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ENVERPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Yelli Saballm Tarilıl Tefrik .. : 68 

Vaziyet Çok Tehlikeli 
·Bir Safhaya Girmişti 

Vali Abbasağa 
Mezarlığında 
Tedkikat yaptı 

Vali ye Beledi)"& re181 Do"°1' 
IAt!I Kırdar, evvelki gi.lnkt'l .._ 
bir meclisi toplantısında mttna• 
talara sebeb olan Abbas Ata me
zarlığını tetkik etmek üzere ffn 
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Lil•l!lill!~ 
~------~K.. "' .... 1d .. en~ tspanyameseıesive 

opegını O ur Fransanın vaziyeti Okuyuculanmız 
Diyor ki 

Adamdan 250 lira t..taıonyanm işgali ile tspanya 
faciasının son günleri yakla§JDakta 

• Tazminat isteyor olmasına rağmen cumhuriyetçi kuv: 1 
vetlerle Franko tarafdarları a~ 

Ortaköyde oturan Kadri ismin- daki mücadele henüz bitmemıştır. l.t.nbulun ezell bir 
derdine dair 

Sayın Bay, 

Beşi.kt-.a &'ftmiftfr. • • 
D -' Vali ve Belediye reıırinfn wtki-{ !er Tüfek Sesi Enver .raşaaa katı neticesinde şehir meclisine 

Umum bakk&l ve :rateı dk
kanlannda saalmakta olan " 
fiatı ma.ktuan l!O, 1.C() ve 160 ku
ruş olan üç nevi tereyağı hakkın
da Belediyemizin allkadar olup 
muayene ve tahlil etmiı, olduğu 

bakk•nda gazetelıerde biç bri he
bere tesadüf etmemekteyim. Te
reyafını ekseriya hastalarımıza 
yedirmekte olduğumuzdan ve bu 

de birisi rece ;vıa.rısı Orta köyde de- Hatti. buglln lıl. Negrin'in apğı 
reboyundan geç.erken Baharın ka. yukarı şahsmda tecemınU eden ~m 
peği önüne çıkmış ve Kadrinin 8- hurlyetçi siyasi kuvvet, bu müca
.ıerine atılıp ısırma.le istemiştir. deleye devam niyetindedir. Faka~ 
Kendini müdafaa mecburiyetinde vaziyet öyle bir tekil almıştır kı 
kalan Kadri yolda. 'bul.duğu koea- ctıınhuriyetçtler son derece teenni ıle 
man bir taşı köpeğin üzerine fır- ve dttşünerek hareket etmek mec
lıl~ ve ölümüne ae~b olmuş • boriyetindedirler. Cihan efkin n~ 
tur. mumiyesinin istediği şey, zaten sal

-1. d yapılacak teklifte tadilit y&pıl-Y eni Bir Endişe Uyana.ırıyor u ması muhtemeldir. 

Vali Beşiktaftaki tıeıtkfkatı il -
Bu sözler olurken ileriden ı:k ~ etmiyorlardı. Yoksaa:u:ı~ ırasında, etrafının açılması karar -

. . esl · eliyordu. kwl Rualardan mıydı; F a - laştınJıa.n Barbaros türbesini de tültH~::r:ru. ':.ı1yilkseldikçe En- nnda kızıl Rus alimeti olan işaret- görmUjlilr. ,..,.,..,, 

Köpeğinin ç.ok kıymetli oldu- )anmakta olan siyasi sulh manzume 
ğunu ileri sliren Bahar mahkeme- sini b\isbütün yıkacak bir mahiyet 
ye müracaat ederek 250 lira taz- gösterebilen bu dahili harbm bir an 
minat istemiştir. Dön yapılan du- e\1vel nihayete ermesidir. Fakat bu 
ru.şmada. k-öpeği öldüren Rifat da nihayete erme faslı o şekilde olma
mu.kabil iddiada bulunmuştur. lıdır ki cumhuriyetcilerle Frankocu 
Mahkeme, ölen köpeğin hakiki la.F arasında yakın veya uzak bir ıs
.kıymetinin takdiri için .avcılar ce- tikbalde harab olan tspany~m ~e
miyetinin mütalaasına mfh-acaat niden kurulması 111iimkün olabilsin. 
etmiye karar vermiş ve muhakeme- Buna esas itibarile karar verecek 
yı baska bir güne talik etrnistir. eumhuriyetçi.htikfunettir. Yalrm <l· 

ver paşa ve arkada§lannm yüreği ler yoktu. - ,..;...~-vvw~~"""'"-vvw""'""'' 
zl du Ç"-'·U dUr:T'flanlann iler- Basmacılardan oldugunu muhak sı ıyor . wUL .,,... · di yağlardan -başka yağ bulamadı

ğımızdan rnah16t olup olmadıkla
rından emin değiliz. İsimleri her 
dükkanda aynı olan "Bursa., .. P-0-
lonezköy,, "Alemd.ağı,. gibi isim
lerle etiketlenmiş olan bu yağJa
rm muayene ve tahlili sıhhatimiz 
için elzem olduğundan Belediye
nin bu hususta nazarı dikkatini 
~lbetmenizi di!Pr derin ~ay,.ıları-

lediğini zannı hasıl oluyordu. Paşa kak olan bu ~kerler ~ereye gı yor
tüfenkler patlarken biraz durdu., lardı. Birdenbıre .nerli~en bu ask.~~
kulak kabartb. Ve sonra hiçbir Me- Ier nereden gelmişlerdi. Bunları. og-
ye ehemmiyet vermeden: renmek için çırpınan paşa endişeli 

_ Haydi .. Dedi. Gidelim. endi§eli konuşurken iki gönüllü çık-
Atlar birbirini takibederek vadi- tı. Bunlar gidip öğrenecek ve gele

ye doğru indfü~r ve oradan karşı te- ceklerdi. Pqa gt.Uerek bunlara izin 
pedeki askerlerin yanına çıkblar. v~rdi. Ve: 

tki saat ~mda patlıyan tttfenk _ Haydi.. Arkadaşlar .. Allah 
llesleri her saniyede biraz daha yak- muininiz olsua .. Dedi. 

laşıyor ve gUrWtüsU daha büyük a- Biraz sonra vaziyet ta vuzuh et

klsler yapıyohrd~~~t En..;::l~oJ ırlİ§ gibiydi. nerliyen askerler kö-
artık bizzat aru111 ıçıne li" .uM9 - • • • doğ 
duğu için emindi. Kalbi çarpıyordu. yün prbm.deki yüksek tepeye .. -
o da diğer askerler gibi aiti.hına gtt. ru sUratle çıkıyorlardı. Bunlar bu
veniyordu. Yanındaki askerlere iti- yük bir muvaffakiyet de elde edebi
mat ediyordu. Nihayet arlradaılan- lirlerdi. 
na ilmlt bağlıyordu. Paşa bunları görünce müthiş 

Enver pqanm böyle pervasızca sevindi .. Nereden geldikleri belli ol
tepeye kadar çıkması Uzerlne ya- mıyan bu askerleri yanlarında olsa 

•nmdaki arkadaşlan onun etrafın- birer kucaklayıp öpecekti. Hele mu
dan ayrılmadılar. Ona daha fazla vaffakiyetlerinden sonra daha bü
sokuldular. Hatta birkaçı yanında yük bir neşe içine daldı. Gözleri on
ve arkasında hatta önünde ırıevki ların hareketlerini adım adım ta
aldılar. Bu suretle paşayı tamamen kib ediyordu. 
gelecek düşman kurşunlarından hi- Giden gönWlüler gelmi9lerdi. 
maye etmek istiyorlardı. Bunlar Daletmen beyia askerlerin-

Bu arada birkaç basmacının fe- dendi. tıerliyorlardı. 
d~irlığı hakikaten çok ziyade tak- Paşa hala durbin elinde bunları 
dire p.yandı. Korkmadan yılmadan takibediyor ve bir taraftan da ken

paeaııın tehlike gelmesi mellıus' olmı di askerlerine kumanda veriyordu. 
tarafa duruyorhu:dı. . Çünkü sabahtan beri şe&Uz sessiz 
U._ı.ta örünen manzapa §U kti· 
.- 1 · duran dµşın.n papoıu bulunduğu 

Köy hal& yanıyordu. Kml ~:a': rafa da taarruza g~i. Karşı 
ya ait asker k .. ~t JN.ndo ~ j Qekerlerıe uğraşan tiir 
almtelardL ~ - d"" ··r . . n:ı:.ı. 1 • 
lemesini bekliyorlardı. EnYer paşa uşman mu re.zesınm .ıu.uuı sesıen 
bu manzara karşısında pirdenbire her tarafı sararken paşanın kar§ı
irğildi. ÇUn1dl Rusların köy etrafın- smda ilerliyen dil§maa askerleri de 
daki vaziyetleri çok mUkemmeldi. vardı. 
Tamamen teoafü vaziyete geçmiı

İKTiSAT İŞLERİ 

Denizbank işj 
Denizbank muamelatile 11 va· 

pur işi ve Satie binası meselesile uğ
rapn tktisat ve Maliye müfettişle-

rinin çalışmalarını bitirdikleri hak
kında bir sabah gazetesinin haberi 
doğru değildir. Heyet reisi iktisat. 

Vek&leti b1.3 müfettişi Faik kendi
sine müracaat eden bir ınuharriri
mize demiştir ki: 

- Tetkiklerimizi daha bitirme
dik. Şimdiye kadar elde edilen ne
ticeler hakkında bir şey söyliye
mem. Bunları raporla Vekllete bil
direceğiz. 

Denlzbank kadrosu 
Denizbank kadro ve biitçelerinin 

hazırlanması bugün bitecektir. U-

mum müdür Yusuf Ziya Erzin ya· 
rın bütçe ve kadroları tasdik edil· 

mek üzere Ankaraya götürecektir. 
Bu ay maaşlarun yarım alaJl me-

murlara umum müdür döndükten 
sonra tevziat yapılacaktır. 

Leblel!lcllerln içtimaı 
1938 yılı hesaplarını tetkik ve 

mevcut azalarmın yeniden iııtihabı 
·için Leblebiciler cemiyeti dün saat 
ı• te Türbedeki emıaf cemiyetleri 
salonunda yıllık koRgrelerini yap
llU@lardır. 

Birinci ralı"ma yılındaki azalar 
istifa etmişler, bunların yerine Ali 
Avadan, Ahmet özel, Mustafa, Yu
nus, Ahmet Kalfa, Mehmet Usta 
asli aza olarak intihap olunmuşlar

mı sunarım. 

Sultanh.amamında Afİrefendi 

caddeainde 26 numarada ma
nifaturacı Yuauf Avcıoğlu 

YENi SABAH - Saf tereyağı 
hilesiz r-ıüt, taze yumurta meı,ı.ele
leri İırtanbulun ezeli <lertlerinden
dir. Bazı e~nafımızm insafa ~ığ
dırmak mümkün olamıyacak kııı

dar fazla hari!\ davranmaları yü
zünden pek az f.M.anbulhı bu bir'n 
ci derecede lüzumlu ihtiyaç mad
delerini saf olarak tedarik ettik-

., ~ nun da azaları arasında dahili mttca 

INHISARLARDA. ~ 

inhisarlar VekiJinin 
tedkikleri 

1ııhisarlar Vekili Ali Rana Tar 
han dün inhisarlar umum müdürlü 
ğiinde meşgul olmuş, um~ı~ mü.d~ 
Mitat Yenal ve şube mudurlerınır 
iştirakile bir toplantı yapılmıştır 

Sube müdürleri işleri hakkında Ve 
kile i7.8.hat vermişler ve yeni direk 
tif almışlardır. 

delenin devamı veya ademi devamı 
prensibi üzerinde nokt&i nazar ihti
lifı bat göatermeğe ba§lamlfbr. 
Hatt& tspanya cumhurreiai lıl. A
zana Katalonya reisi Companys ve 
Bask hWd'imeti reiai Aguirre'nın 
Parla ziyaretlerlnin M. Negrin ile a· 
ralarında anlap.mamazlık mevcut 
olduğunu i§aret ettiği söylenmetrt.e
dir. 
• Bugünkü vaziyet karpmıda 

cumhuriyetçi hüktmıet, tapuya a
razisinde kaldığı m\iddetçe hukuk 
ve hakkını muhafaza edebilir yoksa 
ecnebi bir devlet arazisi tiRrinde fa· 
aliyete devam etmesi onun bakkınd• 
ve milli bakımdan mevldtni derhal Jerini iddia edebilir. Çoğumuz e- k ı.1...A--..... ta 

Kal' uz yerre ta"' ... eder ve bu hwuuuc1. mun -tiketinin teminlerine, ~atıcının ye- .-:;: makul vasfını kaybeder. 
minlerine inanmak mecburiyetin- yüzüT'lden kavsr. a . 

Bu sebebden Fransaya iltica e-de kalırız. Bu işte Belediyenin mö Şı'""de, ı;ı; .. 1=.Fatih otobüslerinde a1y-...t 
gıu .,,.osu den hükfunet erki.Dı biltftn unı rakabe şiddetini olduğu kadar es- planton Abdülkadir ~ğlu A~ullah hukuk ve salaJıiyetlerini kaybetmiş 

nafın oda mesleki izzeti nefi~lerini aynı· mahal otobüslennde §Ofor Ab-
l bir haldedirler. Bu her yerde eari e-tahrik etmek lazımdır. Mege a dullah oğlu Fuat aralarında karpuz saslı bir duktrindir. Franaaya bu li-

müte-addit muayene ve mürakabe- ıt yemek meselesinden çıkan müna yaai erkindan başka binlerce, ·asker 
terde yağları temiz çıkmış esnaf zaa.da Fuat Abdullahı çay barda'ğ çoluk çocuk iltica etmekte ve ayni 
bir mükifat olarak halkın gözüne ile başından yaraladığından derdest aamanda mtıhim llllkdm:da aMeri 
çarpacak surettı~ belediyece ilan edilmiştir. barl>mabıeme ve vaaıtaıarı cW geti-
edilebilir. Her moayenede kötü K811ın ytlzUmlen rilmcktedir. Fransa hükfuneti bun· 
ve hile) m•lı sürdöğtt anla~ılan Beşiktaşta Dikili taşta oturan larla esaslı suretle meşğul olmak· 
esnafın dükanlarının kapatılma- Beşiktaş köprü başı sokağında 57 tadır. Fakat diğer taraftan et. Fnn 
sı kafi değildir. Şimdiye kadar numarada şıracı Talha oğlu Kena!l sız hükUmeti. Franko ile anıaemak, 
takip edilen münhasıran ceza ver ve ayni sok· kta 8 numarada oturan aradaki bazı tetehhtımleri sihnek 
me sistemi yerine bir de müklfat seyyar sabcı Abidin aralannda ka· için de uğraşmaktadır. Bu arada~ 

lerdi. Bir taarruz da yapabildikleri I=================== l'.A.fVVV'V'>J"A.-v"vwv.....~rv...w""iV'AA 
·takdirde gerilerindeki köyde istedik içki kaçakcıları 

( Deva:w-ıı va ... \ landırma usulü tatbik ediJirse bel- dm yüzünden çıkan bir münazaada zı generallar, Franko :lapanyasma 
ki bu teşvik saye"inde kursakları- Abidin Kenanı tokat ve yumnıkla giderken. Fransız hariciye namrı 
na saf tereyağı. hilesiz söt. taze yttzUnden ve burnundan yaraladığı J. Bone, qağı Pirene senatoıu iri 

dır. 

leri eekilde tutunabilirler ve Jıendi-

Jerile birlikte köylWeri de muhafa- Tevkı·f olundular .. edebilbierdi. Enver pqa bu açık 

manara ve h•lribt ile bl1P b!'ll- Sokonni Va.kkum .k11mpanyası
J& gelince yapacak ilini pc:lktirme. ll1D Esen vapurunda Jç.ki ve diğer .•.O da bahmdağu yerde -.ı e- ..,_ ~akçılıfı 7&Parlarken ya

,decet w RuaJarm DerJemesine mani taJanan 1 ~hı Be71rıoz mtıddeiu
olacaktı. Bu dalrilradaM vuiyete mumtHif tar.tından Cskildar adli
göre bmıdfn daha akla 18km Mo- 7Mine teslim edilmiftfr. 

.bir eau olaman Suçlulardan depo m<ldUrfl Kak-
1 Enver pqa lteygirindm hmds namare vapur ikinci bptam Oz-
bnara gelrilınfttl Yanmdald arka- valt tayfa Aqelesko Vit depo bek
dqları w maiyeti w hlJ1Ja11a lıir- çfaf lskender 80rp hüimllii tara_ 
kaç basmacı Enver paıanm etrafım :fmdan tevkif edilmiflenfir. 
kuşatmı§ gibi idiler. Onun bir feve- Yahiız depo fidnei mOdUrü ser
ranla ileriye atılmanıa mani olmak .beet bırakıJmıftır. Muba.kemeye 
istiyorJar difer taraftan da her ib- yakında 'başJanacaktır. Vapur 
timale karşı onu muhafaza i~ uğ- dfln .. ~.. K .. -~ · "tmim4-" 
raşıyorlardu. O gUn 6ylece geçti. --v-m 9"Mlenıze 1'1 ., .. ır. 

M ~'HKEMPf$RE>E :t 
... ~-'' ~ .... .,.. ' -

yumurta giren lstanbu11uların sa- için yakalanmışbr. Leon Berard'ı Franko nerdtne ı&ı· 
yun artar. Kanaatimizce f)u it öy- Dapk · dermitti. M. Berard verdiği beya-
le göründOğO kadar basit değil- LŞ.ngada MusaDa caddesinde o- natta seyahatmın sadece bir tetkik 

Areb h•rfterl d•v•eı cllr. Uzun ve dew.mh bir airqma tarım fııteJyo lazı Despina ayni so- oeyahatı olduimıu, ve ııadece mllııa· 
Dün, arap harflerile tedrisat iatiyen muaddaJ bir meseledir. kakta Pestaı km Vasililrl ve karde- hedelerde buluna.cağmı söy}~ 

yapmaktan suçlu 42 yqmda Hayri- '----~ .... ------~ Iİ Marika taraf1aruıdan dövüldUğü- rağmen, Fransa hükUmetinin bu u 
ye ve 50 yaşlarında Raaimtn asliye, Mll9 .. ltllnl ••• ....,. nll iddia ettiğinden suçlular yaka- reketi Romada iyi kargılanınaml§ 
birinci ceza mahkemesinde rüyet cemiyetine lefekkl'r Jamıuttır. muhtelif tefsirlere yol açımetır. ttaı-
edilınekte olan davalanna devam Biz eski emeldi B11baylarm ba • Eminönü Sabuncu Jumuıd& o- yanlara gijre Burgosa M. Beranl se 
olunmqtur. millete vedia bırakbkları dul ve ye- turan izzet oğlu llW&yim Kıble çeş- yahatı milliyetçi fspanya ile 1'ransa 

CürmU meşhut esnasında evde tim ve eehit analarıyız. Çok mute- me caddesinde aşçı Htlseyin tara- arasında anlaemalanıu huırJamak 
tedrisat yaparken yakala.nan iki ço- ber ve muhterem gazetenizin vaki fmdan yüzüne tabakla vurulduğunu bazı eartJar altında Burgoe ~e 
cuğuıı arapça dersi almacbklarmı olan ilanı UZerine bizleri ailesi cami- iddia eylemekle suçlu yakalanmıştır. ti nezdine bir siyasi miimesail eön:-
ve suçluların tonmlarile oynamak asma almış olan ve şu kış günlerin- Yangın ba~lang cı dermek- ttalyan gönUllWerinfn Pf-
üzere oraya geldikleri iddia edilmiş- deki vaziyetimizi daim göz önünde Galata Yenicami mahallesinde rene eteklerine yaklaşmasma mmµ 
tir. bulunduran umum mütekaidini as- Tünel caddesinde M numaralı Ne- ohnak, neticede bütün kuvvetlerile Mahkeme heyeti hiılisenin §&}ıit 
JeriDi oelbetmek için talik oluımıU§
tur. 

Geceleyin köyde yanan birkaç kör 

kandil 111ğmdan başka hiçlıir ~y G ·· ·· k K · I "' · ti.h yoktu. Ses ve aada taınameıı kesil- UmrU 01DISf0llCU UgU im 3D1 
mişti. Yalnız arada sırada garip ses 

keriye cemiyeti her sene olduğu gibi sim Motalaya ait tabak ve çinkl) ttaıyan siy~tine, tspaııyada emgel
bu sene de erzak ve kömür gibi dükkinından yangın çıkmJi ve ge- Jer çıkarmak maksadile yapdnuetır. 
tiddetle muhtaç olduğumuz havayi- len itfaiye tarafından söndürülerek Fakat nede olsa Fransa §imdi çok 
ci zaruriyeyi tevzr. ile bizleri sevin- tahkikata başlanmıştır. nazilt bir vaziyette bulunmaktadır. 
dir<ti. Şu yardımdan dolayı muhte- Dövülmek Bir taraftan hudutlardan gir-

rem cemiyetimbe §llkranlarmıızı Heybelide ismet paşa caddesin- meğe uğrqan binlerce milli~ 
sunarken bizleri manevt lıimayele- de ı numarada mukim 17 yaşların- sıkı bir nazaret altında aiWılanndan 
rinde tutan muteber gazetenize de da yani oğlu Yorgi tarlasında çalı- tecrit ederek barmdırmağa cabşıı•. B bflamı luaykırdıkJarı duyuluyor

du. Bu kuflann seslerini dfıılemek 
hakikaten tüyler Orperticl bir hadi
le idi. Sinirleri en sağlam olanlar 
bile bu feryat eden kuşlarm ........ 
karşısında 8Wl&I' ve titrerdi. 

O gece nasıl geçti, sabaha kadar 
&özlerine blru bile uyku gfrmt)"Ql 
1aell!D8C'Jarm en çok dikkat ve itina 
ettikleri pqa idi Pqa rahatça bfr 
pce ~ Sabahleyfn alaca 
braDllkta blltan onda Jmldmı ha· 
ıat bqlarbn lrlJb ....., fantm.. 
.. bir llarebt ...... Kml ftulılaıo 
o tarafa doina lrcıta11U)Or, btNt . 
Sönderbw 9Glll'& kendUerbd lldkla. 

1 faa edebilecek birer mper ~ .. 
- N• olmufbı; bu hareket RE' 

idi.! 
Enver pqa birdenbire oturduğu 

·e:: =---... ı:-:~~ 
l'ırubun llerJedftml gördil. Fakat 
hayretKıalBmlar bunlu 8--

DOn ıthmftte koml8yoncu ma
iyet memuru ve mflatalıdem olmak 
lıltl)'en)erln lmW,anlan ~ 
tir. tmtnıanlara 48 komisyoncu IH 
~ memuru w 28 Dıtlsb•lıdem 

mı·nnettarlı&.--- ı.:1..:1: .... ~- • 
6~ wAu.nrm. ll?ken Nedim ve Seyfi tarafların- ken bir tarşftan da yarınki İ8panya-

dan dövilldUğUnü iddia eylediğinden nm Dinkadderatmı elinde tatması ---·~ Madam Atina davası 
Madan Atina ili dolayıaile tev· 

kif edilmi§ olan şahitlerin mahke
meaine bugün saat 11 de devam olu
nacaktJr. 

TAKVJM 
'llllt•W•'NV"'•WVo"N'to••ov.NJ 

11 Şubat 1939 Camartai -
Hlert r 2l Z fi• i c c • 13S7 
Rumi ı 29 IOa Klau 13.sl 

. -
K•m ı 96 -

lfrmlltfr. Evraklar tetkik lgln An- Otı. 1 12.21-:-bdadl. ıiıı 
karaya a&ıderilmietir. 1 Akpaı 17~7 - Yataa ı U,08 l 

Bealm imtihandan Jııfr •fbçı ...... 5,21 
~ '; , 

suçlular yakalaııınışbr. lmkfim fazla obm &eneral Fnuıto 
Ctomobll ç rpmalan ne iyi bir milnaaebet temini için fa. 

Kara]töyden Be§ikbışa gitmekte aliyet sarfetmektedir. KarşdJkh bıı 
olan 89 nmnarah tramvay arabası- iki ~ivıı.~t. Frana • haddı zatm. 
nm sol tarafmdan geçen 3816 nuına- da çok naafk vı muilak meeeJeler 
rah şomr Arif oflu Şükrü otobüsü- tevht etmeırtedir. 
nfl tramvayın· aoltaı·af ma çarptır- Dr. Rqat Sapy 
maJı: auretile hasara uğratbğından ~~ ...... ~ 
~. 

• Bfty8k bir kamyonu idare et DENİZLERDE 
mekte olan eoför Hayati eehzade .. _ .. • 
betmdıa geçerken yo1un Jrıeaarm. Etrüak vapunmun surati 
4a durmakta olan 2l2G ve 1723 nu- Btrlllill •aparmıu tetkik eden 

t otomobDJere çarpar lromlılyon lllnl bithmek flzered!r. 
~ hasara ujrattıtmcıan derdest e- KomJayon dtln de vapura giderek 
dllndetlr. cahlm_... KuanJardan yanıq ve 

S.rhofluk ,....amlf kGmtlrlerden. noımme1er 
'hl'Jab9tı Sakız ağacı sokak 29 aJmmııtır. Bunlar tetkik edilecek 

numarada mukim tamail oğlu Halil ft Alma k&ntlrleıile olan farklan 
Dnhim ...,_ llll'hGI alarak mo- arqbn)acaJrbr. Vapur tecrlibelerde 
bkta rezalet çıkardJimda,u JD&lıke- Alman kömilrll yakarak istenilen 
meye verilmfetlr. llliratl elde etmf9tl. 





&/JıvlB?ilr;sAI 
Jyi Kalplf Ayşecik Ma atı 

. ~ . . . . . . . . . . . . , ......... . 

Şubat Ayı Bulmaca•ı 

,Harb FAYDALI BiLGiLER 

Canav8rlar Adas 





.. nd n Güne Artıyor 
Bir kaç Gün içinde Kilo Başına on 

..--:~._. .... , ·, tereffü ydotundu 
.... ....., Gllllldll........ --------'-tr, (JllM"ll) - iki ........ , ~ ıaiNldıtı mada 

tHıtıf ~ lııif)'d tlf flptlaft ........ •an• ,_..,_... bl'fl 
elli kuruftaıl altmıf kuruta ylbel- mGttehit hareket ederek fl78t ver
effth'..,,..... itiraz cl&ha ytlk memelerlcir Bu ytlzden bir Jasım 
..._. JDUtate .. ı ile de Belediye, ceı..lerin acma1.ıerinl bile _.,. -
et~,.. ltİFM&fl akı suret. MI.tikleri iddia olumuktadll'. 
te kont.rol etmeJr.tHir. Otedfiıl>eı1 et ,ı,..._. hAkim 

a --~ Jlbelmete baş- olan kaaatacılaruı ortadU kaldml 
'tane İlmin ciYardan u ha7nn muı lnıwuada Mr cerey.m m v • 

.. ım-......n- Diler llıir ubebı ea:ban bayramı mQ asebe · le 
de kelllmek lzere mnlre ptirilen tsmu.de .... kurbaalıt llıqvan sa
kaJYMla!'ln aabflarıaıa meü&ha ~. 

• • • 
Kara6rırunda Tirede bir laır ız 
MOdern Bir Ev Y ııkal.andı 
..... ,. .. .. ~- 51 w. 

Bra llarç ... 
Xvaltaru, (~alUI) - Yeni 

MletY,Jre reW B. Ziya, ba&Hnın 
• mlhfm ~m kaqrlamak 
ber ebelMlfeler bankasından bir 
Htlkraz akdine tefeblrila etmit ve 
hledire meclilinclen salihiTet al
•lfbr. Bu Pin ile ku&baya Wr o
W ve p.&ino karalacak. elektrik 
ıtemaMa ricu4e •etirileceldir. Ll -
znnplea .-uameıe tamamen ik -
aaı • ._.. .ttahlHutu .. uı. para 
...._._.. almlCH ve ...-ı fa
.,.. .. 111111ktfr ........ 

•. • .. aıtel " auill• .. iki 1"n Hra
... elektrik tMMtlaa l&l'fetlile· 
-. Ht yls ftr• Ü ltMeeDD ilA· 
ve ~ lıln Uraıa da hamam 
fBta ohı .. eaktar. 

u rt 

,...._ Softa <Oilu Taldr, kanlefi 
uuala tuta meaelMinıdn mlna• 

ı.,a,a .... IJ lo •hnk•••N• 80 . ... ~ .. .......,. __ 
t. ile atef Herek blWtl Raamı 
alır aurette 1aralamlfbr. Taralı 
tıWiaeden yanm aut sooıa bayata 
&Werini yuurau.fbar Katil ab
lanmıt n hicliae)'e Urla Cwrıhurt
yet alddeiumwn liii.Yle Jandarma 
komutanlıiı el koy11uıpır. Katil 
39, makt6116 7Nl,1MIMır. 

za an-

• • • • 
V"S•~••Je reısmaa 

!'OJclu'ar 
Ba,uMlır, (Ruauı) - Ba ınclır. 

Ü MI..,. rtial ~•tn evinde 
1"r luaalak Yakuı o1a111ft1ar. So -
bk..-cerninin ~ ~ .-
111-• 1UChel Wr lurm Wr ~

._Nl'tı ....... .. u. ""' 
muto. ltfr ,._.ye Ye Wr palto a
flnp kapuftar R11'81z ahttaea a...,. .. 

f .... ~ 
e valara 

hak (Rll8 - Fuar komi-
~ tat tuan i.çia mult.Hf ecnebi 
firketlm.im adlnanüa fuar 11111-

DMMtiJle hm n ıe eeek e1anlar 
la eeek a ~ 

AJm.an ceaenı konsoloaunun re
tllautamD ~ ~ cl.Qn 
• ...,.... ltia.- kteeDıloelaıM6 

ta-.,eder .. lıılr ..... .-.uetw 
Bualn aut. • te ....... ille· 

de ....... .,. ,.,. ... bir 

Tt61raNo.29 
.. ~ .... de lımmlJ'Or

du. En - bir ..,......, -
ufak bir ~ (Koca im ol· 
dun) diye bir uar karllJıyor, ki-
~ temi& 1lir .............. (dala 
pulanm) dl)'8 &ıtlne pçllfyor, 
ima olmniı.a•. tendi keoclln r--•• ..nı ohm.,..._ 

Babhjn iatedf1ded o1auil Belki 
.,. ....... aWd8aeti lau ye1da bu 
lurdu. Nineleri on dört JB11Nk an 
ae olmullardL. Kellnl • ell1ld a
-.n kızlan pbi nlk•bJD keraJReti 

ter~•lmıab kar&r wıdl. ._.. 
bi itaati& her kabul cütıü belirsiz
• plen glYf.l'dnlent kendial fleien 
dı n ku r n on o 
..... itiras etmiyor aıöylmeai 
payordu 

l'evkıMde 
yor 

~mılddll 
........ 1llt6n bp;illeriDiae boyu 
eidlm Fab JDMele aeat d 
iıl Hem kendimi hem elin avallı 
adammı bedllaht eclemeln Bu eabi\ 
gC;rgü8üz halimle- k ............. 

liDi Jıifı c ri1r de -- ••llm.I 
giW Mr adam almafa ruı oİıin& 



..... 
_ N 1 S B f. · Refik Saydamla Balkan Cezalı otobD slerln 

Hırvatlar Yugoslav B~!_!~!!!.., Antantı Başvekilleri ~d~s:~ı~::!r 
·Hu··kuA metı·neMuzaheret ma1c::1::..::::n!1nı-.~i Arasında Telgraflar o.Jn'!;e:anı:. ~= eder. BU&'Üll bu kada.r gül pembesi aebeplerle otobüsleri cezalandırıla-

• 

V d
•1 ıbir renk altındı& SJrdfllUmfl• poli- rak ıııhllatiyeleri ellerinden almaa 

Etmiye Karar er ı er ==" ..=:-:::: ,.;:.~~1!ı~~.A.r.-- ::.:~ -::.::;: ~~ = ~ "! 
t.ehlih fu1maaı yine topabilir. Balkan Antantı d&bnl 8...,-i t.em1Jı eylemelrHn biJhUI& sevk imi encOmenlnce bir kere daha t.et-

'Yeni Yuıoslav bükUıneti. Almanya 
•Ünasebetl• teııs edecek 

ile İyı• Ne oldu 7 DOnya politikumda- IO 9ubatta topluacatmdla, Bal - dQJm&kt.apa. kik olımmuma bltJenm1gtı. Haber 
ki bu niabi acıkdtua, teeub etmı. kan Alltantmın DıfMnmamesi mu- JlBl1KSAYDAJI ıldıpmu lfk-e daimi encümen, ce-

gtbi •örftnen muvakkat muvazene- olbince RGllWl7& Jlarfdye :umn 9 EJaı•ı .. B. ...,. S.7daa .ıı otob08lerln evrakı üzerindeki 

Belped: 10 (A. A.) - Belf· 
radda topJ.a,ımuf om ma:balefet 
rtlesası, 8ırb ve Hırvat muhalifJe
l'fıı Hırvat meseı88lnin hallini iZbar 
için Svetkoviç bttkQmetine m1lsa • 
laeret etmeğe karar vumftlerd1r • 

B. Svetkoviç, Saraylb08ll• ida· 
ı1 makamatınıa. bir telaraf çekerek 
11-12-988 intihabatında Jı{ı19ek lis. 
tıesine rey vermif okluklarından do
layı azn veya tebdil edilmiş me
murlann derhal memuriyetlerinin 
ldae edilmesini 8D1Ntmiştir. 

YUGOSLAVYA HARiCiYE 
NAZIRININ SôZLERl 

ı Berlin: 10 (A. A.) - Yugos
Jıa.vya hariciye nazın B. Tsinkar 
Markoviç Berlin'i terketmeden ev
vel gazetecilere 9u ı,eyanatta bu -

ıomllfW'= 
"- Eau itfm, AYl'OJ»& tulhu· 

»UD istikrarın& yardım etmek mak 
18dfyle Almanya ile Yqoslavya 
arasındaki mtınuebatı derinleftlr
mek olacaktır. Yeni mu.terek hu
dudumuz, bfzi .tam ve mütekabil 
bir vuzuh ve samimiyetle hareket 
etmeğe icbar eylemektedir." 
, Yqosl&VJ'• 'harici1• nazırı, va
eifeelni ifada Ahnan hOkOmetinin 
ve Alman matbuatının kendisine 
yapmıt oldukları yardımdan. dola
yı teşekkOrJerini beya11 etmı~ ve 

f()yle demiştir: 
"- Büyük kıomtumuz Alman 

milMtine Fttbrerinin idaresi altın
da ıok daha bUyük bir refah te
menni ederim." 

Japonlar Cenubi Çinde 
Bir Adayı işgal Ettiler 

ahı sebebi nedirT Bu neti~yi ken- fUbattall itibara kow7 relaJijiııi 8apeldl fatklbtmı bitirmiş ve otobUsçWe.. 
.eli kendilllfnden mi elde ettik? llaJ* bqlamlftlr. A N it A R A rin nJhsatlyelerlni iade talebini reel· 

Zannetmem. Tehdide maruz olan Bu mllwebetle •ki reis ile- :&.f'Mklleti deruht.e buymdut- detmiftir. 
devMtlerin soluk kıa.nlıJıkJannı mu taksas ile :Romanya harlef,. M- Janm bana bfldfren naziklne tebll- OtobUaçWer belediye daimt en
bafua etmeleriııln ve derhal m«- mrı Gafenko arasında tıeJ«ratlar fatından dolayı ebellnslarma ctimeni taraflndan verilen bu kararı 
<Cfafaa vaziyetine geçmelerinin bu teati olunmuştur. hareketle teıfekkör ederek, gerek haksız bulmdattadırlar. Haber al
hayırlı neticeyi teminde tesiri <>ldu- Meta-kns, gönderdili telrr&f. :kraliyet hUldlmeti adına ve gerek cbğmma göre cezalı otobüsgtlleri 
fu kadar bir tehlik~ ve b.arp .zu- ta, Balkan Antantının, Gafenko- kendi namıma en hararetli tebrik- ~ edecek bir heyet Ankaraya 
burunu takip .edilecek siyasete •un riyaseti altında, sulha hlz • lerimin kabulünü kendilerinden ri- gıdeeek ve meeeleyi ali.kadar ma
dair kilfl derecede açık ve katt be- met etmek üzere dahe ziyade inki- ca ederim. Balkan Antantını il . kamlara arzedecektir. 
yanatluı da mütecavizane emelle- tef ede.cği kanaatini IEhar ayı. • ham eden nizam ve banş ruhu da- Dün de cezalı otobüsçillerdeu 
ri yatıştırmağa hizmet etmişlerdir. mi!}tir. iresinde aamimi d-0stluk ve itti- Bay ır'alıri bir mulıarririnme ıun 

Fransaya karşı bir tecavüz tak- Gaf enko verdiği cevabta, teı,eıc- fak içinde teşriki mesai ile mttte- lan eöyJmnipJr: 
dirinde lngilterenin Fransa i- kür etmiş ve müşterek eseri inki- hassis olarak, yüksek ihtiram.atı- (- HUkilmetin en t- • · 
le birlikte hareket edeceğine dair tafa bütün kuvvetiyle çalışa.cağı- mm kabul buyrulma mı ric:a ede- fl kil~ .esnafı kornınak olduğu_ 
bugün .kimsede şilphe kalmamış- nı temin eylemiştir. rim. halde hızım ~~ encümen bunUll 
tır. İngilterenin ha,yatt menfaati REFiK SAYDAMLA BALKAN Başvekil tamamen aksinı yapıyor. Bildm her 
de bunu icap ettiği dilfünülilrse ANTANTI BAŞVEKiLLER Miron Criatea birimizin ~-5000 Ura kıymetinde İngiliz Başvekilinin sözleri en açık ARASINDA ~wiaa& B. Stoyadlnovlç otobUslerlmız var. Bu sermaye ao-

bir muahedenameden daha kıy- Ankua: 10 (A. A.) _Doktor Başvekil nu ohm.yan cezalar yU&8nclm glrl-
metli bfr vesika teşki1 eder. Refik Saydam hükftmetfnin teşek- BeJgra~ yor, Bir cezanın bir müddeti var 

Dtınya sulbüntın şimdi daha külü milna ebetiyle başvekil ile Başveki.let vpitesini derufte dır. HalbaJd bizim cezala.nnm hiç 
DJJata.kar görünmesinde Amerika Balkan Antantı ve ııaadabat paktı derken, ekselanslarına o.mimi sen- bir samanla talryld edlbnemhftlr. 
Birleş.ık Devletleri Cumhurreisi hükUınet reisleri arasında aşağı- pati ve dostluk hissiyatımı arzet } '!' d b • •da 
Roosevelt'ln de çok hizmeti oldu· daki telgraflar teati olunmuş- mek ve miisalemet ve umumt bar: manya a ır 1 

• 
fonu te~lim etmeliyiz. Amerikanın tur. em takviyesi eserine çok derin b Berltn, 10 (A. A.) - Vatan.t hi-
bir Avrupa fhtili.fına llkayd kalı&_ E1uelana General Metakaaa surette merbut bulunan Balk J&netiııden doJa1ı ldani c ama 
mıyacağııu ve Fransaya tecavfiz llapekil Antantı memleketlerini birleştire mahkbı edllmiı olan RWpblle 
vuku bulursa mOdabale edeceğini ATİNA dostluk ve ittifak bağlatınm pak Dzienawa, ba sabah idam dmJt-
mnhakkak surette bilmek bl>yle Başvekalet vazifesini deruhte ruhu dairesinde inkişafı için kend -tir~·~~~~-!1!!!!1!!!~!!!1!!11!11!!!!!1 
bir tecavüz niyetinde bulunanlar ederken, ekseliMlanna samimi 

1 
!eriyle sıkı bir surette teşriki me- .,.,;Jw1:ııuu·ına ıemın etmek isterlDl. 

varsa. onla.n derin derin d11şUnme- 6empati ve dostluk hissiyatımı arz Aiden mütevellit büytlk memnuni- Başvekil 
ğe sevkedebilir. ve, umumi ba·rışın takviyesi ese- yetimi ekselanslanna temin eyle· Jlal•1'd Btlfit11 

Görülüyor ki dünyanın sulbü, rine çok derin bir surette merbut me.kten bilhassa zevk duymakta - Eb.ı.iu Jla.Mııu C.. 
011• · k c:t .. •ktak. dönüp dolaşıp, kollektif emniyet bulunan Balkan Antantı memleket- )'Un. • Başvekil 

(A A) 
_ Jıapon lagiJterenin Uza ..,- ı eev • _: ...... _ . d . d k t n-••· a-, 

Tokyo. 10 . . ·d--•da k•· kOleeyt ırlofıemlni.ıı mcrkozine yeni -mın en zıya e uvve muva- lerfni blrlettiren dostluk ve ittifak -~ _,.._ Tlılınll ~askerlerinin haman a _..... . _..ı:-.-,·ted' zenesine istinad ediyor. Filhakika bağlarının pakt ruhu d:airesinde Ekselaas B. Refik Saydam &ivekilet vazlfeaini deruhte 

Adanın /fgali İngiliz Sevkulceyşi 
.Sistemine BByü.k Bir Darbe Vurdu 

lduld 
büyük bir bır darbe iuuu,_-ea ır. r.aya çıkmlf o arı Adawn SOO kilometre şimali bütün'tU patırdılar arasında adı hiç inkişafı için kendileriyle sıkı bir şe_ Başvekil ederken, ekaelanslarına samimi hiıl-

·:heyecan uy.andırm~~r. k mem· prlılainde bulunan Hongkong fn. -iyen bir ma_, ırarııa o da kilde teşriki mesaiden mlltevellid Ankara ıılyatımı arzetmelıle lıl1lıassa balıtl· 
1 Bahrl.Y• mahabh, Pi' ad giliz müsteınlekeeinin arkam a· .Milletler Oeıniyotıdir. Onun arbk büyük ınemnuniyA!timi teyid eyle- lla§velıfdet vazifesini denılıte et yıırıııı. 
'nundur. Bu maJı~l, ~bu . •: hnmış oluyor. bu dtiııy.ıda masraflannı kuımak mekle bilhassa zevk duymakta • tlğiııiıı 1U anda en hararetli tebrik Saadabat pakbnı lm7.a ctınif.,. 
. sevküleeyş ebemmıyeLıneJ ıp Japon donanması, ilk defa ola. çarelerin! dOşOnmeklen başka bir yun, ::: arzetmekle bahtlyanm, Siı lan iki memleket arasından pek _. 
: -etmektedirler Ada, aponya, ç· .. d H . Ka REFİK SAYDAM sempati hislerimi ekselansltı.. sut bir surette mevcut ı...-ı...-... f-..ı._;, e aid meml"- .rak m ar.azısm e - aıman, - roın kafmanu• ...lbı' N>t-"ntiyor y - •- . AC!'&"'"~ Fnn.a ve ~uteffY ..- uanStowıg eY.Aleti eczasındanchr. • v •· au.ı.u • a- ElceeJe .. B. a.fik Saydam nna ucDUD ederek, tJd doet ve mit dostluk bağlanımı inkişafı idil ek· 

.ketler aras. ın. •. );alid 'hare.ki.ta Sfnaapour deniz "olu üzerinde ile- kında muhtefem bir cenaze alayı ..... idi tetik WJeJreti peık 1lllMld bir 1111 -ı. .... 1 • ..1-ı. ~ft~A kA ve .._ .r ile bu mtıessesenin t.etthı merasl- A- ... ARA rette birbirine ..._~ __ ...._ olar ~.:=;.ı.~= ~ 
çok elverışlı hır noa .... "*. nın . rf bir mevzi elde etmiş oluyor. n n. 

1111

e-•- ~ ... ....,._ __ kolaylıkla D!Sti bahri halme getı- JAPON RESMi JCAHAFILINDE mi icra edilirse müteessif omu,. Başvek!letl deruhte ederken ~ liyuetlnla IDldlafı için.., dllerlııe temlıı e1me1t ı.terım. 
riJmesi mümkündür. Adada f~v- KETUMiYET ak değiliz. Ç\inkii beşeriyet için irsal buyurduklan naziklne telg. dileriyle tepiki mesai etmekle bah Ik ,ReUL 

1 
ut n hakikaten yüksek bir idea) sönmüa tiyar olaraihwn arzey''enm' . ...._ __ .... __ ..11-LA-r. n-= ~ 

kati.de tabit bir liman oan Y 1 Tokyo: 10 (.A. A.) - Hainan ..., raftan bilhassa. mUtehassis oldum --- ı --. uua.u ~ --v-
Jlmanı vardır ve bu limanda ıo.OOO adasının iı,gal müddeti hakkında olacaktır. HU.yba Vabkl YALÇIN ve en hararetli te'briklerimle mu _ Batvekil8:!_~ num Baaveldl 
ton hacminde on kadar Jmıvazilr '""'! mahafillerde tam bir ketu- vaffakıyetlerf için olan pek samı- -,-.,. •.-barınabilir. miyet muhafaza edllmektecllr. mi temennllerfmln kabulünü ken- Ebılıhııı MaAmut H..,;.r. Han YUbet Bqvekilet ~ 

Haimm'ın daimi ..rette 1'~li Hu•u•I surette davet edilen Negrın ve Delva- dilerinden rica ederim. M:ilmlaz Batvekil _ ... _ - edBdlillııl lıll-
. Ja)IOll donaıımaam• Hindi Çlnının yabancı gazeteilerin l<onferaıımı- selefieriyle yaptıiım itlıuda- IWıil yllk bir ~ l\iremllm. • •· ~a.mm"da ileri bir mevzi babşede- da, bir muhabir bahriye bakanlı- yo Alı• Lanta Ja t 'k• 1 Ba§vekllet vazifesini denıht mimi tebriklerimi ve Saadabat pak -...---- R a~ eşrı ı men ye .kendileriyle de ederken _._...do.. 1 +&...a... •-~ ~- olup Od .__._.. 

.......... Japon ıavvarelerini Tonkin.' -nın saJAhiyettar memurun• şu deva ed b'lm ki '- ' -nem• arma aamlmJ his o.&3-~ -.uuu., -..... ....,..., u e-· (Battanfı 1 inci .. .teda, m e ı e e aendimi pek ai turu mDletl 
in payitahtı olan Hanoi'ye 460 ki· suali eormuştDI': !bahtiyar :addettix.ımi e,·-JA-stan. ya arzebnekle hllhassa bahti pek maut lılr mrette birlaıt · "A k ı1 f 1 zail lun•

11 
'- FranJdat kuvvetlerin halk taraf.m- •• ~ iW • va...... tiren ı....ır.ı .. - tn'"-a .. - + .. ı....&.-e 

Jometre mesafeye getirecektir. s e cap ar o ~ •'I"' ,__ .,..._ ... --.-u ...... -"~ 
b 

1 k ıdır? B dan sevinçle karlllamm3 olduiu e- na temin etmek isterim. Bu tefri- Saa.a-ı... lçhı ................. ......_ +......a~ -A-•-

tngilte
-e -Hnee, Cantona g.al nihayet u aca m ,, u ki f k T rk uauat pakbm imza etmhı 0 -Y~ -,.uu -...... ., .... t Jd'r'' b Jıemmi..-..1.. Jra•""edilmektedlr A mesa , gere ü iye ile Yt111e- lan u.a -. den miltevellit hakDd _u._ __ _ 

f,J_, askerlerinin çıkanlma.'lln· memur: "Muh eme ı ceva mı ,._ ,... . • - -leket-pelı me- - ··-ı. ıt ;.tir ,,. ___ iktisadi vazi·~ ...... u-:tstz nistanı ve gerek bfitiln Balkan sut bir surette mevcut ı. • ...:1-- num,etind kendilerine temin _....._ 
du n ... ıttv sonra Hafna'mn ..,ıa verm..,.. . uıııuu.ı. , ... ~ Ul.l&.I A ta -~ .,3 .. ...-,..,,...._""~_-AAJ..,..,..,.,.~..,..,.,,..,...,,.,,..,...,.,..""'..,..,..,.,.~..,..,..,.. ;<VVV\ ~ bir hale gelnüt bulunduğu beyan e- n nttm mUşterek bJr müsale • dostluk bağlanmn inkipfı için .ek· mek tat.erim. 

1 
r;e. dilmektedir. Ada, hakiki bir açbğm met ve barıt gayreti içinde sıkı aeJualanna ~ki lD~en mtte-

SeJinikte Alman - r ransız arefesinde bulnnmaltta idi. Fran- bir surette bırı..ı;ren aostıuk v• velHt bllytik meımumiyetlml --
, • ittifak baA'lannın daha ziyade in- lerine temin etmek isterim. 

Atatu
··rk Caddesi Mi1zakereıerı kistlerin ellerine geçen esliha ve kişafı için gerek ekseıınsı-anna ve Dr. Refik·----

malzemenin pek mtlhim miktarda gerek onun astı milletine ka-ı o- __ ......_ __ n-n1. a-....;a..:_-
• A d BerliD, 10 (A.A.) - Fransa ha- •y -- .-.. ... ..,.I_ 

Sellnik: 10 (A. A.) - na o- • nezareti harici ticaret daire- olduğu söylenmektedir. lan doetluk ve sempati hislerimin Baivekil 
Ju Ajansının hususi muhabiri bil· :cı.:ı B • .Aipband. bu hafta 80nun· • • • aamimmtfnden mUlhP.m 01RC11.ktır. Anfıua 
diriyor: • da Ber)ine gelecek ve bir kaç -- BürÜksel elçimizin MET AKSAS 

Ebed! Şef AtattirkiiD eltm zıyaı -· ... danberi ~_ .......... tabirliği.. zihni· p trik M" Cri Ekselanalarmm benim lçbı çok 

i 
ır - UUD .......... M:I zı·y-~eti • ll'OD -~~~ •• Uetl.-i 1rı tıt oıan 401a7ıd:vle Tlblldlt alemin n geç • yeti dıhUlnde yapıımatta olan eko- aı, --...... ,_ lıiııııiyab. -- teı-

bt olduia kanı ırtınde. Sell.ıılk _. mıı......-ıne denm edile- Brllluel< 10 (A. A.) -Buııdn ROMANYA ııraflannı almalıla lıalıtlyanm ..., 
•eleclf1e mcliainin toplanarak Ata- BerliD ekonomi mahfilleriJı· fatff.a. eden bqvekfl Spaak, refika- BaŞvekAlet vazifesini derubt& ekaeJamdarma ve Jrardet mBletle 
türk evinin k&in bulunduiu Apos- ~İızakerelerin az bir zamanda afyle beraber elçilifimizde ferefi.. ederken, zatı&lilerine eamimt dost 'ftrkiye Cllmhuriyetine benim ve 
toto Pavlu sokafının 450 metre u- ' = ji ku tle talımin ediJ ne tertibedilm1' olan alqam yeme- hık hissiyatımı arzetmek ve mü- Afgan mllletlnfn derin ve ebedi 
sunlufuncl&ki kıs1Jlllla Atatürk so- ::~ M~!.eıerıı; e&asmı, jtne ıelmfştlr. Bu ziyafette Brtt.k- sa1,ınet ve uıfümıf ha11f1D takvfyeıl dostluk hiaaiyatımızı arzederim. 
kalı ~n verilmesi bakkmda Alman k8mtlrtı ve koku ile Fransız sel tehremfnf mösyö maks ile da- eserine \'Ok derin bir surette mer- Saadabat palttını imza etmif olan 
bir karar aımıt olduğunu evvelce maden cevherleri arumda. milba· • bU't bulunan Balkan Antantı mem- iki memleket arasında ..... ~ mesut 
l>iWirmfttlm. dele yapıbnuı teeJdl edecektir· Al· nımarka, Soyy.et, Yu~ E.7.ılgar leketlerfnf bfrlettfren dostluk ve bir surette çöztllmez kard;;. dost-

M•"1k adım tafJY&D levha ya- Jlllll1aDID J'r&D•dan sini maluAl· ;~~= ~e :e;:;at refikalariy-ı lttifak baflarımn pakt ruhu daire-ı luk bağlarmın inkieafı için bealedt-

._.. 110bt bAfld uıl8cak ve JAt aatm aımuı lmklDJan da bu g6- fe• ... ••a•e••' -~· =--=--=~=-~sı·~n~d~e ~iDİİkfta~~fı~lç~i~n~k;e:nd:ı;ıe:n~·y~le~;ğim:.:en:.:h&raretll::::.:temen::n:iJerimi:::•:· 
ıevh&nm toJllllUI mttnuebetlYle ~ eanaımıda men.uu balute- 1 
meraıimJ'&~ ~-· -- .. T..AK.S~M SİNEMASINDA 
Yun•nl• .. • .......... Karadenizde fırtına Gorulmemıt bır muvaff akiyetle gösterilmekte olan 

,...... ... ... r1... A.) Batı rb TO'~Uo,I:::::::' s'e-s ı 
A"-··.·ıo <A. A.> - Dolly ..,,..: ıo <.&. - . ,,.", ,_ ,_. L VE o.ARKILI ~ ,an n. Htb7Ul tırtma her an fid- ~ 

r&lepıa.ph psetealnin. .n.ıe Ya. detmi ~· Deni• tok 1 nauilıtanda 4aldJt vasb'etin aaor • ~· Yollarda bulunan,. - ŞEYH N OA LU aaaı old•ta hakkında yazdılı •• mtıma ...-ıer1nc1en enclife edil- \1 
.._ enoebt matbu.atı tarafından meJrtedfr. • 
aüledflea haber aıtınasebetı111•,lmliiİIİİİİİiim"'-""~~~~~ erin dedir. KNl ile hlkbıet Uuıncla 
~ AjUll ba r1v11etl en thtillf oldufundan bMIMMiuler 
bn nNtte tekzibe mesun bu • . ........ lwıdutunÜ bUdJriJor 1'8 ctı,or ki: tamam• haJ&l mı•ll f8ı .... 

":Uemleketlll dahili •astı• - ]181rıikat. ılbl ---- flti7a
.. s.ukrar - ....... ........ leNfr·" 

81,Uk .,k va lhllr•• t•rll 8lml dev•ın ediyor 
Bat Rlllerde: RUDOLF VALANTINO - VILMA BANKI 

... ..... , 7PARMAKLI CASUS 
dllJllll C....81uk ve Afil FH•, • Blfllll Fl1n b' 



~:.. ....... emı!!!l!!~!!m!!!!!!l!!~ll!B~B!!!!~~~~~==~~~~====:::::::•:a:N:l:S~A~·~A~R~-;-:ı;~~ .. ~--~::::::::::::::::::::::::::;::::::':1:1:Ş:U:B:A:~:1:9:3&=i ı:J • • d 

~:#:t=:t:r ::;;:;::;:-~~;;;;~~~~;"r~~-:~--,l 1 LAN 
Elektrikle Ya7. iki Misli Hasılat Al! tlati ta&flyed<t TUrı: Ticaret .. 

-, Sanayi Bankasına ait Dalaman çlft· 

Cildin Kıynıayaa 

POKE 
l~ercedes 

Elektra 

Kolaylık • Rahatlık 
Ziyaettin Said Erim: GALATA, 

- Sür'at - ~o Kopya 
Voyvoda Caddesı 

• No. 40/42 Teldoa 43225 

lifinde mevcut kullanılmış buharlı 
lokomobil, buharlı silindir, balya 
makinesi, motörlU kompresör, de
ğirmen ve sair alfıtı zürraiye ma
halllnde teslim şartiyle ve pazarlık 
suretiyle satılacaktır. fl'aliplerln 
martın ikinci perşembe gUnü saat 
11 de Bahçekapıda Taşhanda. Ban
kamn dairei mahsusasmda tasfiye 
me.mul'luğuna mUracaat oJunmaeı. 

Esbabı Matl1bu Davet: 
1 lnel tıAn 

Müddeti hitam bulmlli! olmasıM 
tinaen umum §Ürekanın ittifakile 
tescil ve ilan suretile hali tasfiyeye 
vazedilmi~ bulwıau (Türk Kitapçı
lık Limited) şirketinin dainleri ~ir
ketteki nıatlubat va hukukunu alel
usul iabat ve kayıt ettirmek üzere 
şirketin tasfiye merkezi bulunan 
ist q,nbul Ankara caddesinde İkdam 
Yurdu altında ki.in 42 numaralı 
mağazada tasfiye memurluğumuza 
işbu ilanın birer hafta fasıla ile 3 
ünc\i defa neşri tarihinden itibaren 
bir sene zarfında müracaatları lü
zünıu Kanunu ticaretin 445 inci 
madde<-'i ahkamına tevfikan ilan o· 
lunur. 

Hali taı'lfiyede bolwı:uı (Türk 
Kitapçılığı UmJted Şirkf'tl 

Tasfiy~ Heyeti 

. 

ili traş bıçağını 
kul? nır. 

Her yerde Poker Traş 
bıçaklarını arayınız 

Başka Kim 

GENÇLESMEK 
İSTiYOR? 

Bayan Marcilla, nasıl on yaş daha 

gençleştiğini anlatıyor 

1 Birleşik Pa~=~~p~Agv ~~e Dokuma . L _T~!R~~~=] 
TFRA~· TiYATROSU 

Fabrikaları Müessesesinden: 

~'--~--~ Bir Kavuk Devrildi 

~ Kolumbia Ma cil 'aı m yil· 
şayam hayret 

tebeddüliillü 
fotoğrafları 

\ 
Pamuk ipliği Satışı : 

Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş , 
16 » >~ 480 » 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 » » 580 ~ 
Eretli bez fabrikası u 24 )) ,. 580 » 

Yalnız Ereğli bez F abrikaslnda: 
10 Balyalık siparişler içi11 
15 
25 

" 
" 

50 ,. ,, n " 
!'"ıatıarla fabrikada le$lİm ,artiyle satılmaktadrr. 

575 
570 

565 

560 

; 

., 

iplik müııtehliklerinin yukarda yazıla fabrikalara gönderecek

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik sİparİ4İ 
-verebilecekleri ve 24 nuınaradao ince ve muhtelif maksatlara 

yarıya bilecek pamuk ipliği müııtehliklerinin de ihti~açlarını. :i~e 
aynı f&rtlarla yalnız Ereğli fabrikasına siparit edebıleceklerı ılan 
olunur. 

T. -
Nafıa vekaleti İstanbul elektrik rişleri umum 

müdürlüğiinden: 
ı - Muhammen !bedeli 13000 lira tutan 4 adet otomatik tartan 

ve otomatik kaydeden müteharrik ve her defasında. 100 
Kg. tartan kantar ve te isntı kapalı zarf U!'lttliyle eksiltme- . 

ve koıımu"tur. 

't - Eksiltme 28·2-!)3!> salı günü saat 15 te idarenin Tünel ba.
şınd·ıt Metro Han biua~ının 6 cı katında toplanacak arttır

mıı eksiltme komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname, mukavele projeleri idat·enin levazım 

müdürltlğünden parıa.sız elarak tedarik edilebilir. · 

4 - Muvakkat teminat 975 dokuz yüz yetmiş beş liradır. 

ı - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 
olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 

(870) 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Jrfıalın cim;i. Miktarı Muhammen bedel yüzde 7,5 mu-

- vakkat te -
minatt 

Lira. Lira. . -
liJce ve kalın çivili kayı~ 2400 . ~~ 4320 324 

ı _ Şartname ve nünıunelerı mucıbmce yukarıda y.azılı ka!1ş
lnr açık eksiltmeye konmu~ ve muhammen bedelıyle temınat 
.akçesi hizalarında gösterilmiştir. 

ıt - Eksiltme 27-2-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 te Kabataşta le!azım ve mübay.aat .şubesindeki alım ko 
misyonunda yıapılacaktır. 

HI _ Şartnameleıi parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
Juıabileceği gibi nümunelcr de görülebiliı'. 

IV __ İsteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paraJari 
le birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

ı•-~--====~~~Z~A~Y~t~=::::=:::::=:=:::=1 ==~ZA~Y~l==~G~ö=re~ıe:=:=as~k~eSrli~.k~~şu~be~
sinden almış olduğum askerlik tez

EU\zığ orta okulundan aldığım keremi zayi ettiın. Yenisini çıkara-
28 8/ 938 tarih ve 456 No. lu ta - cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
ıknamemi zayi ettim. Yenisini ala- Kasımpaşa Bahriye caddesinde 
ğımdan eskisinin hükmii yoktuı . No. 161 de 1318 doğumlu Hüseyin 

1\1. Atnla~· Güvendi. 

Bugün gjindüz talebeye 15 kuruş 

Gece Umuma ~p;:4~i;E· 
il 

z.ündeki 
ıüzellik gösteren 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadatları 

"'ttr KARDEŞLE& 22162rie~bea;~~:y~:.~:~t- Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz ~!~dı:0::kd0~~ 
.. __________ Lutfen bunlan okuyunuz Biocel Tokalon Vodvil 3 perde 

* talk opereti 
Bu giln gündUz 16 da 

Akşam 9 da 

(Eski H&J!lam Eski Tu) 

Operet 3 perde

* 
Tcpcbaşı Dram kı.,mı 

BU AKŞAM 

saat 20,30 da 

BiR MiSAFiR GELDi 

* latklal ca.ddeıinde Komedi 
kısmında 

saat 20,30 da 

YANLISLJKLAR KOMEDYASI 

ZAYi 

Jstanbul 1' üncü icl'a nıemurln-
ğtmdan: 

Pamya çevt'ilmesine karar veri
len masa, iskemle vesair kahvehan~ 
eşyasile hane eşyasının l inci açık 
arttırması 14/ 2/ 939 tarihine tesa
düf eden salı günü Tophanede Ne· 
catibey caddesinde Mcdreı;e soka
ğında 6 No. da şaat 12,30 da para
ya çevrilecek ve kıymetlerln.in yüz
de yetmiş beşi bulmadığı takdirde 
ikinci açık arttırmasının 20 2 939 
tarihine tesadüf eden pazarteso gü 
nü ayni mahal ve saatte yapılacağı 
ilan olunur. 

Fatih Sulh 8 üncü Hukuk ili.
kimliğinden: 

Yanikapıda Taşçılar Tiltbentçi 
Hüsamettin mahallesi yenikapı cad
desi eski 45 ve yeni 43 saytlı kargir 
dükkan ölü Osmanın terekesi meya
nında satılacaktır. Muhammen kıy
meti 1401 liradır. Tcllaliye resmi 20 
senelik taviz bedeli ihale pulu müş
teriye, diğer müterakim vergiler 

SO - 70 yaşlarındaki kadınların 
buru~ukluklım altı hafta zarfında 
zail olmuştur. 1~te, ha::ıtahauelerde 
tecrübesi yaptlnn ve bir Viyana Tıb 
mecmua"ı tarafından ihln edilen 
şayanı hayt·et neticeler.. . Cildin 
BlOCEI .. ce' he t·i ile beslenmiş ol
masıdır. Üu ktJ metli cevher, pem
be r enkteki 'rokalon kreminin ter
kibinde vardır. 

İşte bu k remi kullanan ve yüzün· 
deki ., ayanı b:ıyret gti ·.ı:ellik tebed
düliitım yukanda k i fologıafların

da glirülen Pariste Bayan l\iAR -
CİLLA 'nııı tecrlilJ~Hiııi anlatan ı;ıu 
mektubu okuyunur.: 

"Bu, benim için bir harika oldu. 

Takriben iki ay oluyor; alnımda 
ve gözlerimle ağzıman etrafında 

burutukluklar vardı. Bugün ise bü
tün arkada.tlarım kadife gibi yu-

mutak ve burutukluklardan iri o
lan yüzüme takdirle bakıyorlar. 

Hepsine ne yaphğunı söyledim. 

Kremini kullandığnuı ıoılattnn. Bir 
çokları bana güldüler, fakat bizzat 
tecrübe edip tayanı hayret $emere
aini görünce, hepsi de hak verdi

ler ve memnun kaldılar. Gecelerıi 
yatmazdan evvel pembe renkteki 
Biocel'Ji Tokalon kremini kullanı

nız. Siz uyurken cildinizi besler \'e 
canlandırır. 

Her aabah biraz daha gençl~

ntİf kalkacaksınız. Gündüzleri de 
beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Bu suretle cildiniz yu-

mutamıf v~ beyazl~mJ.f olur. BU· 
tün aiyah noktaları eritip açık me

aameleri sıklattırır. Binlerce ah

valde görülen tesiri kuYVetli bir 
garantidir.Hemen bug n:len itiba
ren her iki kremden birer vazo ala

rak tecrübe ediniz. Birkaç hafta 

zarfında faydalı tHİrİni görmeai. 

ğiniz takdirde bayiinize iade ede

rek parayı geri alabilirainiz.,, 
Şile askerlik şubesinden aldığım 

askeri terhis vesikamı zayi ettim. 

Yenisini çıkartacağundan eskisinin 
hükmü yoktur. 

terekeye aittir. Talip olanların yüz- ===========================================::;
Şile Hamitli köyünden Hasıuı 

oğlu Hüseyin Kalem Tevellilt 320 

de 7,5 pey akçelerile beraber 17/3/ 
939 saat 11. de I•'atih Sulh 3 üncü 
Hukuk mahkemesin.e mUracaatlan 
daha fazla malumat almak istiyen
leıin de mahkemenin 936/193 tere-

tsta.nbul Asliye tiçünctl Hukuk ke dosyasından sormaları bü~ün a-
Mahkemesbıdeo: lakadaraııa tebliğ makamına k~ im 

Kirkor kızı Nektar vekili Avu· olmak üzere ilin olunur. 
kat A.rtin Kavukçu tarafından mü· ....................................... . 

vekkilinin kocası Nişantaşında Ru- : Dr Haf iZ Cemal \ 
meli caddesinde Güneş apartmıa- E 1 i 
nında 3 No. lu dairede . mukim Pol E Lokman hekim f 
Beroviç aleyhine mahkemenin 938 / 5 Dahiliye Mütehassısı ! 
941 No. lu dosyası ile açılan ihtar Divanyolu 104 • 
davasında: yeni ikametgahının meç Muayene saatleri pazar hariç 
huliyeti tahakkuk eden M.aleyhe her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahlan 9 . 12 
yevmU muhakeme için ilinen teb- fukaraya T. 22398 
liğat yapıldığl halde muayyen gün- ....................................... .. 

de mahkemeye gelmediğinden hak- ista.nbul 3 üncü icra mernurlu-
kında gıyap karan verilmiş ve mu- ğundan: 

hakeme 13/ 3/ 939 pazartesi günü Bir bor~tan c;lolayı mahcuz olup 
saat 14 e talik edilmiş olduğundan paraya çevrilmesine karar verilen 

muhtelif cins ve eb'adda mobilya M.aley Pol'ün mezkur gün ve saat-
takımları Piyano, Keman, Ut vesaiı· 

te mahkemede bulunması veya bir (lOO) küsur parça ev eşyası 16/ 2/ 

Kayseri Vilayetinden: 
Bünyan civanudırn ç1kan ve Beydeğinneni civarında l\.tzıı 1rmağa. 

dökül~n Sarım:-ıaklı sU\'UIHtn 100 kiloıııı:-tı·efık kuınıının etüt edilmış ve 
fennt kN;ıfini tamlim işine mevcut şartname mucibince eksiltmeye 
lrnnulmu~ ve bedel keşfi iki bin lirarl ; ı " ; ıı .. ,.,.. hııl 11 nmıı~ Plılıveti 16 şu
bat 1939°perşeml>e günü icra kıJınacağından taliplerin yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkate akçeleriyJe Lıırlıkte Kayserı Vılayet Maka~ 

mına müracaatları ilin olunur. (701) 

İstanbul jntihabı mebusan teftiş heyetinden: 
ı - Mebus intihabında r~y vel'mek hakkını haiz olan rnünt~ 

hiplerin csamisini mübeyyin defterler 11-2-939 cwnartesi gününden 
itibaren her mahallede herkesin kolaylıkla görebileceği münasip ma
hallere asılmıştır. 

2 -- Dofterler 15 gün müddetle askıda kalacak ve 25-2-939 cumar. 
tesi günü akşamı askıdan indirilecektir. 

3 - Milntehiplerin defterleri tetkik etmeleri ve intihab hakkı 
olup ta adı yazılmamış ve yahut adı yazılmak lazım gelmezken ya 
zılmış bulunduğunu gördükleri takdirde adi bir varaka üzerine ve he
yeti teftişiyeye hitaben bir istida yazarak 25-2-939 cumartesi günü 
akşamına kadar İstanbul belediresinde (intihabı mebusa.n teftiş he
yetine) ,·ermeleri ve 25-2-939 tarihinden sonra vaki olacak itirazla-
ı·ın nazarı dikkate alınamıyacağı ilan olunur. (871) vekil göndermesi, aksi halde gıya- 939 Perşembe günü saat (11) den 

bmda muhakemeye devam edilerek itibaren ve yüzde 15 i bulmadığı İstanbul kapıcılar cemiyetinden: 
bir daha kabul ;dilmiyeceği ilan takdirde 18/ 2/ 939 cumartesi günU Cemiyetimizin 938 yılına. aid heoo.bat ve muameHl.lının ve çahş
olunur. (14881) ayni saatten itibaren Büyükada Ni- nıa tarzlarının tetkiki ve heyeti hazıraııın ibrasile nizamname muci -

şan caddesi 43 numaralı hanede ve hince heyeti idare azasının nısfının ycniderr seçilmesi için gazetelerle 
ZAYt - 5 mayıs 1930 tarihin- diğer ev eşyasının da -birinci arttU'- ilan edilerek 30-1-939 pazartesi günü toplanan umumi heyetimizde 

de 57 inci fırkanın 37 inci alayın- ması 21 '2/ 939 salı günü ve yüzde ekseriyet temin edilemediğinden 13-2-939 pazartesi günü saat 14 

dan alınış olduğum terhis tezkerem 
kazaen zayi olduğundan hükmü yok 
tur. 

l\rf anisalı 1322 doğuınlu 

......ııL Santo Polltl oğlu Yuset 

75 i bulmadığı takdirde 23/ 2/ 939 ten lG ya kadar ikinci d efo olarak belediye civarındaki cemiyet mer 
perşembe günü saat (9) dan (11) cl kezinde toplanacağım bildirir ve kayıtlı azalarımızın mezkur gün ve 
kadar Beyoğlu Lamartin caddesi saatte teşriflerini dileriz. 
32 numaralı Rafet apartımanında ~;;;;ı~~~~~~~~!!!!"!llllllll!'!!'!!!!!"!"!!!!!!!~~~~!"!!!~~~~~!!!...!!!_!!!!l!I!!~. 
açık arttırmalar suretile satılacağı Sahibi: Ahmet Cema leddin S A R A Ç O C L U 
ilin olunur. Xetriyat müdürü: Macit ÇET1N Baaıldıiı 7er Matbaai Ebiizziya 


