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llan münderecatından mesuliyet kabul edilmez 

<· .... ,,._,._ _____ ._._..-. ·-·-·-°" 
l Royterin diplomatik 

Muhabiri söyllyor .. 

1 

1 

Beyanname 

Mühim ve bilfiil 
genif bir ademi 

tecavü~ paldıJır 

1 
Lımdrn. 18 (A.A) - Roytcrin dip· 

lıım:-ıtik muharriri diyor ki : 
.. Tii,.k . Rul~nr he~ anna~1esi ıu~-

! 
hiı-. '<' hiıriil bir ndeım tccnvuz 
pnkt•dır. Bir farkı 'nr n o dn iki 
mf'mlrketin ha ka mf'ınleketlerlc e\'
velCC' 'apını.. oldukları tnnhhiitleri 

I ta rih<'n mııhnf zn etmesidir. . 
Tiirl<·,,. icin hunun mana<;ı, in~ıl. 

1 tcrı lr olan anin nınsmın biitiin 'c
f <'il lt•rh le nıer'ı knlnml<ta olmasıdır. 

Ciimhuriyetln tıe Cümhuriyet eıerlerinin bekçiai sabahLarı çıkar aiyasi pazetedir 

Aııkaı- ı, 18 (Hu.-;u i) - ( ' n ımıllıı ıata gore 
Karadeıı ız ti.ittin pıyasa ı rııkı~f t•tmektcdir 
Bnfrnd.ı tutun pı~· • sı : cı " "e Tüıh. Limited 
ırkcli l ~O kurust~ n ılk • .,, \ n. tJ , ap nı tır 

Piyasad faaJivet fazladır .. 

i---------' YEN1 ASIR Matbaıuında basılml§tv. 

2±2± & E s --~---- --·-·- -·-·- ""- -- ·ı 

1 BULGAR ARtCIYE 
'NAZiRi SÖYLIY-OR 

! f iki ~illet 
Ankara muahedesi 

ile sulh azmini 

le yit ettı 
Sofya, 18 (A.A) - Bulgar Ajattsı 
)!}diriyor: 
Harici~ c nnzırı Popo{ matbuata şu 

bc:yanatta bulunmuştur: 
- •Tiirkiyc Cümhurilet hiikiimt·

ti~le Bulgar hiıkümctinin dostane ve 
samimi bir noktai ıınzar teatisinden 
ı.onra. nmllım ölan bey:ınnamC'li dün 
n<' rctmck hmm undn mü1abık kal .. 
nus olmalanndnn dolalı kendimi bil
lıa a halıthar nddedhoı·um. 

n ,,.,. ,.·<;tanın bu tarz<f:-ı bilinen bir 
:rnr~ı.., paktı ;\oktur. Tiırk • Bul· 
J!• ,. tn n. ı, Tıirkh edn kendi ha· 
'ııf ı mı-nfontlerinc tc\ cih olunacak 
bir üıarruza karşı ko~ mnk lıusll'mn· 
daki ,,7iın 'c kıırannı ne dc2;i tirir 
ne zainetir.. Binaenaleyh 'nıivcti 
lıi olunur derecede dci!iştinncz .. 11 

Muhanir Almanların hu nıuahedc
Yİ kt>ndileri il'İn bir nıma(lakıyct l?İ· 
bi ı?östem1ck hususunda biiyiik ırav
rf'tJ,.r arledcceklt>rini fokat Tiirld
venin hnkikatfe "lttt:m latnlannın 
Rnll':lri tnmfan ilcrlcnı"<;j iakdirindf' 
hrr J.anYi bir harf'krf irin e'iri<;iJmis 
bir fmı"'1iittii ohnadıaını "tasrih et· 
mck11" ı e on zamanlarda Tiirkiye
den m det eden f nl!iliz askeri hf'YCti
nin Tiirk - Bulı?or mib.aker~inin 
ilrrll'\ i .. inden 1nmamen hnherdar 
edilım;.:..,; ;ı;,.e evlcmektcdir 

Knlıirede cıknn İmages mecmuası 11BAl.KANLARIN B.EKÇİSİ : TÜRKİYE11 ba bj?ı altında neşrettii"i çok şayanı dikkat hir yazıda knhnımnn TÜRK ordnsu
mm hü;\·iik kuvvet \•e kudretinden bahisle yukandaki foto~afı neşretmcktedir .. 

hılıte\ ı Hih:ırh le ne kndar mti~ 
ternzi olur a ol mı., bu lx-)anıuune 
bir çok be~ nclınilel munhedelerln 
imtihana 1iıbi tutulduğu bu karışık 
7.anınnlnrd:ı Tiirkiyc ile Buf2nristan 
nrnsmdnki dostluk mwıhedcsini tak
viye ederek iki memleketin sulhper· 
\:er iradelerine ,.c karsılıklı menla
atlcrine istinat eden dostluk nıitna· 
sebt'tlcriıw ~ t'nİ bir deli1 teşkil ede· 
cektir .. • 

Rım ~ abancı ı:-azctcler bu deklaras
yon mii.A&sebetlylc tcemınütsiizce 
yazılar ) n:r.nıı lardır. J\ imanlar hu 
anlasmayı kendi bnkımlarınrlan tef 
sir edt>rck Vunanistana karsı sinir 
harbinde bir propa~andn aleti ola· 
nk knllarıamklardD'. Bu itibarla Al· 
numyanın sinir harbini ktw, ellcn
dlm.eıri beklenmelidir. Alnı:ınhınn 
hed~ 'e planlan mfiteınndb en daha 1 
1>ariz bir sekil abnaktadır. 

Bütün Ballıanlara 
flimil bir emniyet ve 
itimat havası tesisine 
müsait bulunmalıtadıii 
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SEVKET BİLGİN 

Tiirk • Bulgar mii trck deklarasyonu 

Sof yadaki 

ınaillz sel irin in 
mOhim beganatı 

b1ır.lacak 
her tarafta en derin aki ler uynndımuş· Hollanda Hindistanını 
tır. Balknnlann biiyiik tehlikelere mn· 
ruz bulunduA'u bir ırada 111\liit<'kabıl yutturmıyacağız, 
menfaatlerin u iki nıenılckl't ara ında- diyorlar .. 
ki itimat ve dostluğun tam olarak mu· Nevyor'< lB (A.A) - cP.M.B.> gııze
h~fıızıın b~kı.mın~nn h~rici ~i~. nsctl~r~· U>si sahibi !ngclsoll Pasif ık vaziyeti hak-
1un ~cçh ~mı tasın. \e. ıfo.d~ ı ın,. ~dı· }:mda ne rettigi bir makalede diyor ki: 
ıselcrın ıs._~ındn ~ cnı hır .rı~ır tcatısın~c cEğer Japon filosu Hollanda Hindls
bulumnaga karar \eren ıkı mcınlckctm tanına kar ı har<'k tc geçerse Amerika 
~eri~dc muta_bık kald.ıJ!ı. mii a1ıcde.ll'r 11 donnnm • .,1 da Japonyaya karşı harcltcte 
hıç • u~hc etmn oruz. ki bır çok tdsırlc· gececektir. Bu hadiseler, eğer olacaksa, 
l"e tabı 1ı!tuln~aktnd!r \'C tutulacaktır. pek yakındır. Hattll bu hafta içinde bek-

• Bu te! ırlerııı, do~ru veya ~·~nlı !1';t· lenebilir. 
hı~etlerı ne olursa 0~~m~, hızım ı<-ın Nevyork 18 (A.A) - Pasıfık vaziyeti 
nmhnkknk olan C) Turkıye \'C Bull.'!'R· hakk d N L H ld m..:b" 

• t B lk ı ıı h" h ın a c evyorK era .ıın unb ga-rı anın a an ar su uma ızmct u- • t . • V . gt uh b. · }fi 
fiU unda n~ ni d<'reccdc samimi hi si:uıt ze ;sının aşın. on m. a ırı şu. -n~. • 
ile meshu olduklarıdır. nm 1 ~eı;nckte?ir: Va.c. ngtonda hıç şup-

Kikiik milletlerin btiklfılinc dii m:m h~ e~ilmı ·or kı şayet Japonlar Hollanda 
olan bir zihniyetle harp badire ini Bal- Hındistanınn taarruz cd~cek olurlarsa 
bnlara hulaştınnak 1stiyenlerin kimler bu memleket so~ 'kuvvetine kn.dar mu
elduiu m:ı1(ımdur. Dcldaras~onun ·a· k?ve~;t .~;c~ktir. HolJand..ı.lılar Japon 
fqtma ha"at-ı idmtc \'aziyeti övlece diktatorlugunU kabul etmıyeceklerinl 
•ütalia etmek kahildir: · ve bunu zorla kabul et.tirnwk teşebbUs-

Ttlrkh e ve Bu1eari tan Balknnlarda lerine karşı koyrıc.ak1nrını bildirmlşler
~ulhnn 'ho7.ulnı:ının mı 5iddl'tlc arzu et· dir. 
mektcdirlcr. R"'""' ;,.;11.tir ki hf'r türlü Amerika hariciye neznretı tarafından 
taar~ rr!!_nııbı harici siyasct1f'rinln neşredilen ~a~ra göre, geçen sene 
de ... 1· mcz ..C-O>SJ '>tar k 1 • Hollandn Hındistanına snAh ve cephane 

.. o; '-.,.. • a ı an ~tmısıt•roır 
- l '" b · . . ' r Sonu 4. cii .~ahHrdP. 1 
Dek cıras.vonrın ırıncı med.rles;n. 
Je«T AARRUZ» kelime•inin yal
ın% memleketlerimizin birbir/erile 
miinasebetlPrine mi:nhasır bıra
kılmayıp mutlal: kull!Jnılmış ol
ması muhitimize yani biit;in Bal. 
lıanlora şamil bir emniyet ve iti
mat houası tesisine miisait bulun
maktadır. 

Nihcıvet mevzuubahs clcl.laras
yonun bm:ka mrmleketlerle meli· 
nıt teahhiifleri haleldar etmediği 
Je düsünülürse birinci maddenin 
ehemmiyeti bir kat daha artmak
tadır. 

Anup:mın f«·liıkcfli bir h·ırnl k 1; t w " 1 • c :ıro;1. 
a 11!1 ~unr en ht'ri hnrp harici ı•oliükn· 
auzın me netlerini tam bir \'llzuhla 
•e~dana koynn CiimhuriYct hı·ı·kı"ı •· 
lttif kla • meıı 

a nmwı ve taalıhiitlerimize sar. 
5'011 ı 2. ci Sahifede ) Japonya 1ıaricı11e tta.ıın Mcıtaue>1ca 

YUNAN 
KITAATI 

Tepedelene ba
kim dailara 

Yunan bafue1ctıi B. Kori.IİI 

~.,,...-- .... _ .. ~.-:-ıı--·-..·--..,,.·-~ _,.,.....,.._ 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Zafer Yolu 
Tasanar edUdlllnden 

daha ~f!ttn. azım •• 
mta~ oıac:aL 

Ottava 18 (A..A) _ DUıı Kanada 
avam 'kamanıatnda harbın nıUhlm hl
diselerinl gözden geçtren t>qvekil ibay 
MakemJ Ring demiştir ki: 

Senenin en mtihlm hAdi.seJd demokrat 
memleketlerin teeavUıe karşı lkoymalaıı 
için faal bir yardım lehinde Amerika 
urnumt efikarındald seri lnldşaftır. Ame
rikanın artan kudreti, tecavUze uğrıyan 
milletlere destek olmak il%ere, hakem 
gibi duruyor. Zaferden katlyen ştlphe 
etmiyorum. Fakat öyle zannediyorum 
ki blzl zafer. göttırecek olan bu yıl ba
zılannın tasavvur ettiklerinden 90k da
ha~ v• p cWJ.. w.un ve mUthtı 
olacaktuı 

ANKARA DEKLARASYONU 
---tn..,--

Her yerde derin 
akisler bırakb 
Türkiye boğazların 

bekci3i olmakta 
' 

berdevamdır 

Patersonun 
OZOM FABRIKASINDAKt KO· 

KÜRTLER TUTUŞTU 
İtfaiyeciler gaz maskesi 

kullanarak yangını 
söndürdüler .. 

Dün birinci kordonda Patersonun Uç 
kntlı üzilm boya fabrikasının Uçilncü 
katında bulunan ki.ikürtler ate~ alarak 
oldukça tehlikeli bir yangın çıkarmış
tır. 
BU~ek istidadını gösteren yangın 

yerine yetJşen itfaiye derhal icap eden 
önleyici tedbirlere te§ebbfu etml§tir. 
A teşt s8ndürme esnasında kükUrtlerln 
neşettttı zehirli gazlara karşı oymak 
için itfaiyeciler tehirli gu maskelerini 
kullanmışlar ve bundan llOlll"ll !kolaylılda 
ateşi M:JndUrmUşlerdir. 

Fabrika, mW.lif mgorta ,ırketl•rlne 
8'1000 liraya aiıortalı lıdl. Zaru gayet 
C'Uz'ldir. Y~m aebebi zuhuru tahkJk 
~yor. 

Alman 
•••••••••••••••••• 

Tav~·areleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londraya üç buçuk 
saat süren bir ta

arruz yopmıf tır 

Çıkan yangınlar söndü· 
rüldü.. Hasarat pek 

cüz'idir •• 
Londra 18 (A.A) - Salfıhiyet1ar kay

naklardan istihbar edildiğine gbre bu 
..ıw.h ,alekt.n biraz evvel, bir d şman 
tayyaresi dah ı dil.qJrilJmtı tUr. 

Londra 18 ( A A) - 1n iliz h.I\ Vf> 

<lnhill cmniy • neı.ar(>tinin tebliği: 
Dün e<'<' 1n ılti>re iizerınde dii n

nın hnzı fruılıwtleri olmu tur. Bao;l a 
hedefler Lonc civarında ve .&-ırki tn
giltered dir. Londm mıntakruıına k ı 
yapılan \'C il~ 'U\ruk S< at iren tnarnız 
gcnio:: bir nisl tt olmamı tır. Bir mik
tar ölii \'C yru lı knydine- l hep olan bir 
vnka istima e 1i '>C" za~ iat ·ok olm .. 'llı • 

tır. Atılan y. rı ın bÔınlnlfanndan hır 
kac l angın cıkırussa da bunların 

[ Sonu 3. cii Sahifede J 

Italvan 
•••••••••••••••••• 

Somalisinde 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ki•mayonun zaptile 

la2laca İafe madde

leri ele geçti 
-- .... 

Alman tayyareleri yine 
Bingaziyi dövmüştür 

Sofya. 18 (A.A) - Ha\ as Ajansı 
bildiriyor· 
Salfıhiyctli mahfiller Türk - Bul

gar anlaşmnsını şu suretle tefsir ~ 
mektedirler: 

•Tilrkiye, Bulgaristanda cereyan 
edebilecek ve kendi emniyetini do~
rudnn doğruya tehdit etmiyecek 
olan Mdiselerln zuhuru takdirinde 
bitaraf kalacaktır.• 
~o-•-•-•-•- • -·-·-·-u-•• -· 

Aı.ı ı cı.:ın Alba J Kno~ 

Amerika Ayanında 
münaka$8lar oldp 

Amerikan Milleti 
Esarete girmiı bir 

dünyaya tahammül 

edemez 

HARP ETMEK LAZIM GELiR· 
SE BUNU DA YAPAClGIZ Nairobi 18 (A.A) - İtalyan somali

sinde ehemmiyet itibariyle üçUncü gC'len 
Kismoyonun zapüyle Britanya kuvvet- Vaşington 18 (AA) - Yardım kana. 
1 el nunun a~nnda ınüı.akcrc::.J esnasında 
erinin ine çok mühim miktarda jaşe d p .,~ ı d ........ ı ... ı" 

ddel riyl h 1z . ı·:ı:.· ayan an "pper ,,.,ye ~·~ ..... -: 
ma e ~ arp ~n .em~~ı . geç 101 «13ıı.i harbe sUrilkliyecek l>ile olsa, 
resmen bilclirllmcktedır. Buyilk sahil Amerilmn milleti İngilterenln yıkılm1Do 
müdafaa topları. dil§man tarafından sağ- na miisaade Mmi ecektir N 
lam olarak bırakıl1DJ,7tır. . . Y • e yapıp Y .. 

Kismoyonun mUdafaa sistemi kuvve~ pıp lngılteı:yı mağllıbiyetten kurtara-
11 idi cağız. Amerika umumi efklrının bun11 

Kahire 18 (A.A) - Düşmanın Bingn- iEte~ip ıne_med~ğini göreceksiniz.> 
zfye son hava akınında bir çok ev yıkıl- Cümhurıyetçı ayandan Austen •eJae 
~ ve bir kaç sivil İtalyan ö1müstUr. ret allına diismüş.?ir d.Unyanm HlUmden 
Atılan bombalar Alman mamulı\tıdır beter olduğunu soylediktcn ~nra: 

ll,l!lllllltllll!llllll l!~!!l!!'!!~m.'!!!~~~~==~~~~--~·~!· cEğer hnrp et nek zarureti olursa harp 
edeceğiz> demiştir. 

Bu sfü.lcr samiin loca1anndan kopan 
alkışlarla karşılanmış ve meclis«- büyüle 
bir heyecan hllSll olnıu.~ur. 

Va<;ington 18 (A.A) - Ruzveltin rı. 
y~sctindekl içtimadan sonra. l> ı içtima
da hrız.ır bulunan B. Viket ı;unlan s8y. 
lemiştir: · 

dngiltcrenln müdafaası foin nıda 
mntldclerine ihtiyacı olduğuna kanilm. 
Fakat en ziyade muhtaç oldu u eyi, 
bu l 1 ecl.'k1en 1 akl dece« ol ı 
lardır.> 

SUMNER VELSE GöRF 
Vaşiııgton 18 (A.A) - Haricıl e mU~ 

t.e.şarı Bay Sumner Vels Almnnynnın iş. 
gali altındaki toprakların iaşı>sini temJn 
etmek mesuliyetinin Alman.,•avn raci ol
duğunu .!!Öl lemiştir. Harici)· 1Ustı> an 
hlikUınetin, Belçikaya yardım etmek 
için Bay Hoverln yeni tecrübe l~yiha
amı ileri sUrmek fikrinde o1madı!pru 
81Sylem1f ,,. ıunJarı ilave etmiştir: Bo-

[ .Sonu 4. dl Sahife<!« ) 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Müşterek 

Deklarasyon 
---·---

•• İKİNCİ KISIM •• Yazan: $ahin Alıdııman 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8-

PAMUK iPLiKLERi 
TEVZi VE SA l iŞI 

Vilayet Meclisinde 
[ Ba le nf 1. ci Sahıfedc ] 

.,ıhnaz hu~lılı!?ınuzı lıer YC'sİlt't ile tt·krar 
<."lınİ..,tir. 

Bi~inı İl İn hu~ ab l'lıl•1111n1\ eti h5.iı 
olan sc.•y en1ni~·C't sahamızın hi~ taarru't 
\'<' i"tita tt"hlikc,j}')e karsıla'imanıasıdı.r .. 
'J'itrki, e. hirbiri :ırtlınt.a istilU k1.1rbaoı 
olan nwmlck•tl~rin felak<tli tcrriibekri· 
ni ~Hıden Ulak tntınanıak--tadır. Bu ~ti
harla rnıniyetiınizin ıtS~ari haddi enntİ'" 
~et 'ahamJ7tn tanrntulan masuni:,·etid.ir. 

--~-----~x~~--~-~---~ 

Gene _., 0sman Şaşırmıştı 
-----------~~~~~~x~x 

Zorbalar Deli Mustafayı Padi$ah yapmışlardı. ••• 
Gene Osman ölüme doğru sürükleniyordu. •• 

Bu i$ İktisat vekaletince 
tesblt olunacak 

.Milli korunma kanunu hükilmledne 
milstenidcn SUmerbank fabrikalariyle 
husus! fabrikalar tarafındau imal olu· 
nan \'C icabında hariçten ithal edilecek 
olan pamuk ipliklerinin te\'Zİ ve satış 
!slerinc ve bu işlerin temini için İktisat 
nkilliiine bir milyon liraya kadar ınU· 
tedıı,·il scrınave tahsisine mütedair ko
ordinasyon hcvetinre kabul olunan ka
rar İrrn Vtkiİleri h~\'elinre tııs\1p ve 
vüksek ıa,dika iktiran cbnistiı". Bu k.1-
ramaınl'Yi a,·nen l azıyoruz; 

Bazı köglerin vilagetimize ve bazılarının diğer 
merkezlere bağlanması kararlaştı 

:\Iiittcfiklf.'ı-İıniziıı. ujll'unclu nıiicıtdeJe 
.... ttihleri doivn:va derin hir c..;cınpati be'V' 
leınt.•lde l'H.·raher harbin <lı'-tnda ka1ınak. 
\'C Bulkaul.ır )'arım ndasun harp ft•lfl.ke.· 
tine siiriikll·nn1cklt"'I\ korunıak irin sar
ıettij!iınİ7 ~a'.\·rctll"Tiıı s:ıminti'.'·etind(.•n 
kiınw tıJ.iplıl' ~drınez. Taarruz zihniycı-
tinin di"~ntanı olan Türki,·e her tiirUi 
lan.rru7dan ittiııah1 si~·n!\f'iinin dcği~n1eı: 
tttndesi , .. :ıt,mıstJr. Sin1di nıemnuni'.'·ct1e 
ı:örn1tktl'~·iz ki hnn1 unıuz Bt·l::-arİ!>ılan 
da a.rPi nıhu ~·asalııı:ık, nyni !>.İJa ... ~·ti t:l· 
kiı> r.1n1tk a7nlİtt.,{·dir .. \'ani P,ttlı?HriN-

Yukarıdan telAtindcn rna: .·,' hır kap,tafıınm görünmesiyle beraber, hemen 
içinde aşağıya su .sarkıttılar. (") Mus- bir alkış ve dua kn'lrgası da ı,asfamış 
tara bir solukta kabın içindeki suyu bo· bulunuyordu .. 
şaltmıştı. Bıı vaziyet onun bir kaç gün- Bayezit meydanına gelinmesini ın .. te
denberi ıu içmediğine \'& a dahi hıra- akip birdenbire alay burndn durmuştu.. 
kılilıgına kat'i bir delil .eşkil cdiyr.rdu. Zorbalar şimdi St,ltan Mustafa\'• nere-

SU!'uıluğunu gideren Mu5tafa biraz ye gütü,.,..eeklerini diisünmdie koyuldu· 
kendmo "~!ehildi. Onun aklı başına gel· lıır. 
dlğini giıren Kııra Mezak sedire doğru Cebecibaşı onun eski sarnya, \•aUdcsi· 
ilerliycrek yer öptil ve saygıh lı!~ vaıi· nin yanma (1) götürülmesini teltlif et
v..ıte dedi ki: t'. Fakat Kam Me1alc buna i!It"R1 roe· 

- Buyurun pa<liş:ıhım .. Dısarda aholi rek d~di ki: 
\o.: a~k:C'r sizi bekliror. - Yoo ... Bu hiç- ınU\'cd'ık olmaz. Sa1-

Fakat Mustafanm yerinılrn kıpırda;,:ıa- tım Osın:ın bostandan gönderip oras•:ıı 
µ '" e mecali yoktu. Kara Mezak ve ca· ba.<tırt.abilir .. tin en İ);sl Sult·n "ıfus
rfyefor <>nun koltuklarına girdiler. Kar-· tafayı biz kı~lamıM götlircliın .. 
ga tulumba edip delij!in altına kadar g;;.. Kısa süren bir islisareden soura Mu"· 
tntı1ü1Pr. Burada Kara M<!Zak Sultan talanın Alıneyd:ınmda, yeniçeri kışl~sı 
Mustafayı b<-Hnden iple sım.'1kı bağladı. \·anındaki orta Caıniye :ıötilrü!Up oraJa 
Ku3rudan kova ile su t"c'kı.:r J?.ibi onu yu- muhafaza olunnıasın:ı ve ciil\ı.'J ~1ernsi· 
karıyn çıkardılar. minin lıu camide ) &pılınasına k:ırar ,.~. 

(Ba'ıil.s!lade) nin ôniine ) lan kııla· rildi ve duran ala)• Aksar:ıv cnddP<inc 
balık '\fostafayı damın iiıcrını;le ~1\r\ir clol':ru )'Cnidon 11<."rlcmc,~e hı:;hmrlı 
gllrmeı· 

- Yıı:;n. Çok yaş;ı .. d·~·e bağırıp 
kıyamet koparmağa kalkışınıstı. 

Sultan Mustafarun merdlvcnclcn in
meğe mecal! olmadıl!ı l~ln teh-r"" iple 
onu aşağı)•a !18rkıtblftr. 

Yüzlerce adam ayağı yere değen Muıı
tafanm üzedne atılmışlardı. Bunlardan 
kimisi onun elini, bazıları da ~ini öp
mel!e koyulınıı~lardı. Bunların arasında 
Mustafanın ayal!ını öpenler bile vardı. 

GUç hal ıı~ bir at bu]ablldiler. O dn 
kulak.lan düşUk. l.Aı:er \'e cıl12 bir şeydi. 
Sultt1n Mustafayı kucaklayıp bu atın 
UstUne bindirdiler ise de asıl müşkülat 
bundan sonra baş glisi.crınişti. Bir 7.CrN 
mec~lrı bile malik olmıyan Mustafa atın 
.>ırtınc!a kendl<lnl tuL"lln~a ınm•a1fak ola
-nıyordu. 

Bu ''aziyettc, onu tUtnlak icin atın ya
nında bir takım adamlar btılundurmok 
icap etti~inl farkeden kara Mezakla ar
kadaşları Mustafara lstinatgah olmak 
vazife•lnl kendi aralarında paylasmı~· 
lardı .. Cebeciba•ı MıL<tafanın sa~ına. 
Kelmder uıtru.su da soluna ııcçtilCl' .• 
Onu geriden destekliyerek tahkim <'t
rrn lşlnl de Kara Mezak dor..ıhte etil .• 

•J suretle muhteşem bir aby tertip 
edip ala ala h.eylme, il~h.11.,r okııyaralc 
Mustafayı yola çıkardılar . 

Alay kalabalık "okaklardan g~·~k 
Bayezit meydanına do~ru yönelmişti .. 
Mustafanm sıska bir at Uzerinde ve e\icr
ilen dllşmemeııl için l<oll•nndan ve ar
wından sımsıkı tutulmuş bir vazi~·et· 
te caddelerden ge~!rildiğln1 ~ören ahali 
bu komik manzal'a karsıııında gülmek 
ten kendilerini alamıyorlardı. tnsan tı
hlatı esaııen yeniliklerden hoşlandığı 
için, bu halin ileride doğuracağı fena· 
ltkları hlç kimse aklına cetirmlycırdu. 

Alayın geçtiği bii•Un sokakfard• l\1 '"-

(") Naima tar<hiııde de boylR YIL ılı· 
dıY TcMtln ymıi mtşfnd"'1 knı> dtıııel:. 

* Genç Osm~ıı wrbaların ıstcdi1<1 ri 
aclamla.rı vermeğı.: razı olntuştu nmrr.a, 
artık iş ~ten geçrni<;ti . 

DilB.ver ~ ile kı2laraaası ~Ule\ -
n ı ele geçiren yı>niçeriler, hir 'knç daki
kanın içinde her ; kisin! de parra parco 
ettiler .•. 

Simdi genç. Q51,,an et~lıi \'C ne yapa. 
cağını şaşırnıı~ bir \'llzirette odasmd.• 
bir asağ1 bir yuknrı dolaşıyor, 1·afı· ... :':'lc 
hpatılan bir Ar;;lan gibi arndo «m<la 
'"'omurclaoma kal>ilindeo s~s1er cık.,ra-
rak öfkeli öfkeli ba<;ırıyordu: · 

- Dillvctle Sillc\'111:ını en sonu,,J., 
paruladılar öyle mi~ . F'alt:ıt onların 
hiç hir suçu rnkt' Y2zık ol,Jıı bu za
\'2\lılara!. 

Ve odada hulun· n Olırili Hil ;,; " pa· 
şaya bakarak on" d•di ki 

- Gel imdi lala .. Seni ve7ir pıt m. 
Bakalın1 bu i~m j, fndt'n hizi nı~11l sıyı
r1p ~~üze ç?kanr~ı.,' 

Hotin scferind• •ı.oıbr<.-tten azl •dil:nc
si il.zerine acaba b ı mnk:~ tna t ~trar n -
~ıl gelirim di.\·c gfı•·ıkl .. ı~np rı~ r. n ı~ ·~ ... ,. 
~in pa~.a. ikiw::ıcl d ~ "a'l r.-ı~n1 oln ı 
üzl'rinc- hUvi.ik b•r ~Pvinc rlL\' ~'!1 
k a;.;rıı olauuırl 

Bu sevincin htretu~i .-4 -..i\•Je 
cevap \'rrip rlc<li )<i 

- Padic;ahı . .'ll aktı•nA bir cart.> f!• 1 iı• 
Simdi .ranımıı:ı k;UJ;,.l't1i miktJ1'r1il. et
t·'I dolu t~rhal •r 2lıp .\ea knpı.•ına, , ••• 
ı·alım. Orağa deh>le• cılP!'t'k nltmhn 
Odahasılnra tcvıi Pd ·li·rt Bu trcl1·ir ye
r.içerinin S IL"ı '.l.fo;,t,Jadrn \'il7 CP\ -

rip t~krıl' sizi n~ıdisnh \an11ıınıar1nı lP· 
m!n edebil' Hiç \'akıt ~ocirm elen h -
' c-n vo}:l ,.., >l ·11 

(1) Eski samy ~ınırtr ıuıiı·erb.te bına. 
sınt>ı bul,. •dıı{ııı ııcrJe id Bn•oıla ·•· 
ra•ılı kadın!f!r oturıırlardı. 

1 - !ı.1i11i korunma kanununun H inci 
Maddesine ınilstcnideıı Sihnel'lı:ınk fab
rikaları ile hın.u."1 fohrikalar tarafından 
ilnal edilrcek her ı1evi ruı.n1uk iplikl~ri· 
nln i<lih<al h.ıc'nıinl. mikdarım. çeşitleri· 
ni, cins ve nc\ileı·ini ta~·ine lktic;at ve· 
kakti s.ıl5hiı·etlidir. • 

2 - • filli korunma kanununun 11 ın
ci ınac1Jesin<? n1ü~enid(\n vukurıda rnez· 
kür- fabrikalann hu kararın mcL·i}·cte 
ıürıHi:i tarih!~ ellerimle bulunan ve bun· 
dan sonr'.l i$bu fabl'ilralal'cla imal cdi· 

cck olan iplikleri norm.•! maliyetine 
\'lizde Ullt·ı:vyl·n hir kUr ilfı\"esiyl~ satın 
f.lınal!a ve ~iC'ap eden yerlere sevkettir
ınelte İkıi<:ıt ,.,.UJeti mezundur. Bu mal
larııı lx-<1"·1fori İkti<aı Yrkaletince tavin 
olunnrak ve,·l~cle teslimi müt<-akip Ö<le· 
nir. 

:! - Bu kararu1 birinci madde~inde 
ıuez.kfU" nıUe~ CS<'l ·rin nl::-nnullerini ikin
ci madde<lekı hükiimler daire. inde ınU
bavaa \'e İkti...,t '·d<Dletince ıe,bit edi· 
lecek e"'1•lar dahllinde tevzie Sümer· 
b.ank meınuı• edilmistir. Sümerbonkm 
tet7.İ "c:leri ,.l.1' sah· ınas.·trifini kaı·<:.ı1a .. 
n1cık Ü7.t'rc bu ketraruıik.inri ınacldesinde 
zikrt'<liJ~n ın<tınuUcri:n s::ıtıc; fiatine iktl· 
.:ıt vek[ıletince teshil edilecek yüzd 
ınuayycn bjr fark ilave olunur. 
Sü~wrbonk tt>l;kilJtının me\·cut olma· 

dı~ı ye.rlcrde teV?..iat işinde Ziraat ban
kası w Halk Bankası teskili\tı. İktisat 
,.,1,aı .. tıncr ''"bit edil,•c<·k "ıı11nr dahi
!inJ~. ın,•ıil edilebilir. 

4 Dahili rrı.au1ulJerlt~ karsıl'lnann· 
van \'c mikdar \'e ne\·ileri İkti><at vekl
!etinc-c ft•!>ıbit edilen paınuk ipliklerini 
TicnrC"t \'ckci!c~ti h.u·icten ce]p ve temin 
Nlcr. Bu sureti~ ithal C'dilecek ioliklerin 
teV?.iat· kt•:t&ı Slı..nc-IhankcA vapılır. 

5 - Dll k~ra . ..,n ikinci maddesinde vaw 
ıılı iş icuı lktısat ,•ekaletlne bir milyon 
liraya kaıbr hır ıniltecl~vıl «'rrnaye tah
~i. <ılunnıu..;tur. 

..._ İ bı ı kll.nt r 
r~ n rner'idir. ----

· t lhtnd 

VEREM 
Mücadele cemiyeti •• 
\ 1 eret!ı l\I Ü<":tde le ceın iv et in İJ'l kongre 

)-, \'P1i. sayın ,;nlirniz Fuad Tuksal. Par~ 
li müfota.ıi \'e Parti başkam, Beledıye 
ıeisi ve ~\.·ukat. duktoı-. ınunlHn1 olnrak: 
kalabalık bir kitle huzurunda Bcvlel' 
>obl\ındaki binada toplanarak miizake
ı derinc cleıııın elml lil'. Ancnk niuıın
r.nm,>de yenid~n haıı ta<lilii.t yapılması
na kar~r v<•rildiğiııdcn 5 '311941 Car· 
~ml_\3 gtlnü tekrar tophtnınak iizere ir· 
thn:ıa nıh,Jvet \·erilıniştir. 

TayyareSinemasında T/:3646 
BU HAFTA ... 

20/ 2119 tl p~Nembc t:iiniindeı• itihan·n 

BİR TÜRKE 
- . 

GONUL 'ERDİM 
1'l1Rli;('(·: SÜZLf" •. \ILsiK.iı.i SAUKILI \'t: DANSJ.I 

.\lt.·\~~Ull ka_l~!anıaııltk .. ~·rçii:-:<'~t. usk \'C 2afer ... 
l'\'fo:RTUıt :lll$1KISI'\'I HAZrRUY!\ .• : 

'CSTAD EY\'( 8İ RİI\ 
nm ·ı f'ım:. GÜ. -eı. YCR!>İ l ~.\ıtmsı. ·ı YAi'.\:\ 

'ÜSTAD SADE1'l'İ!li K.\\'SAIL 
BU l<'İL)lt: İl.A\'ElE.' SİLAHSÖRLER Rf;\'('si' ıe Hl'Sl'SI SUltETfE 
GELEN EN SO:-J Y ı\..'<l:>I SARK HARP HABERi.ERİ - SİDİ B..\RRA.l\iİ 
SELLIDI • KAPl'ZZE • BARDİYA'nin karadan. denizden, lıa\'adıuı boıııbardı· 
ınnn ve zaptı ... :ıı;ooo '"irin lcımplara se,·ki • İnııiliz tayyarelerinin J\IUSA VV A· 
,.ı .bom~rdıınanL. J'lunlarııı hedeflere tam ı,,.1><-tlerl ,.e saire. 

'TATJSELER: ı.::o - ::.~o - :;.:ıo -7.30 - !1.30 .... 
Cumarte-,i, PA7.AJ: Gi." ·umt 11.30 D.'\ n.\SLAlt.. (tl2) 

~-~~~~x~x-~--~--

Menıleket hastanesine tahsisat ayrıldı.. Ziraat 
vekAletinin istediği aygır ~imdilik veriltniyecek 

Vtlayet umumi mecliai dün saat 14 
te Ticaret odası salonunda reis vekili 
avu1cat B. Nuri Esenin 1'iya!elindc top• 
lanmııtır. 

Meclisin tazimat telgraftna. Mareşal 
f evzi Çakmağın verdiğl teşelı.lı.ürü mu· 
tazanımın cevap okunduktan sonra mec· 
lise gelen aşağıdaki i,ler teıkilı. edilmi~
tir: 

t - 7traat mücadele memurları un
van1n1n t2iraat muallimt. olarak ta hi
hi hakkındalı.i dahiliye nkil.leti tamimi 
idare encümenine havale edilnıiştir. 
. 2 - Müfit nebat tohumları tedarik 
ve tek11iri için bütçeye tahsisat vaz1 hak
kındaki tr.n1im idarr l"ncümenine hava
le edilmiştir. 

!J - Zelzele tahrjb.atına uğrıyan f)j. 
kili kazasında bir kaymakam evl, blr 
halk.ev!, bir ilkokul. bir dispanser bina
sı, Dikili • Çandarlı yolunun yaptmlm•
sı, untumi telefon şebekesinin ıslAhı, 
Çndarlı ilkokulu ncve.kısıntn ikmali için 
bütçey~ tahsisat Vt"Zln1 istiyen Dikili 
lı.aymakamhjiının tahriratı Nafıa oncti· 
menine havale edilmi~t!r. 

4 - 300, 000 liralık istikraz hakkın· 
da hazırlanan layıhanın B. ~1. Medi.l· 
ne teYdiini bildiren dahiliye vekaleti 
tzıhrlrah okunaralc mec1il"t hundan maTU .. 
mat edinml,tir. 

Bundan ~onra idare enciimeninden 
ı;elen ve bazı köylerin bağlandıkları 
)'erlerin tebdili h>kkındaki ma>batalar 
okunmuştur. 

Bunlar ara11nda Tırha kövi.inün Ku:ıs· 
adasından alınarak Sölcye .bağfanma~t 
haklı:.ında b!r karara nnlrnadan evnl 
bir h•Y•tin mahallinde tetkikat yapma-

ıı muvafık görülmü1'tür. 
Kızıllbahçeye baiilı Kavacık köyti· 

nün fınzirc bailanması haklındalci mu
am~loenin tekemmülü çin evrakın vilA
yf'tc iadeai mu\'afık görülmüştür. 

Yaka köyünün Kcmalpa1adftn ahna· 
rak Bornovaya bl\ijlanmR!ll mnavafık 
görülmüştür. 

Manisa vilAyctinin Kapıka.ra ve 
Ömerli köylerinin lzmir vilayetine ba~· 
lanma>J hakkındaki teklif muvafık gö· 
rü]mü,ae de evvela l\fanisa vi1iyf't mec
lisinin fek karan vemıc~i tcndp rdilmh.· 
tir. 

Çeşmenin Uzunkuyu, Barbaros, Birgı 
v. Kadı ovası köyleri hakkında bir k.a· 
rar verilmezden öne mahallen bir hc)·
et marlft"tiylf" tetkiki nlİİna5İp görül
müştür. 

Vi18.yetimizde mevcut bir lngilir şaf 
le.an aygınnın ariyet ıurctiylc ziraftt ve· 
kiletino verilmesi hAkkındnkl voki\let 
teklifi kabul edilmemi•tİr. 

HAS f ANE T AHSISı\TI 
Sırtı memleket h:\stane-!\İ için i!'ttenen 

24000 liralık tahsioat 1"ıne gelmi~ti. 
Bütçe encümen.i, müstacel mevaddan 
olan 8200 liralık lı:ıamını kabul etmekte 
Vt" münabl~ yapmakta icli. 

B. Nuri Eııen izahat vererek. hutce 
·encümeninin hunu bir emri vakı o111n:ı.lc 
karşıladıi!'ını, geçen ten~ l\Oksan vrr ']t"r 
miktann he,aplanmadnn bora i<1lrri ,. 
nıasa tamitl gihi mÜStaC'el mt"~-add.ır 
olmıyan ı.arfiyata yeT verildiğin! iı:ıh 
etm!e ve yapılan 8200 liralık münakal, 
bbul odilml•tlr. 

M~clis cun~a günü topll\nacaktır. 

tan hir _ L'l~rruı si~~etl takiu t•tn1j, t'N?.: 
iri _gibi kendi topraklarıu u bir fotnrrtn 

~oha.,.ı ol.!_na..;ına mir.aı.uıJıa Plmi'.'·t·cek· 

tir .. 

Ball<anJar sulhnnun ı>a~idolr olabil
ın~i irin taarru1dan sakınmanın kili 
olnuulıi!ı, o~·ni 7.aınanda taarruzu im· 
kan'" kılac:ık hir mnkawmeı ruhu ta• 
')111ıoıun 7.aTuri \·u el7.l"'ın olduı:-u mey• 
dandadır. Ru ı·uh hir kimse ve n1eydao 
olnunn mana,mı haiz dt'j:ilcİir. Sııdece 
mukodder:ıtnıa •alıip olan bir millrtin 
en tal>ii istiklıll iladc·..idir. 

Tiirk - Bulı:ar dckli'trasyonu ııcrçi 
miiternzi bir .-scrdir. Fakat bu t'Sel' 
memlrketlerimiz arasında mütekabil iti· 
madı artbrmak bakımından bü~·ük bir 
maııc,·i ebeınmiveti Miz olduiu ııibl 
OallGı.ı milletleri ar.ısında kavlıoldu; 
,.mnedilen knr.;ılıldı aula}·ı~ ve t.-sanül 
ruhuna doh'u mühim bir merhaledir. 
Biz bu deklarasyonun nıüttefikleriınd 
ı·e ılostlarnmz nezdinde en iyi intibalar 
.11·n11dırara'bna kımiiz. Diğer taraftan 
·, ... ,ı ııi)·ctli propa~andalarm yinr bu, 
ıl.•kliıras~·ondau kendi mak..,tlanna uy· 

-------------J--·-----------0 

• 11 n neticeler cıkanua!:a .-aJL,malan ela 
ıniinJklindiir. Bunımla beraber h:ıkika· 
tin ı·ehre. ini delistinnelrri imkansttdır. 
Tiirkhe ittilııklarıııa. taahbütleriııe bak· 
lulır ve haiılı lrolaraktır, Bulııar komsu• 
hn·ınuılu nıii~tercken imzaladJ~mıx b&
yannamenin hiridk ebemmi:veti rulhn 
korun1ak nnu .... una ınnke._.., ohnosıdır. 

Bn. Nedime Tanal 
İzmir Cüıuhuriyet Kv. EnstitUsü l\fo .. 

da öt:rctıneni Bn. ?\edime Tana!, Maarif 
vekaletince izhar evlediii arzu üzerine 
Hatay - Antakya Akşam Kıı sanat oku· 
1u moda öı.!r<'tınenfiğine taviıı edilınİS· 
tir. En. Tanalııı t~vin emri ·dün ,.nav~
te ı:elmlstir. 

Maarif \'ek&leti. ıuulıtc•lif \'ilayetler 
kız costitlilcriudcl.i en ek erli ı;anat öğ. 
ı·ctım·n1erınf An akynda henüz açılmış 
olan Akşam sanat Dkulunn \'ermek SU• 
ıetiyle bu ınücs.escyl kuv,·etlcndirmiş
tlr. İ7.mir enslitüsGniin emektar bi<;ki 
Dikis tii!J"c-tınenlcr.ioclen Bo. Kadri\'(" d!! 
daha ewel Antakya Akş;om okuht ch
rr.kfı,r·~üi:iine ta\'İn olunmuştu . 

----------
Ziraat memurları 

Ziraat memıtrlarından hazı1annLil ht-!' 
hanı:i bir iş hakkında doğrudan dol\ru
~·a ı·ekilcte mUracantle ,·ekaletle mu· 
habere <>!memeleri llizuınu vekfileltcn 
,~ıavete bildirilntlştir 

----·-
Gelen mebuslar 

İzmir mebusu B. Mahmut Esat Boz. 
k Ul't Ankaradan, Trabzon mebusu B. 
Sım Day Selçuktan, Avdın mebusu B. 
Sakir $ener Sökeden, Konya mebu~u B. 
Ali Riza Türel Manisadan ı:?elmişlerdir. 
Manisa mebu•u B. Refik İnce Mani'illva 
!!itmiştir. 

~-~~-~---

İpek böceği geldi 
Vilayetimiz dahilinde bulunan ve ipek 

böcckçllil:i !le iştigal eden muhtaç bö
rekçilere P81'8Stt tevzi edilmek Uzere 
DenlzlJ ipek hı.icekçiliği istasyonu mü· 
dürlüi\ilnden 150 kutu ipek böce~ to
huınu istenmistir. 

-- Doğu;--·-··-·-~ı 
Müze müdürü "e tahrir arkad~ı

ınız bnv Salfıhettin Kantarın kızı ve 
J(timrUk koıni•:roııcusu B. Nev:ıat 
Güncün refikası diin bır kız ev!Adı 
dünyaya get!rın4tlr. Dede olan ar· 
kadasımm •·e bab-.ı N<'\"Z>lt Gönc\I 
tebrik eder Yaı·nınuıı ~k ömürlU 
,~<' talili oln1asuu clilf!I'iz. .. _ -·-----------

ihracat birlikleri 
İhracat blrlikJerinin idare heyetleri 

umumi toplnntfü dün bil'likler hina'<ln· 
da yapılmıştır. Geçen senPki blanı;o üe 
hu seneki bütce üzerinde mtizakere ce· 
rcyan ederek blilnı;o ve bUtcenin tasdik 
muamelesi ikmal edilmiştir. 
Yarın ihracat birlikleri unıumt haı•ctl 

toplanarAk blAnço \•e büt('('yl mii7.akere 
cdecektır . 

B.S.Ceçvan 
Bayındır hukuk bakimi B. Sait Gec

van adliı•e vekllletince tercihan terfi et
tirilatiştir. Muhitte kendisini çok sev· 
dirıni• olan B. Sait Geç,•nnı tehrik ede
ı·iı.. 

---.....----

Bağ ihligaçları 
Gerek kredi kooperatillerı \'C ı:e. ek 

tarım satış kooperatiilcrindo ortak bu· 
lunan bağcı ''<? müstahsillerin önUmüz
deki me\'Sİm Jçin kUkürt, göztaşı ve 
pot.as ihtiyaçlarının alakalı 'kooperatif· 
lerce mevsimi ~elmeden ve daha şim
diden teminine tc..'l!bbii., edilmiştir. Si
pariş edilen pot.as ve ııöztaı.larındaı:ı bir 
kısmı ı:?etirUmiııtir. • 

Kükürt temini hususunda da Keçi 
burlu kUkürtleri şirketi nn.<linde yapı
lan tescbbilse mlisbct cevap alllllnıştır .. 
Yakında ihtiyacı kar.ıılıyacak nislıette 
l·üklirt İzmlrde ~tok edihuiş buluna~ak· 
tır -----

BİR TAYİN 
Menemen Eıııiralem ruıhivcsi ktıy ebe· 

lii:ine Bn. Bedia Artman tavin edil· 

llaririyc \·t:kiliıui7 hu ntüte\'azi ese
rin Calkanl:lrda yeni karısıkhldara bel· 
ki nıiani o1nraiuıt sö.rlenıistir. 

nulıraristmı. bizim ~ibi sulhtan aynl· 
mıunak niyetindedir. Fakat ı;ulh sadece 
hinuı ve koınsul:ırımı1.llI at'ZUSWl.3 bal!& 
oLın bir sev değildir. SuUıu tehdit eden 
t<>hlôkelet" ı,;ıı..- Ballcanların dı-dan 

ı:clmrktedir. Aıı:ın ilıtiraslarmı tahnin 
kiu kiiriik milletlerin basma fclfıketler 
,.e "hraplar ~a~dırmaktan ze,·k alanlar 
bizi rahat bırakırlarsa. meswıı o}·unla· 
rmda dcmm etıuezlcrse Balkanlar ken· 
di irl<•rinden ,·,ınııın nkarmıyarakl~r
dır. 

J.)u kanunıledir ki haric.-iye un1unıi kll· 
tihi hay ... uman '1cnrm~ncioğ]u n1W te
r(·k be,·nnnameyi : •Yakıcı bir ~·au~ın 
lut\'a ı itinde e-seu hafif ı·r serin bir rüz
J(>İr• kelimderiylc !anif ı·tınistir. 

Bulı:ar hnı·ici)oc ıulıırı Popofun be~a .. 
ıın!ı da dekl3ras~·oııun Bul~rist:ıııda 
bih·iik ıııemımnivclle kal"oılandı~ma de
lildir •. foalıcdelerin kıymetlerini kay· 
h~ttikleri bir zamanda 'öze ve imıaya 
"8d:.katiıı parlak bir örneğini \'ermek 
;,tiycn Türkiye ve Bulı:aristan bu jest. 
lerh·le taarruz nıhnna derin bir antipa• 
ti be<lcdiklerini anlatmı:;lardır, Balkan• 
!arın mukadderatı üzerinde bu mii.~ahe
dt'ııin manc\'i kı~~neti inkiır edilemez. 
Ümit ederiz ki vakayi bu müsait 1ıa .... 
~~ hoıımyncnk ve bu ı:Uzel eser zaman· 
la ııenisliyecek lruv,·etlenecektlr. 

ŞEVKET 811..Gllf 

Koyunlarda yoklama 
Vilayetin btitün köylerinde korunl:u--

miştir. ____ ,.___ dıı ciçek haı.talıi:ı yoklaması ~11p11ması 

M t dil 1 k ti rd takarriir etıni:;tiı'. Yakında •·eterinelr~ u e meın e e e e tarafından köylerde umum! tıırama ya· 
yetf$en nebatlar ı>ı!acaktır. 
tecrübe ediliyor.. Vilayet ,·et .. riner 'TIUdüru dun Dıklll· 

Antalya Narenciye ista•yonu müdür· ye ıı:itmi.ştir Hayvnn vn•ivetinl t~tkik 
lüğünden vilayetimiz Ziraat mildiir!U- edecektlr. 
l:Une gelen bir mektupta istasyonun Na· ZELZELE OLDU 
renciyeden başka Suptropik •Meınallki Diln gece yarısından sonra saat 1.15 
mutedilel harre• nebatlann ıslAhı ve bin. te sehr!mizde blrblrlnl takiben oldukça 
netice muhite intibak eden ve iktisadi slddetl! ve devamlı iki zelzele olmustur. 
blr lavmetl hllz olanlann teksiri ile ul· 

.................................................................................................................................................................................. raşmakı.. oldum ve bu gayeye er)şmplı:. 
idn TUı·kive dahilinde mevcut suptroplk 
mıntakava alt nebatları toplamakta bu· 
lun<lum blldirilmL.ıir. 

ılllllllll/llllllllll•~plllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~tlllllllll 

~ ~ H lj'YUK l~İKA YE ~ ~ 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Gençlik Günahı 
x,,.x---

y AZAH : ve YJLDIZ 

-

tmı bir me~.in çantada berab!.'l'inde ala
caktı. Bu parayı evine götiireeek ve er
ksi gün, sabah erkenden, bankaya yalı· 
raC'aktı. Onu bir otomobil içlnde bekli
yer k a\'lamak pek kolay olacaktı. Kcn· 
disini himaye eden kimse yoktu. Bu işi 
yüzlerce defa böylece yapmıştı ve tiynt· 
ro müstahdiınlerlnden birinin snTt orta· 
ya çıkardı!iından haberi yoktu. Gece 
\akli bu dar sokaktan geçiciler olma<ı 
pek az muhtemeldi. Fakat olsa bile, ben 
orad.1 olacaktım ya! 

Hasan, dostane bir ta,•ırla pazularımı 
ve eılenylc al-.ıklw·nu bağhyıırn.I: krndı- z.·h'.rlendii\im içın, beni sinirlcnrlıren bir ~ okladı. Beni on altı dei\il. yirmi beş 
'ni kapallıi!ım ahır içindo onu buldu· be hareketsizlik hafta•ından sonra ko- yasında zannedenler vardı! 

lar. Is. ustaca ızC:rmü tüm ve iki ustam ca baş Ha.'illn • bt>ni çeteye yardımcı ola- Zihnimde bir hesap ynptınıc Hasılat. 
beni takdir için. Gcretiıni iki misline çı- rak almai:ı ilk dtiştinen adam • esreren· şüplıc>iz. bin lirııyı asaeaktı 1 Uç kl•i 

-2 

kardılar. Za\•allı nnııem, fnzl dan veri· ı:Jz bir tavırl:ı çıkı\geldi. clacaktık. 
len isleri ,·esile ı.(lerek ona getirtli;t\m - Malaka •'lir? - Üç yıiz lira ist~rim! dediırı. 
kUcGk hecliyderin ııeredcn rık:• •ını l1ir l tanbuldan golmlş olan bir tiy~tro iki ahbap ~uı11tı ekşittiler. Bcnlın gl· 
bilseydi• l:uınpan~=ı kasabamızda tenı.,iller ver- bi bir ~ui!a pay olaı·ak üç yüz lira ve-

Ben de c:eteye J..aydedildin. F:ıhdk..,. "'ejle başlamıştı. Tcmsill<.'rini belediye rilir ınl! Fakat Nuh dedim, peygamber 
d~kı IU"l~leU;te, şlioheyi dave etmeme!. s!ncması:ıcb veriyordu. Cumartesi ak- demedim. Madam ki ge-lip g.-çenler olur
İC'in, ınuvakkatm devam ediyordum. Ba. şamı salon hiç şüphesiz hıncahınç dolu sa, onları uzak tutmak için beni kMi de· 
b.'l!nın hulanuyacaıtı ı:?İ.<li bir yere ııarn· olıcaktı. Biletlerin satışından miihlın bir recede büyük telakkl ediyorlardı, para· 
lıınnu saldıyordum. Aksamlatı suç or· para hasıl .olacaktı. Saat dokuz buçukta yı paylaşmak hususunda da aynı dere
ıakforiylc. ~hrin ucundaki :aranlık ve kasadar • Kocabaş Hasanın ı:etlroi{:l cede bilyilk olmalı idim. 
ı:>ls bir meyhanede bulunuyordum. Ui:ıllıınata göre • tiyatronun yan kapıla· - Ya üç ytlzU verirsini" vn bana 

Kolay kazanılan paranın cazibesiyle rmdan birinden çıkacak ve satış hasıla· bakmarın. anladmız mı! •. 

Çanuıçar kabul ettile-t. Artık onların 
da beni saymağa başladıklarını gördüm. 
Soğuk bir tavırla dişlerim! sıktım. Ma
dam ki bir haydut olmuştum, bari adam 
akıllı haydut olmalı idim! 
Planımızı en küçük tefCıTilatına ka

daı· hazırlııdık. Bütün hildise on dakika 
nın lçiııde <•reyan edecekti. Kasadar, 
tabanca tehdidi altında, otomobile bliı
meı':e mecbur edlleeektL Orada, başına 
b.ir yumruk indirilerek herif ser.;emle
tilecek, tenha bir yere götUrilliip bıra· 
kılacaktı. Sonra biz çanta !le kacacak
tık. Her •~Y ~ı·11.asııca olup bitec..,kti. 
Kocabaş Hasan ve Dişlan Mustafa bu 
gibi httdisclerln rnnı...ba. .. 1.ı idiler. 

Cumartesi akşanı ı her <ey saniyesi 
~niyesln~ hnztrd.ı. Y;.lnı1 Mu•Wa oto
mobilde k:ıldı. P~k şık kıyafet\p vnlan 
başında idi. ArtisUcro.m birinin çıkma· 
sını bekllyen kibar bir bay hali vardı .. 
Hasan ye ben karanlıkla gizlendik. Fa· 
kat kapıyı gözet\iyorduk. Cantalı ada
mı görtlnce, bir hamlede ileti atıldık. 
Her şey, program ınucibincp tahmin et· 
tiğiıniz gibi cereyan etti ve daha o ak· 
şıım. meyhanenin arla tarafında. eapul 
ha.,latmı paylaştık. 

-c Bitmedi -· 

Bu meyanda İı:mir mıntakasında ge
rek zinet nebatı halinde \•e gerekse iJc • 
tlsadl bir kıymet kazanması muhtemel 
bulunan suptropik nebatlann mümkün
se fennt L'limlerinin, mUtnlı:Un değilse 
mahall1 adlannın bildirilmesi lsterımiş. 
tir. 
= 111il1111111111llt1111111111111111111 1111llt11111111111111 ı: 

s Dolum 5 
§ Gazetemiz operatörlerinden Salih! 
;: Özkarabayın bacanai:ı Tetkik itiraz 5 
§ komis:vonu mümeyyizi B. Cavit Yll-: 
: reklinin dün akşam bir erkek ev)fi. 5 
S dı dUnyaya ıı:elmlştlr .. Yavruya uzun§ 
;: ömürler diler. ebeveynini tebrik: 
=eder~ = 
:ı11ıumııııııııımıııı11111111ıın1111111111111111111111= 

Deniz 
f · azinosunda 
Peıo4emlle aft.tamı 

" .Jeı· di ,ras '' 
Etlcnceleri 

Maaıar yernelılfdir •• 
11ıi qiUı evveı angaje 

1 edUmesi rica olıınıır. 
i (391) 

Dütll"lllllD eıi öbttıli jki dans yıldızı.. 

FRED ASTER • ELEANOR POWEL 
Sinemacdıim en cok para snfettia en mubteı>cm tilıni .. 

BROADVA Y MELODY 1940 
HARİKALAR $;\IIESERİNDE (427) 



l!l••at~ 

Alman 
.................. 

Tay1·areleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INl 

Sofyadaki 
-·-

ınılltz sel iri11in 
mühim beıana ~ [ Baft4rafı ı. ci Sahil• ] 

htp.,ı aGratle .tsndlrllmUş ve butml-
llbftır. Hasaraı. hafif obnUltur· faali et [ Ba tara J c S 1 
Şarkı tnaıltıere ilze~ ~U- c&ktı. Bulgari tanın b~ta flı _ı ihlal c::!' ~ olmut d zarfında de- edecek ve haı be gırmesin mucıp ola

'flln. IUrdUğU b<ıtUn su er alınan ra· c k h<'r hangı bi t ebb ı r ıyen 
~tmlştir. Şlm~afu ~ slbl in· dü i.ınmi oruz E ı Bul aı i t n bıta-

u ...... 

Rençber ve Çiftçiler·,.izin 
nazan dikkatine! 

Umuınh etle; nebatat, bai: 'c agadara musallat ol,uı 7..ırarlı boceklerln im
luı ı i.-in 'c nebatAt ha tnlıklanna kar ı meshur .. 

AMERİKAN 2'AHGLE~002' KOMPA.lfi -F ABRJKALARJNIN il\IAL ET'I IKl.l'Rl , aı!ıdaki ıniistahzaratı nauırı dikkate 
'\0auıderiz : 

1 - Tree Tauglef oot : Aı,:ac , e bağ h .. tahklannl\ karsı macun .. 
2 - Plant Spray : Fidan ilacı (Sul 'c Konsantre) .. 
3 - Stock Spru · Ha:vvanat iJacı ( ulu) .• 

ıöre hasar ıı mUhtemeldir. raflığmı kaybeder ve harp Bul ı top-
~ zayiat ta az ~= m noktalarda r \darına intikal e,> l rse. bu nunhası- . 
lılır ~lx,ıe:a ~. Zayiat az. ran ve doğrudan doğruya Aln n !le~ 
la Batı huar ne de tim- busünden doğacaktır 

4 - Fly Sprav : Sinek \e sİ\T~inek ilacı (Sulu).. . 
5 - Difusor 'e Dif uso : Tcaffünil i7.a1c için ~lektrik takımı ve ılicı .. 
6 - Roach Po\der : Bil ,.e pire tozu. 
1 - Aut Po\der: Karınca ve Hamam böcekleri ve Danaburau tosa. 

Y abndald aauatabzarattan Türkiyeııff stok mevcu4 olup tedariki için Tllrld· _,. uw!erlerde • 1at • ~ Sof~ adaki tngiliz elç11iğının kal ~ 
tlt. • Oecel~:?' ta,;.merlnden veya gitm~i Alm n) nın h tine 
'-rt dGt&triilmUftür. ballıdır_.• ________ . 

AldRAL DA'll',4 11 
-~· 11 (A.A) - Amiral ~ .. bu 
-a Vlelden Part9e ıı.eket .,.._..,_. 

Ankara radyosu 
auao• 

iTALYAJI ESblLERi 
Bonba\. 18 (AA) H ıp ıı o~ 

rak 500 İtalyan ubovile 1500 den 
murekkep bir kafıle daha hu n B ı 
baya ~etmiştir 

Borsa 
ÜZUi\I 

619 in r ıclar ı 
84 S. Siıl ~ mauo\lç 
59 A. R Üzumcu 
48 M. İzmır Of(lu 
17 Özh ık L Sır 
5DArdt 

832 YekUn 
231971 l k ek\ 

No 
No 
No 

7 
8 
9 

No )0 
JSCİR 

17 
15 
18 
28 :,( 

17 25 

' .. 
17 ,,o 
ıs ·.s 
18 
.• o 

16 50 
'0 51) 

25 
32 

)'etle umum acenteleri olan : 
A. LAFONT "e PtlABDUMLARI Ltd. Sirbd .. -Halim ajCa c;arsısa • ·o. 52. IZMIB .• 
P. K. 68, TELEFO • 4093. 

:\ltı<'C\ l' esine ınural"aat edilmesi rka olunur .. 1-8 (376) 
~-----~~-~~~---~-

Göztaşı alıcılannın 
dikkatine 

na zan 

Bırlı~ıınıı: 'e Bu lıgı uz baj.:lı koopeı atıfierın depolannda müstahsillerın 
l utun thtı\ cını k r ılı\ "cak G(lz ta 1 ~tışı yapılmaktadır. Fiatler şunlardır• 

lzmir Birlik depolannda kilosu 
36 k.uru4Ş 
Kooperatifler depolannda ki
losu 37 kuru .• 

~ 

Gözta ı ıhtiyaCJ olnnıarı ı bu ıa•lt:rden vüksek fiatle muba:ı.·aattcı bulun
mamalarını \ e fuz.la hat '.lr. r.dıAı t. kdirde Bırli.iimize müra~t etmelerim 
rıca edeuz 19 -21 63<> (423) 

&.oo Program ve memleket _. aYal1 

8.03 Aıans haberleri 8.18 Mtblk pi. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek JistmL.. 12.10 
Pro~m ve memleket saat QUI 12.33 
Müzik: Hafif earkılar 12.50 AJam haber· 
1eri 13.05 Müzllc · Muhtelif tUrldller 1~ 
20 - H.00 Mtızik : 'Rat\vo saloQ orkestrıı· 
il 18..00 Program ve memleket saat aya-
1'1 18.03 MUz1k pL 18.30 KoııUPA (Dıt 
Dolltika bAclm1al) 18.45 Cocuk uali 
19.15 Cocuklar için musiki 19.30 Mem
leket saat ayarı ve a)am baber1ert 19.45 
lltlzlk : Geçit pıU«ıamı 20.15 Badyo p
letest 20.45 MOzlk : Radyo fuı1 heyeti. 
21.ıo Konutma 21.25 Müzik : TOrk~ B
lhn sarkıtan 21.45 MUslk : IUyuetlcilm
hur bandolu- 22.30 Mem1ebt .. t aya-
11. aJau hüerlerl. borsalar flatlerl.. 22. 
CS llQdk..,l. 29.25 • 23.30 Yarınki ın-o«-

109 O n ı Cıl •ı 0ır 
129896 F,ski vekün 
130005 Umumi yekun 
100000 kilo Ze' tım agı 

7 1025 ~~~~---~-"----~------~~~-------~~---------------~---~-----

l'lllll ve~•·· 
45 

Altın Ruva 

tzmir;n bu ıı c r.ur 
Hili1 eczah3ne1inden 

HtLAL ECZAHANES1 Açılı teplılıilr 
. . ,..hablS olan ve teda\'l tZMI R SUL h Ht.: K K MAHKF. 

.. Coı.lennden abnlıı yerine 28 günlük ME.SlNDE.N : 
ıçın verilen Oft T...m p&iine yanht· Ha:r.ıne ıle Mı.in re PaktLt~ ~~ fett n r'YIUnl Demir c1ar41tsn11 idim· Muum ve lsmetın şayıan muta mf ol uklan 
ıkla tentDrdyot tll uzvundan mahrum izmirde buyük cam gôz soka ında Ü· 

Y•VJUmu en k~ Mı felaketı kendı ın 34/49 numaralı " }00 ra kı)metı 
•bftek slbl biiyua lacaktım. Cece 12 muhamm nelı alt u od 1utbak 'e 
elimle hazırlamış 0 Turandan lz~~- helayl ha' ev n 18 3 941 n ueadıf salı 
den sonra oturduiufn hattanesı söz mu· gunu saat 15 de bm aulh hukuk mah 
re Yetişerek menılekd!.n Ben ünün evi- keınes' ,. 1Jonuncla atı ı v pı Rktır 
tehusısı doktor ~--d efgul olmak Bu artırmada tohmın olunan b drl ı 
ae gittim. Sabaha ııuo ~ kurtardı. < 75 1 n betınde bed 1 verı d ·ı uret
IUretlle yaftulDUll feraiat ve hiııai te talıbın ibalesı ) apılacak •kaj takdır
~t ve U.t kadar --n ve hi- de satı 0 be gua daha uzat 1 uk ıkın
....... ile ~fkatk&r elbılmuJıtereDl dokto- artımı ı 4 4 ()4J tarı~ıne mu~eıdıf cu-
~ eeır,_.e>en kalbi t~ekkür ve ma aat 11 tt. yınr da rem 1 f' pıl 
'-~ a1eaen bilvesile c. tır 
~eni 1111nmak iller ~e Gayn menkul uzerınde halk talebın-
... 6 lkriml takdim ede~.Mldeai No. de bulunanla ellen-kı tt11m1 \ieAık 
, Tmaı Meaeme..:ı,iml Keınal ile bırlikte yirmi gun içınde daueınızc 

1 lS 1 ..-iki • Nermin müracaat etmelen llzmadar. Aksi talr.-
K~ re~ (424) tirde haklarında tapu aici~ mal6m ol· 

67 dıkça paylaşmadan harıc kalacaklar-
..., LU- ::. Şartname her kHUl görebilmee\ için 

IZMlR 1 NCl iCRA MEMUR açıkta ve gayri menlualiin evsafı da ..,ı-
ClJNOAN namede yazılıdl1' 

..... EY Müzayedeye ~tirak etmek ısuyenler 
liieeyıa Hüsnünun E.mlik ve tam ti muhammenin yuzde yedi \,o. 

~aındaa öclii~ ald~ P9':9Yİ: ~:ibetinde pey akçesı veya millt bir 
~ bankaya ipotek e:O~reçli kava banka temınatt ibraz etmelen ~i~wt 
,..eınduhiye möalleeın ni 32 Ca ri menkulun ,. ergi ve sa nun 

E2e Ticaret Türk Anonim Şirke-
tinden: 

Slrkctimizın 940 tak\-ım 11 ınt: att bisıtedanm umum top)mtısı 'I mart 
1941 cuma ~Uni.ı saat 15 te İmür Eı.r.af ve Ahali Bankasa Udncı katında olr
ket Jçtirna • lonunda 'apıla<'R~mdan ala darlann malfunu olmak Uzere Uln 
olunur 

Ruznamei müzakerat: 
:\. 
B 
c 
c 
n 

inat m kbuzlarilc teklif 
rlı~ınc 

19-21-25-28 
1ı\zımd r Sartna-

639 (415) 

Mıntalıa 2'lcaNt MldilPI,,..,.... : 
Ka bUk demıı çelık fabnkası tarafından imal ve İzmir vilAyeüne tahsis 

dilen 'e araba ımalatında kullaııı1an (Sına) demirlerine ihtiyacı olan alika
dar araba imalathane sah1plerinin bu isle iştigal ettiklerine dair mahalli tica
ret· od a~ alacakları vesi.kal la hlrlikte 28-3-941 gilnllnc kadar hmir 
nııntaka Ticaret müdilrliltllne mtiJ'ICUtları ilAn olunur . 

NOT: 
Bu hususta fada malebnat al ak iltiyenler her gim mıntaka ticaret mudür-

lilğiine müracaat ecfobilirler. 638 (Ü 7) 

İDDR DEPl'BRDARLIO .. DAJW: 
Merk zi İzmir olmak ilzere 200.000 lira sennaye ile teşekklU eden - TUtllD 

lhraçat Tul:'k Anonim ŞirkeUnln - Beheri S0G 'nlrk lirası kıymetinde 480 hb
se senedine ait 2200 lira damaa resml-nln 18-!-941 tarihli ve 87'7585 13885 No. 
1 kbuz nuk bilındeo malsandı~ma t diye edilmiş bulunduğu i1An olunur. 

632 (425) 

~a eski 18. 20. 22 ve..:. pıe mükehefb etleri satıcıya ~ iki buçuk 
14 36 1 tapunun kay deJH.u.. kazan .harçlan alıcıya alt 
1SS3 adno a "2e3 24 ve 2S -~~-

1 
~bael ebeclel efateıı ve P inen 

n1. anın • • . kay~ ve o up ı 
-.e kayıtlı ve jSO ter lira ~' ··d~ektır j,,. .. ._, D •WJA 
~ı Kadı Uya• vakfından m suretlle lnale:> ~qteakİP müşterı ıh~ bed.e- .,..... EftERD..... vllfDAJI : 
3 e"tn muliriyeti açık arhflD8 1.an- hnı vermr dıiı veya vereınedı1ıt ta~~ır- Haver ve Cevdetln muaınele ve istlhllk vergileri phesıne olan 1056 Ura 88 

e 844 numaralı [ın1lk ~ Eytam mah· de .atış t 5 gun mud~etle tekrar mua- ku~ istihlAk vergisi borcundan dolayı h.etz edilen Akd~ mahallesinin Mi
"a ı kanunu muei"blnce hfr de

2
fa

5
ya

3194 
t vedeye konulup talibıne ~k yepihdaal- mar emalettln caddesinde klin 82-84 aayılı ve 960 lira kıymetindeki mala-

olınak şartiyle arbrnfas• • . ·n cak ve arada tahakkuk eoece e zamn borçlulara ait olaa 8 hissede 2 hissesi viliyet idaft heyeti brarlle 21 gUn 
ıııalı gilnü ••t 14 de icra dairernıxl ıç.ı farkı hiç bir hükme .. acet kalmaksmn müddetle mtlazeyedeye çıkanlmlfbl'· Taliple>rin 5 Mart 941 Çarpmba g{1aU saat 
de vaı>J,mak llere bir ay :müddd e pa- •besini ifa •tmeyen mii.,ıenden tah- 15 te vi!Ayet idare heyetine müracaatları llAn blunur. 
tılaea ..konuldu. el' :;1oıuoacakbr. 12-1~ 528) (360) 

Bu artırma ~esinde 18tıl bed ı aha fazla malimat almak uteyenler --:---------------·-------------

~ ..:t=.!~ _:.ı:e ~ d~~U:n9:J~~~6u1:°~.n:: Bronşitlere UTlll 11111 EllEI 
~tir. Abi talrdtnle 2280 nuına- ınuracaa 634 .( 421 ) 

'-L kanuna clN -~ Prl htrakaJacd• , ' Z • 
ttr. s.ta..,.... para ile: o1ap m&şteridett - 1 

' 1912/941 ıarlılnden itibaren ayı DOK T O a 
~)nız yiizde ld huçak deUAliye ~ hrlar· her lcete .,.aktır. Taltp olu- ADlll 8fp ....... .,... 
f,, •lanı. 1 bu nyri menbl iizerinde her •rtnaft'~ edi buçuk teminat ah;eti !.!:;...ve 3/1 /941 tarihli f.a.Ml ._._ AR. Rı tu •-' il..._ ....... 
'-ngt htr eekilde hak tleMnde Wunan- tarın ~ e ? bank• tubar mektubu 'ft ma zaJi ettim. ,.......... .ı.ca- a.- .atıM -
lı., ellerindeki reanl n.alk ile blrllbo """8 "'''" b~ "'91'8ruile lmilr W- ianda11 eeklalnln bUkmG kalma!ftllbr. ..... ta• D, 1 Pt ••• ........ ıllllrt °"'""•za'rfmd• ~Wrinct icrw- ~3911029' ~· mtıncaatlan o.-. Cemaletda .,..,..-.~w.-. 
._ "'8rMaat1aft ıazım.Lt, .fıael tera H it No. 217 To.ltffl•" J1UA : p • fı 

:QJ 416! ... 

= - • •Mllr•ı 
Kendinizde 

nızda 
veya çoçuklan
~ördütünüz 

fftlshlik, Kaasrılık, Ummmhk. Karın ainlan, Karm işmeleri. Buran 
maknd kaşınması, Oburluk, Daş dönmesi, Salya akması. Sar'aya benzer 
sinir halleri. Gece korkuları. Gö~de, i.Stme.le t.csaldall. ıilri 1Q'1i 

tabii haller; 
Bwılar veyıp içilen ~ylerin temiz ve saf olmaması dan dolayı barsak· 

larda veti$1p Oreyen ve kanJanınw emen 80lucanlaruı tesiridir. ~ 
kurtulmak lçln EC7.8Deden bir kutu Santa alınız . Ve içindeki tarl~ mucıôln
ce kullamıuz.. Derbal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURU$TUR 

8anta, 
... o 

lsıa.ine 

Dikkat 
iZJftR DEITERDARUGJNDAlf: 

Satı Muhammen B. 
No.su Ura Kr. 
417 K ıyaka Bo tanı l 794 800 No lu M ktep ı.ok k 134 

ada 1 parsel 57 M M. 125 kapu 4 taJlı hane 90 oo 
418 Karşıyaka Osman Jıde 1148 No Reşadiye cadde kak 113 

ada 15 parsel 112 M. M 80 kapu 66 taıh hane 175 ee 
'19 Kar :ı.:aka Bostanlı 1 07 \'e 1700 No lu \alı cadd i sokak 

1356 ada 1 parsel 166 M M 50tı tajb arsa 83 00 
420 Karşı_vaka Bo tanı 1809 No Seref sokak 135'; da 11 par-

sel 168 M M 7 taıh Arsa 42 10 
421 Kal'$1Yaka Bo.<rtanl 1800 No Seref sokak 1354 ada 6 parsel 

131 M. M 12 ta1 N lu arsa 32 15 
422 Kaı'$1\aka Bostan!.. lP. 9 No ~eref sok k 1..54 ada 2 pa~ 

148 M. M. 4 taJ No lu rsa 37 GO 
423 Karsıy .. ka Bo tanlı 170Cı ~c l78° No. Yalı ve Tahsın sokak 

132S ada 2 parscl 177 M. M. 478 tajlı arsa 132 75 
424 Ka1"$1\ aka Bo!rtanlı 1811 No.lu karakol sokak 1338 nda 11 par-

sel 430.75 M. M. 17 - 19 tajlı Arsa 86 00 
425 Karşı\·aka Bostan'• 1809 No. Seref sokak 1354 ada 5 parsel 
ınMKW~~~~ ~H 

426 Karşı.yaka Boı.1anu 1811 No Karakol sokak 1354 ada lt par-
sel 200 M. M. 3 taj No. lu arsa 40 08 

427 Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı caddesa sokak 1359 ada 1 
parsel 874 14. M. 11 'l tai No.Ju Arsa 1748 00 

US Ka~yaka Bostanlı 1111 No. Karakol llGkak '336 ada 1' 
parsel 1208 .M. !.(. 2'! tajh Epn hrri arsa 388 00 

429 Karşıyaka Bostanlı 1 '189 No Tahsin aokak 1328 ada Z panel 
1148 M. M. 23 tejlı tar1a U• 00 

430 Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı sokak 1335 ada 2 panel 
34M M. M. 79 tal No.lu ana 1132 00 

431 Karsıvaka BosiJaBh 1100 No Yalı sokak 1357 ada 6 panel 
lliKM~W~u~ ~-

432 Karşıyaka Bostanlı 1700 No Yalı sokak 1357 ada 7 parsel 21t 
M. M. 87 ta.i No.lu Arsa 85 00 

433 Karşıyaka Bostan liOO ' 1788 No.lu Yalı sokak ım ... 
14 parsel 104 M. M. 474 taj No. lu arsa.. 18 00 

43-ı Karsıuka Bostanıı 1784 No İtadiye sokak 1321 ada U 
paısel 3930 M M. Cl numara 1ajlı arsa 1985 00 

Yukarıda ~azılı e nva1 ~ ulkil<'tleri ~ para \•eya ikincl tılrtip ~ 
vesikasi~ le bedellen ödemnek { e 16/2 1941 tariblndecı itibaren. 16 gUn 
müddet\e mUzayedeye konulmuştur. İbalelen 3 3/1941 tarlhbıe mtbadif pa· 
zart.esi ~wıiı saat 14 re'1ır. Taliplerin muhammen bedell rl iherinden yt1zde 
7,5 depozıto akcsı yatu·arak 'evmi ınezkftrda Millt Emlttk mlldtlrlUIUnde 
ınüteşckkıl satı ko ıs onuna ı ur caatleri i\An olunur. 571 (413) 

1 - Şırketinuz hisse 1euedatınm l_. ve 15 numaralı kupoolan ı mut 1Ml 
tarihinden itibaren sirketim veznesme tediye edUec:eii.. 

1 - Şirket hissedaranının 18 c~·'ül 1939 tarihli fevkalAde heyeti umqınA. 
yeeı içtimaında, sirket senna esı bir milyon liraya ve her hiue --U .a 
liraya ıblA edildı~n el nde $lrketfm1z hisse senedatı bulımanlann by. 
fiyeU şerh 'e kaydettirmek 1 nisan Nl tarihinden ltı"baren lzmtrde 
Sebille k ın 1 k t onerk zine racaat tmeleri ilim olunur 

19 - 22 G.10 (422) 

,.,.,, Sanayi fıUJtl~IUI r. A. flPlıetl ....... 
idare : 
Şirket mizin senelik !dı u umt heyet ,toplantısı &'8lıda gösterilen ruma• 

me hakkında müzakere etmek ve karar vennek üzere ltbU martuı onuncu 
pazartes ~nU saat on be~e $ehitl rdeld fabrikamız yazıhanesinde yapı)aca
luıdan hazır olınak istıven hissedariann toplantı gOnllnden en ..ıı beıt aUn 
evvelınc kadar hısse seretl rinl İz.-ıdrde Sehltlerdekl fabrikamız yazıherw 
ne ve Bruk.ı.eld Ro al sokaibnda 49 No Ya yatırar k ~ chdıuJ179 
varakaları ahnaları lUzaımu iün olunur. 

M'OZAKERE BUZNAMESt : 
1 - 19(0 nesın ait blanoo \ e lı:'1rızarar hesaplarının ve mecltsl idare " 

nürakipler raporum n kıraat ve ona lamnası ve ibraname vertllD8ll.. 
2 Mudd<'tlerın n bitmesıuden ötUrU çıkan idare meclisi Azası ile bir ıntt

rnkibın ycrlennf' yenilerınln eçilmc 'e ücretlerinin tar m.. 
3 M l ıdare tızalımnı l tdrk le tuccarl muam 1 iP yapabilmeleri lcln 

n kabline d şaınıl olmak ' ıere ınUsa~de olunmasuun ltk ~ 
edecek olan heycU wnwniyeye •klıft 11 - 27 ( 41') 

ı· ukuk ilmini Yayıı•a 
Kuramund•m 

Be melrmlel şöhreti haız. Pull O'DlveNlt.ell prole*1erlnclen 
GASTON JBZr'liı 

tdaN 111e•at.a•ı 
Adlt ye 25(0 sah"' tutan bet cild1ik eseri 

Siyasal Bilgiler Okulµ Profeaör1ermdeıı .tBRAHtM ALt ERBEIX tanıfm. 
dan dUlmbe çevrilınlf ve Kununumuza hediye edllıniftir. Kurumumuzca 
"ene bet clld olar k n...-edllmek üzere eserin tab'ına baslazmuttır Bu clld
lerüı dört bin sahife lutacalı tahmin odilnıekt.edtr. Bet clJd, flmdtcİen abcıDe 
kavdolunanlara on iiç liraya verilecek ve her cildin netrlnde abonelere poeta 
paras kuruma alt olmak üzere yalnız clld parası ~eli olarak ı&nderiJe. 
cektir Cildlerin perakende fıatleri formaaına Röre deii§ecelc ve bmanıre 
abone bed lmden vubek olacaktır Abone olacaklann aşa~ld kupona 
doldur le Suba 1941 ı=o n d r ond rm~lert JAzı d 
lazımdır 

KUPON 

Hukuk t 'n 
Matbtte 

Poıta kuttWW& 41. At&kaN 
ldare hubl'1.Cınna ""' mi JWnıiı>leri adlı aena tama ıM fMlt ..,._ 
ptilar ddiUnck abone ka11dedilmekliği ıt rica edmtıl 

Acl ve Soycdı:........................... ,,.._, 
Jf •ılelc "' flfJl:f/e: ••••••••••••• , • • ••• , • • • • • • • , •••••••••••• 
Ad"'' : ..•.•.•...•....••••••.••••...••... ................................. 1-• (40f) 




