19246 5594 31605 
30203 30997 31823 14587 9797 26248 

4602 26236 3754S 10978 23694 
50 LİRA KAZANANLAR 

31498 6554 3218 23841 12672 18315 
31821 8375 7388 2559 Sofya - Utro gazetesinde Dr. Buril- tabii bir şey olamaz. Balkan milletleri 

Jmff yazıyor; arasındaki yakınlıktan bahsolunduğu -*,.,._ 
Bulgar ve Türk millt?tleri her zaman bugünlerde bu yakmlığm en ziyade Boraha karşı Pittman 

anlaşabilirler başhğı altında ~an ya- Bul~. ve Tı.it-k halk .kümeleri arasın- _ BAŞTARAFl. t INCt SAYFADA-
zıyor: da mkışaf etmiş bulunduğunu söyler -

dstanbula milteveccihaı vapura ve- sek, çok yakm olan bir hakikati itiraf Amerika wnumi efkan Roosevelt ta-
ya trene bindiğim zam.an daima Türk- eylemi§ oluruz.. rafından iraded.ilen son mesajın kud-
Bulgar münasebatmı teşkil eden mesele- Bununla beraber biz Tiitk _ Bulgar retli tesiri albnda bulunmaktadır. 
lerin tesiri altında bulunurum. Filhakika münasebetlerine ait meseleleri henüz IA- ---------------• 
ilk nazarda göze çarpan cihet, bizim di- yık ve mümkün olan bir önemle ele al- umumi çerçeve içine konulabilecek 
ğer komşularımızla olan münasebetleri- mış değiliz. Halbuki her iki millet ve olan muhteva teşkil edecektir. 
mizin daha sıkı oluşudur. Sırplar ve memleket menfaati bunu funirdir. Her şeyden evvel bugünkü Türk-Bul
Hırvatlarla biz kan kanieşiyiz. RtBnen- Filhakika vatanına unutulmaz hizmet- gar ticareti mütemadi bir sukut halin
lerle ve Yunanlılarla aramızda hristiyan- ler ifa eden büyük Atatürkün cenaze dedir. Bunun için. ortada arzu1an.rnız hi
lık kültürü bağları vardır. Fakat, Türk- merasimine iştirakimizle kendilerinden lafında olarak objektif bazı sebepler 
lerle Bulgarlar arasında kih bir sükCın, inhilal eden yüksek makama Ismet In- vardır. Bununla beraber mevcut sebep 
kah acı bir mücadele ve kah müttefik önünün seçilmesi hasebiyle izhar eyle- ve engellerden bir kısmının bertaraf 

Londra 11 ( ö.R) - T aymis gazetesi bazı kolej reislerile Oksford 
üniversitesi profesörleri tarafından Mareşal Çankayşeke hitaben yazı
lan bir açık mektubu neşretmektedir. Bu mektupta çm milleti tarafın
dan memleketini istila edenlere ve hürriyetinin düşmanlarına karşı 
gösterilen kahramanca mukavemetin banisi ve cenk reisi olan Mare
şala hayranlık bildirilmekte ve şunlar ilave edilmektedir: 

q; Sizin ve vatandaşlarınızın böyle muazzam bir cesaret eserine mu
vaffakıyetiniz artık miUetlerin unutamıyacağı tarihi bir hadisedir. ln
giliz milleti mazide, cehaleti sebebile, Çin medeniyet ve kültürünün 
manasından şüphe etmişti. Bugün bir tarafdan daracık nasyonalizmin 
gösterdiği vahşetçe kin, diğer tarafdan Çinin japonyaya karşı göster
diği hissiyatın vekar ve itidali medeniyet meşalesinin hangi ellerde ol
duğunu açıkça gösteriyor. Bütün dünya demokrasilerinin azinı ve ka
rarla sizin tarafınıza geçecekleri günü emniyetle bekleyoruz. Ve sizin 
hareketiniz nihayet düşmanlannlZUl da takdir ve hayranlığını celbed.e
cektir. Çünkü onların kendi ananeleri bunu aizden esirgememeğe on
ları sevkedecektir. 

Fransa - Polonya milli futbol 
yapılcaak maçı Pariste 

Par&s 1 1 (ö.R) -~ -· Pazar günü Polonya ve Fransa milli takımlan 
burada karşılaşacaktır. Bo maçta Avusturyalı maruf kaleci Hiden 
Fransız milli talmnında oynıyacakttr. Almanyaya galip gelen Polon
yalıların Fransa kar~sında ne netice alacağı merak uyandırıyor. 

Fransa - Polonya spor münasebetlerinin iyi bir tezahürü olan bu 
futbol karşılaşması, bundan sonra daha başka şekillerde temadi eclC"' 
cektir. 

Fransa - Iran münasebetlerinin 
iyileşmesine çalışılıyor 

Paris 1 1 (ö.R) - F ransa ile Iran aıasında diplomasi münasebet
lerin kesilmesi dolayısile Iran Pariateki aefaret heyetini geri çağırmış
tır. Bu hadisenin doğurduğu gerginliği izale etmek ve F ransa ile Iran 
arasında diplomasi münasebetlerin yeniden iadesine çalışmak üzere 
bazı teşebbüsler yapılmııtır. 

T ahran.daki Fransız sefaret heyeti geri çağırılmamış bulunduğuna 
göre teşebbüslerin hir netice verrneşi bekleniyor demektir. Alınan 
mevsuk haberlere nazaran Iran manevi bir tarziye talebinde israr et
mektedir. 

939 yılında Almanyada 30 mil
yarlık inşaat yapılacak 

sıfatiyle asırlarca sürüp giden bir yakın- diğimiz sevinç iki millet arasında daha edilmesi imkan dahilindedir ve bunların Berlin 11 ( ö.R) - 1939 senesi için Almanyada istenen inşaat 

çocuğunu kayb_eden ana 
babanın rıcası - ., -~~'""-

Koca Veli oğlu İbrahim ile eşi Hamide 
Caran imzası ile aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki : 

•Çocuğumuzu kaybettik. Çaresini bu
lamadım. Size müracaat ediyorum. Bu 
arzumun is'afını yalvarırım. 

Davas kazasının Samurta köyünden 
olup iki seneden beri Nazilli kazasının 
Pirlibe köyünde amcası Koca Veli o~-

lu Mustnfa Bacı yanında mektebe de
vam eden sekiz yaşlarında siyah sa~ 
büyük gözlü ve alnının ortasında çizil< 
işareti bulunan Samurta köyünden Ko
ca Veli oğlu Mehmet Caran bundan iki 
ay evvel gQya yetlın mekteplerinden bi· 
risine girmek .fikriyle amcasının yanın· 
dan savuşmuştur. Çocuğun izi aranmış
sa da ancak Nazillinin Atça nahiyesine 
kadar getirilmiş ve oradan ilerisi bulu· 
namamıştır. 

Hükümetçe lazım gelen tahkikat ya
pılmaktadır. 

Bu çocuğun her hangi bir köyde kal
dığı ihtimal dahilinde bulunduğundan 
bilenlerin veya görenlerin veya haber 
alanların adresimize bildirdikleri takdir· 
de kendilerine on lira vereoeğimizl be
yan eder bir vatan evladının meydana 
çıkarılması hususunda yüksek tavassu
tumızu dileriz.• 

• 
Turgutlunun iki 

mühim derdi 
Turgutlu (Hususi:) - Köylerin bile 

elektrikle nurlandığı bu zamanda, gar
bi Anadolunun en mahsuldar bir bölge
si olan Turgutlu henüz, fenni bir elek
triğe kavuşmaml§tır. 

Turgutlu belediye reisliği makamına 

geçtiği gündenberi bir çok işler yapan 
bay Cevdet Öktem, bundan beş sene 
evvel riyasete geçtiği sıralarda en evvel 
tahakkuk ettireceği işler meyanında bu
lunan elektrik işini her nedense bugüne 
kadar bir hal ·yoluna koyamamıştır. 

Şehirde, elektrik işinin bir An evvel 
b~arılması keyfiyeti ve zümrüd, yeşil 

ovanın içinde bulunan güzel Turgutlu
nun nura kavuşması bir dilek değil biı 
hayati zaruret halini almıştır. 

lığın tesirleri inkfu- edilebilir mi? Bu te- eyi ve daha kuvvetli bir atmosfer ya- yerini, bu işte faydalı olacak kolaylık- ruhsatnameleri 30 mi]yar mark ( 15 mi]yar lira) miktarındadır. 1937 ÇIFTÇININ TEESSttRO 
sirlerin inkar edilemiyeceği, Bul.garla ratmış ve bu, Başvekilimiz Dr. Köse lar işgal edebilir. Bunları meydana ge- deki inşaat yekilnu 11 mi1yar marktır. Bunun yüzde 80 i umumi cew Bu sene diğer bölgelere nazaran, Tur-
Türkün birbirine çok yakın bulunduğu Ivanofun ebedi dostluk ve barış hakkın- tirmek için tarafeynin hüsnü niyeti kA- miyetlere ait o]up bu teşebbüs artmağa mütemayildir. 1939 inşaatının gutlunun tütün satış vaziyeti nisbeten 
hakikati nazarı itibara alınacak ve Türk- daki beyanat!ariyle bir kat daha takvi- fidir. yekunu> şarkta yapılan tahkimat işleri sebebile şimdiden tahmin edi- daha eyi olmakla beraber zürraa nıali-
lerle Bulgarların birbirine karşı müte- ye edilmiştir. Bulgar milleti hüsnü niyet sahibidir lemez. Alman bina inşaat endüstrisinin kudreti senede 12 milyar tah- yet fiatinin yarısından aşağı faitler tek-
.kabil savın 2österdikleri ı?Ö •• ün Faka bMu~ka!'Y=ll,M&J._ld,_J.1.~M.4-=ıuu.ı..u.&:-.ıı.~L.llı:'-J.ll tmemekt ....... ·...._..__.... ........ ~..._....~ ,_ .&J..._...-....... ...__.·~--~-"__. .. _~·~· ~-ı....ı......_ı.-=---~-~- ~L--.--.-...._._. _ _ _.tlj·"'"".rt· ~ ....... - ...... _........_. __ 
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BiZANS SARAY iNiN iÇ Y UZU 
·······••i••········································································ Enver paşa karardan 

(intikam) ım yürünı.eğe başladı Sebze yiyerek hem vücudunuzda bi

rikmiş zehirleri dışarıya atmış, hem de 
güzelliğinizi muhafaza etmiş oluraunuz. 
Fakat bu hususta bütün sebzeler ayni 
vasıfları haiz değildirler. BuTada size 
güzellik için fazla faydalı olan sebzeler· 

den bahsedeccgİin. 

çok memnun olmuştu 
Çünkü böylelikle üç buçuk ay sü
ren göz hapsinden kurtuluyordu 

Bizans tahtının altını 
... .. 
ustu ne 

işte .• Bizans sarayının 

getirecek 
yolunu 

olan 
tuttu 

Zoiçe 

Nohud, bezelye, taze ve kuru fasulye 
güzellik için en faydalı sebzelerdir. Bı.ın· 
lan tüTlü türlü pişirerek bir h.afta müte• 
madiyen yapabilirsiniz. Bir hafta, bu seb
zelerden bıkacak kadar uzun bir zaman 
deiildir. Fakat cildinizi ıeffaf bir hale 
eetinnek için bu bir haJtalak perhizin si· 
ze çok yardımı olacaktlr. 

Sebastiyano, bir müddet olduiu yer· - Evet .• 
- Dün gece o papaz sihirbaz karıdan de ve gözü yere düşen kdğıt parçasına 

takıh kaldı. imparatoriçeyi öldürmek için bir zehir 
Başpapazın uzaklaşmasını bekliyordu. aldı .. Bunu biliyor musun?· 
o, kuanlığa gömülüp gözden kaybo- Karbonopsina hayretle yüzüne baktı: 

!unca hemen eğüdi.. Yerdeki kağıdı al- - Fakat.. Dedi .. Siz bunu nereden bi· 

d K kt 
liyorınınuz. Kulübede siz yoktunuz. Baş-

ı.. oynuna IO u. 
BulunduAu yer hem kAğıdın muhte· ka kimse de yoktu. ... 

. -A-ı lacak kadar - Ben çok teYler bilirım .. Beni bura-
vıyatını okumasına uuu.u 0 'ğ'nl 

k lık h d t hlikeli idi. da beklerken yoldan bir papaı: geçtı ı 
aran , em e e · bo · ? 
Daha sonra da.. Karbonopsinayı bul- gördün mil Kar nopsına ... 

k 
• · dı - Evet .. Ve bu papaı .. 

rna 1§1 var . .h·. ba k d hi' . 
. bah · · k" · geı..ı:.r.i za- - Aksanı sı ır z arı an ze rı 

Evın çesının oşesıne ~ • l S fi il .. .. 
ınan .. Duvarın dönemecinde ve bu sefer alan ... Bmı~. e~: 0 anne e goruşen 
hakikaten kömür gözlü güzel ile karşı papazdı degıl ~ · . 

. - Fakat .. Sız şeytan mısınız?.: Bunla-
kar§ıya geldı. b ı· ., 

Yi k d hır. aksam evvelki ra- rı nereden . 1 ıyorsunuz ... 
ne ar asın a • Sebast' g··ı"---.l• . . . ıyano u um.:M:Uı .. 

hıp cUbbesı vard.L . . _ Haydi ya\rrum gel.. ~dl, burada 
Genç kız, derin bir ıç çekmesıyle se- \'akit kaybetmlyellm.. Büttin bunları 

vincini izhardan sonra : . bilmek için insanın mutlaka şeytan ol-
- Epeydir burada, bu köşede bekli· 

1
.. 1m 

ması ı:dwn ge ez. 
yorum, dedL . . _ (Hdlyor muyuz'!' 

Gelmiyeceksini& diye ödüm koptu. 
Seba.stiyano, bu gUzel kızın ~l ba- - Evet. .. 

• v - Artık hep .. Hep sizinle mi olaca-
şını çeşitli belalara karşı koymu~ gog

ğım? 
sil üstüne dayadı. 

- Evet.. Hep .. Hep benimle olacaksın. 
Yürüdüler .. Karanlıkta kayboldular. 
Sokağın mukabil köşesinden bir göl-

ge .. Karanlıkla k~mış ve gözükmemlş 
olan bir gölge hareket etti. 

Bu, Sofi anne idi .. 
- Intikaınun yilrüyor. Diye mırıldan

dı .. Bizans tahtının altını ilstüne getire
cek olan intikamım Bizans sarayının yo
lunu tuttu. Uğurlar olsun Zoiçe .. Yolun 
açık olsun kömür gözlli dilber .. 

Ve Sofi anne, elindeki budaklı değ
neğine dayana dayana sokağa saptı. Ku
lübesine girdi .. 

** Araba .. Sebastiyanoyu buraya getiren 
araba köşe başında bekliyordu. 
Arabacı, saray muhafız kumandanını 

tanıyordu .. Onun bir papazın refakatin
de geldiğini görünce hiç hayret etmedi .. 
Samatyada manastır civarında durması.. 
İmparatoriçenin ölümü ve kumandanın 
blr papazla bel'aber avdeti epey gün 

görmüş olan bu aı·abacıya hiç te şüpheli 
görünmemişti. 

··BİTMEDİ·· 
- Neden korktun benim güzel kum· 

rum .. Dedi .. Yoksa seni aldattığı.ola ve 
ııöz verdiğim halde gelmiyeceğime mi za-

hip oldun. . 
Karbonopsina, yaşından beklenmıye-

cek bir ciddiyetle : 
_ Hayır.. Dedi.. Ben insanları gözle-

Fransa ile Italya arasında 
harp çıkacak olursa •• 

lspanakta güzellik bakımından çok 
faydalı bir sebzedir. Fakat karaciğerle
rinden ve böbreklerinden rahatsız olan· 
lann a•panak yemeleri "ıhhatleri için mu
zudır. Bu mahzuru düşünerek ıspanak 
yemiyenler, marul ve hindibayı haşladık
tan aonra üzerine bol sirke ve zeytinyağı 
dökmek suretiyle hazırlıyacakları sala
tadan istifade ederler. Bu auretle haş· 
lanmlf marul ve hindiba salataları kanı 
temizler. Yüzdeki çilleri, ııivilceleri, bun
lara benziyen ve kan bozukluğundan 

olan çirkinlikleri giderir. Dereotu güzel

liği bozar. 

Aı: ıu içersinde haşlanmı~ sebzeler 
yahut (türlü) kadar cildi giizetleıtiren 
hiç bir yemek yoktur. Bunları adeta n1uh
telif nebatlann şifa verici haualannı top
lamıt bir ilaç gibi kullanabilirsiniz. Ye
meklerinize pek faydalı bit' şeydir. Sebze 
çorbaaı için havuç, şalgam, pırasa ve so

ğan kullanırsanız hem sıhhatiniz hem de 
taravetiniz için çok iyi bir iş yapmış olur-

sunuz. 

Bamye, enginar ve lahana cildin 
zelliğini bozan sebzelerdir. 

Eğer Enver paf& kazanırsa kendi men· 

faatine uygun bir vaziyet hasıl olursa 
onunla da anlatabilirdi. Enver pap kay
bedene kendisi için hiç bir mesele yok· 
tu. 

Bu noktai nazarını çok yerinde bir ha
reket buldu. 

fakat şimdi Enver papyı başından 
nasıl atlatacaktı'> 

Enver paşa lbrahim beyin yanma ge
leli tam 3,S ayı geçmişti. Bu müddet zar· 
fında şu ve bu kelimelerle pa~ayı oyala
dıktan sonra nihayet müsbet cevapa ge
lince atlatması veyahut buna teşebbüs 

etmesi mühim bir hadise olacaktı. 
Enver paşanın yanından ayrılıp evine 

gelince hep bunu dü~ündü. Nihayet ken
disinin Şan Sultana giderek müzakere 
etmesi ve Enver paşayı başına atması 

en kısa yo!du. Buna karar verdi. Gece 
yan11 atına atlar atlamaz be, kişilik mai
yeti ile birlikte Şan Sultanın yanına git· 
mesi mühim bir hadise idi. Çünkü bu 
zata göre Şan Sultan ikinci derecede bir 
kumandan sayılırdı. Ibrahim bey bu rolü 
yapmakla hem kendisi için iyi propagan· 
da yapmıf oluyor ve bir taraftan da En
ver paşa İ§İni halletmiş bulunuyordu. 

. Bu hareketten hiç kimsenin haberi 
yoktu. Hatta karargahtakiler bile lbra
him beyin nereye gittiğini bilmiyorlardı. 

Şan Sultan (Hisar) da idi. 

- Cahil adam, bizi tamam 3,5 ay 
mahvetti. 

Şan Sultan Enver paşaya ayn bir daire 
hazırlatmıştı. Bu dairede yaveri ile diğeı 
zevat ta bulunuyordu. 

Paoanın maiyeti ve askerler de burayı 
yakın yerlefmiı,lerdi. 

* Enver paşa Şan Sultan ile kartı kaqı 
ya oturmuşlar lr.:onUfuyorlardı. 

Şan Sultan; Enver paf&lllll gelmiı ol· 
masından mütevellit sevincini açıkça 
gösteriyor: 

- Buraya teşrifinizle memnun oldu
ğumu biJmem ki size nasıl isbat edeyim. 
Biz burada ıimdiye kadar yaptıiımıı 

hareketlerde maa]esef tam bir teşkilAt ve 
bağlılık olmadığı için istediğimiz gıbl 
muvaffak olamadık. 

llk günlerde idi. Ruı1ar Buharayı it
gal ederken biz burada Kız.ılorduya kar· 
fi biraz toplanmıştık. Bir kaç günlük faa. 
liyet sonunda çok büyük muvaffakıyet 
ler elde ettik. Bu vaziyetten ltorkan. 

endişe eden Kızılorduya mensup biı 
adam bir gün buraya geldi Kendisinin 
bir casus olduğunu anlamakta gecikme· 
dim. 

Casus diyordu ki: 

l'inden okur ve anlarını.. - BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA - fından tanzim edilen bir raporu 
Stı:, güç söz veren, fakat verdiği sözU encü-

Amerikalılar, mısırın cildi çok f~Üzel
leştirdiğini iddia ediyorlar. Son seneler 

içerisinde bütün Amerikan kadınları mı
sır yiyerek güzelleşmeğe c;.alış1yo1lar. 

iki gtin içinde gece gündüz demeden 
Şan Sultanın karargahına yetişti. Şan 

Suhan hiç ümit etmediği bir zamanda 

lbrahim beyin ziyaretini fevkalade kar
ı1ıladı. Evvela gururu çok okşanmıştı. 
Böyle bir bey kendi ayağına bir memle
ket işi için ~eliyordu. Bu az bir paye ve 
şeref değildi. 

- Ey müslüman Türkler... Bugün 
sizin için en büyük refah yolu Ruslarla 
tam manasiyle anlaşmaktır ... Çünkü bu· 
radan Ruslar gidecek olursa onun yeri
ne siz başlı başına bulunamıyacaksınız. 
hter istemez bir idare altına, resmen 
siyaseten olmasa bile iktisaden girmit 
olacaksınız:. Bunda Rusların yerine ge· 

lecek İngilizlerdir. 

tutanlardansınız. Ancak bu gece öyle 
lemek üzere gizJi komite halinde içtima menlere tevdi etmiştir. 
etmişlerdir. 

şeyler oldu kl .. Bütün bunlar belki sizin . • . 

daki if . 1 v laştırdı di d" Dıplomatlarm parlamento enctimen-
saray vaz eruz agır ye u- . . . 
..,, dü Sofi . d bir 1 lerı huzurunda izahat vermelerı nad.irat-
i ... n nı.. anneyı e papaz ge - d V b l d .. \ . 

· d bir .. d di. F tt tan u-. e u top anb a encumen crın 
di çağır ı, yere gon er ırsa an b'. t" A 1 h bul ı dı . u un aza arı azır unmuş ar r. 
istifade ederek çıktım ve .sizı burada İLKBAHARDA BİR HARP 
beldemeğe başladım. . 

k ll d k ~ İHTIMALl ... 
Sehastiyano, o an arasın a sı tı0• 

Paris, 11 (Ö.R) - Vaşingtondan Ha-
gcnç kıza sordu : vas ajaruıına bildiriliyor : Amerikaıun 

- Sofi anne dediğin ° sihirbaz karıyı Paris ve Londra sefirleri BB. Bolit ve 
çağırrın papaz. dün gece sen oraya gir- Kenedi tara{mdan verilen izahatı dinli. 
dikten sonra arkandan giren papaz nu 

idi'! 
Karbonopsina : 
- Zannederim .. O idi .. Dedi. 
- Neden zannederim diyorsun .. Yok-

sa emin değil misin?. 
- Çünkü dün gece ben içeride iken 

o geldiği zaman Sofi anne beni yatağın 
altına saklamıştı. Bu sebepten onun yü
zünü göremedim. Sadece sesini işittim. 

- İşittiğin bu ses, bu akşam sihirbaz 
karıyı aramağa gelen adamm sesine 
benziyordu değil mi? 

~········································· ; Kiralık apartman E 
i Şehir gazinosu arkasında 1382 E · 
!saydı (Gül sokak) ağzında denize: 
$ nazır konforu havi yedi odalı yeniE 

• 
:İn..Q edilmiş bir ev kiralıktır. : 
111 • • 

: Görmek ve görüşmek istiyenlerin S 
Sgazetemiz idarelıanesine miiracaat-: • • . . : : lcı:ı. • .••.....•....•....•...••....•.•...... , .... 

yen Senato ve mümessiller ineclisleri 
askeri enc:iimenleri Avrupadaki vaı.iyeti 
tetkik etmişlerdir. Bu nıalılınata göre, 
8. Kenedi A vrupada ilkbaharda mnumi 
bir harbin muhtemel olduğunu söyle-
miştir. 

HARP SEBEPLERİ 
Amerikanın Londra sefiri böyle bir ih· 

tilafın Almanyanın Ukranya.yı istilAsı 

veya İtalyanın Twıusa taarruzu netice
sinde çıkabileceğini .söylemiştir. Paris 
sefiri B. Bolit arkadaşının kanaatini te
yit etmUi ve her iki sefir netice olarak 
şöyle demişlerdir : 

aBundan alacağumz ders, her ihtiına~ 
le karşl hazu· olmamız lüzumunu göste· 

t 
riyor.•• 

ALMAN HA VA KUVVETLERİ 
Sefirler Almanyarun şimdiki halde 

lOOO adet ilk hat tayyaresine malik ol
duğunu ve Almanyada vasati ayda 200 
tayyare inşa edildiğini bildirmişlerdir. 
B. Kenedi, söylendiğine göre, Alinan ha
va kuvvetleri haKkında Lindherg tara· 

lz:lktl'Y#72'V~/r~/-,,~Z.777.Y~A~ll""--

Kır k Vezir · 
Sı:r..ar~/J'.'Z~~ 1 ~~,Z//4 

Masal masal içinde 
-28-

Bu ~cyhin bir çok müritleı·i vardı.Onlar 
da şeyhin terbiyesini gördükleri ıçın 
hem şeyhe hem de müridlerine çok bü
yük itimat gösterirlerdi. Onları çok sa
~·arlardı. Hatta o derecede ki hastala
~ını tedavi için onlardan her hangi bi-

. . bı'r duasını kafi bulurlardı. 
rının 

Şeytanın bir oğlu vardı. Bu ibni 
şeytan hilekarhkt.a, düzenbazhkta hep

sinden mahir. usta idi. 
- Ben. eledi. Onu baştan çıkarırım. 
Ve hemen bir sofu adam kıyafetine 

gire·rck şeyhin tekkesinin kapısını çal

dı. 

AMERiKANIN HA. VA 
MANEVRALARI 

Vaşington, 11 (AA) - B. Roosevelt 
yarın milli müdafaa bütçesi hakkında 
kongreye bir mesaj göndereceğini bil· 
dirıniştir. 

V~iqglon. 11 (A.A) - 48 bombardı· 
ınan deniz tayyaresi Caraibesde yapıla
cak ınanevxalara iştirak etmek üzere 
Panama tarikiyle Kübaya gitmek üzere 
dün Santiyagodan hareket etmiştir. 

Fıı1ına dolayısiyle geçen pazar günü 
Santivag(\ya inmek mecburiyetinde kal
mı~ olan l8 deniz tayyaresi d~ pazartesi 
günü Küb:ıya hareket etmiştir. 

-*-

Yalnız Amerikalılar mısırı bizde •>lduğu 
gibi lr.:oçaniyle, ha~lıyarak yemiyorlar. 
Tanelerini ay~ladı'lttan sonra haşlıyor
lar. Bu haşlanmıt mısır yemekten evvel 
salata halinde yeniliyor. 

Elcller 
' 

Aıner.ikanın her illtima· 
le karşı bugünden 
hazırlıklı olmasını 

tavsiye etmişlerdir 

Şan Sultan ile lbrahim bey iki gün haş
haşa vererek konuştu\ar. Müzakere etti

ler. Beraber yemek yediler. Nihayet ka
rarlaştndılar. 

- Enver paşanın günün vaziyeti ve 
ehemmiyeti icabı olarak Şan Sultanın 

mıntakasında bulunması çok yerinde bir 

hareket idi. Esasen memleket müdafaası 
bakımından bundan başka çare yoktu. 

lbrahim bey yine bütün kuvvetlerin 
başında ve Enver paşadan gelecek emre 
göre hareket edecekti? 1 

O takdirde daha büyük bir felakete 
uğramıt olacaksınız. Bana göre sizin gibi 
memleketini seven adamların yapacağı 
İş hemen Ruslarla anlaşmakbr. 

Enver pafa bu sözler bitince güldü vcı 

••• Bi2'MEDi ••• 

FRA.NS.A • ALMANYA 
Ticaret müzakereleri 
Paris, 11 (Ö.R) - Fransız - Alman ti

caret müzakereleri 15 ikinci kanunda 
Pariste başlıyacaktı. Son karara göre 
müzakereler Bcrlinde cereyan edecek
tir. Bu görüşmelerde Fransa ile Südeı 

Belgrad 
Bu karara göre Enver paşanın vakit memleketleri arasındaki ticari ve iktısa

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - kaybetmeden Şan Sultanın karargahına di meseleler bilhassa görüşülecektir. 
takdirde vaki olacağını bildirm~tir. 

---0--- Alman şansölyesi İtalyayı garp de-
Elçiınizin onuncu mokrasilerine karşı da yalnız bırakını-
yıldönibnü.. yacağını temin etmiş, fakat Fransaya 
Belgı·ad, 11 (Ö.R) _ Dost Ttiı·kiye karşı delAilini ileri sürerken mutedilfilıc 

Cümhuriyet hiikümetinin Belgrad elçili- davranmasını Düçeye tavsiye etmiştir. 
ğini on seneden beri muvaffakıyetle ifa Berlinin iyi haber alan mahfillerine gö
cden B. Ali Haydar Akpay bu münase- re halihaı.ırda Fransa ve İtalya arasın
betle elçilikte bir resmi kabul tertip et- daki ihtilafın bir harbe müncer olacağı 

nıişlir. 1884 yılında doğan bu Türk dip- mütalaası yer bulmamaktadır. İhtilafın 
lomatl Galatasaray ve İstanbul huku- doğrudan doğruya müzakerelerle halle
kundan mezundur. Türkiye - Yugoslav- dileceği fikri vardır. 
ya sarsılmaz münasebetlerinin iyileşme- Almanyanın şimdiki hatlı hareketi, 
sinde büyük bir rolü vardır. Bu Türk eylf.ıl buhnrunda Mussolininin Alman
diplomatı Yugoslavyanın mücerrep bir 1 yaya karşı aldığı hattl harekete mtima-
dostudur. sildir . 

gelmesi İcab ediyordu. Esasen yanındaki ---------------
zevat da Kuktaştan ayrılmak tarafdarı 
idiler. 

lbrahim bey burada Ali Rıza bey ile Yurdda 
Osman Hocanın fikirlerini de il&ve etti. ___ .,_..... 

-Enver pap eğet' Şan Sultanın yanı- Dünkü ve Bugünkü 
na gelecek otursa bütün Basmacılar da il D ı 
Enver paşanın peıinden ayrılmayacaklar. OV~. - urumu 
Fakat Kuktaıı tabiye noktasının hiç le Ankara, 11 (O.R) - 11 ikinci kanun 
muvafık bir yeri değil. Karargahı hiç 939 gündüz hava durumu : Sühunet sa. 
olmazsa Hisar taraflarında yapmak la- at U te yapılan rasatlara göre doğu ve 
zım... orta Anadoluda vasati beş derece kadaı 

Filvaki Ali Rıza beyin fikri böy]e idi düşmüş, diğer bölge1erde 1 - 5 dere 
ama... bu nolttai na.zara göıe değil. arasında yükselmiştir. * ,En yükşek ,sühunetler Balıkesir ve Si 

. . . .. nopta 10, Kocaelide 12, Bursa ve İzmir-
Nıtekam hır kaç gun sonra Kuktaşa d 1? r akk ı d 14 Antal 
l
. . e .,, ,,.an a e e , yada 16 

üstün bu ledim. Sonra işlediğim bu günahtan na- ge ance hemen Enver pap.nın yanına gıt- Adanada 17 derecedir. ve 

l dim oldum. Hulılsu kalp ile tövbe ettun' . ti ve vaziyeti kendi noktai nazarına gö- c h ı· -ur. ...,eınanın a ı ve yagış vaziyeti : Ha. 
So l d · · tan g" lu ld Allahta .. ahl affı dil dl re anlatarak paşanın derhal harelr.:et et- kı l nra >u crvışı, şey ın o o U· n gun arımın nı e m. va Karadeniz yı arında açık, doğu ve 

ğunu bilıneden tekkesine aldı. ve işte kendimi günahlarımm affı için mesi. İcab ettiğini de ilave etti. ceırnbu şarki Anadoluda kapalı d'-
- Burarla olur .. ye .. iç .. ~ilaha iba- tamamen cenabıhakk.a verdiğimden ve Enver paşa 3,5 aydır Kuk:taşta hapis bölgelerde kapalı ve yer yer si~li ıgeı 

det et dedi. Şeytanzade biı· köşeye çe- bu yüzden ağzıma biı·şey koymadığım- gibi kaldığı için bu yeni karardan mem· ıni~tir. geç· 

kildi. Yemedi, içmedi.. Fakat ibadetin- dan cenabıhak ta bana açlık hissetlirmi- nundu. Rüzgarlar : Trakya ve KocaeU .
1 

den ve neşesinden de geri kalmadı. Mü- yor, çünkü günah i.şliyen ve sonra töv- Derhal arkadaşlarını sordu. lbrahim ta Anado1unun garp kısıınlarında ı e o; 

ı·idler ve şeyh buna hayret ediyorlardı. be eden bir adam Allahın yanında çok bey: ~~· cen·u· p ve cenup doğusunda g!>;:r · 
- Nasıl olur, diyorlardı. Bu dervis daha muteberdir. - Onların hepsi serbesttir efendim .. · d - h 1 ı d -., ~ ıger o ge er e umumiyetle şimal i . 

günler ve oiinlerce ag~zına bir lokma ek- Şeyh: dedi. Tabii zatıalinizle birlikte gidecek- k l' d · d ,, / aıne ın en sanıye e en çok beş metti' 
ınek ve hatta bir damla su bile almadan - Pıtki, dedi. Senin gibi olmak için ler. .süralle esmiştir. 
c;urabiliyor da n~e,,.inden, kuvvetinden ben ne yapayım? BiT kısmı da Şan Sultanın yanına git- Muhtemel hava vaziyeti . y 
1 · l · k b · d ş · l d' b"I · urdum.-uç rn· şey ay etmıyor u. ey tan: mış er ır ı e... bugün doğu Anadoluda biraz dah 

B. 1 F'lh k'k 'k' .. E a kuf' Hakikaten şeytan yemediği içmediği - ır güna ı işle sonra tövbe et.. de- ı a ı a ı ı gun sonra nver paşa vetle.:en yüksek taz iki' t .. 
~ . "' .y n esırı altında 

halde her gün fazla. kuvvet ve sıhhatle di. yanında yaveri ve diger zevat ıle bera· bulunduğundan yarın h TT , 
• h k avanın ~ocaeıı idi. Çünkü jeytandı. Karnını gıda ile Şeyh: ber Şan Sultanın kuargahına are et Ege ve cenup Anad 1 'L.:"l l . 

. o u uu ge erınde Vtı 
değil, hile ve huda, desise ile doldur. - Benim, dedi. Şinldiye kadar hiç ettıler. Karadeniz kıyılarında ha 

Ve elini öptiikten sonra da: makta idi. günah işlediğim yoktur. Günah nasıl iş- Çok akıllı, münevver bir zat olan Şan Trakya dogvu orta bvanın açık, 

' 

k d 
, , ve cenu u şarki Aoa 

_ Ben, dl"di. Çok uzak yerlerden Biı· gün şeyh onu yanına çağırttı: lenir onu dahi bilmem. Nasıl edeyim? Sultan Enver paşayı Öy e bir arşıla ı ki. doluda bulullu . li · 

Ş t bütün insanları azdıran bu ey an. _ 

l b Şeyhi de baştan çıkarmaga 
me un, u . 

- Merhaba ya şeyh.. dedi. 

k d. Fakat ne yaptı ıse fayda-
aı·ar ver ı. 

sız kaldı. Şeyh, bir türlü günah~ ya-

d. . . . vtan şerrınden 
ııruşıuıyor, ken ısını şe. 

daima uzak tutuyordu. 

k d. ·yetini et· Bir gi.in şeytan en ı nıaı 

rafına topladı. Onlara: 
- Sizlerden, dedi. Büyük bir hizmet 

dileğiın var.. Eğer içinizde kim bu 
şeyhi azdınrsa benim kadar zeka ve 

ve yer yer sıs olnUU' 
geliyorum .. Senin yüksek namını is,it- - Evlat, dedi. Vakıa biz de oruç tu- Bari bana bir ehven günah söyle ve ta- görenler Buharayı fetheden kumandan muhtemeldir R.. • lar d v 

. . ·~ ~w~ 
tim ve sana hizmete geldim. Senin şöh- tarız, yemeden içmeden ibadet ederiz. rif et ki onu işliyeyim. Sonra da tövbe Jehyor zannederlertlı. Enver paşa 3,5 Anadoluda sakin, digver bölgel d 

d . 1 k .. h . d b" l b. er e umı 
ı·etin bütün dünyayı öyle kaplamıştır Ziyaret yaparız. Fakat bizim senin ka- e eyım. ay ı goz apsın en sonra oy e ır- miyetle şimal istikametinden hafif ~ 
ki.. Hatta gök yüzünde melekler bile dar tahammülümüz yok.. Sen nasıl olu- Şeytan da şu cevabı verdi: denbire hürriyete kavuşmaktan ve üste- ceklir. 

sana gıpta ederler. Ben fakir ve hakir yor da bu kadar zaman yemeden içme- - Ya şeyh .. Şarap içmek .bilirsin ki lik de müthiş bir hüsnü kabul görmesin· Bugün Ankarada hava sisli ve rüzgiı 
bir adamım. istedim ki sana yakın ola- den kaldığın halde kuvvetten düşıni- günahtır. Fakat şarap çok acı bir şey den fevlr.:alade sevindi. ı-ız geçmiştir. En yüksek sühlınet 1 d• 
yun. Çünkü sana yakın olanın hakka ya- yor, neşe ve sıhhatinden bir şey kaybet- değildir. Onu içmesi kolaydır. Şarap Dünyaya ikinci defa geldiğini söylü- ı·ece, hava tazyiki 1025 milibardır. 

· B hik t' · b içince tabii günah işleınış· olacaksın. yor ve İ 
kın olacağını biliyorum. mıyorsun. unun sır ve me ını ana : .. .. . . . • stanbulda bugün hava açık g""''' 

d b Sonra da tövbe edersin. Olur biter. B k -r-Şeyh bu sözlerden memnun ve halt~ söyle .. Ta ki ben e senin gi i yapayun. -. utun .. ·uvvetım enerJım ~crınc nızgar cenubu garbinden saniyede 

--L----ş_e.ı;;y'utıı~nı...l~ık.m.g:ı..ıö,ı.ıst"'e...:ırı...ım:ı.cişuuo'"'lurur~·~uu~ı.ı.w • ..ı.ı~U;;;.- .ı..ı:.:.n:.:.a.:;:ğ_n_ır_o_ld_u_. _______ _.._~.._--l.._._ş_e_y_t_a_n_d_,a,_d_e .... d_i_ k.]..i : __ -ı.o-......:.-..!.Lı.L----ıılLllfnıl~Dlall----~--Lg.::.~ e_l...:dL.ı._A.._rı;t'.k~o~y.ı.le_k_o~l•~Y,1;·:_.k::a:. .. lc.~~:~ ay~~ ~~ döı·t metre_ :ür:tle esmi~ir. En y: 
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Yuvamı · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
5 Parisin ortasında 5 
f 
• 

' 

Havva 
Kendim 
Yıktım 

entresan bir 

soygunluk 

vak' ası oldu • . . . 
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diye sorunca •.. 
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Silahlı, ızbandut gibi {Yeni Asırın büyük tetkik anketi)~ . 
• 

Bayan Necdet 
Tezgülerin Macerası 
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11 
kapının aralığına soktu Bir_A_v_r_u_pa_l_ı_d_iy_o_r_du ki 

bir tereddüt, bir gülü1Ülf1le veya Yollara bellere durup gelen geçen yol- mışlar. Dolabın içinde ne kadar çama- "Ben burada evliyim. Sekiz karım ve 
bir boynuna sarılışımla hemen da- culan soyduran inzıbatsız ve idaresiz şır varsa yatağın üstüne ve yerlere sa-

ğılırdı. devirleri çok geride bnaktık diyenler, vurmuşlar. Genç kadını yakaladıkları Jt "' ç k h t 
Pen>ini Tarabyaya getirmek en medeni telakki edilen memleketlerin gibi daracık dolaba iki büklüm yapıp 00 3 1 ÇOCUgUm Var. 0 ra 3 Ve 

için çok uğra,tım.. Kandırmcaya merkezlerinde zaman zaman yapılan çir- tıkmışlar. kadıncağız haykırmak şurada d A 
kadar akla karayı seçtim.Bin dere kin soygunculukları görerek afallamak- dursun, ağzım bile açamamış: o kadar m es U Um• Vr U pa Y l 3fam1Y01 Um•• H 

den bin au getirdim.Bir türlü gel- tadır. korkmuş. Hayretim büsbütün artacaktı. 1 g .. ~-' ~------~·-··ı 
mek i•temiyordu .. Mektepler ta• Fakat bundan bir kaç gün evvel Pa- Bu yetmiyormuş gibi, dolabın içinde Çünkü bu kızlar, beni köylerinin evleri _ 
tildi.. IBtanbulda lıimsesi yoktu. riste öy]e enteresan bir ev soygunculu- iki büklüm kıvrılmııı duran genç kadının arasından geçirirlerken burada bulunan 
Ebeveyni Adanada idi. Bu tatil ğu olmuştur ki misline ' az rastlanır. Bu bir de be~le başını sarmışlar: Taki dışa- erkekli kadınlı bütün halkın hemen he
z.amanında beni yalnız bırakma- soygunculuk hernen her şehirde vaki rıdan zerre kadar bir tıkırtı ve mırıltı men hepsinin belden yukarı kısımlarının 
masını rica ettiğim zaman derhal olan soygunculuklardan ap ayrıdır. Bu. ı duyulmasın. Dolabı da iki kat kilitlemiş- çıplak olduğunu görmüştüm. Baştan aya
kabul edeceğini ummustum. iJyle- boş eve girip yükte hafif, pahada ağır ler, artık vakit geçirmeden serbest ser- ğa çıplak olanları da vardı ve bunlar 
ya.. Bedava T arabyada mükem - olanların aşırılması gibi klasik ev soy- best işe koyulmuşlar. genç kızlardı. 
mel bir hayat ya,ıyacaktı. Boyla- gunculuğu değildir. Evvela §Öyle bir dört tarafı gözden !çimden: 

rımız bir olduğu için ona ancak Parisin en civcivli bir yerinde oturan geçirdikten sonra doğruca yatak odasına - Bunlar evvela ne diye kapandılar. 
bir kerre geydiğim tuvaletlerimi, t9 yaşında Lüren adında bir genç kadın, girmişler. Oradaki dolabı açarak içinde Sonra neden açıldılar diye düşünüyor 
elbiselerimi verece~;mi de vaad- A ı 

&· oturduğu evde baskına uğramıştır. Ba- 3,500 frank bulmuşlar. rtık parayı e e ve karşıla§acağun AVTupalının kim olabi-
ettim. Nihayet zorla iknaa maval- h l f ı k 1 hl'k ı· kın vaka nasıl olmuş: geçiren ırsız ar, aza amayı te ı e ı leceğini merak ediyordum. lak oldum. 

Jül adında bir memurun karm olan bularak evi terketmeye karar vermişler. Nihayet yemyeşil bir çimen üzerinde, 
- Peki .. dedi .. Gelirim ama .. L b" k . d V• , Fak d f ı ·t d ı b' d ı k b. lı: d ı üren, ır a şam evın e yemegınl ye- at e o up gı me en evve ır e p.rJ tarı a an ır eu enarın a, güze ırok kalmam.. Şöyle be• on gün... k ah Jd v d ı 

:r ' miş ve yalnızca oturup kocasını bekle- akıllarına adının m pus o ugu o a- bir dekor ortasında arkası bizim geldiği-Pervinin gelmesine neden ıa-
meğe başlamış, saat dokuz buçuk sula- hın önünden geçmek gelmiş. Dolabın miz tarafa dönük ve ..• beyaz derili çıprar ediyordum- . Bunu doğTuau 

d b l • d O b rına gelince kapısı vurulmuq. Kadın te- önünde durup. lak bir adam gördüm. kendim e i mıyor um. enim .,, 
laşlanmış: - Heyi hatun, ne alemdesin baka- / Yere bağdaş kurar gibi oturmuştu. 

ı 
mektep ve çocukluk, gençlik ha- ı K k k b. k 

- Allah Allah demiş kocam böyle rm? arnımız acı tı artı ız yeme Önüne bir resim şövalesi koymuştu. Yatımdı. Birbirimizin içini dı,ını ı k k 
erken gelmezdi bu nasıl iş. Daiı:esi !der- yemeğe gidiyoruz. diye ses enere a- Etrafında, çimen Üzerine boya takım-biliyorduk. 1 1 l 

1 sen 15 den evvel kapanmaz. buödi bir dıncağız a a ay etmiş er. lan ve resim kağıtları, muşambaları 
Belki onunla daha açık konu - Yarım saat sonra kadının kocası eve d 
b 'l "'· d h t t O iş var amma bakalım Allah hayır yaz- var ı. 

sa ı ecegım en ve ya u a.. nun dönmüş. Fakat kapı, pencere han gibi Bunun bir ressam olduğu ilk nazarda 
ile eski hatıraları beraber canlan- sın. d L l k Od 

k açık, evin için e Kimse er yo . aya anla .. ılıyordu. dıracag"' ımızdan ümit almıs, tım. Diye düşünere gidip kapıyı yavaşca 
1 

" 
girmiş, her yer darmadağaruk, çamaşır a- Genç kızlar, kendi yerli dilleri ile hay-"' ._ •• di •·--·•..ııı;'1-: Halbuki Pervin, ne zaman melı- aralıklamı~. Kapının önünde iki gölge 

M 'k b" b d rm bir kısmı karyolanın üstünde bir kıs- kırışarak ona bir şeyler söylediler. - ozayı ten ır anyo o a- tep ve eski hayattan bahis aırsam var. Genç kadın tereddüt ede ede: 
d · d B ·· ''k :r mı yerlere atılmış. Adam hayret içinde Başını bizden tarafa çevirdi. sı yaptırırım, ıyor um. uyu derhal bu bahsi kapatırdı. Hele - Ne istiyorsunuz? .diye sormu!). 

bir salonum olacaktı ve bu salon- bön bön dört tarafa bakmağa başlamış. Beni Avrupalı kıyafetimle görünce 
da hemen her halta danslı çay Şadandan hiç mi hiç bahsetmez- Fakat sorması ile beraber kapının ara- Fakat bir de aklını başına toplamış ve ayağa kalktı. 
davetleri yapacaktım. di. Halbuki ilk zamanlar Şadanı lığına da bir ayak sokulmuş. Kadın kapıyı kendi kendine: Yanımda kızları yine anlamadığım li-

Evlendiğimizin yıldönümii ak_ onun da sevdiğini pekala biliyor- kapatmak istemişse de elleri silahJı, iz- _ Yahu, bu dolabın çamaşırları ne- sanla bir şeyler söyledi. 

k ld .... b dum. Şimdi ise onun iı;mİni bile bandut gibi iki adam kadıncağızı iterek den dışarıya çıkmış'> diye düşünmüş. Onlar da gülüşerek cevap verdiler: 
famı ocam eve ge ıgı zaman e- anmak ı'stemiyordu. Bir kaç defa: içeri girmi" ve: 
ni her günkünden daha hararetle " Bir de dinlemiş çamaşır dolabının için- Sonra büyük bir nezaketle bana: 
kucakladıktan "":ıra elime koca- - Şadanı artık görmiyor mu- - Gık yok! de hafif bir inilti var. Adamcağız he- - Ho~ geldiniz .. Dedi. Fransız 
!:&alı bir zari tutus,turdu. sun? Ne yapıyor .. 4caba yine sı- Diyerek tabancalarını kaclıncağ111,a s~- men dolaba koşmuş, kıyıktan içeriye olduğunuzu heman anladım ... 1lkön-

k t d ? p ı ·-• laAzımsa virince genç kadının benzi atını". Aöam- b k b. d ·· " 11 k • A "k I • · d _ lfle .. dedi. istediğin hediye. ın ı a mı. ara cuan .. a ınca ır e ne gorsun zava ı arısı ce sizı men a 1 zannetmıştım e it. 

Bu .• yeni yaptıracağı villanın.. yardım edelim.. lar kadını ite ite yemek odasına sokmuş- iki büklüm, yüzü gözü sarılmış inleyip bu yaramazlara çıkışmıştım. 1 nizdir. Vakıa beyaz değil amma .. Büsbü· 
benim villiimın planı idi.. Dedim .. Yüzüme bakmadan Ce• lar. Başlamışlar kadıncağ121 odanın için- duruyor. Allah allah .. Bu Avrupalı adam da tün de siyah değil. Eğer güneşten yan· 

d T Vap Verdı·, de 1°stı"ntak etmegwe: k dm b k 1 d b h d d Derhal infaata başlan ı. eme- • Adam derhal dolabı açmış, a ca- ana cAmeri a ı> an a se iyor u. masaydılar daha beyaz olacaklardı. 
li atdaken hava yağmurlu idi. Ve - Görmiyorum .. Fakat sıkın- - Haydi bakalım, göster paraların ğıu dolaptan baygın bir halde dışarı Nazarlarında Amerikalı o kadar kor- O, hakikaten Avrupalı olduğunu unut~ 
ben, yağmur altında ıalanmama hda da olsa zannetmem ki senin yerini! çıkarmış. Kadın bir müddet sonra başın- kunç bir ~ey miydi? Daha sonra kızlara muştu. 
aldırıf etmeden •aatlerce lıaldım. yardımını iate•in .. Bu ona büyük Kadın sap san kesilmi§: dan geçen faciayı ağlıya ağlıya kocasına ne diye çıkışmıştı. Göz ucu ile yaptığı resimlere baktım, 

Artılı her gün yapı yerinde bir hakaret ıayılır. Saadetini yık- - Aman, etmeyin eğlenmeyfo, para anlatmış. Yatak odasına gidip bakmıı· - Hayretinizi görüyorum. Dedi. Ve Cidden iyi bir san'atkardı. Şöva1enin 
idim. GeceleTi uykum kaçm1ftı. tığın kali Jeğilmif gibi onu Üste- ne gezer bizde? fakiriz biz de paıa olur lar, zavallı fakir ailenin dişinden tırna- ıebebini de anlıyorum. Buyurun. Otu- üzerinde nefis bir tablo tamamlanmak 
Birtu uyuduğum, daldığım 2:0· lik kendine medyun vaziyete mi mu} diye sızlandı ise de berikiler:. ğından arttırdığı para koydukları yerde run. Hem dinlenmiş o1ursunuz hem de üzere idi. Yerdeki ufak k~ğıtlarda kara 
manlarJa ise hep yeni villamın .sokmak istiyorsun.. - Demek çıkarmıyacalmn l:ıa > Biz yok. Teessür içinde gidip polise vakayı bu genç luzların getireceği yemeğe in ti- kalem, sulu boya, yağlı boya bir çok 
rüyasını görüyordum.. Bu çok lena bir 1ey olur Nec- sana para çıkartmasını biliriz, kocan on anlatmışlar. Fakat polis komiserliği sü- zaren görliılirüz. resimler vardı. Ve bu resimler dere bo~ 

b det buçuktan evvel dönmez. Biz sana göste- ;,.1 hkik · · u· · d h d ti • d b d w d 1 d b" Kaç defa Numan ana: " raue ta ata KITIJ ıee e ay u arın - Ben, dedim, hafif bir kahVBlbdan yun a, pınar aşın a, agaç a ın a ırer 
_ Necdet, dedi. Bu gece yine itiraz etsem Pervin yine e•ki ririz. değil kim olduklarını, küçük bir izlerini başka bir §eY istemem. Javadan kayıkla çıplak kız resmi idiler. 

villanı .ayıkladın. lfte böyle •a·- ukalalığına baflıyacaktı. Se•imi Derlerken kadın imdat! demek için dahi tesbit edememiıtir. altı saat deniz yolculuğu yaptım, bir şey Gözümün istikametini görünce zekl 
yıklaya .ayıklaya adeta ıinirli ol- çıkarmadım.. pencereye koşmuş ve haydutlardan bi- Polisçe malUın olan teY uzun bir bu- yemedim. Baliye gidinceye kadar halsiz bakışlarında müstelu.i bir tebes.süm par .. 
muffum .. Sıcaklarda btutırmf.fh. •• BİTMEDİ - risi genç kadını yakaladığı gibi ağzını runla kumral biT saçtan ibarettir. kalacağım. Onun çin buraya uğradım. ladı. 

Numan: kapatmış, ve arkadaşı ile ene yapalım, Genç kadın polis komiserine adamları Kısmette sizi de görmek varmış. - Anladım, dedi. Bu resimlerin ·ne• 
- Necdet, deJi. Adaya gide- Allık, pudra süren nasıl yapalımh diye kısa bir müşaveıe- şöyle tarif etmiotir: _Ben de memnun oldum, dedi. Hem den hep böyle çıplak olduklarını, benim 

lim .. Orada biraz dinlen.. kız talebeler den sonra: - Uzun boylu dediğim aıağı yukarı sizden Avrupadan haber alırım, hem de buı·ada nasıl yaşadığımı, bu resimleri 
- Hayır •. dedim, Ada azalı.. - En iyi şu çamaşır dolabına -soka- 1,75 boyunda vardJ. Yaoı da 30, 35 ler- bir vatandaşı görmüş olurum. niçin yaptığımı da merak ettiniz. Sabırlı 

HeT gün vapurla in çık bü•bütün İngilterede bir kız orta mektebinde hm. de .. öteki daha kısa idi. Öyle tahmid - Siz de Fransız mısınız? olun hepsini anlatacağım .. 
hemen bUtUn talebenin yüzlerine allık, • D · ıinirlenirim .. Ben villamı görme- · - Yahu dolap küçük, sığmaz. ediyorum ki boyu 1.65 ya var ya yok. - Hayır .. Belçikalıyım ... Fakat Fran- •• BiTME 1 •• 
Pudra sürdükleri, dudaklarını boyadık-

dig"' im gün uyku uyuyamam.. - Sıg"' dınrı.ı;. Yalnız uzun boylu adamın burnu olduk- sız da sayılırım. 
Iarı görülmüştür. hk~ 

- Ne yapalım, dedi. Bu yen - Nasıl yapalım'> ça büyüktü. Ben koca burunlu adamın Ye§il çimen üzerine ve boya tüpleri- Bir suikast ma umu · J B "'l Anaları babaları kızlarına bu hallerin 
günleri cehennemın e eyog un- - Dolabın içinde ne varsa dışarı aaçına da dikkat ettim. Sarışındı. Dikkat nin yanına oturdum. allolundu •• 
d k l k d .. 'l' · sebebini sorduğu zaman kızlar : 8 22 

a avro aca egı ız ya.. atarız. Kadını içeri tıkarak başını da boğ- edebildiğim hemen bu kadar. Belçikalı, belinden aşağısını saran Sacramento dCalifornia> a.a. - • 
T b 'd l" d d' - Ne yapalım! Hocamız öğretti!. diye skod · · · 

- ara yaya gı e ım.. e ım. duk mu, artık ne tepinebilir, ne de kı- Paris polisi tahkikata devam etmekte- peştemalı biraz daha sıkarak söze baş- 7-916 da San Fransi a niımayışçı • 
Villamız bitinceye kadar Tokatlı- cevap vermişler. mıJdanahilir. dir. Fakat bu güne kadar hiç bir iz ele ladı : !erden mürekkep bir kafile geçerken 
yan otelinde otururuz. Otomobili- O zaman çocukların anası ba~~ı Hakikaten derhal dedikleri gibi yap- geçirilememi§tir. _Adım Mayödür. On iki senedir bu- atılan bir bombadan 10 kişi ölmüş ve 
mi% de var latanbula gelmek içı'n mektebe müracaat ediyorlar ve baş og- İki ı d.. 40 kişi yaralanmış idi. Bu suikaste işti-

• · ualliınin haki radayım. sene evve Avrupaya on-
sana da yakın bana da.. retmen olan hır kadın m w - TIRE iCRA DAtREStNDEN: TlRE SULH HUKUK HAK.iM- mek istedim. Singapura kadar gittim rak ettiği için 22 sene hapse mahkum 

Bu teklifimi de kabul etti. Va- katen, kızlara nas~w.tı:~:ı!et 7ap:cagı 938/677 UölNDEN: fakat sonra vaz geçtim. Yine buraya edilen Thomas Mooneyi geçenlerde in· 
kıa bizim T okatlıyan otelinde hakkında de~s ~er g~ ogrenıy~r · ö D E M E E M R t Müddei Tırenin Dere mahallesin- geldim- tihap edilen vali Culbert Olson tarafın· 
oturmamız oldukça tuzluya mal Mis Rayt ısmındeki b~ muallim ken- Tirenin Turgutlu köyünden Se- den 1308 doğumlu Ahmet oğlu _Demek buradaki hayat size Avru- dan affedilmiştir. 
olacaktı. Bir kerre ben otelde ar- disini şöyle müdafaa ediyor : lim oğlu Ahmede 14. 5. 931 tarihli Mehmet Delikanlı tarafından Tire payı aratmıyor. 44 senedenberi Kaliforniyanın ilk de-
kada~larımı hususi BUTette kabul - Bundan bir müdilde~ e.vvKel mfektep- ve 3 numaralı ipotek senedi ile bir sulh hukuk mahkemesine verdiği 26 - Evet .. Aratmıyor.. Burada evlen- mokrat valisi olan Olson intihabından 
irin bir oda ve bir tuvalet odaaı te bir konferans ver mıştı. on eransı ) • • 1 1938 ihl" dil k 'I evvel Mooneyin yalan yere yapılan şe-
.:r • d Y t k d _1 b veren zat hayata hazırlanan genç kızla- bap hanenin rehini suretiyle (1000 le§rını evve tar ı e çesı e dim. Sekiz karını on alt.ı çocuğum var.. h 
ıatıyor um. a a o amı:.ua era- . . l lira ve aynca masraf ve ücreti veka- kız kardeşi Kimilenin çocukları Ha- Gördüğünüz genç kızlardan üçü benim hadetler ve tarafgirlik neticesinde ma • 
b d d Ş 1.. .. .. · . rın nasıl süsleneceklerını, nasıl tuva et lid ı l b balarını ··ı kum edilmiş olduğunu zannettiğini mil-er üç o a e er. o orumuz ıçrn .. w . A 1 let ita.sına borçlu Tirenin Cümhuri- eve canın ana ve a n o - Iozım .. Belki derilerinden fark etmişsi-
de otelin yukarı katında bir oda. ~~~a~a~ını.ştd~ Tcrur:ıelerı dlazınıge ~ yet mahallesinden Şerif Ali kansı düklerinden bu yüzden vesayet altı- kerreren beyan etmişti. 
Etti mi dört .. Ve sanki bu yetmi- bıgını soy elmı ı: boen ~.on 31:1 sonr Hayriyenin veresesi aleyhinde yapı- na alınmasını istemesi üzerine açıkça MiLAS ASLlYE HUKUK MAH- Sovyet Balon rekorları 'b. N er sınıf ta ebesıne ya surmenın usu-

1 
F d 

yormus gı ı umana: 1 .. •. ··w . F k b d . ak b' lan icrayı· takip dolavuile çıkarılan yapıl.an 
0

durutma sonunda.. KEMEStNDEN: 939/90 Balonculuk enternasyona e erasyo-c ıkd d' de_ unu ogrettım. a at u ersı anc ır J - T D ah ll d K F A İ) Z'k y ·sm· 
d.- aknıdm s Pmas~n. dıye, kerre verdim ve •Her şeyi bilmeli fakat ödeme emirlerinden borçlu Hayriye- ırenın ere m a esm en ara Şevketiye mahallesinden Mustafa nu ( · · · 1 ov ve egorov ı ın-
ım, ar a .. aştmM kervml 

1 
e Y4!"1 ı- yapmamalı• dedim. nin kızı ölü Olfet çocuğu Muhiddin Süleyman sokağında Kara Süleyman kızı Feridenin Datçalı olup ikamet- de iki Sovyet aeronotun~. A sınıfı~dan 

ma alacagım. e tep er talı ·• ogwlu l•maı"l hakkında çıkan ödeme ogvlu Ahmet Güldanın ve kansı Ka- gihı meçhul olan Mehmet oğlu Naz- ikinci, üçünc:ü ve dördüncu kategorı ba-H b k d 'ık d h Kızların hocalarına iyi bir oyun oyna- ~ d · t J 
em P.na ar a c;s e er em . bo 1 '- bold w d d 'I . "l" 1 'I 9 d '-zı le mı' aleyhın' e açtıg"'ı bo•"nma davası- lonlar için kur uğu yeru en er. _nasyon.a d k kt ' l d dıkları anlaşılıyor. emrı rç unun Kay ugun an o- mı enm o um en e yaşın a n.ı - r- _ 

be ona ar~ı dmel kepb sıra mı~da . layı tebliğ edilememit ve ilanen teb- lal ve 11 yasında Halidin kaldıkları nın muhake~esinde ilanen yapılan ~evamlı rekorlarını tasvip ve ılan etınış-
o_şJ:yan an~a aş 1 

orcumu 
0 

e- r:7//Y"ELX.:U./XYZZ/.Jf'JU/Y)f}J(ZZ7VJIKJI liğat yapılmasma karar verilmi§ olup vesayete muhtaç bulunduklan ve tebliğata rağmen gelınemİ§ olduğun- tir. A 

nuN.o: clun?mb.. d k" d d . ... ~ 
1
. .1. b 'J iJan tarihinden itibaren 30 gün İçeri- analarının karde§İ bulunan müddei dan bittalep hakkında giyap kararı Zikov ve Yegcrov, 19 - 29 eylul. 1938 

ftı •• uman nuna .. a ~e .. ı e ıgı ngt lZCe l en ~ sinde İ§bu (1000) lira borcun öden- Mehmet Delikanlının vasi tayinini verilerek muhakemesi 17. 1. 939 sa- tarihinde, 547 metre murabbalık bır ba· 
ıfın masrafımız busbutun arta - . b' . . . b .1!!_ • d'kl . d ı· lı gu""nun" e tal'ık edı'lm1a oldugunw dan !onla, filhakika, 29 saat 40 dakika inme~ k F k b · ı ı l mesı ve ır ıtırazı varsa ış u IJAJJ ta- ıste ı erı ve anın a umuru vesaye ı "'$ 

ca tı. a at enım masra a an b . b an 'h" d .. b 10 .. · arf d .. ts' 'f t w• kab 1 ettiğind yevmi mezkfude gelmediği veya bir den havada kalımşlardı. dü~ündüiTüm mü vardı. Hatta he- lT ay Tr•. ın .en ıtid8:"en. bilgud~ z . ınba ukcre ız ı aede ~e~ 354u 361 36e3n s t t1 b tle Fran~ 
"' · d 'ld ·"' · · ıre ıcra aıresme ırmesı u anunu m enının , , , vekil gördermediği surette muhake- ovyc aerono arı, u sure ' 

S~plaT~ ~asıl tesvıye e ı ıgını aranıyor müddet zarfında borç ödenmezse ve 364,365 inci maddeleri mucibince menin gıyabında intaç edileceği teb- sız baloncu Jules Dubois'nın ayni ha· 
bıle bılmıyordum. Ay sonlarında . . d im b,.. . d h ile' kü .. v.. kü ükl"'kl . h _ I'"' akam k . lmak .. ere ilin cimde bir balonla bundan 16 sene evvel 
Numanı bazan çok düşünceli gö- İngilizce iyi bilen ve Türkçeye ter- N ıtıraz a yapı... azsa. ce rı .~cray~ . e- ~r 1 çugun ç ulanen kue ıg m ma aım 0 (uz ) kurduğu 23 saat 28 dakikalık rekor ile 
rur .. J··m O •ankı' benden bı"r sey vam olunacagı ve yıne muddet ıçm- bıle vesayet altına alınına na en- olunur. 71 .k 

1 
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1927 1 u • ' " • ceme "apabı
0

lecek bir bayana ihtiyaç l d'I · h'I • ·· · ---------~------ Amerı a ı ı ve c osserın se-ki k · t · 'b · J J de mal beyanında bu unmasına ve ı erme e ı ve reşıt ve mumeyyız ~ sa ama ıs ıyormuf gı ı urgun olduğundan talip olanlar Turanda l be d b l ·-'------ ,. b l l karde•İ Mehmet nın vasiye teslimine 17 11 1938 ta- nesinde 26 saat 46 dakika ile kurduklan Ve "t dd ·ı v 1• "etler alırdı ma yanın a u UllUllllllZ5a cezayı u unan ana arının ~ • · h d bal la . . .. .. 
•, m~ er~ .. 

1 
az ,Y • • • • kfiln TURYAÖ fabrikası müdürüne~ takiba I w tebr· kaın D l'kanl .. bi vasi tayinine rihinde karar verildiğinden keyfiyet daha büyük acim e on r ıçın uçun· 

rn ~en ıse uzulmemek ıçın ona hıç müracaatleri rica olunur. • t yapı ~cagı . ,. ıgl ma ına ek f' ın~ ~c_.re z imanlara vui ilin nlı-11• _-:.....~-}~· 6~..;. ~.,;~ıuu-m na 
.__ __ ve ir e sormaz ve sade .• isterdim.. kaim olmak uzere ılan o ve e ı etin -
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tzMIR SiCiLi TiCARET ME- IZMIR SiCiLi TiCARET ME-f tiyJe de muamele yapabilir. 
MUR~UOUND~N: .. • MURLl!ö_l!ND,.~~- _ • M. ~ - Şirke~i~ c-,.s~~e~ii,. 

lzmırde keçecılerde Jale sme- (Jcnef Çikurel, -Vital ve Avner Şırketin sermayesı (i2.000) ott ilci 

Pamuk piyasası sağla?.1, .!iat vaziy.eti 
memnuniyet bahş gorulmektedır 

masmda sinemacılık ve film tica- >Eakinazi) ticaret unvanile lzmir- bin liradan ibaret olup bu aerma
l"etile uiratan (Cemil ve Tevfi)[; ,de Necatibey bulvarında Bozdağ yenin (10.500) on bin bea yüz li
Fnmer) şirketinin 31-12-938 tari- apartımanında 34-1 nubl&J'alı ma- raaı ortaklardan bay Joz~f Çiku
hinden itibaren fe.h ve tasfiyesi- ğazada mensucat ve elbise ticare- rel tarafından (1000) bin lirası 
ne mütedair beyanname ticaret tile uğratmak üzere tetekkül eden ortaklardan bay Vital Eskinazi ta
kanunu hükümlerine göre sicilin itbu tirketin ticaret unvanı ve tir- rafından ve ( 500) bet yüz lirası 
2416 numarasına kayt ve tescil ket mukavelenamesi ticaret kanu· da ortaklardan bay Avner Eski-
edildiği ilan olunur. nu hükümlerine göre sicilin 2417 nazi tarafından konulacakbr. 

lzmir sicili ticaret memurluğu numarasına kayt ve tescil edildiği M. 7 - Karü zarar: Haaıl ola-
resmi mührü ve F.Tenik İmzası. ilin olunur. cak safi kar ve zarar asağıdaki 

1 F esihname bmir sicili ticaret memurluğu nispetler arasında ortakİar 'bey • 
FESIHNAME resmi mührü ve F.Tenik imzası. ninde taksim edilecektir. Yüzde 

lzmir birinci noterliğince tan- 1: Mukavelename: ellisi bay Jozef Çikurele yüzde 
zim kılınan 10404 numaralı 17- 24-12-938 Bin dokuz yüz otuz otuzu bay Vital Eakinaziye yüzde 

l. . t kl ldı ıı·atler yükseliyor üzüm piyasa-
ncır s o arı aza - . 

4-928 tarihli bir kıt'a tirket mu· sekiz aeneai birinci Ki.nun ayının yjrmisi bay Avner Eskinaziye ait
kavelenamesile te,kil eylediğimiz yirmi dördüncü Cumartesi günü tir. 

sında terelfü meyilleri vardır. Alıcılar ıştahlıdır ... 
'Ve lzmir sicili ticaret memUt'lu- saat on sıralarında İzmirde Dr. M. 8 - Şirket üç sene için ak. 
ğuna 1733 numarasına kayıtlı ve Hulusi bey caddesi 15 No.lı dairei dedilniiftİr. Şirket 1-1-939 tari. 
(Lale Cemil ve Tevfik Filmer iz- ahsuıasında Türkiye Cumhuri- hinden itibaren ba,layıp 31-12-

. "ksclıniş ve bu yükselme 2 ci mal kaba 4182 250.00 320 mir Lale sineması) unvanı ticari- yeti kanunlarının bahtettiği . sala- 941 tarihinde nihayet bulacaktır. 
Şehrmuz ticaret ve sanayi borsası ta-ı ri tedrıcen Y:te bulunmuştur. Bu iti- Rüfüz mal kaba 86 200.00 240 sini taşıyan 'irketimizi ve lstan - hiyetle vazife gören afağ1ya mü- M. 9 - Ortaklardan Jozef Çi-

rafındau. 4 _ ı . 939 tarihinden 10-1-1939 devam etme akıba intizaren piyasa- Kapçık 175 150.00 200 bul sicili ticaret memurluğunda hür ve imzasını koyan lzmir üçün- kurelin kendi namı altında çalıt-
,tarlhine kadar neşredilmiş olan günde- barla satıc:x ~aktadırlar. Yekıln 13202 22151 sicil numarasında kayıtlı cü noteri Süreyya Olcayın yanına tırdığı ticarethanesinin itbu mu -
li_k sa~ listelerine nazaran m.ezkiir ta~ ya fazla ~:etli alıcılar mevcut oldu- Geçen senenin bu haftasına ait borsa bulunan airketimiz İstanbul sube- gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz zat kavele ile te,kil olunan -tirket ile 
l'ihlenıı teşkil eylediği en son ekononu Halen .. b yaatta hararet gösteril- listesinde şu malUınat mevcuttur : sinde hu 'kerre 31-12-938 ta;ihin- ve hüviyetleri kanuni vasıflarla alakası bulunmadığını ve Jozef 
hafta.s i · d bo da e1 "rınüş ğundan ve mu a akk t k lla den itibaren hirriza f esh eylediği- tehadete ehil oldukları anlatılan Çikurelin tahsi i•ine devam etme-

lan ~ çın e rsa muam e .
80 

la di~~~en üatlerin biraz daha ter i e - Tırna ma r 761 4
l0.00 SOO mizi ve ticaret kanununun 121 in- lzmirde İnönü caddesinde 500 g~ e salahiyettar bulundufiunu ve 0 ticaret eşyasının cins ve mikdar • ,,,~ . ___ 11 • kuvvetlidir. Tırnak engin mallar 101 390.00 390 ° 

;Siyle hafta zarfındaki asgari ve azami mesi iht~erı Yekô.n 862 ci maddesine tevfikan tasfiye me- No. hanede mukim laak Hemsi bundan dolayı diğer ortakların 
fiatleıi berveçbi Atidir. HAŞHAŞ · Kaba mallar 200 365_00 365 muru hakkında haiz bulunan aü- 'Ve yine İnönü caddesinde 642 No- her hangi bir itiraz ve iddiada bu-
/Cinai çuval Ar. çok takalarının tahdidi Kaba engin mallar 296 275_00 310 rekadan umuru tasfiyeyi münf~ri- lu hanede mukim Şalom Franko lunamıyacaklarını •imdiden ka • 
Muht. Buğdaylar , 556 5.00 5.75 Afyon zeri~~tı ı;::,i piyasamızda gö- Kaba Rüfüz mallar 37 280_00 290 den idareye mezun kılmdığım.ızı nam fahitlerin tarif ve tahadetle- bul ederler. Jozef Çikurel vakıt 
~ 1507 4.25 4.25 hasebiyle ço ~ul .. rine son hafta Yekıln 533 beyan ederiz. riyle taayyün eden izmirde lnönü müsait oldukça bu ,irketin ifiyle 
Bakla · 91 4 00 4 00 ünmiyen bu m uze 2 K&. sani 939 caddesinde 779 No.lu hanede mu- mefgul olacak ve diğer ortaklar 
14ımr ""--

42
' 0 4'oo ~çinde borsada uıuanıele olmuş ve yu- Palamut piyasası vaziyetinde geçen ve Li.le Cemil ve Tevfik Filmer kim Bohor Çikurel oğlu Jozef Çi- Vital ve Avner Eakinazi iıe bü-

UA.Q 112 · 1 led'ğimiz gibi kilosu on se- daha evvelki haftaya nazaran yazılmağa ku 1 1 d 1 
'Fasulya 81 12.50 12.50 karıda arze .. Y .1 den 

222 
çuval satılmıc::- . İzmir Lale sineması unvanlı ti- re ve yine zmir e nönü cad- tün vakitlerini yalnız firketin it-

:s değer bir değişiklik yoktur. Işler mecra- iki d · d 76 1 h d abh Susam 50 l&.50 18.50 kiz kuruş uzerın caret tirketi ter' erinden esın e 9 numara ı ane e mu- lerine hasretmeii müte it bu. 
Ha: yı tabiisini takip etmekte dahili ve hari- CEMiL FILMER imza kimler Bohor Eskinazi oğlu Vital lunduklarını beyan ederler • 
..... .şb.a.J 222 18.00 lS.OO tıry. v .__._,._ __ ı:0e elverişli her madde ci ihtiyaçlar için al~kadarlan mal mü- C ·ı F•t E k. · B h E k' · "'l 
~Uht. Pamuk 1382 4100 50.50 ag ısuı~ d 1 emı ı mer a mazı ve o or • ınazı og u M. 10 - Taraflar kendi masa-
Pam.uk .f:.75 4.75 üzerine piyasada alıcı varsa a rna az- bayaa etmektedir. Mazhar Yalay imzası A_vne; takrir edecekl~ri v~çh~I~ rifi zaruriye]eri için ayda &f8.ğı-
Muh Çe. ton 13 • O 00 dır Binaenaleyh satışa mal an.olundu- Mallarm menşe noktasından kalitele- Bu feıihname altındaki İmza b. ır f.ırket mukaveleaı tanzımım daki miktarda para çekebilecek-

t. Palamut kent. 13202 150. 
47 

· • ·L-1-dirde daha yüksek fiatle satılma- rindeki fark ayni kalitede gösterilen h • • "b ..... · t d l Ad 1 yuk d 
Zeytinyağı ton 69 40.00 40.00 ğu ~ . tahıs ve üvıyetı ı raz ettıgı iz - 15 e ter. . ı ve ıanı arı . arı ~ lerdir. Bay Jozef Çikurel (100) 
İDclr 609 10.50 21.00 sı ihtimali vardır. malların muhtelif fiatlerle satılmasını mir nufus memurluğundan 28-5- yazılı fAhıtler yanında dileklen yüz lira bay Vital Eıkinazi (125) 

,Razakı üzüm 18 1%.00 1%.50 PAMUK: intaç etmekte olduğundan fiatlerde gö- 934 tarihli fotograflı nufuı cüz- soruldukta söze bat~Ya!ak llfağ.ı- yüz yirmi bet lira bay Avner Es-
Siyah üzUın 79 12.00 12.05 rillen farklann kaliteye aidiyeti ciheti- danına nazaran hüviyeti taayyün da yazılı tartlar daıresınde hır kinazi (75) yetmit bet lira. 
r-ı..:_,._L_!_ .:t-.!!..!- ..,.A8 5_15 20.00 Hafta içinde borsada satıldığım yuka,,.. le piyasa temevvücü olarak kabul edil- eden Ahmet Şükrü oğlu Osman kollektif tirket tetkil ettiklerini M ll _ Şır' 1_-.e • t''-·-- d 
~a.u·~ U<Lwn Ou:t 1382 bal uk e . ı~ lir L - "f d . 1 d' • .u:un ın uıaeın an 

BUÖDAY nya işaretlediğimiz ya pam m mesı azım ge . Cemil Filmerin olup diğer terikin oeyan ve ı a e etmış er ır. bir ay ~el taraflar mukavelenin 
satıştan borsa neşriyatına müsteniden ZEYTİNY AGI imzası mahallinde noterlikçe tas- .M. 1 - Şirketin meTkezi: iz • feaih ve ta.afiyeaine karar vere • 

. Son hafta içın" de borsada satılmış olan aşağıdaki surette tasnif edilmiştir. dik edilmek üzere yanımda im - mıı:de peftanıalcılar batında Ne- medikleri takdirde tirket bir sene 
Nevi Balya Az çok Son hafta borsa listelerinde eski satış zalandığını tasdik ederim.Bin do- catibey bulvarında 34 No.lu Boz· ı'çı"n daha temdı"t edı'lmi• addolu-

bugv dayların nevi, ınikdar ve fiatleri şu 1 397 48 00 49 50 ka d · l "rd" v.. .. · v -. •uretle '---·~ --l:ı-;a+i .. : Akala 1 ci hazır ma · · Y ıy e go ugwnuz zeytinyagı mua- kuz yüz otuz dokuz senesi Ka. aa- dağ apartımanının bir numaralı nacaktır. 
~ ~- Akala 1 ci vadeli mal 500 48.50 50.50 melesi yukarıda işaretlediğimiz veçh · 2 • • p art • .. .. d · · d d' 

Nevi çuval A:z. çok nı ayınm ıncı az eaı gunu. aıresın e ır. M. 12 _Gerek bu mukavelenin 
Akala 2 ci hazır 267 43.00 47.00 üzere kilosu 40 kuruştan 69 bin kilodan 2 Ki · 939 M ş· k · h' · ş· 

:Ywn\l§&k mallar 3370 5.00 5.75 43_00 ibarettir. ·sanı • 2 - ır etın ma ıyetı: ır· devamı müddetince ve gerek mu-
Sen mallar 238 5.00 5.75 Yerli ı ci hazır 140 42.50 44.00 A ak ki t 1-- Beyoğlu beıJinci noter vekili ket kollektiftir. kavelenamenin feaih veya infisa· 

Yerli ı el vadeli 75 44.00 ne es sa ış Oı.ııldsı itibariyle fia- Fah • T k · • ··h M ş· k • J f Mahlılt mallar 948 5.00 5.00 n ° er ımzası ve reamı mu • . • 3 - . ır etm unvanı: .oze. hiyle ,lrketin tasfiyesi halinde ta· 
Yerli 2 ci hazır 3 H.00 41.00 ti piyasa fiati olarak kabul edilmez. .. Ç ku l V 1 A Ekin 

Y ek6n 4556 ru. ı re ' ıta ve vner s azı raflar ar um da çıkabilecek her 
ı Son hafta buğday fiatlerinde geçen y ekfın 1382 Geçen hafta bermutat borsada mua- Dairede okunup anlatılan bu -tirketidir. türlü ihtilafın hakem suretiyle 
L-~-··a ~: .. betle =yanı kayıt bır" """Y Geçen senenin bu haftasına ait borsa mele olmamış ve geçen senenin bu haf- f-·ı'hname albndaki bir imzanın M 4 ş· keti' ·ı d k .uaı.-.,- ........ -:r- -s- """ • - ır ı zam e ece hal ve f uledilmeai ortaklar ara • 
yoksa da fiatlerin geçen senenin bu haf- listesinde aşağıda işaretlediğimiz malu- tasında 60 ton sıra malı zeytinyağının ı;ahıs ve hüviyetini tanıdığımız taahhüdat, ukudat ve mukavela- sında şimdiden kabul edilmistir. 
tasında daha müreteffi bir vaziyette bu- mat mevcuttur : 29.5 - 30 kuru~ arasında satıldığı borsa Ankarada yeni şehirde Palas ote- tın ~irketin imzasını ta,ıması la- On iki maddeden ibaret ~lan 
unduğu anlaşılmaktadır. Akala 1 ci hazır 190 37.00 37.00 neşriyatında görülmüştür. linde misafireten ve lzmirde Ga- zımdır. Şirketin imzası unvanı iabu airket mukavelesi 24 Birinci 

Hafta işleri tabil bir şekilde cereyan Akala 2 ci hazır 25 29.00 29.00 Yaptığımız tahkikata göre zeytinyağı zi bulvarmda küçük kardıçah han şirket altında şürekidan her han- Ka.nu'n 1938tarihinde tanzim edil-
~tmi§ olup fiatlerdekl istikrarın biraz Yerli 1 ci hazır 163 31.50 33.00 üzerine piyasada kuvvetli muameleler 30 No.da daimen sakin Mazhar gi birinin şahsi imzasıdır. Bu im- miştir. 
Claha devam edeceği tahmin edilmekte- Yedi 1 ci vadeli 1286 31.50 33.75 yapılmamakta bul~1akla beraber ya- "'falayın _?lup bi:v;at ya~ıımızda zayı ?r~aklarm her birisi münf~r~- M. 13 _ Şeriklerin ikaınetgah-
dlı-. Yerli 2 ci hazır 44 29.00 29.00 pıl~nlar borsa harıcınde cereyan etmek- imzaladıgını ta.adık edenz. den ıstımal etmek hak ve salahı- ları yukarıda yazılı olup bu şirke-

ARPA Yekun 1708 tedir. . 4-1-939 . yetini haiz~r. . te dahil başka ferik yoktur. 
Son hafta içinde pamuk işlerinde gc- Piyasaya az mikdarda mal gelmekte . Ş~tler: Ankarada kooperatıf M. 5 - Şırketm mevzuu: Men- Taraflar hatka bir diyecekleri 

Hafta sat.ışı olarak yukarıya kaydet- çen. hafta}'.~ nisbetle fazlaca hararet ve olup yerli ihtiyaçlar için alınmakt;ıdır.. şırketınde m~hasebeci olup tah- sucat -ye elbise ticaretidir. Şirket olmadığını söylemeleriyle ben ye-
• ZiğimiZ 1507 çuval arpanın beyaz mal- faalıye~ mu~hede edilmiş ve fiatlerde FiaUerde istikrar yoktur. takale • caddesı~de T~ygar apar- ham mensucat üzerine muamele minli noter sıfatiyle tarafımdan 

lardan olup kilosunun 420 _ 4_25 kUt'U§ t.eraklCL meyilleri kaydedilmiştir. İNCİR: tımanında sak.an Huı~ Aygen ve ya~aca~ı ~bi mensucah elbise yazılan bu tirket mukavelesini 
liatler arasında satıldığı tesbit edilmiş- Hafta başın.~a 48.25 - 48,5 kuruş ara- aynı kooperatıf kredı memuru halme ıfrag ederek satmak sure- kendilerine okudum ve manasını 
tir. sınd~ te~evvuç eden Akala birinci ha- Son ha!ta içinde borsada satıldığını olup Çıkrık~ılar . yoku.?unda 24 anlattım dileklerine uygım oldu-

. . . . . . zır fıatlerı hafta sonunda 50 ve ayni ne- yukarıda işaretlediğimiz S09 çuval muh- No. da mukmı Nıhat Gok. ğunu ve münderecatım tamamen 
. Cihan arpa. pıyasasının miisaa~esizli- vin vadeli fiatleri olan 50 - 50,5 kuruşta telif incirin berveçhi ati nevilerden olup • imzal~ dilen Paris Tür1' Koıuolosluğun- kabul ve tasdik eylediklerini tu-

ii hasebiy~. ihra~t~ kuvvetli n_ıua- hafta sonunda 50,5 - 51 kuruşa fırlamış hiza1armda işaretli fiatterle satıldığı gö- ~1? ~o~uz A yuz otuz do~~ ~e- dan tasdikli 10 Haziran 1938 ta- dik ettikten vezirini f&hitleTle ta-
Jnelelere gınşemediklermden arpa ışle- bulunmaktadır. rülmüştjir : nesı ıkıncı Kanun ayının dordun- rih ve 2772-259 No.lu vekiletna- raflar İID2a ettikten sonra hen da. 
tinde matlt1p hararet ve faaliyet görül- Gerek ihracat evleriyle İzmirdeki Nevi çuval Az çok cü gü~ü. tarihli bu fesihn~e a!- me ile haiz olduğu salahiyetine bi imza Ye tasdik ettim. 
ıneınektedir Fiatlerde bugün için te- t f brikala k k:'1~ Süzıne 211 13.00 21.00 tındakı ımzanın tabıs ve . huvetı binaen (Cemil ve Tevfik Filmer • men.suca a rı ve gere spe wa- k d 'f 1 1 b' 
rak1d ıne~11.-: vardır. .. 1 hafta · · d k tli ··b Elleme 195 10 50 14.50 yu arı a tarı ten an aşı an ve ır lzmir Lale sineması) kollektif •İr· .1~0 tor er ıçın e uvve mu ayaatta · • hz ·1 l .. h T 

BAKJ..A : bulunmuşlardır. İzmir mensucat fahri- Paçal 46 12.00 12.00 auretı a 1 e uı nua aya rapte- keti namına imzaya mezun fÜl'e-
kalarının hafta içinde milbayaatleri mik- Naturel 157 13.00 14.5P kidan Tevfik Filmer, namına bil-

Bakla muamelesi yukarıda kaydolun- dan 500 balya raddesinde hesaplanmak- Yekun 609 görülmüştür. vekile hareket eden Mazhar Ya-
duğu üzere kilosu 4 kuruştan yalnız 97 tadır. Pamuk stoklarının hayliden hayli- Bu suretle son rekolt.eden şimdiye ka- Geçen hafta sonuna nisbetle hafta la~ o}d_!!ğunu tasdik ederim. 
çuvaldan ibarettir. . ye eksilmiş kısmen ihraç edilmiş ve kıs- d:ır ~rsa~ satılmış olan muhtelif in- içinde tahassül etmiş fiat tereffüü mile- 4 lkincikanun 1939 

' Bakla mevsimi aşağı yukarı geçIIll§ men de fabrikalar eline geçmiş bulun- cırlerın mıkdarı 1734,16 çuval olarak he- darının daha kolay anlaşılması için bor- Resmi mühür: T.C. Ankara bi-
ve stoklar hemen hemen spekülatörler masına mebni bugün piyasada mevcut sa~la~tadır. sada muhtelif tarihlerde tesbit edilmiş rinci noter Re!it Tamersoy, imza 
elinde t,..ftl-·- bul··-" .. ;ft•na ve alı~ fiat.. mu··bayaa kabiliyet ve hararetinin de- Incır stoklannın tamamiyle elden -1.-. olan fiatl . v da ~-· . Kemal Noteroglu. 
~ ~'"· • • 'joLA en aşagı g.,..ı.c .. ıyoruz. B . d • d d d 

lerinin ise bugünkü seviyeden dun olv vamı takdirinde fiatlerde biraz daha ~ gıbı bulunması kar~ısında vaki ta- No. 3-1-939 5'-1-939 7-1-939 u auretın aıre e osya~ın a 
madığına mebni alıcıların teklif ettiği tereffü ~olacağı ümit olunmakta ve lepler dolayısiyle fiatlerde göze çarpar 7 1425 l4.50 14_75 saldı bulunan 4-1-1939 tarih ve 
&te satıcı zuhur etmediğinden işlerde geçen sene fiatlerine nisbetle bu senenin te~effi~er hasıl olmuştur. Maamafih İz- 8 14_75 15_00 15_50 (176J No.lu. asıl nüshasının aynı . ce::~::·~ :::i:.aziyeti memnuniyetbahş görülmek- =~:~~t:~~da cüz'i ntlkdarda mal 1~ !!:~ ~~~~ ~~~ oldugu taıd~. o~unKa~~~ni 93~ 

Piyasa sağlam, alıcılar iştihalıdır. Ptyasn saglamdır. ıı 19.00 1925 19.50 ~a bırıncı noter~ı ~esmı 
Hafta muamelesi yukarıda işaretledi.. PAMUK ÇEKİRDEGİ RAZAKI VE SİYAH ÜZÜMLER : .. ~~bu .rakkamJara nazaran çekirdeksiz mührü ve Kemal ~~~ero~~2)za. 

24-12-1938 
Taraflar imzaları 
Şahitler imzalan 
İzmir üçüncü noteri Süreyya 

Olcay resmi mühür ve İmzaaL 
Um. No. 1063 Hu. No. 1-196 
Bu tirket mukavelesi suretinin 

umumi 1063 ve hususi 1-196 nu-
mara ile dosyasında saklı aslına 
uygun olduğunu tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz obız sekiz ıenesi 
Birinci Kanun ayının yirmi dör
düncü Cumartesi günü. 

24-12-1938 
İzmir üçüncü noteri resmi mü

hürü Te Süre"• Olcay imzası 
110 (73) 

ğİınk gibi 112 çuvaldan ibaret olup fi.at . . . uzum fiatlerinin hafta zarfında gösterdi- sı. 
•.20. 4.25 kuruş arasındadır. Fiatlerin göstermekte olduğu yüksel- Her iki nevuı satış mjkdar ve fiatleri ği tedrici yükselmeler neticesinde hafta --------------·--------------

Yerli ihtiyaçlar için mal aranmakta me meyilleri karşısında alıcılar mübaya- ~da arzolunmuştur. Piyasa vaziyet- başına nisbetle her numarada 0.50 san-
be de piyasada mevcudu azdır. atta ihtiyatla hareket etmektedirler. Bu lerınde geçen haftaya nisbetle tebeddül tim terefiü arzeylemiştir. 

Fiat sağlamdır. münasebetle geçen hafta iş.ili geçmiş ve yoktur. Çekirdeksiz üzüm satışlarının İlk piyasa açılışına nisbetle bugünkü 
'FASULYA ! eon hafta da 4.75 kuruştan yalıuz 13 ton tarih itibariyle nı.ikdar ve fiatleri şöy- fi.atlerde 4 - 6 kuruş gibi kuvvetli bir te-

çekirdek satılmıştır. Geçen ay ortalann- ledir : refiüün mevcudiyetinden bahsedilmek-
Haft.alık satış kil~u 12.S kuruft;an 81 dan ay nihayetine kadar fiatler 5.00- Satış: tarihi mikdar Az ~k tedir. 

çuvaldır. Geçen hafta 9.5 kuruştan 142 5.125 kuruş arasında dolaşmıştı. Geçen 4 • 1 - 939 1514 12.75 18.50 Geçen senenin bu sıralarındaki fiat-
çuval fasulya satışı cereyan eylediği ve senenin bu sıralarında 2.40 - 2.50 kW"U~ 5 - l - 939 842 13.50 17.125 lerin: 
geçen senenin bu haftasında borsada fa- arasında fiatler1e 581 ton çekirdek mu- 6 - 1 - 939 930 5.75 17.50 7 12.50 

13.00 1 ·· • l yapılrnadıv J • .• 1~ .... tı 7 • 1 - 939 3019 12.75 18.25 8 su ya uzerıne muame e gı an- ame esı yap~ . 
!aşılmıştır. Şu hesaba göre bu sene çekirdek fi. 9 - 1 - 939 1060 11.00 19.00 9 13.75 

Mevsim dolayısiyle fasulya üzerine ol- atleri geçen senenin bir misli faı:ladır. 10 - 1 - 939 88.3 13.00 20.00 10 15.0() 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Limanımıza gelecek adi veya kutuluk kereste Ye uman yüklü va

pur Ye motörlerin ~tma i•i eksiltmesi i.tekli bulunmadtğmdan 18 
ikinci ki.nun çaqamba günü saat 15 e bıra.kılmıftw. 

114 (76) 

lzmir inhisarlar başrrıüdürlüğün
den: 

dukça hararetli muameleler olmaktadır. BugünkU fiatlerin sağlamlığından YekU.n 8248 . 11 17.25 
lriatler malın kalitesine göre tayin ve bahsedilmekte ve satıcıların vaziyeti İşbu satış~la beraber mevsım başın- 12 22.00 Çam.altı tuzlasında beheri iki kısımdan müteşekkil üç ev inşaatı 
takdir edilmektedir. Vira mallara 9.5-10 idare edebildikleri takdirde fiatlerin es- d~n ~~n tarihe ~ar :ın~~~a m~amele ~ld~arına göre fiatlerin bu seneki 26. 1. 39 günü 1aat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksilt
kuı-uş üzerinden alıcı bulunmakta ve iyi ki seviyesine geleceği kanaati izhar olun- gormuş olan çekirde~ uzum mikdarı- va:ıyetınlıı şayanı memnuniyet bulun- meye konulmu,tur. Tamamının keşif bedeli 14988,09 muvakkat te-
maUar bittab· dab üks k fiatlerle mü- maktadır. nm 651476 çuval oldugu anlaşılmıştır. dugu meydandadır. minah 1124,10 liradır. Birinci ke~fi ile kroki hususi umumi ve fenni 
bayaa edilın ~ _ay . e vJamdır PALAMUT : Beher çuvalı doksan kilo itibar olunan Bugün için piyasada tereffü meyilleri prtnameleri levazım ,ubemizde görülebilir. 

SUSA},{ . e tedir. Pıyasa sag · i§bu yekfuıa mukabil 937 rekoltesinden mevcuttur. Stoklar iyiden iyiye azal- Şartnameye göre istenilen müteahhit vesaiki ihale gününden 5 gün 
Son hn:...~ . . kil 18 5 Borsa neşriyatına göre haftalık mua- geçen senenin bu tarihine kadarki satış mıştır. Alıcılar işti.halıdır. evveline kadar bqmüdürlüğümüze ibraz edilmek suretile e'--ilbneye 

-ı.a ıçınde borsada osu ' beh . 142 kilo .. . d UMUMİ PlY AZİYETİ .,.ı; 
kuruştan Ya1n . . ı nıeleler nevi itibariyle şu suretle cere- mecmuu en uzerın en ASA V : iıtirak vesikası ahnacaktır. isteklilerin 2490 sayıh kanun büküm' lerm· e 

ız 50 çuval susam ışı o - 1991-06 al w_.l 1--!- •• •• 
muştur. yan etmiştir: çuv çeAUUe~ uzum satışı ya- göre hazırlayacaldan teklif mektuplannı muvakkat teminat nakit 

EYv-'-- de , Nevi Kental Az çok pılmıştı. Bilıimum eşya fiatlerinde terakki me- makbuzu veya banka ~--:.. t ktu lan d'v ikal .1 <:J.ıJe ar~ylediğimiz gibi zeytm So hafta .. de ,_:_.J_ı:._· .. . • ili . ttur . 1 d LÇpll&la me P ve ıger ves an e tayin 
---~-Y:-ag_v _rek~o_lte3.i....c.=:·~so:::::n~~u.Jraıı.v ~· ıı:'ws;ıuın· e 1- 1 ci mal tırnak 4589 420.00 420 n ıçuı çeıunre&:SJZ uzüm pı- ylamerdırı .mevcu ve pıymıa an a sağ- olunan saatten bir saat evvel baş müdürlüğümüzdeki komisyona ver-

uıe....mımuıwniocetulw:LJ~ ~~.__~~-------~-LJ.m~e!<!leHAri ilan ol ur. 
--~~~~-....;--~-----~~---~~-
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SAHIFE8 

Defterdarlığından: iz mir 
Satış 

No. 
Muhammen 

Bedeli 
Lira Kr. 

1486 Köprü M. Kayalık sokak 1737 ada 22 parsel sayılı 
3466 metre murabbaı arsa 346 60 

1437 ikinci Süleymaniye Mısırlı C. 154 ada 1 O parsel 
sayılıS61 M. murabbaı arsa 196 3S 

1488 Köprü M. Mısırlı C. 1737 ada 88 parsel sayılı 200 
metre murabbaı arsa 82 00 
1489 Köprü M. Mısırlı C. ı 737 ada 88 parsel sayılı 200 

metre murabbaı arsa 40 00 
1490 ikinci Karata, Halil Rifat ~a C. 641 ada 2S p:usel 

63 metre murabbaı arsa 18 90 
1491 Salhane M. Selimet sokak 697 ada 2 parsel sayılı 

201 metre murabbaı arsa 
1492 Köprü M. Kayalık sokak 1737 ada ı8 parsel sayılı 
761 metre murabbaı arsa 
1493 Köprü M. Türkoğlu sokak ı 736 ada 4 parsel sayılı 

201.7S metre murabbaı arsa 
1494 Köprü M. Mısırlı C. lOS M. M. ı737 ada 38 parsel 

S. arsa 
ı49S Üçüncü Karataıı Tabakhane deresi ve Burhaniye C. 

669 ada 2 parsel sayılı 17ı metre murabb:u arsa 
1496 Köprü çıkmaz soJ:ak ı737 ada ıo9 parsel ı70 metre 

murabbaı arsa 
ı497 ikinci Karataş Halil Rifat ~a C. 641 ada 26 parsel 

sayılı ı 06,SO metre murabbaı arsa 
1498 Ocüncü Karata, Mısırlı C. 670 ada 8 parsel sayılı 

7S,SO metre murabbaı arsa 
1499 Güzelyalı Metrestepe sokak 924 ada 6 parsel sayılı 

370 metre murabbaı arsa 
lSOO ikinci Karata& ikinci Y enidar sokak 639 ada 2 parsel 

sayılı ı31 metre murabbaı arsa 
lSOl Ocüncü Karataş Mısırlı C. ve lslihane C. 669 ada 

ı 4 parsel sayılı ı 69 metre murabbaı arsa 
ıS02 Oçüncü Karataıı lslihane arkası sokak 668 ada 6 

parsel sayılı 70 metre murabbaı arsa 
1S03 Üçüncü Karatas Islihane C. 668 ada S parsel sayılı 

90 metre murabbaı arsa 
1S04 Köprü Kayalık sokak 1737 ada 20 parsel sayılı 185 

M. murabbaı arsa 
150S Köprü Muradiye Demir, Eski kuyu ve Nizamiye 

sokak 820 ada 1 parsel sayılı 794.SO metre murab
baı arsa 

1S06 Köprü Mısırlı C. 1737 ada 92 parsel sayılı 32S met
re murabbaı arsa 

1S07 Mersinli Çamdibi mevkiinde 14290 M. Murnbbaı 
tarla 

1S08Mersinli Karşıyaka şosesi üzerinde ıS92 numaralı so-

40 

114 

100 

26 

34 

2S 

42 

18 

ııı 

39 

42 

ı4 

22 

27 

3S7 

8ı 

400 

20 

ıs 

88 
• 

2S 

20 

so 

60 

88 

00 

30 

25 

00 

so 

7S 

S3 

25 

00 

kakta 16 taj numaralı 478.ı3 M. M. duvarlı arsa 9S 62 
1S09 Birinci Karataş 9 Eylul sokak 624 ada 2S parsel sa

yılı ı 7S metre murabbaı arsa 
lSlO Oçüncü Karataş Halil Rifat paşa C. 681 ada 3 panel 

sayılı 173,2S metre murabbaı arsa 
1S39 Karsıyaka Alaybey 1690 numaralı sokak 120-ı22 

70 00 

S2 00 

taj No. ev 200 00 
1540 Darağaç 1S34 numaralı sokak ı6/1 numaralı174,23 

M. M. arsa 87 ıl 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 27 /12/938 tarihinden it:baren 

bir ay müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. ihalesi 
27 / ı / 939 tarihinde cuma günü saat 14 tedir. T diıılerin mcltammen 
bedelleri üzerinden yüzde 7 .S depozito akçesi yatırdı.l:lanna dair mak
buz ibraz veya muteber bankalardan birinin teminat mektubu ile M. 
Emlak müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

27 12 4Sl0 (63) 
~· ._... ~ ... -

lzmir gümrükleri 
ğünden: 

baş müdürlü-

ı - Başmüdürlüğümüzle mülhalretımızda açık bulunan 16 ve ı 7,S 
lira asli maaşlı memur ve muhasebe memurlarına en aııağı orta mektep 
mezunlan arasında Lise mezunlan da girebilir müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 2S ikinci kanun 939 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat ı3 te başmüdürlüğümüzde olacaktır. 

3 - imtihana gİrebilınek İçin memurin l:anununun 4 üncü madde
sinde yazılı evsafı haiz bulunması lazımdır. 

4 - imtihana girmek istiyenler imtihan gününden evvel bir dilek
çe okul ,ehadetnamesi nüfus cüzdanı örneği ve hüsnühal varakasile 
başmüdürlüğümüze müracaatle ibrazı lazım gelen diğer matbu vesa
iki almalan ve keza imtihan gününden evvel bu belgeleri de ikmal 
ederek başmüdürlüğümüze getirmeleri lazımdır. 

S - imtihan hesap, coğrafya, tahrir ve kanun ve mevzuat hakkın
da bir mütalaadır. 

11, ı2, ı3 86 (63) ..,.. ............ 
Manisa Belediyesinden: 

Beherinin kıymeti Y ekı'.in tutan 
Cinsi Adet Lira K. Lira K. 

Sikoni marka 35 beygir buhar makinesi 1 
kondenseli 
Lankaşes faal buhar kazanı ı 

Lankaşes faal buhar kazanı harap 2 
Sbeygİr dik buhar makinesi 1 
11 O volt 90 amper dinamo l 
90 kovalı sn dolabı dişli lert 1 

Di$lİ tertibatlı un bankolan 6 
Cift deiiirrnen tası S 

~·· 1 
Buğday temizleme fırçası 1 
Eski siı;tem yıkama makinesi ı 

3 İnç su tulumbası 1 
Miist mel un eleği 5 
Sa sor 3 
Çift un eleği ı 
Buğday temi7leme takımı ı 
Muhtelif boyda pule 3000 kilo 90 
Muhtelif boyda akson yatığı ıoo 

Muhtelif k>•tı•rd akson tahm·,,; 3000 kilo 
Bıraket ıs 

3SO 00 

300 00 
ıoo 00 
7S 00 
20 co 
so 00 
40 00 
25 00 
ıso 00 

25 00 
25 00 
25 00 
20 00 
20 00 
so 00 

300 00 
o os 
o so 
o 06 
ı 00 

3SO 00 

300 00 
200 00 

7S 00 
20 00 
so 00 

240 00 
ı25 00 
ıso 00 

2S 00 
2S 00 
25 00 
ıoo 00 

60 00 
so ()() 

300 00 
ı50 00 
so 00 
ı80 00 
ıs 00 

Y e k ı'.i n 2490 00 
:·:lanisada belediyeye ait fabrika içinde bulunan yukarıda müfre

datı yazılı fabrika a!at ve edevatı açık attırmaya konulmuştur. ihalesi 
27. 1. 939 tarihine rastlayan cuma günü saat (ıS) de Manisa beledi
ye dairesinde encümen huzu•unda yapıleca!:tır. Muvakkat teminatı 
ı87 liradır. 

Bu hakikati herkes 
bilmel • ı 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi tehlikeli hastalıklara tululınamak 
icin, sağlığınızı daima BlOGENINE dediğimiz kan ve derman habla
ri!e sİgortalayıruz. 

BIOGENINE; birçok mühim devalann birle}tirilmesile meydana 
getirilın~ en birinci kan, kuvvet, İştiha yaratan ve mucize gibi tesirini 
derhal gösteren bulunmaz bir müstahzardır. 

BIOGENINE; kandaki kırmızı yuvarlacıklara verdiği yeni yeni 
büyiik kuvvetlerle hariçten gelecek her türlü mikroplan derhal öldü
rür. Tatlı bir İştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlam}aıtınr. Zeki 
ve hafızayı parlatır. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda J&yanı hayret 
faydaları temin eder. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan, yağ
murdan ve havaların de~işmesinden müteessir olınazlar. Çünkü uzvi
yet, her zaman geI!ç ve dinç bulunur. Ve bu sayede müthi, akıbetlerle 
neticelenen; grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi afetlerden emin bir su
rette korunmuş olur. Sıhhat Vekaletinin re•mi müsaadesini haizdir . 
Her eczanede bulunur. 

fzmir Defterd:lrlıQ-ından: 
Satış 
No. 

Muhamnen 
Bedel 

Lira Kr. 
ısıı tk;nci Kar~ntina Yıldıztepe rokak 774 ada 8 parsel 
savılı 213,SO M. vt. arsa 85 40 
ısı 2 3 üncü Karataıı Hilal sokak 6€3 ada 1 parsel sayılı 

9ı metre; murabbaı arsa 22 7S 
1Sl3 3 üncü Karataş Enverive ~okak 647 ada ı par!el sa-

vılı 666 metre murabbaı arsa 133 20 
ısı4 Kö.,rü m,.hallesi çıkma7' sokak 1737 ada 79 parsel 

sayılı ı30 metre mur11bbaı arsa ı9 SO 
ıSIS Süvari m~ı..ıı~ Jc:remithane sokak 439 ada ı2 par-

sel sayılı Hl M. !\•. arsa 6 6S 
1S16 Süvari M. l<;rel!?;thı;ııe sokak 439 ada l ı parsel sa-

:vılı 49 M M. arsa 17 IS 
1Sl7 Süvari M. Mor&hlll'e •okak 40ı ada 6 parsel sayılı 

1 ı ı,so rnet•e murabbaı arGa 39 03 
1Sı8 ~;;vari M. Bard~l.tcı sokak 403 ada 32 parsel sayılı 

88 metre murabbaı arsa 44 00 
ıS19 Süva•İ M. JCirem;thane sokak 403 ada 38 parsel sa-

yılı 37 M. M. arsa ı2 9S 
1S20 Süvni mPJ.a!l.-,i Morabane sokak 401 ada S parsel 

sayılı 42 M. M. arsa 14 70 
1521 Siivl'ri M. l'<iremithe...'le sokak 4-03 ada 1 parsel sa-

vılı 40 !lif. M. arsa ı4 00 
1S22 Süveri M. J<iremit.lıane sok I.; 403 ada 3 parsel sa-

vılı 40 M. M. arsa 14 00 
ıS23 K•lır-una...,lnr ıssı No. lu sokak 11 taj No. lu 42,SS 

M. M. arza 2S S3 
ıS24 Abmet aifa maballe•İ keten çı>r~ısında 248 ada 34 

parsel savılı 26 M. M. arsa S2 00 
1 S2S 3 Ül'cÜ Karataş Mıs:rlı Cad. 669 ada 27 parsel sa-

yılı 186,93 metre murabbaı arsa 3SO 00 
1 S26 3 üncü Kıuı•t!l• Mısır ı caddeai 669 ada 21 parsel 

sayılı 6193 M. M. arsa 400 00 
ıs27 S"lhane Se amet sokak 697ada 3parsel ~ayılı123,50 

M. M. arsa 24 70 
1S28 3 üncü k:ı.ratas lılihane arkası sokak 669 ada ı par-

sel 12872 metre murabbaı arsa lSSO 00 
1S29 Mersinli Nazlı ao!<ak 2 tai No. lu ı6S,S7 M. M. 

arsa 34 84 
1S30 Salhane M. Halil Rifat P. Cad. 679 ada lS parsel 

sayılı 328 M. M. arsa 114 80 
ıs3ı Salhane M. Halil Rifat P. Cad. 679 ada lS parsel 

sayılı 343 M. M. arsa ı20 OS 
ı532 Salh,.ne M. Halil Rifat P. Cad. 679 ada 17 parsel 

sayılı 342 M. M. arsa 119 70 
ıS33 Salha'.!le M. Halil Rifat P. Cad. 679 ada ı8 parsel 

sayılı 309 M. M. arsa 108 ıs 
ıS34 S"lbs.ne 9 Eylul sokak 679 ada 23 parsel sayılı320 

M. M. arsa 160 00 
1S3S SalhPne 9 Eylı'.il sokak 679 ada 22 parsel sayılı 344 

M. M. arsa ı 72 00 
ı S36 S ... Ihane 9 Eylı'.il sokak 679 ada 21 parsel sayılı 393 

M. M. arsa ı96 SO 
1S37 Salhane 9 Eylı'.il sokak 679 ada 20 parsel sayılı 370 

M. M. arsa 18S 00 
ı538 Salhane 9 Eylı'.il sokak 679 ada ı9 parsel sayılı 795 

M. M. arsa 379 SO 
1S4ı Turan Menemen Cad. 257 taj numaralı ev 40 00 
1S42 Kahramanlar 2 inci sokak ı3 taj No. lu ev 3SO 00 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 7. 1. 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. iha
lesi 7. 2. 939 tarihine müsadif salı günü saat 14 dedir. Taliplerin yÜz
de 7,S depozito akçesi yabrdıklanna dair makbuz veya muteber ban
kalardan birinin teminat mektubu ile milli emlak müdürlüğüne müra-
caatlan ilin olunur. 54 (69) 

Devlte Demiryollarından: 
Muhemmen bedeli ile miktar cins ve ebadı qağıda yazılı çam az

manlar 2S. 1. 39 tarihine müsadif çarşamba günü saat lS de Alsan
c:ı.kta 8 inci işletme binasında açık eksiltme suretile ııatın alınacaktır. 
Bu İşe girmek istiyenlerin 8ı lira 9S kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince ~e girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair 
beyanname ile aynı gün saat IS e l:adar komisyona müracaatları la
zımdır. 
Miktarı adet Cinsi Evsaf ve eb'adı 

100 
60 

Çam azmanı 
(( )) 

12 20 

3.40 - 4X 0.2S X 0.25 
4X o.ıs x o.ıs 

60 (70) 

Muhammen bedeli 110010 lira olan 289SO adet meşe cari hat tra
versi kapalı zarf usulile 21. 1. 939 cumartesi günü saat 11 de Sirkeci

GAYRI MENKUL ~ıoı • .,. ,,, ·tiAT . mr;ı o ,,. ........ """' .... '~-~---
AÇIK ARTIRMA iLANI: AÇIK ARTIRMA iLANI: 

TiRE iCRA MEMURLUOUN- Madde 126 
DAN: D.No. 937(17 (ikinci artırma 22-2-939) 
Tire evkaf memurluğuna bir TiRE iCRA MEMURLUOUN-

kıta asliye hukuk ilamile 4180 li- DAN: 
ra İstasına borçlu tireden aüley. D.No. 937 /769 
man oğlu Ramizin i~u borçtan Açık artırma ile paraya çevri-
dolayı haciz altına alman Tirenin lecek gayri menkulün ne olduğu 
Ve tapunun Mart ı33S tarih ve bir bap hane, Gayri menkulün 
38 numarasında kayıtlı 12 eski ve bulunduğu mevki, mahallesi, so-
24 yeni dönüm bağ yeı:i olup be- kağı numarası: Tirenin kurtuluf 
her 920 metre murabbaı bir dö - mahallesinde gelemirye sokağın
nüm itibar ile beher dönümü 6S da. 
lira kıymetli tarla ve yine aynı Takdir olunan kıymet: Bin li-
mevkide Nisan ı929 tarih ve 16 ra. 
tapu numaralı ve 920 metre mu- Artırmanın yapılacağı yer, gün 
rabba itibarile dört yüz dönüm saat: 7-2-939 salı günü saat lS te 
tarlanın yarısının sekizde iki his- Tire icra dairesinde. 
sesi beher dönümü 6S lira kıymet- ı - ltbu gayri menkulün artır
li ve yine aynı borçlunun Hasan ma tartnamesi 28-1-939 tarihin
çavuflar köyü hududu dahilinde den itibaren 769 No. ile Tire icra 
eski 200 ve yeni 400 dönüm ve dairesinin muayyen numarasında 
beher yeni dönümü yirmi lira de- herkesin görebilmesi için açıktır. 
ğerinde tarlanın nısfının sekizde llanda yazılı olanlardan fazla 
iki hissesinin satılmasına karar malumat almak istiyenler itbu 
verilmiş ve birinci artırması 7-2- tartnameye ve dosya numaraai-
939 Salı günü saat 16 da ve ikin- le memuriyetimize müracaat et· 
ci artırması 22·2-939 çartamba melidir. 
günü aynı saatte tire icra daire. 2 - Artırmaya ittirak için yu. 
sinde açık artırmaya çıkarılmıt - karıda yazılı kıymetin % 7.S nia· 
hr. betinde pey veya milli bir banka-

ı - itbu gayri menkulün artır- nın teminat mektubu tevdi edile
ma şartnamesi zs.ı.939 tarihin - cektir. (ı24) 
den itibaren ı 7 No. ile Tire icra 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
dairesinin muayyen numarasında diğer alakadarların ve irtifak 
herkesin görebilmesi için açıktır. hakkı sahiplerinin gayri menkul 
llanda yazılı olanlardan fazla üzerindeki haklarını hususile fa. 
malumat almak istiyenler, itbu iz ve masrafa dair olan iddiaları
tartnameye ve 937 /17 dosya nu- nı itbu ilan tarihinden itibaren 
marasile memuriyetimize müra - yirmi gün içinde evrakı müshile· 
caat etmelidir. !erile birlikte memuriyetimize bil-

2 - Artırmaya ittirak için yu. dirmeleri icap eder. Aksi halde 
karıda yazılı kıymetin % 7.S nis- hakları tapu sicilile sabit olma · 
betinde pey veya milli bir banka- dıkça satıt bedelinin paylatma -
nın teminat mektubu tevdi edile- sından hariç kalırlar. 
cekti~. (124) 4 - Gösterilen günde artırma-

3 - İpotek sahibi alacaklılarla ya ittirak edenler artırma tart
diğer alakadarların ve irtifak namesini okumuf ve lüzumlu ma· 
hakkı sahiplerinin gayri menkul lumatı almıt ve bunları tamamen 
üzerindeki haklarını hususile fa- kabul etmit ad ve itibar olunur· 
iz ve masrafa dair olan iddiaları- !ar. 
nı i~bu ilan tarihinden itibaren S - Tayin edilen zamanda 
yirmi gün içinde evrakı müsbite- gayri menkul üç defa bağırıldık· 
!erile birlikte memuriyetimize bil- tan sonra en çok artırana ihale 
dirmelcri icap eder. Aksi halde edilir. Ancak artırma bedeli mu· 
hakları tapu sicilile sabit olma - hammen kıymetin yüzde yetmit 
dıkça satıt bedelinin paylatma - befini bulmaz veya ıatıt istiyenin 
sın dan hariç kalırlar. alacağına ruçhanı olan diğer ala-

4 - Gösterilen günde artırma- caklılar bulunup ta bedel bunla
ya ittirak edenler artırma tartna- rın o gayri menkul ile temin edil
mesini okumut ve lüzumlu malı'.i- mit alacaklarının mecmuundan 
mat almıt ve bunları tamamen ka- fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
bul etmi, ad ve itibar olunurlar. taahhüdü baki kalmak üzere ar-

S- Tayin edilen zamanda gay- tırma on bet gün daha temdit ve 
ri menkul üç defa bağırıldıktan on befinci günü aynı saatta yapı
sonra en çok artırana ihale edilir. lacak artırmada, bedeli satıf isti
Ancak artırma bedeli muhammen yenin alacağına ruçhanı olan di
kıymetin yÜzde yetmit betini bul- ğer alacaklıların o gayri menkul 
maz veya satış istiyenin alacağına ile temin edilmit alacakları mec
ruchanı olan diğer alacaklılar bu- muundan fazlaya çıkmak tartile 
lunup ta bedel bunların o gayri en çok artırana ihale edilir. Böy
menkul ile temin edilmiş alacak- le bir bedel elde edilmezse ihale 
!arının mecmuundan fazlaya çık- yapılamaz. Ve satıt talebi düter. 
mazsa en çok artıranın taahhüdü 6 - Gayri menkul kendisine 
baki kalmak üzere artırma on bet ihale olunan kimse derhal veya 
gün daha temdit ve on betinci gü- verilen mühlet İçinde parayı ver· 
nü aynı saatte yapılacak artırma- mezse ihale kararı fesholunarak 
da, bedeli satış istiyenin alacağı- kendisinden evvel en yüksek tek
na ruchanı olan diğer alacaklıla- lifte bulunan kimse arzetmit ol
rın o gayri menkul ile temin edil. duğu bedelle almağa razı olursa 
mit alacakları mecmuundan faz- ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
laya çıkmak ~artile, en çok artıra- hemen on bet gün müddetle ar -
na ihale edilir. Böyle bir bedel el- tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
de edilmezse ihale yapılamaz.Ve ihale edilir. iki ihale arasındaki 
&atıf talebi düşer. fark ve geçen günler için % Sten 

6 - Gayri menkul kendisine hesap olunacak faiz ve diğer za
ihale olunan kimse derhal veya rarlar ayrıca hükme hacet kal· 
verilen mühlet içinde parayı ver- maksızın memuriyetimizce alıci
mezse ihale kararı fesholunarak dan tahsil olunur. Madde (133) 
kendisinden evvel en yüksek tek- ikinci artırması: Yukarıda gös
lifte bulunan kimse arzetmit ol- terilen 22-2-939 tarihinde Tire 
duğu bedelle almağa razı olursa icra memurluğu odasında İfbu 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa ilan ve gösterilen artırma tartna
hemen on bet gün müddetle artır- mesi dairesinde satılacağı ilan 
maya çıkarılıp en çok artırana olunur. ıos (79) 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sten 
hesap olunacak faiz ve zararlar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ayrıca bükme hacet kalmaksızın Sırrı Urgen 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) Hesap mütahassısı 

ltbu gayri menkul yukarıdaki 
gösterilen 7-2-939 tarihinde Tire 
icra memurluğu odasında itbu 
ilan ve gösterilen artırma tartna
mesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. ı04 (78) 
~!ZZT/Z//'/,a/7 /' /TLT/..///~""71~ 

ı Muayenehane nakli~ 

En esaslı usullerle günün muayyen 
saatlerinde defter tutulur, Blfuıço 

tanzim edilir ve tasfiye işleri deruh· 
te olunur. 

Adres : Kemeraltı lla<ı Hasan 
Oteli No. 60. 

TELEFON : 3903 
Sa. 10 Ila. 3 

~ Dr. Ali Rizli t ......................................... . 
•• 

' Unlen Hemşire ve hasta 
bakıcı aranıyor Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 
: K ıı· dd · d k" ,' Birinci kordonda Alsancak vapur is· , este ı ca esın e ı muayene~ ' 

de 9, cu işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satın alına
caktır. Bu İ§e girmek isti yenlerin 67S0,5 lira muvakkat teminat ve 
Nafıa ehliyet vesikasile diğer vesikalannı ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler Ankara, lzmir ve Sirkeci veznelerinden SSO kuru§ mu- .; 

h · · s· · · k d d T ~ kelesi yanında yeni acılan ve otuz ya-
anesını ırıncı or on a ayyare ... 

l · · d 222 ı laklı hususi bir hastane olan •Sıhhat 
sıneması cıvarın a numara ı 

' haneye yakında nakledecektir. Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmllj 
Hastalannı l Mart 9 39 dan iti-

haren yeni muayenehanesinde ka

bul edecektir. 

diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve 
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües-
sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara 
her gün müracaat edilebilir. kabilinde verilmektedir. 1 ( 3 ı ) 

6, 8, 10, 12, 31-33 (35) ·----------···· 
1-15 (3218) 

TELEFON: 2987 
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Olİ'"İer ve Fratelli Sperco Deu ehe Le· 

Yemekler iı '" RAD 
l'ıntı arı, salya 
ııın ifiraz ettiği 
Jttfikroplar, dişa
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dtııer ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
ınizlenmezse bo· 
zulınağa, çürü· 
meğe mahkUın· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar
sak ihtilAtların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. • 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaıuak şartile 

- 4 • • .. ' - • '".: • • • ~ • • • • •• 

Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi nıi? .•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .... 

l 

«Zümrüt damlaaa» kolooyaıını,«Maakülen .- .... Erkek» «~eminen • 
Diti» diye iki cina koku üzerine yapm••· Hılal eczanesınden zev-
kinize göre koku aeçiniz. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R j P İ N Kullanın 
Soğuk algınlıeı, nezle kırıklık, grip,_ baş, eli~ ve 
Sinir ağrıları, romatizma .san~ıları ıçiıt rakipsiz 

deva GRİPINDIR •• 

Bu kar şık havalarda 
yanıı ız an 

iPi 
ek .. e .... ' eyınız ••• 

ica hında gülllla 3 kaşe alınabiliı· 
İSİM E 1'•,RKAYA DİKKAT ••••• TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

Doktor ()peratör 

Cemil Oral 
1\ICl\U,ERET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

t larmı Fransız hastanesinde ka
> lamıştır. 

;$~ ~-- ~~:§~!::'.:::::· 
• tJL!!--..... 

EN UCUZ EN KIYMETLl 
YILBAŞI HEDIYESt 

B NZ 

ULndal 
• 
ıe 

• vante Li A~~~:~~o. ~·rekası Vapur Acenta ı 
HELLENİC LİHES L2'D. B1RiHCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A. Di G. • B. H. HAMBURG 

-- BIHASI TEL. 2443 NAVİGA'l'IONE MACEDONİA vapuru 4 ikinci ka-
ATHİNAİ vapuru 8 kanunusani 1939 POLO vapuru 3 birinci Ununda Lon- nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna ka-

da beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- dr d li ük' ık cak . GRİM.ANİ motörü 10/1/ 939 da gelerek dar Anvers Rotterdam Bremen ve . .. a an ge p y ç ara ve aynı za- . . . • • 
burg ve Anvers limanlarına yük alacak- manda Londra ve Hull için yük alacak- 11/l saat 17 de Leros Rados Brmdısı Ba- Hamburg için yük alacaktır. 
tır. tır. ri Trieste Venedik. ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci kA-

HELLAS vapuru 12/ 15 kanunusani Deutsefae Leuante•l.lnie ZARA motörU 12/1/939 saat 9 da nuna kadar Anvers, Rotterdam, Brernen 
arasında beklenilmekte olup, Rotterdam . . . gelerek ayni gUn saat 19 da Patmos Le- ve Hamburg için yük alacaktır 
Hamburg ve Anvers limanları için yilk DELOS vapuru bırmcı kfuıunun orta- ros Kalimnos İstank:öy ve Radosa hare- TAHLİYE . · 

1 akt sında Hamburg, Bremen ve Anversten ket eder · 
a ac ır. ak • KRETEA vapuru 8 ikinci kanuna d v 

GRİGORİOS C. lI vapuru 18/20 ka- gelip yük çıkarac tır. CİTI'A Dİ BARİ motörü 12/1/ 939 da Hamburg, Bremen ve Anversten °!:°~ 
nunusani arasında beklenilmekte olup, LIVERPOOI. HA'l"l.'I gelerek ayni iUn saat 17 de İstanbul Pi- çıkaracaktır. 
Rottcrdam, Hamburg ve Anvers liman- AI..GERİAN ve LESBİAN vapurları re Napoli Marsilya ve Cenovaya hare- --ları için yük alacaktır. yüklerini İstanbulda aktarma ederek ket eder. 

AMERİCAN EICPORr 
LIH1ES 

ANGHYRA vapuru 27/29 kanunusa- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- ZARA motörü 16/1/ 939 da gelerek 
ni arasında beklenilmekte olup, Rotter- miştir. Pire Korlu Saranda Brindisi Avlonya 
dam Hamburg ve Anvers limanları için LONDRA HA'ITI: Draq Ragusa Spalato Zara Fiume Tries- EXPRESS vapuru 13 ikinci kanunda 
yük alacaktır. CAVALLO vapuru 25 son k~nunda te ve Venediğe hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
BELGİON vapuru 6/ 8 şubat arasında Londra ve Anversten gelip yük çıkara- __ EXERMONT vapuru 20 ikinci kanun-

beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
burg ve Anvers limanları için yük ala- için yük alacaktır. 
cakttr. 

ROYALE NEERLAN 
da bekleniyor. Nevyork için yük alacak
tır. 

DAİSE KUMPANYASI • ---*- TRAJANUS vapuru elyevm limanı- DEH NORSKE MİDDEL• 
BALKANLAR ARASI 8 ınızda olup 14/ 1/939 tarihinde . Rotter- HAV .. LJNi.JE 0 ..... 0 HA TTJ bek~en~nekte olup, 20 şubat~ saat. dam Amsterdam ve Hamburg lımanları ıııa ' •&1 

ZETS17 A PLOVİDBA A. de Jzmırden hareket edeccktır, Pire, i in ük. alarak har k d k. BAALBEK motörü ıı son kanuna 
.&"A.tS f Ad . tik limanl . . 1 Ç Y e et e ece tır. İ 

D. KOTOR Kor u, rıya an ıçın yo cu VENUS vapuru 20111939 tarihind doğru skenderiye, Dieppe ve Norveç 
ve yu"k alacaktır e li --'-- · · '--- k t ed kti -- · beklenmekte olup Borgas Varna ve Kös- umum ffitullCl.l'ı ıçın .ııare e ece r. 

(( ı, O V C E N )) ıJNEA SUD AMERİCANA tenceye hareket edecektir. --
Lüks vapuru pazar günü 8 kanunusa- TYRİFJOru:> :apuru kdnun~ nl- PİGMALİON vapuru 28/1 de bek- SERVİCE MARJTİME 

nide saat 16 da beklenilmekte olup hayeti şubat ıptidasında beklenilmekte lcnmekte olup Rotterdam Amsterdam ve ROi/MAİN 
9 kanA unusani 1939 saat 8 de İzmirden olup Nevyork için yük alacaktır. Hamburg limanları jt>in yük alarak ha-

... ~ DUROSTOR vapuru 18 ikincikfuıunda 
hareket edecek, Pire, KorfU, Adriyatik Gerek vapurların muvasalat tarlhleri, reket edecektir. 

m1 · lunl • hak bekleniyor. Köstence için yük alacak. limanları için yolcu ve yük alacaktır. gerek vapur isi en ve nav an - -*-.... 
L Ov c EN kında acenta bir teahhüt altına giremez. SVENSICA 08.JEN'l'E LI• tır. 

LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA Daha fazla tafsi1At almak için Birinci 1fJE1f Kl/Jf PAHY ASI ~-
saat (8) de beklenilmekte olup, saat Kordonda .152 numarada ıUMDALı NYCO vapuru 20/1 tarlhlnde gelerek JOHNS'J'Olf W ARRE.N 
16 da Constanza ve Vama limanlan için umuınt denız Acentalığı Ltd. müracaat Rotterdarn, Hamburg İskandinavya ve LflfİES ı.rD. 
hareket edeeektir. edilmesi rica olunur. Baltık limanlanna hareket edecektir A VİEMORE vapuru 8 son kAnun 939 da 

ıLOVCEN• Telefon : 4072 Müdüriyet GUNBURG vapuru 30/1/939 tarthın- bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence 
Lüks vapuru 19 şubatta saat 16 da Telefon : 3171 Acenta de gelerek Rotterdam Hamburg İskan- limanlarına yUk alacaktır. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlaı·dan 
müteve!Ii sancıl:ırınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutla toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi nıaddeleri eritir, kanı temizler, lez-
zeti ho~, alınması kolaydır. Yemeklerden 
soma yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

" Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni izmii' ecza nesi T LElF N 206? 

dinavya ve Baltık limanları için yük ala- ~-
rak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat icin Birinci Kor
silat için ikinci Kordonda 72/4 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLf SPERCO vapur acen- Zee vapur acentalığına müracaat edil-
tasına müracaat edilmesi rica olunur. ıncsi rica olur. 

TELEFON: 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

~.. ... ~·' . : ~ .. ··.; . .· : ~- . . 

:··············································································· • • 

· Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .. 

llıl defa süzülmüştür Şerbet gibi içUebillr 
...............................................•..•.........•••.... , ......... . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçiojlu hanı karşısında.. 

I 
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lngiliz nazırları Roma ya vardılar 
Çember/ayn ve Lord Halif aks 
imzadan sonra Mussolini ile 

Krinal 
mühim 

sarayında def teri mahsusu 
başladılar .. görüşmelerine 

Bütün Roma donanmıştı.• 
Halk sürekli alkışlarla Çemberlaynın 

kalbini almak istiyorlardı! •. 

Frankis ispanyada 
~----~~--~~---~-~~ 

Bazı isyanlar ve karışıklıklar 
çıktığı haber verilmektedir ... 

Lerida 11 (ö.R) - Nasyonalistler 

Fakat Paris müzakereleri 
sarahatle tayin etmesini 

1 • ı • J ' d • · Siyera Ja Molesayı zaptettikten eonra 
DgJ tereDIO ta ya an VaZl• şimdi Taragoneden 25 kilometre mesa-

• • w • .. •• • fede bulunuyorlar. 

yetini 1sttvecegın1 gosterıyor Londra 11 co.R> -Ingilterenin BUT-
goıı ajanına nasyonalist hükümetince, 
diplomatik valiz hadisesi üzerine tevkif 
edilen San Sebastiyan vis konsoloaunu 
ziyaret müsaadesi vcrilmiıtir. lııgiliz hü
kUmeti 'VU konsolos hakkındaki itha.m
lann da ne olduğunu sormU§tur. Nasyo~ 
nalist hükümetinin cevabı yakında L'on.
drada beklenmektedir. lngiliz hUkümeti 
vis konsolos GoldvinJn Senjan Dolo:zda 
[ngili:z maslahatgüzarının riyaseti altında 
teıekkül eden tahkikat komisyonu huzu
runa çıkarılmasma da müsaade talep etr 
m.iştir. 

Roma 11 (ö.R) - B.Çemberlayn ve 
Lord Halifaks bu .sabah saat 10.5 ta Ce-· 
nova istasyonuna vasıl olarak f~ist hü
kilmetinin mümessilleriyle ilk temasa 
geçmişlerdir. Büyük Akdeniz limanında 
nazırlar vali, Podeska ve bir çok Senato 
azasiy le Mussolini tarafından gönderi
len büyük Uniformalı amiral ve gene
raller tarafından karşılanmışlardır. Bay
rak ve muzikasiyle bir şereI bülüğü res
mt tazim vazifesini ifa ediyordu. Ingiliz 
nazırları, mükemmelen süslenmiş olan 
gar salonundaki kabul resminden önce 
bölüğü teftiş e~lerdir. Cenova, Tori
D<> ve Milano Ingiliz kolonileri iki Ingiliz 
nazırına tazimlerini bildirmek üzere bil
hassa gel.mişler<ii. Az sonra B.Çem:ber
layn ve Lord Halifaks tekrar hususi 
trenlerine binmişler ve saat 16.25 te Ro
maya vasıl olmuşlardır. Bizzat B. Mus
$olini Ingiliz nazırlarını kabul et.m.i§tir. 
B.Nevil Çemberlayn ve Lord Halifaks 
Romada ikametleri müddetince tahsis 
edilen Madamo köşki.ine hareket etmiş
lerdir. Musoslini ve Çemberlayn 

Saat 17.45 te Ingiliz misafirler Kirinali 
.arayına gitmişlerdir. Şimdi Venedik 
sarayında B. Mussolini ile ilk gö~me
lerlni yapıyorlar. Saat 21 de aynı saray
da ziyafet verilecek. Bunu bir resmi ka
bul takip edecektir. 

IngiJiz nazırlarını kabul için Roma 
garı önünde dikilmiş olan direk
lere muazzam lngillz ve Italyan bay
rakları çekilmişti. Garın cephesi de be-

vagonun kapısına ilerledi ve Ingiliz 
başvekilinin elini hararetle sıktı. Bu sı
rada muzika Good Sev di King Ingiliz 
marşını çalıyordu ve kabul resmine işti
rak eden Ingiliz kolonisi de bir ağızdan 
milli marşlarını terennüm etti. Muzika 
sonra Italyan marşını ve Ciovenesayı 

çaldı. Ingiliz nazırları az sonra otomo
bile, evvelden ilan edilmiyen JllUtat ha
rici bir yoldan, ikametlerine tahsis cdi-

Çemi;._7;aynın İialyada mi.zalir olduğu tarihi Villa Madama 
yaz mavi ve kırmızı filfunalarla süslen- len Madamo villasına gittiler. 
ffil-1il. Garın dahili evvelisi iki milletin Bu sebeple halkın mühim kısmı on
yüzlerce bayrağiyle tezyin edilmi§ti. ları görmek fırsatını kaçırmıştır. Saat 
Gar meydanınd:ıki Hnalar aynı şekilde 17,30 da Kuirinal sarayına giden Ingi
donatılınıştı. Gı. . . .. pc:rkesi muazzam liz nazırları deftere isimlerini kaydet
bir kırmızı halı ile süslenmiş, etrafına tirmişler ve tam saat 18 de Venedik sa
nefis Menekşe, .t<arıonfil, Gül büketleri rayına vasıl olmuşlardır. Burada B. 
serpilmişti. Çemberlayn, Lord Halüaks, Lord Perl 

Havanı:ı yağmurlu olmasına rağmen B. Mussolini ile Kont Cianonun yanına 
sayısız Italyan bayraklariyle şehir bay- ithal ed:ilınİ§ler ve derhal siyasi ~uha
:ram halini almıştır. Bazı mağazalar vit- verelere başlamışlardır. Bu görüşmeler 
tinlerinde lngiliz bayrağını teşhir ede- bir saat kadar sürmüştür. 
:rek etrafını çiçeklerle süslemişlerdir. PARISTE NEŞREDILEN TEBLIC 
Kayde şayandır ki B.Çembcrlayn ve Patis 11 (ö.R) - Ingiliz nazırlarının 
Lord Halifaks geçtikleri her garda ken- Fransız nazırları ile Hariciye nezareti
dilerini bekliyen halk tarafından hara- nin Bröton salonundaki görüşmelerini 
·retle '3e1amlanmışlardır. Bilhassa Via müteakip aşağıdaki tebliğ neşredilıniş

Recyo garında trenin muvasalatini ke- tir: 
sif bir halk selamlamış ve alkışlara te-

4'Romaya gitmekte olan Ingiliz başve
kili Bay Çcmberlayn ile hariciye nazı
rı Lord Halifaks Paristen geçmelerin
den bilistifade hariciye nezaretinde baş
vekil Daladiye ve hariciye nazırı Bonne 
ile göriişmelerde bulunmU§lard.ır. Bu 
gö~meler iki hükümet arasında dü
şünüş ve gö~te evvelce de miişahede 
edilen tam mutabakatı teyid etmiştir. 

NELER GöRüŞTöLER? 

Paris 11 (ö.R) - Eyi maltlmat alan 
mehafil dün öğleden sonra Kedorseyde 
lngiliz nazırları ile bir çok meselelerin 
tetkik edildiğini beyan ediyorlar. Görü
şülen meseleler şunlardır: 

1 - Merkezi Avrupa vaziyeti .. Bil
hassa Münih itilMnarnesinde derpiş edil
diği gibi Çekoslovak hudutlarının zıman 
altına alınması .. 

2 - Ingilterenin Iberik yarımadasın
da sulhun bir an evvel istikrarına atfet
tiği büyük ehemmiyet hasebiyle lspan
yol meselesi. 

Bu son ımesele Romada çok esaslı gö-

rüşmelere mevzu olacaktır. Ve bu me
selenin bütün hatları üzerinde Ingilte
re ve Fransa arasında tam bir birlik var
dır. 

Bay Çemberlayn Italyan müddeiyatı
na karşı Fransanın no'ktai nazarına it
tıla kesbctrniştir. Akdeniz havzasında 
Italyaya bir takım arazi tavizatında bu-

lunmak asln mevzuubahs olmıyacaktır. 
3 - Italya şimdiye kadar aldığı saba

dan başka bir sahada yer almakta ısrar 
ettiği takclirde Ingiltere ve Fransa ne 
vaziyet alacaklarını gözden geçirmişler
dir. 

VATIKANDA 

Vatikan 11 (A.A) - B.Çemberlayn 
ile Lord Halifaks Cuma günü Papa ta
rafından ecn~i hükümet reislerine 
mahsus merasimle resmen kabul edile
ceklerdir. Ingiliz nazırları Vatikana Pa
palığın otomobilJeri ile gidecekler ve 
Papa kendilerini hususi kütüphanesin
de kabul edecektir. 

Kardinal Pacclli Ingiliz başvekilinin 

bu ziyaretini iade edecektir. 

şekkür içi~'l Ingiliz nazırları pençerede 
görünmeğ..? mecbur kalmışlardır. 

ROMADA ISTIKBAL MERASIMI 
Roma 11 (Ö.R) - Ingiliz nazırlarını 

karşılamak üzere B. Mussolini saat 16-
da gara gelmişti. Ingiliz sefiri Lord Pert 
i1P bir çok Ingiliz - Italyan şahsiyetleri 
kendisini dinliyordu. Bunların arasında 
Ingilterenin Vatikan sefiri, cenubi Af
rika nazırı, faşist hükümetinin bütün 
erkanı, milis erkanı harbiye reisi gene
:ral Ruso, parti genel sekreteri B. Pşil, 
Staraçe, Roma valisi Prens Kolova var
dı. Ilk defa olarak B. Mussolini başveH
let memurlarına mahsus üniformayı giy
mişti. Kont Ciano milis generalı ünifor
mas.iyleydi. Mussolini kıtaatı teftiş etti. 

Prenses Mariyanın izdi· 
vaç töreni 2'eri kaldı 

Roma 11 (ö.R) - ltalya kralının en küçük kızı prenses Mariya
nın prens Burbon F arm ile izdivacının talikini haber veren aşağıdaki 
resmi tebliğ ltalyan umumi efkarında bazı endişeleri mucip olmuştur: 

« Hes prenses Altes Mafildanın hastalığı sebebile Altes prenses 
Mariya ile prens Burbon F arm arasında bu ayın 1 5 inde yapılacak 
olan izdivaç talik edilmiş ve keza 14 akşamı yapılacak olan resmi ka
bul de başka zamana bırakılmıştır.> 

Prenses Mariyanın prens Lui Burbon F arm ile izdivacı haberi ltal
yada büyük bir sempati uyandırmıştı. Prenses Mafildanın hastalığı
nın bu izdivacı tehir ettirecek kadar vahim olması prensesin sıhhi va-

Vqington 11 (ö.R)" - Cilmhurlyet
çi ispanyaya silah eevkiyatı ambargosu
nun ilgası komitesinin reisleri B. Nevit 
Çemberlayna bir telgraf çekerek general 
Frankoya muhariplik hakkının verilmesi
ne muarız olduklarını bildirrni§lerdir. 

Senjan Dolo:z 11 ( ö.R) - Hükilmet 
radyosu F rankist ispanyada bazı isyan 
hareketleri vukuunu haber vermektedir. 

Londra 11 (A.A) - Frankist kıtaları 
içinde bir kaç kralın mezarı bulunan Pop
let ismindeki eski Kıı.talonya manashrı

nı işgal etmişlerdir . 

Paris, 11 (Ö.R) - Nasyonalistler fe
na havaya rağmen Katalonya cephesin
de ileri hareketlerinin devam ettiğini ve 
Taragoneye SO kilometre mesafeye gel
di.Jcl.erini bildiriyorlar. 

Cürohuriyetçilere göre ise, İtalyan Li
torya fırkası dün yeniden Lerlda - Ta l•panyada askeri vaziyet 

ragone yolunda ateş hattına gtrmişse de kavemet göstermekte ve nasyonalistle-ı bombasından başka l.er biri yirmi kilo
şiddetll tazyikine rağmen ancak mevki- ri müthiş zayiata uğratmaktadırlar. luk 200 küçük yangın bombası düşmüş

lerlnl hafif mikyasta ısIAha muvaffak ol- Nasyonalist tayyareler sivil ahaliyi 'ı tür. 
muştur. CenuptJı CUmhurlyetçiler ara- her gUn bombardıman ediyorlar. Lerbe- Estramador cephesinde cümhuriyetçi-
zlnin dağlık olmasiyle flddetli bir mu- raya büyük kudrette 50 bombardıman 1 

lerin ileri hareketi devam etmektedir. 

Daladyenin temasları. • 
. 

Bir cok Tunuslular cocuklarına Da-, ' 
ladye ismini vermek istiyorlarmış .. 
Paris 11 (ö.R) - Bqvekil B. Dala

diye bu sabah eski hariciye müsteıan B. 
Tcsanın riyaseti altında cümhuriyetçi 
ispanyada bir istihbar seyahati yapmak
tan dönen parlamento delegasyonunu 
kabul etmiştir. Parlamento erkaru ha§Ve• 
kile ıahsi intibalarını bildirmişler ve hü
kümete faydası dokunabilecek her türlü 
malumat vermişlerdir. 

Başvekil tarafından kabul edilen Li
moj eski muharipler delegasyonu csulh 
yapıcısı Daladiyeye hediye> olarak Ll~ 
moj porseleninden bir takım ve bir vazo 
vermiştir. 

Tunus 11 (ö.R) - Doğumları kayda 
memur Tunus belediye memurlarına son 
günlerde İslamlar -tarafından yeni doğan 
çocuklarına Daladiye adının verilmesi 
hakkında talepler almışlardır. Bu talep
ler gayri kanuni değildir, zira Araplar 
arasında Soyadı yerini tutan baba adın
dan başka çocuklarına her hangi bir is
mi verebilirler. Bununla beraber bele
diye memurları dini makamlara müra
caat etmişler ve onların müsaid rnütala~ 
ası Üzerine arzu eden babaların çocukla-

rının adına Daladiye adını ilave etmele- F d d V d h b ı".·ti·raAL eden Tunu•lu e•kı' · · k b 1 . 1 d' ransız or usun a er un ar ın a ., "I ~ .. 
rmı a u etmış er ır. muharipler 

Paris 11 (A.A) - Dün reisicümhu-
run riyaseti altmda toplanan nazırları metine 36 milyon hank kıymetinde 45 1 Bu unlann verilmesi ademi müdahale iti· 
meclisi Fransa tarafından ispanya hükü- bin ton un verilmesini tasvip etmiştir. · lafı ahkamına tevafuk etmektedir. 

Alman hariciye 
vayı ziyareti 

nazırının Varşo

takarrür etti 
Paris 11 ( ö.R) - Berlinde yarı resmi mahfellerde söylendiğine 

göre Alman hariciye nazırı Von Ribbentrop, Polonya hariciye nazırı
nın son defa Almanyayı ziyaretinde yaptığı daveti kabul etmiştir. Zi
yaret tarihi kat'i olarak tesbit edilmemiştir. Fakat ziyaretin bu kış 
içinde olacağı teınin edilmektedir. 

ÜÇ ARAP 
idam edilecek 

Kudüs, 11 (A.A) - Üç Arap hakkın· 
da geçenlerde verilen bir idam ve iki 
müebbet hapis cezası tasdik edilmiştir. 

İngiliz harp divanı dün diğer bir ara
bı idam cezasına mahkfun etmiştir. 

Hayfada dün bir yahudi otobüsüne 


