
DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 

Madrid sefirimiz geldi 

lST ANBUL 29 ( Telefonla ) - Mad
rid sefirimiz 8. T evlik Kamil bugün bura
ya ~eldi. Per,embe günü Ankaraya gide
cektır. 

Sendik ....... .. .. . 1400 2900 
_Altı aylık .. ..... .. . .... . 750 1650 

1 T E L E F O N : 2697 

-----------------------------·· ·-----' YENi ASIR Matbııasında baulml§tır ....__f}A TI ( 5 ) KURUŞTUR 

Hatay 
Antakya 

Vakit 
Kazanma 
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ve 

Cümhuriyetin n Cümhuriyct l'Hrintft t( k~, aoba1ıtart ~tkar ıiyMi gazete4tr 

- ----~~===ooe==~~~~~~========~·-----' 
~-::::il 

a tazyikler gittikçe artmakta 
' 
lskeı1derunda ittihadi vataniciler gemi azıya aldılar 

aziye · n ara yüksek 
-------------------------------,-=-=----------

Fransız teklifi 
kabul edilmemiş dik . at e takip etmektedir - . -

Fesatcıların hedefleri secimde Türk ita/yanlar böyle , 
ekseriyeti aleyhine kazanmaktır iddia ediyorlar 
ANKARA 29 ( HUSUSi ) - Antakyadan gelen son haberler, Ha

layda Türklere knr~ı tatbik olunan feaad ve tazyik hareketlerinin gevıe· 
mek değil, bilakis genişlediğini gostennektedir. Fesadcılann hedefi, 
Türl:leri yıldırmak ve seçimi Türk ek::;eriyeti aleyhine kazanmaktır. 

lntiha:hstn lekddüm eden bu tazyikleri Ankara yüksek bir dikkat ve 
alaka ile takio etmektedir. 

ROMA 29 ( ö.R) - Jtalyan ma
bafilinde iddia edildiğine göre Fran· 
aa hükümeti Londraya lngiJiz ve 
Fran,ız ba,vekil ve hariciye nazırla
n arasında, A vrupanm umumi va
ziyetini tetkik için, bir miilikat ya· * pılmuını teklif etmqtİ!. Fakat lngi-

lttilıadı vatani sık sık toplantı- smda çıkan kavgada atılan bir mav- l~ hükümeti muhtelif meseleler üze· 
)ar yapmakta, halkı icabında zorla ızer kurşunund:m Zehra adında bir ~de n~rla~n meıguliyetini ileri 
kulüplerine kayclettirmcğe çalışm .. k- Türk kızı yaralanmış, carih ittihadı s1;1rerek t~dıye kadar bu teklifi tat
tadı!"lar. lvntnici olduğundan tevkif cCiilme- bık mevkiine çıkannamı,tır. Esasen 

Son günlerde silahla tecavüzler imiştir. Ayni suretlç bir Türk genci böyle bir görü,meyi prensip itibarile 
artmıştır. Geçen gün iki serseri ara- de yaralanmıştır. ı- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

ÇEK BPıŞVEKILININ EKALLiYETLER HAK
KINDA RADYODA SÖYLEDIGI NUTUK 

Kaçıran bir 

ebeke 
Yakalandı 

ELEBAŞISI BiR ITAL

y AN Ot Af.J BU ŞEBE

KE ŞiMDiYE KA!!AR 

BiR MiL YON LIRALIK 

DöVIZ KAÇl~MIŞ 
-0----

/ngilterenin Roma ıeliri Sir Perth ve katibi Burnavadan bir man%ara 

lngiliz - ltalyan görüşmeleri lzmirde doğmuş bir Fransız 

Bu hafta daha fail bir 
safhaya girecekn~iş -

Jıtanhul, 29 (Hususi) - Za
bıtamız, Mersinde, koyun ti
careti namı altında döviz ka· 
çakçılığı yapan mühim bir fe· 
bekeyi ele geçinneğe muvaf
fak olmuştur. 

Bu febekenin ele batılığını 
lıtanbulda Prczefabi adında 
bir İtalyan tacirin yaptığı tea· 
bit olunmuttur. 
Şimdiye kadar yaptıkları dö

viz kaçakçılığının yekunu bir 
milyon lirayı bulan bu tebe
kenin hemen bütün unsurları 
Filistinlidir. Suçluların bepıi 
de yakal.nmıt1ar ve mahke
meye aevkolumDUflardır. 

Burnovadaki villasinı 
lzmire hediye etti 

lngiltrre Habeşistan ilhakını 

hali tanımak istemiyormuş 

Hediyenin şartı, villanın 

Hastane olarak kullanılmasıdır 
- YAZISI 2 iNCi SAHiFEDE -
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lzmirde doğmu·ş bir Fransız 

Burnovadaki villasını 
lzmire hedi:y e etti 
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CUMHURiYET MEYDANI 

Vakit 
Kazanma 
Politikası 

Hediyenin Şartı, villan·in 

Hastane olarak kullanılmasıdır 

-BAŞTARAFI t lNCt SAHtfEDE-

A 1 • ı • "' • • aleyhtarları bedbindirlel". Onl-' z zaman sonra zm.ır genç ıgının diyorlar ki : cŞimdi her z~ 
dan ziyade harp potaııtire 

lzmirde doğup büyüyen ve hala damet PAfA• caddesinde 17 nu· 1 t 1 ı "' k • 1 k arttırmıt olan Almanyanın .,. 
Pariste bulunan 8. Pcyer Azeria maradadır. Cenit bir arsa ve ilah- can J op U ugunun mer ezı O aca ni ftrıattan iıtifade etnıiJeC.:: 
(aminde Franaaz tcbauından bir çe üzerinde iki katlı, her türlü ğini, cenubu Sarki Ayrıı";' 
lzmir hemşehrisi, Pariste Türk ıe-- konforu havi bir binadır. Binanın r: milletlerini kendi nüfuz ye t~fli 
fAt'ethanesine müracaatle Burna- alt katında bir hol, bir banyo oda- B eledı·ye ve adliye sarayları ı·ıe yenı· Halkevı· ki altına ıokmıya çalıtrnıya~•'I:. 
vada mevcut villa11na Türk bükü· ıu, dört yatak odaıı, iki baıit oda, Ve zannetmek hata olur. Filhakika 

1 
metine hediye ettiğini bildirmi•- bir mutbak ve çama .rıık. Ü•t ka- Tu··rkkuşu . bı·naları burada I kt tazyike daha ,imdiden ba,1~111• 
tir. Bu zat kendiıine ve hemşire· ttnda genit iki ae.!on üç yatak oila· ya pl aca tr nazariyle bakılabilir.» 
ıi Bn. Soprana ait olan bu villayı ı, iki hizmetçi odası, bir iıpenç Almanya yayılma bareketiııdeO 
bütün milttemi~atiyle hediye eder· odaıı, bir çama ırhane, iki b.uitl Cümhurivet meydaniyle Birinciı'i le vali bay Fazlı Güleç bizzat[rında. eski Sporting kulüp arıaaı endişede olanlar ilk önce ysl~: 
ken, buranın bır hastane olarak oda, .. bo~~.~ .. kabnda da. odonluk Kordonun bu kıımmm, "Ueydanm elaka..ftır olacak, keyfiyet Türk üzerinde yapılması muhtemeldir •• Cekler'di. Şimdi Rumenler ~il I"' 

kullanıl.masını fa~t. koymu!tu~. • ve k.omurlugu v~~dır. • .. şerefiyle mütenasip bir hale ifraP.ı hava lturumunıı bildirilecektir. Bi· Halkevinin, gençliğin daimi su- ~acarlar da endişeye dütnıiitleş• 
Key~ıy1etMHl~ncıyk~lek?'letub~İ .. Bmamn tesel11u':'._muameleıtı ıkı için vilayetçe hazırlıklarn h;:.şl ?· n nan planları yakmda hazırlana- rette toplanıp bulu•acağı bir yer- dır. ~umen ~azeteleri A~~~;şt 

v~.ıt~ıy e ~ ıye ve .. a ~tıne • ı - gun s~nra ~ pı accr.n ve ta'?u m~a- \ mıştır. Gençlik müe .. - .ze!er:imn caktu. de yapılmall ve bir hMeket kay- mn hır Tuna fıloıu yapmaga d f' 

dırılmıf, ~ahye vekale.ta. de bına- mele•_ı Parı~ eef.arethanesın.de ıc: I Cü~hudyet m~ydam civarında fzmir gençliğinin ihtiyacma ce· nağı olması terdh edilmekteClir. vermi olma ını bütün Tun~ ete 
nm tesellu~ mua~~lesı.m~ yap~!· r ~dılecektar •. Bmamn ayn gafı ;f&mlmaet münasip görülmüştür. ve.p verecek genişlit·te ve mükem· ** letlerini tazyik edecek mabı~et 
~~mı !zmır Eml&!'ı .mıllıye mu- varıdatı 800 lt~a.dır. • • • 1' lüm olduğu üzere bu civarda meliyette modern bir Halkevi bi· Şehrimizde de Cümhuriyet bay· görüyorlar. Bu kabil mütafıe~e~t• 
duF~htık!k brehn~~~~r.B d h Frkn~ah ~d~'( '(;mte1hrısanm bu 300 bin lir arfhrle bir belediye nası yaptardma ı mukarrerdir. Bi· r mı hazırlddarına batlanmak yakın bir tehlike hisseden pııllhi• 

1 a 1 a u vı a um va a arc eli ta · tr e arşı anmı t~ Eıarayı. 100 bin lira tarfiyle bir n nın yeri henüz tesbit edil- • de· üzeredir. On beşinci Cümhuriyet lerin uyan~klağım artaracak oı;.w 
adliye ar yı Ülia edilecektir. ğildir. Geçenlerde Halkevin ı ha· bayramının, geçen senelerin çok yette ~~dugun~~n Almanlantt eııl ilk ha ar At koşu 1ar1 T yyare cemiyetinin yeni y ptc· ztrhman anket cevapf armdan isti- fevkinde ve hareketli geçmesi için tel Ö~opa polatikasına karf'ı 1,.i 
racağı bin ile Türkkuşu ku-:übü fade edilerek yeni Halkevi bina· yakında bir komite faaliyete ge-- kombmezonların vücud bu 111 

de bu kı ımda y ptarıfacaki:ır. Bu· smcn Cümhuriyet meydana civa· çerek çalışmalarına bafhyacaktır. tamamen imkansiz sayılaına:t· N 

Başvekilin Bintepe kıs- ŞEVKET uıt.Gl "' k . . 1 Sovyet 600,000 liraya Alsanc~kta yapılacak Denizlide 

ragı oşuya gırıyor Kons~anesi Tütün. deposu a:.ı::.t~h~==.:.ı~~·~ 
Hariçten altmış hayvan .geldi 31 martta faallyetlnl idman birliği tanfmadn 17 Mİi"' ı~uı e:decek 1938 Paza rcüml Denizli~~ 

.. .. . Hülriimetiaii&le $oyYetltt bir~i B •• •• -E • b •• •• k 18.'~ çok mühim~ teröP 
lum.bar at lmfulan Pazar gunulantrenmanlanna dev m edtlmelde- arumda rapılan anlapnaya cöte utun genın en uyu mifür. - .ı:.16 

Ku:dçuUu kotu ltMhnda bqbyaca~ dir. Bu hafta yapılacak olan yarını So.yet Rusyanr'lt lzmir konaolosha- Bu gürqler için daha f~ 
ve bet hafta deYmı edecektir. Dört ka_n lngi~ tar koıu~a b~e~·;neai 31 marttan itibaren faaliy«ıtini b• d · 1 k Af:r'!"lu ~ ~RJ&. Süle Oİ'. 
haftanin kotularl Jant Yo 111ah ~n· ~~Celil B~yann Bmtepesı de lf· tatil etmeğ~ kar~ vennittir. lzm[v ır eposu o aca tır ::ılı ~afat, Gönenli~ 
dlmenlnin, betinci hafta lrofuau ıse tarak~- _ ıkonıolosluguns aıt muame eler An- .. krü ":al, (Arap Salih, ~· 
Mul.aaebei hutuai enindir Dört haf- ln~aliz lmraldarlna maluuı olan kara sefaretine devr.?dihcektir. ~u '. ~ ~Mehmet. ye ·~· 

J • · Hendikap kotusu .Paz.ar günlrii pro- 'f. lnh' la id. · · Alsa cakta ted' Fabrika baza ili lec- · ı ı. lbralıun gibı kı,metli peblİ'-=-..:ii 
tanın ikramiyesi 7530 lira, befincl .gramda üçüncü sıradadır Bu koşu- v b ·ı A "'b. J • .. . ~ ar~imtnd . n · ' ır. ya ve Japt - mlZut ittiriklerinin temin ~ 
hafta İkfamİJ~İ 2500 liradır. a irecek olan Sainak 63 kilo Bu- n.U ı ay a ıuesı ~~~n ası cıv_~ a m;a etttr~ mak suretiyle itçilerin daimi bir ba- haber almmqtır. lkaılardan DM""" 

lllcbahar at kotUlan için timdiye ~in g67 kilo Mahmure 56 kilo 'şim- Ziraat vekaleti, Menemende Ku- oı-~u~u::ı tü~unlm:::tun:n har bavast içinde çalıfmaları temin DeniZli ciwhitindeki pebli•~ 
kadar Türldyenin muhtelif yerlerin· tek, Olker ;e Sengiin 53 çer hao, üç Liliy abidesinin te§cirine yardım et- ~ 60ı~~ 1~ ÇA tı fil 'i~ edilecektir. Antalya, Burdur ve Muğla ~ ~Jli 
det1 akmtt kadar ha,-nn lzmire ge· numaralı Seda 51 la1o. güzel Der· 1 meğe karar venniıtir. Vekaletin t~ epoEg • ' b~ ;: t .. :-ya~ inhisarlar idaresini BaJTakhd Buna viliyet(er!aı-ıden ea ~ 
tirilm• ve tescil ett" • ittir. Koıu bentte 49 kiloyla koşacaktır. ı1 ais etti-i 1000 çam fidanı sonbılhnrd v~ __ _..,~'"tnhe~ ~Yd .u .un .... ~olaau meydana getireceği •Arap fabrikuı pehlivanlarumza daYetifeler ps--

·ki·ı kt• Ouu;oaur. lS8r l areaının Sft~uı O • ır- •1.nı• f 
dı 1 ece. lf. cağı tütünler bu depoda muhafaza da 600,000 fü:aya çakacalrur. n lf ır. 

Denizli Bölgesi likle.ri 
Pazar günü ha adı 

Denizli Spor 2-0 Sarayköy Gene Altı okcu-, , 

A 
-, . J-- • edilecektir. Şarap fabril:uı sayesinde Bayrak- --=- t 

sma raanf teo1;ı Tütün fabrika.sc da geni tetilme -- fada yol qleri de ikmal edilecektir. Müthiş bir cinaye 
edilecek -8AŞTARAFI 1 •tNCt SAH~ 

V··~ . d' ._ d t . ·ı· Prof. Leemann Bir tokatla Kemalpa•u· ,· ........ .ıarma lıotrı'!: ıuıyet, şım ıye ıı:ı;a ar zm'r vı a- - ... dı· hır 
yeli mü tah illeri tar fından tatbik Dünde icra daire/e.. Mehmet Allyl tildUren tanı ile miiddeiumumiıi . 
edilmiyen zir ~t usullerinin kö;rlüye bekçi mahkOm oldu dise '!'a~allin~ ~i!miıler~ 
öğretilmsi i~in tertibat al.mqtır. Bil· rinde tetkik/erine .. .. B!' lect cınayetı ı,lıyenln ctı• 
h d .. 1 ı 'd 

1
. t' "lcek • Kemalpa anın Ören koyunde bır zamanda meydana çılıa 

assıı add 11
1• ~1 

; dye " .. ~1~1 - zı- devam etti akrabasından Mehmet Aliyi tokat ğı muhakkaktır. 

1 

raat m eten uzenn e te1Klliler ya- vurarak o"ldunn'" kt t k 
lm-•-A-.ı O .. ~ _._ "d D f .. L d'· d e en auç u ır --=--

pı ama.aır. agUK arazc e m~yv cı- ı-ro es • eemann un e mu- bekrisi Osm•nın ag .. ır d 
ı.:::. h . .• I..&!- th . . . b s d 1 T"" ll b' l"kt ... ... ceza a uzun B. hk A • et 

Denizli 28 (Hususi) - DenizliJ ar tamamiyle 0.?ni.zliapoc aleyhine, ~a e em:myet verıaec:~~· ... tiy.ıt5l~vc 1 a! ~ rn: • uze e ~ 1 ~ müddetten beri yaprlan durufma- rr ma umıy 

lara galip geldi 

bö(geai lik maçlarının ilk haftası Pa- cereyan ediro:cfu. Oyun birinci haf-ıluzumund~a fazla ot:ıugu ıçm ~em·ııc• d u·e n~ ~dec-e: tetlnkler<· sı dün neticelenmiştir. lzmirde Topalbnda oturan~ 
7N günü Denizli ıpor alanınds ya· tayını UlZal'an heyecanına daha zi- d~n Am~~ t .. esma ~cdll~t ted~ e· n~ d~v~m dmı.ç.tı:· 3. ~:er.:ıan z- Bekçi 011manın tiyatroda rakı ıi Ayşeyi yaralamaktan suçlu şe 
~ıldı. OF un hakemliğini Aliettin ~ade artırdı. Son. dal:'k la.rds Denİz· ı dılerdt koylu ye tevzı edılecektll' • ~i~~~ i~:in~~ıla!•~t 1~1 k bulmut i~.en .~1~hmet Aliyi kaldırarak gö. hakkın~aki duruıma ~ ~ 
ıdare etti. Havarun futınaL olmasına lı por forlan tehlıkeii akınlar yapma- d .. ç b ~ zm~r ~ ço az 0 turdugu esnada yolda aralarında na ermıf ve suçu sabit olan ~~ 
r ğmenoyunsonunakadarhevecan· ğa b ladılar. ·Fnkat bir netice (a. Ecnebi yolculara u~un; t~~ .. tt.~tr;:••~ır. .. 

1 
. gidip gitmemek meselesinden Çt· iki ay on gün hapsine bnl' 

la takip edildi. Her iki taraf büyük madılar. Urinci haftayım da. bu suret- ro ~ •un 1 a eame gor_e ~v•::· kan bir hadisede Mehmet Aliye miıtir. 
gayretler aarfediyOf'du. Birinci hafta· le Ayı çıkanla.madı. Oyun2-0 Dcniı:- Azami kol ayllk ret~ bır ~.anto~d~ e?~.vı ,flas vurdt~ğu bir tokatla ölümüne s> -------------==--------
yamda rüzgar SaraykÖylülerin aley· liaporun galibiyeti ile neticelendi. glist9rllecek mı .. ~rı yuz ~ihya geçttga ~aide beblyet verdiği sabit olduğundan rrzzJı:z;ı::zz~~:ı",D!Z:z:ZZ:ımJld'Jllrlfl'""i 
hine cereyan ediyOf'du. Oyuncular Gelecek Pazar günü liklere denm Ziraa.l ve.'ületinden belediye ve ·~~dl eh~ ımf·d.~r encak yekunun bir ıene sekiz ay müddetle ağır i 
bu yüzden fazla bir gayret göstel'e· edilecek, Sarayköy genç altı okçu-,zira t teılril"tına gelen bir tamimde yuz ef-11~?1 l=>a.l:g;tn;.akta~tr::~- hapsine ve altı yüz lira ağır para Halkevi köşeS 
miyorlardı. Birinci baftaymıuı ilk sı· brlaÇivril Yeşılov takımı Sarayköy deniliyor ki: n~, mu .el ' znur e 'Jıouıı 1 aa cezası ödemeie mahkum edilmi~-

lar ruf D • ı· ...:--.1~- 1 · S lih la d ka ta~---•-'---' 1 - . anta meı. nrı m~vcuttur. t' UY..Z:ZZU~ _4'• r ı a emz ı punum ao ıç a nın a r ı ~uı.nıır. aEcn ... bı memleketlerden laman vel p f .. b h f IEf B ır. _ _.eti P' 
Göçgünün güzel bir ıutu ile Denizli BiSiKLET SERi YARIŞLARININ! i&tnsyonbrırmu gelecek yolcu?ara ro csor ' . . t-: eı ve et"· --=-- l - 2 Nisan 938 curnaa • ıcold' 

1- 'L. bir ol ka dedad· o OÇONCOSO YAP" ID( ~ .. ko'- t k .. ,. ., ~ . .. h !. cama hac-abeleruu zıya!'et edecek. Emla"' kı· mı·ıı,· ve amı Kitapsaray Ye Yayull "' 
ıpor enıne g y 1• yu- u..a;ı; cızamı ıoy ı gos~en~~• cum u b k Öd • • d !, öd J • ec1·ıeıa 
nun heyecanı gitgide artıyor, her i'ri 30 kilometre bisiklet yarıtlan P - riyet hükürnclimmn ecaa prensip- '! t ~ d .em~ş~ g~. ~e'" ~- k .k/ . muz tarafından tertip I~ ,,~ 
taraf ta mukabil hücumlar yapıyor- zar gu"nü Sarayköy •o~inin 4.9 ki- leri muktezumdandtr. Ecnebi turist- mı~ ke ~cra aıresınt goz en geçe. tef l erı davetiyelerı dağılmıt 0 

Y rece ltr .. 1 · · h 0 ed'I · b
0 

-" 

du. Nihayet haftaYHQın ıonlanna lometre arasında yapdmış, Mehmet lerin ve yolcuların be.raberlerfode • * Haber ldağuna:a göce Ankaracb eg entm t~ 1~ 1 '?'' r •• eti er 
doğru güzel bir kafa VW'UfU ile yine Gölael bu mesafeyi 55 dakikada ala-1 getirecekleri v köpklerifo l.:uşlarcn. K L bir komisyon emliki milliye üzerin· . 2 - EYımı~ ~ezı ~o~ıt bit~·' 
Denizliapordan Salih Göçgün tala- rak birinci gelmiftir. lkinciliji bettmemurlann meni saatleri haricinde iZ ROÇrrma de tetkikat ya!Jlllakla lllf1Uldur. Em- nas~n ~~zar ~unu ':en.ık~fe ıf' 
mının ikinci aayısını da yaptı ve bi· dakika farld Hüseyin Enseli, üçün-'bite olsa. muayenelerinde kolaylak Cumaovaama b&ğlı Bulgurca. kö- tiki mtUiyen~ sureti idaresi hakkın- 8:ezmbsı terli~ ~ıttir. dsft,.t'

11 

rinci haftayım bu ~ekilde 2.() Deniz- cülüğü de Nadir Berkay ahtHşlardtr.' göaterilmeıi ve alako.dar muayene yünden lamail Döndü Akyolu ayni da verilecek k.arann Hazirandan ev- tı~ak etmek. t1ltyen 1:'·k: pcl,t 
liaporun galebesiyle neticelendi. 15 Y anıa altı kotucu gİrmİf ve yanı• baytar1aranm ecnebi yoku tren ve köyden Hüseyin oğlu hmail l:.açır- vel viliy~tle:-e tbliği muhtemeldir. mhayet 7 nkt1an 1 .t!fı •:ıura~t· dakika istirahatten sonra ikinci haf- meraklı gençler ve motosikletlerle 1 vapurlannın vusutlerinde istasyon- mıştar. Aranmaktadır. Kczcağız on Bu meyanda gayri mübadil itleri Ua.lkevi se reler 1R

1
"'"' • • 

tayun başladı. Bu h ftayımda riiz- takip edilmqtir. 1 larda hazlr bulunmaları muvafıktır. död yqındada. h*'nnda da C>"r karar vuilecektir. lerı. / r:rıba giJt~~ 
~!.'!§~~~~ ~R~~~rtiim!mi~ 3 - 30/3 938 ço.rta ce-ısıı .e< ;!' •• •• --o- aat 19.30 da re&&aın ba~ ~oll' 

Koçuk (-la herler Uzel tarafından verilen~ d~· 
BUGÜN TAYYA e 

BOTUN DONY ANIN T AKDtRINI KAZANAN 2 MUHTEŞE 1 FiLiM T AKDHVI EOIYOR. 

•• eo 

4 UNCU AŞ 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FILIMLERININ KAHRAMANI ESMER GOZEU 

KAY FRASlS 

a 

H KiKi BiR AŞK FELSEFESiNi TAHLiL VE TASViR EDEN MUHTEŞEM FiUMOE : KOCAS[ &ÇIN KAT L OLDU, 
KIZININ SAADETi iÇiN MAHRUM OLDU, AŞK VE ŞEREF iÇiN AZAP ÇEKTi, HtÇ BtR KAOIN BU KADAR HiSSi 

MACERA YAŞAMAMIŞTIR... BU KADAR FEVKAL,\DE AŞK MACERASI GöROL EMtŞTiR ... .... ........ · 
AYRICA BOY OK BiR RACBETE MAZHAR OLAN... . 

ALI BABA Hindistanda 
TORKÇE SöZLU - TORKÇE ŞARKILI BOYOK FILMt RCR HAFT DAHA GöSTERILECEKTif: .•.. .. 

FIRSATIAN iSTiFADE EDiNiZ .. iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL: SEANSLAR: 
öLDOROCO AŞK: 2.45 -6 - 9.15 ...... ALI BABA : 4.30 - 7.45 ............ . 

.... ./ . ••..; . . :. ~... . :. . &, -·--

vı.. , ___ , 

feranıın beşincisi olan ( .ıı'ştı) 
Ankarada bulun!ln vilayet evkaf zuncu asırd fransıı: 6 

müdürü avdet etmi§tir. Evk f mü- mevzulu konferan&ı vard'r. iiOa 
dürü Ankareda umum müdürlükle 4 _ 30/3/9:18 çartıaıııbd!. f6 

temas ederek bu sene evkafın lmıir- saat on aekizde Sosyal yat eteri t 6 

de yen;den yaptıracağı mebani hak- ve saat 17 de Halk der&all l k toP' 
kında direktif almttttr. kuralar komiteı;inin hafts' 

Belediye encümeni dün akşam lantm vardır. ~ ~ 
reis Dr. Behcet Uz'un baıtu.nltğln- -----..-..,;-----~ 
da toplanmışbr. 

1 tzmirde h vadan ve zehirli gaz. Ace e 
lardan korunma tertibata alınmt.kta-
dır. Kurslara devam e.Jeı,!erin ve ~-
kalan yakmda verilecektir. Satılık e~ ,.ıı 

----- uııı•' f • - lk" · K d nd• 189 P .,, e 
Bır yaralama mcı .. or 0 forıu b•· e:Jt 

gayet saglam ve kon . gö.-.ı' .11 

1 
Keçeciler.de ~İr ?1eyha?:de ,çıka~ o.t:elc satahktı~. TaliPte;~~!dı i<~. 

kavgat!a Rıza Llmtnde btrı Necrn ~~ere içindekılere, pa k Ocll 
1 isminde bir ~'!nci biçakla yaralamış- de başmuharririrniz. Hak 

1 

jbr. yar:2h lmıtaneddir. Tahkikata ozluna müracaatlerı. 
devam ediliyor. · 1 - 6 



Vekiller Heyeti yeni Şekli 

tR· 

Viyana 
Elçimiz gelmiş 

---<>--
Ankara, 29 (Telefonla) - Vi

yana elçimiz bay Hamdi bugün 
buraya geldi.Cümhurreisimiz Ata
türk ve Başvekil tarafından kabul 

''M•ııA edildi. Bay Hamdinin Lahey el-
] } çiliğine. tayin edileceği söylen-

mektedır. Bir "Hazine vekaleti,, ile bir 
Ekonomi vekaleti,, ihdas erlilecek 
8. Ali Çetinkayanın Milli Ekonomi Bakanı olacağı, /ktısat 

vekaletinin, Ticaret vekaleti ismini alacağı söyleniyor 

- --* 
Yeniden 481 

muallinı alınacak 
lafanbul. 29 (Hususi) - Buse

ne maarif vekaleti, muallim kad
rosuna yeniden 481 muallim alma-

\' l\!iKARA 29 (Telefonla) - Haziran ayında İcra kaleli (koordinasyon) ihdas edilecektir. Bu taı.dirde ğı kare.rlatlırmıo~r. 
"elrilleri heyetinin te§ekkül tarzına verilmesi muta- bugünkü iktısad vekaletinin ticaret vekaleti ismini a- ---
L_"Ycr yeni teklin de kat'i bir karara bağlanacağı ha- lacağı söyleniyor. . Sihhat müsteşarı 
~ \'erilmektedir. Yeni ihdas edilecek milli ek~··orrJ v~· aletine Nafta 
L~•rarla devran eden bir şayiaya göre yeni icra vekil- vekili B. Ali Çetinkayanın getirileceği ve diğer veki- T, tk •kl ri · b •t·rd· 
;['_heyeti te§ekkülünde bir hazine vekaleti ve devlet letlerin de aynen muhafaza edileceği, ileri sürülen tah- e l e n l l l l 
"llllQının ahengini temin edecek bir milli ekonomi ve- minler arasındadır. Ankara, 29 (Telefonla) - fz. 
--- mir ve civarında tetkiklerde bu

BiR JNGJLJZ 

''Franko!. 
GAZETESi DiYOR Ki: 

mütareke yap!,, 
''Her halde mezarlıklar üzerinde hü
küm sürmek arzusundci değilsin.,, 
Bugüne kadar sabırla 
İnsanı kurtarmak ıcın 

t_ lONDRA 29 (A.A) - ispanya 
1a.1 diaelerinin son inkişafmdan bah· 
""'"~en Deyli Ekspres diyor ki: 
• Bu güne kadar bu derece sabırla ::•p çekmi§ olan yüzbinlerce ka
~'1 Ve erkeği kurtarmak için anlaş
La, tk zamanı gelmistir. Güzel bir 
~ hçe olabilecek tsnanynyı çöle çe-
.~ek revamıdır? İspanyolların bü
~· ekseriyeti akıtılan kandan mesul 
f gıldir. Bu masumların son bir vah
~ katliama kurban gitmeleri doğru 
'd~dur? F ranko, mütarekeyi kabul 
h .. ltl:. Her halde mazarlıklar üzerinde 
dir~nı sürmek arzusunda deyilsin-

' 

ıstırap çeken yüz binlerce 
anlaşmak zamanı gelmiştir 

lunmak üzere buradan ayrılmı, 
olan Sıhhiye vekaleti müsteıarı 
Dr. bay Asım avdet etmittir. Be
yanatında E.re bölgesinde ve 12:
mirde sıtma ve sivrisinekle yapıl
makta olan mücadelenin mu,·nf -
f akiyetle yürüdüğünü söylemist~ı. 

Macar 
bir Kabinesinde 

değişiklik olacağı 
söyleniyor 

Budapeşte, 29 (Ö.R) - Maca
riatanda siyasi vnziyet karısıktır .. 
Kabinede değişiklil: ihtimalinden 
bahtediliyor. Diğer bazı haberle
r~ göre lıarbive nazırı general Ro
de l istifa etm:'>tir. Resmi kaynak
lardan tem: edildiğine göre hü
kümet erkanı arasında de2işiklik 
şimdilik mutasavver dej?ildir. Baş
vekil Daranyinin mevkiini ıtüc 
gös~~ren haberler teeyy\.:: etmc.
miştir. 

---*---
İngiliz italyon 

görümeleri 
---o-

Bu hafta l>eyli Telgraf diyor ki: 
ı.Panyadaki harbin nihayet bul- D h r .... 1 b · f 

~ı çok derin bir ferah getirecektir. ... a a T Q a l T S O -
'e~~denin dediği gibi lsnanyol me- Franko askerleri bir geçit resminde h , k . 
~ 1 halledilmedikçe Avrupada sü- hükümeti bir uzl8§ma kabulüne ic-ı selon radyosunda Negrinin nutkwı- aya gzrece m ıs 
~ lllevzuu bahsolamıyncaktır. Is- bar edemez. Bilakis her gün bükü- dan sonra Salamankadaki radyoNas- · '. 
~ Yanın bütün dostlarının arzu!U met mukavemet arzusunda kendisini yonal saat birde aşağıdaki beyanna- d' !-:ondr~, 2~ <J:·f\-> - Zan~edı.~-
'--acı tecrübenin bütün memleket daha kuvvetli bulmaktadır. Mukave· meyi ~eşretmi§tir: ıgıne gore arıcıyc nez.areb mu-
-•-.ınile harap olmadan nihayete met etmek ise galip gelmek demek- Kızıl mmtaka d ki t il . tahnssısl~rından Rendelın Roma-
~e 'd' . sın a spanyo ar, yn avdetı ve bu hafta başlıyacak 

Bü~~:·ı ·ı· l ı.ı · ı l hr.M'll t' · · d b l d w .. l"k Negrinin nutku gösteriyor ki bu olan ademi müdahale komitesinin 
•-ı ngı ız gaze e erı spanyo ı e ın ıçın e u un ugu guç u • d h "k" ti' • .. l · d f 
""1 l§rn · 1"' k k d 'h 1 · b'l' F-'- t . a am u ume nın son gun erın e anliyeti İngiliz . ltalyan müzake-
t~ az ıgının pe ya ın a nı aye- erı 1 ıyorum, aKnt spanyol arazı• dahi size yal " l k ' t' B' l ' ' 1 h f Al b• fh erec ... k 'd' 1 B h • . . 1 . I 'ki ·ıı k an soy eme ıa ıyor. ız- re erının Ga a aa ır sa aya 
~·· egıne anı ır er. u ususta sını ısga etmış o anı mı et ço ça- '- d' . h lkı . l 1 · · a d k · 

'-ttefik olan gazeteler yalnız •u me- bul h k t b · •. ded' Ve zat Y.en ısı a katlıama yolar cen gırmesınc } ar ım c ece tır. 
ıtlecı .. • are e mec urıye.ın ır. b' t f • ka d' . B I . 1 . 'h . 

ı. e ayrılıyorlar. - i§te bu onların mağlubiyetlerine se- ~r ara tan sıze mu vemet e ınız d b' zı. ·'ıı!11fs.e er nıds~ln n~. a.y~tı~-
l! 'Yluhafazakar gazeteler Nasyona- be I kt dıyor. Bizden mukavemet istemesi-1 e ır ıtı a ımza e ı ecegını umıt 
llltl P 0 aca ır. · • kt <l' 1 B' k .. h' 1 
t:.. erin muvaffakiyelli ileri hareke· Az mühimmatla ceohede ' 'C az mn yegane sebebi kendisine kaçmak e.m~ . Ac lr ~r. A ır ço muşa. ıt er 
'q\1 ba ku d 1 w k A '- b' km · zamanı kalmasıdır hu ıtılafa sıyası olmaktan zıyade ı· . § man an ıgın as erı Y.a ı- e ekle gcrıde harbeden ve çalışan· · . . .. . 
l}etın f kt l ah 1 .. . . 1 d K l M'l' 1 pıs1kolo1ık hır kıymet atfetmekte ttic . ~ at etme e, so cen gaze- arın dovızı mukavemet olma ı ır. ızı ı ıs er; h k . H' l . R 

.._ rı ıse M rt f d l 1 ·1 • d h . l .. d h b" "k B k d F k u . ve u ıymetın ıt erm omayı "ra .. ı a ayı zar ın a gencra §Çı erın e arp I§ erını a a uyu a§ uman an ran on n emrm· . . d d h . . kd' 

.,ıı:'ll<oya Almanya ve ltalyadan ya- bir gayretle ve hızla başarmaları la- deki milislerin galip geldiğini biliyor· z~:rct~~ ~n ~~n~~ a a ıyı ta 1 
1
{ 

~k Yardunlar hakkındaki Barse- zımdır. sunuz. Silahlannızı bırakınız, baıku- e 
1 ecigıı:ıl,t çun.1u 0 zar;;ak' ta -

()tebliğini tebarüz ettirmektedir. SALAMANKA NE CEVAP mandanın §efkat ve merhametine iti- ~anlı~t ngı. ~~e ~ e n~ası~ ~lı ya-
DeyJi Herald diyor ki: VERiYOR: mad ediniz. Şeflerinizi ispanyanın 10 1 

kan ıs .1 ~·~· e d ered h ~a~: 
~~aelon hükümetine silah ve mü- SALAMANKA 29 ( ö.R) - Bar- adaletine teslim ediniz. ı?;h tatırşhı şımk 1

t ~ntt'hen ad~ 8 
t
1 

·~ltıat alın k h-'-k 'im l'd' ı a are e ı ı az c ıp e • a aK ı vcrı e ı ır. · ... · · l l - •ı A itli nı"dah l 1 b' k mıyecegmın an aşı acagını ı ave '1· u a e ya nız ır o- B ş k d · 1 
)~ h~~a değil fal.at doğrudan doğru- • uşnı·g, hangı· suçun- et7;Jı:b·;re:.lan mahfiller müza-
~ .. l , Yalandır. Franko namına har· ke• ı · · d' b l d kl f 
.t. aıya Alm k kt • e erın şım ı u un u arı sa • 
'Clt, ve anya azanma a- d d • 1 k hada aşağıdaki güçlüklerle karft· an muhakeme e ı ece lanac~ını beyan etmektedirler: 

1Sp J\Ny A 1 - lngilizler hala Habeşista-
()ıyOR? BAŞVEKiLi NE _ _ nın ilhakını doğrudan doğruya ta-
~ ViY ANA 29 ( ö.R) - Uypzig bulunmu§tur. nımak istememekte ve bu tanıma 

t llA.RSELON 29 (AA) _ Dün yüksek adalet divanınca muhakeme- key.fi~etini Milletler ~emiyeti ~on-
~ &aat 23/20 de baş~ekil B. Neğ- s~ne karar verilen eski §ansölye Şuş- HlTLERlN PLEB1S1T NUT- seyının. kararına baglamak ıste-

. llarge} d nıg çıkarılan bazı haberlere aykırı o· KUNDA BiR NOKTA mektedırler. 
~iller on ra yosunda İspanya 1 k t k'f d'I . d "''ld' S lAh' 2 - lngilizler dahili harpten 
ti L_ .ıne düşmanın Aragondak' ile- ara ev ı e ı mıı egı ır. e a ı· t . 
"'·~eket'ını' b 1 · · b"ld' 

1 
b' yelli Nazi mahafilinden bildirildig·İ· BERLIN 29 (ö.R) • Plebisit nut- sonra spanyada bulunan Italyan 

·•\lı..k n se ep erını ı ıren ır k t' l · k'l • · h k 
t. •1.1 v · .. · · ne göre Dr. Şuşnig daima babası ile kunda Führer Almanya haricindeki 1 a arının gerı çe 1 ecegı a · 
"'•· ennıs ve ezcumle demıştır k d ·ı t · t · t kt · · birlikte evinde bulunmaktadır. Oğ- Almanların Almanya tarafından hi- ~n 8 yazı 1 e emına ıs eme e-
ı illi h·· l d h 'l' d d' LA • • ·ı•w • • h~.l· dırler. 
ıl!ll . llcunıun şiddeti T otalit r d • u a la sı ıne evam e ıyor. ayp- mayesının zarurı ıgını ve son auı- 3 . . . . 
.._ erın J\ · e .... . e.v · hkemesinde B. Şuşnig aley- selerin önüne geçilmez mahiyetini - İngılızler İtalyanlara Fıhs-.... tlt h vrupa harıtasını degıştır- zıg ma . . . tin hakkında tam olarak askeri 
_.İ) • llsusunda acele etmek me b _ hindeki itLam şudur: Eski Avustur- kaydederekAlmanlar arasmdakı mıl- lA k . k f 
t etırıd k c u .. l b' 't k ı~ d b'I r·· · · d' h ma umat verme ıstememe te a
~)).ftıak: dalmalarından doğmU§ bu- ya a~c;;.~~~sma gr:e p e ısı fak a~~~I J u~g~ • .r ı~nı~ım ~· erdzı:man- kat şarki Akdenizin diğer kı~ım-
"""etı·\ ır. Yabancı kuvvetler çok anc~ b'l':1tu~tlliz1ic· r~n mŞuv~ da}/ an haf a{ıy~A~· 1 ~e~

1 ~- ugu~u, ları hakkında malumat teati et· 
~~~le~ arp malzemesi İstimal et- ~erı e l ır. Bas u. 1 ı. uş~ıg h ab I · son 1 ~-~a ar ... . ~ ıse e;:ıın r mucıze meği kabul eylemektedirler. 
~raın e lcilmhuriyet ordusu bunu ıye nadzın ı' b' e.ıss ngubab~' a a ~r ·~kyı al ı edcegını ive ma_n arınh taz- Bunun neticesi olarak Filistin 
~ carı ıkla karşılamakt d verme en p e mte leşe us elmı§, yı atın a tutu amıyacagını alır- l . . b' f b k l 

ti .... "ı· tonalistlerı'n tehakkü~m~~·altı a böylece anayasaya aykırı harekette latmıştır. ~ese esındı~l ıkr ttadr.a ap ıra ı acda· ti .. ~ ı ue . u n gı zanne ı me e ır. ropagan a 
~)etler· r! baak milleti ananevi hür- meselesi ile Libyadaki ltalyan 

ı "'")o~~~.ljnı.amiyle k~ybet~i.ştir. 1Ion Paf en Ankara sefiri oluyor kuvvetle~i hakkında sureti ma~-
~tolon l crın galebesı takdmnde V 1 susada bır anlaşma haııl olacagı 
~· ~il:•nın da akıbeti ayni olacak- zannedilmemekte, fakat bu me-
~ ttetic 0~larca İnsan mücadelemi- Berlin, 29 (ö.R)- Ankaradan Röyter ajansına bildirildiğine ıelein halli bir itilaf akdi ile va-
'- · .\ıit'!Ylc alikadar bulunmakta- göre Almanyanm Ankara .sefiri Von Keller yerine eski Viyana ziyette hiııl olacak olan gevtek-
))__.tıı;ın yabanalardan aldıiı aefiri von Papenin tayinine Cümhuriyet hükümeti apeman ver- liiin bir netf..<:eıi olacaiı ümit edil-

' to la • mi tir. · mektedir. 

,:zs _ ·--== 

Başvekilin 
merkezlerine 

Balkan 
seyahati 

B. Celal Bayar 25 Nisanda A tinaya gidiyor 

Ankara, 29 (Telefonla) - Başvekil bay Celal Baya~n Balkan 
devletleri merkezlerine yapaceıkla.rı seyahatin tarihi kat'i ola
rak teshil edilmittir. Başvekilimiz bu seyalıatlerine 25 nisanda 
hathyacaklardır. Kendilerine Hariciye vekilimiz bay Tevfik 
RüftÜ Arasta refakat edecektir. 

Hariciye vekili, bu tarihten evvel Kahireye gitmif ve dönmüt 
olacaktır. Ba.vekilin 'Ziyaret edeceği Balkan merkezlerinden ilki 
Atina olacaktır. 

Istanbulda 
hastalık 

yeni bir 
türedi 

iatanbul, 29 (Telefonla) - Burada, mahiyeti henüz anlatıle.
mıyan bir hastdık bat göatermİflİr. Bu yeni hastalık ııtma ira7ı 
ile ba,lamakta ve hazan da ölümle neticelenmektedir. Henüz tam 
teııhisi yapılamamıf olan bu hastalığın köp~klerden geçtiği zaıı. 
nolunmaktadır. 

Amerika ticaret ~eyeti ile Ankara
da yapılacak müzakerelere başlandı 

İstanbul, 29 (Hususi) - Amerika ticaret heyeti ile Ankat-adll 
ilk temaslara bugün baflandı. Asıl müzakerelere yarın iptidar 
edilec-cktir. 

Maliye Vekili Ankarada 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bugün fstanbuldan dönen Maliye 

vekili bay Fuat Ağralı Büyük Millet Meclisi Maliye encümeni iç· 
timaında bulunmu~ ve ak~am batvekil bay Celal Bayar tarafın
dan Meclis binasında kabul edilmi4tir. 

c. .P. Meclis grubunda 
Hariciye Vekili Hatay ve Orta 
avrupa meseleleri hakkında 

izahat verdi 
AnkAra, 29 (A.A) - C. H. Partisi Meclis grubu bugün (29/3 

938) Antalya mebusu Doktor Cemal Tuncanın reisliğinde top· 
landı.. . 

Söz alan maliye vekili Fuat Ağrah yeni sene için hazırle.nıµ 
Kamulaya tevdi edilen bütçenin umumi hatları üzerinde izahnt 
\'erdi. 

Bundan sonra kürsüye gelen hariciye vekili Dr. Aras Cenevredc 
Hatay hakkındaki noktai nazarımızı müdafaa ve kabul ettiren 
heyetimizin mesaisine dair izahat verdikten sonra bugün orta Av
rupada. cereyan eden siyasetin umumi durumu üzerinde de parı · 
grubunu tenvir etti. 

lngilterenin sabık .Mısır fevkalade 
komiseri Ankarayı zıyarete geliyor 

Adana, 29 (A.A) - Maruf fngiliz devlet adamlarından sabık 
Mısır fevkalade komiseri Lord Loyd bu snbah tayyare ile Lefko
şeden şehrimize gelmittir. Kendisi cenubi Afrikada Noirobidcn 
Londraya gitmektedir. 

Lord, Türkiyeden geçerek Ankaraya uğramak ve Türk hükii· 
met ricaliyle temaslarda bulunmak arzusunda bulunduğunu söy
lemiştir. 

Tayyarenin indiği yer iki günden beri yağan çok şiddetli yağ· 
murlar yüzünden fazla çamur olduğu için tayyare bugün tekrar 
havalanamamıftır. Bu sebeple Lord Loyd çarşamba. günü Toros 
ekspresiyle Ankaraya hareket edecektir. 

Refakatinde b:r kaç subay ve tayyare mürettebatı olarak ta J 2 
kiti vardır. 

Kütahya lzmir F narına 
iştirake hazırlanıyor 

-
Kütahya, 29 (A.A) - Enternasyonal İzmir fuarına bu yıl da-

ha iyi bir tekilde İftİrak etmek için icap eden tedbirleri alan vila
yetimiz bu cümleden olarak Kütahya çinilerinden yaptıracağı 
mutena bir çe~meyi de fuarda teşhir etmeği düşünmektedir. Çq
meye odalar pavyonunda veya fuarın güzel bir yerinde bir köşe 
ve fuarın devamı müddetince de su temin edilip edilmiyeceği 
fuar komitesinden sorulmuştur. 

Hava taarruzuna karşı 
- -------- ------ ---

lngiliz dahiliye nazırı ne diyorınuş? 
Londra, 29 (A.A) - Dahiliye nazırı mahalli memurine gön· 

dermiş olduğu bir muhtırada hava taarruzlarına karşı ittihazı mu· 
vafık olan ihtiynt tedbirlerini tetkik ederel< az çok taarruza he
def olabilecek bir kaç melce kullanmaktan ise nhalinin azami 
mikyasta dağılmasını iltizam etmektedir. 

Dahiliye nazırı ani surette hava taarruzuna uğrıyacak olan et· 
hasa bulundukları yerde kalmalarını tavsiye etmektedir. Hükü
met memurlarının fabrikalarda, atelyelerde, ilah .. Matlup bütün 
tedbirleri ittihaz etmeleri lazımdır. Ferdi ihtiyat tedbirlerinin ki
fayetaizliii tahakkuk ettiği takdirde melceleri hususi eşhasın 
emrine amade kılmak muvafık olur. 
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,(Mahmure Belkis adını taşıyan bir 

lqtiriniz. Belvederıtrue. •. 136... memİ§ görünürseniz o nisbette ko-

Bin bir 
nın 

gece 
• 
masalları- 1 

öldü prensı 

Sybil tekrar etti: lay olacaktır. Pannvitz kolay :sergü- p t 1 M h d ... 
Altıncı fasıl - Hafızam çok kuvvetlidir, bun- ZeJtler aramıyan bir }'a!tadır •. Zor- a ya a a aracası unyanın en 
-9-

OÇ KtBRIT dan emin olabilirsiniz ... Belvederı- luklarla uğraşmılktan zevk alır. • adamı sayılıyordu ..• 
Rinaıta 'Yağmur yağıyordu. !kinci traae ... 136,.. - Anlıyorum.. Anlıyorum.. ze 0 gı 0 

tepinin .oiu)c riizgirlan büyük Pa- .- Penn~tz elliyi geçkind~. Yir- . -. En m~im İ§ ilk m~likat J.e- Gazeteler ölen Patyala mahara-
laa otelinin cephe:sini yalamakta idi. mı yıldanberı muvaffakıyetlen sayıl- rmı seçmektir. Bu da basıl degil.. ca:sı hakkında sütunlar doluıu taf. 
Sybil henüz odaıma yerlCJlllif, Metr- maz o~uştur. l?1a. P~aterin K~- Y ~~lı§ ~ir adım. ~ütün tasavvurleri- silat veriyorlar. 
doteli çağırtıiııftı. Bagajlan dağınık novası 15.hahı verılmı§tır. Kadın e~.•:: mızı altu.~ edemilı:. . 1 «Patyala maharacasının iımi 
duruyordu. Bir Mllll' sigarası ya- yaratılacak heyecanlara tahanımu.u - Muşter~k bır dost vasrtasıle Hindistanda debdebe ve daratın 
karken kapı vuruldu. yoktur. Sizm gibi güzel bir kadın ona takdim edilsem nasıl olur? mukabili olarak kullanılmakta idi. 

_ Giriniz.. onu baştan çıkar~bil~: . . . - Viyanada böyle bir kimseyi Avrupada ise akıllı bir devlet ada-
lçeri giren adam uzun boylu, za- ,24 sustu ve dırsegıyle Sybılı ıtc· tanıyor musunuz? mı, iyi bir diplomat olnrak ,öhret 

if, çeneleri hafiçe kırlqmıf, üıt du- rcK fı1tl~adı: _ . - Hayır.. . almışh. Dün Londrada 46 yatın· 
Clqa Liiçük bir bıyıkla süslenmifti. - Rılm ~!c ~g~en.celı olmalı... . - Ben takdim ~asrt:alarudan da-1 da ölen Patyala maharacasiyle 
Yeni :tolcu önünde saygı ile eğildi. Yanmuzdnkı1er gıbı hız de kahkaha- una kaçınırım. Bu ılk temasın tama-, birlikte modem Hindin en çok 
Kapıy~ kapadı ve ona doğru yaldq- yı ha.salon.. Fillıak~ ~"!1avere~e ı::en bir tesadüf esm olması lazun- 1 merak uyandıran muhteşem bir si
li. Da.hal cebinden bir kutu kibrit o.kadar dalmı~l":rdı ki fılmm komıh dlJ'. Pannvitz bazan Viyananm bar- ma~ı kaybolmuştur. o garp mede
çık;~dı. Oç kibrit aldı. Birini yaktı. b1:': ~k .. ~~~r.:!erı, hafüı kn!ıla katı);:ı lanna gidtt, OO:ı~ar~an -«~eyaz P~-lniyetinin bütün iyi taraflarını far· 
Binba§ı Raıleygin casus 24 ü tam- goruldugunun fol'kında bıle olma- pagan» kabaresmı clığerlerme tercih km servet ve azametiyle telif et-
mak için verdiği iıaret le bu idi. ımı;laraL . . •. etmekteyim. Madam ki bir profes-

1 
meyi biliyordu. 

Otelde uzun bir görüşme yapma- Kankahalar bı~cc 24 tek:-ar soze vonel dansöz bulunuyorsunuz. Ora- Bu 1.90 boylu adam ihti{iam 8.~1-
lan imkiıuwh.F&kat Metrdotel, ya-ı baıladı: . • • 1 ?a. bir numara yapmanız kolay bir kı idi. Sarayı yakınında davetlile-
ni «247) Sybilin geleceğini düşünerek - Şunu da kaydedmız ki, Von ıştır. lri için meskenler yaptırrr.:.ştı. 
izin akpmını onun ziyaret gününe ,Pan~vitz ~ s~ba~ büyük erka;nı- - Bu .imha~ dir~Id<>:~ ~r•fın- 1 Bir kaç sene evvel portresini 
göre tanzim etmiıti. Akşam '&ekizde 1-~rbıy~dcki rnu•:.ab~ casusluk daıre· d::m ar.ga3e edılmemı mı ısttyorsu- 1 yaptıtm&k için tngilter.eden mef· 
Ringe yakı~ küçük bir sinema~a bu- s.ne .fftder.t ~w~ vt!lası ~a ~n ook nuz? . . . . bur bir ressam getirtmişti. Mera.· 
tuımayı teklif etti. cm~uye! ~.tıv;ı b r ~c~ç .. mesaı arka- - Hav_ır, hayır .. Sızın bir ancaı- 1 simde -gcydiği c!biseler 900 mil: * ·claşı!e b rlikte çalu:t·~ı n-unler de olur. men taI~inde bıılumnan:z mev- yon frank, bizim paramızla elb 
Kar~iılık bir salonda yan yana otur- Bizi ilgilendiren . • fre kodunu evinde zuUW.J1s o~. Bu İ§İ bur.ac:Wri me- 'milyon Ti\...~ lirası kıymetinde mü-

muılardı. «Korsanın nişanİı~ı» ismi- .haz•rlann.r~. . sı:ıi arkadaı~r~ bb-i ~eruhte .ede-
1 ce~nerlerle süslenmiştir. j Patyala maharacası 

ni t~ sesıiz bir fi~ g~teriliyor- ~~il kaJıl·nb~)H .hastı. Yanındaki ~~tir. Lço K~~l e~g ist~izd~n 1 Patyala Avrlı"payı ziyaret ettiği lngiliz imparatorluğu harp mecl~-

Gözlük 
Kullanmağa artılı 
lüzum kalmıyacak 

du. · . &eyı:;cı!er~ uymu-tu. nlwımı yapabılir. UurOSı\ K.&hı~::- zamar.larda da gayet zengin bir sinde Hint hükümdarlarını temsıl 
SyLil ~?zlerini ... beyaz perde~e ~ik- 24 te~ror, sözr:~ c'evıım ed~ildi. 

1 
ta 37 ı:ıum,aradnd~. "'ekilde iQlenmiş elbiseler ge?'~r~i. et~~te idi.. 1925 t~ Milletler ~e: ... 

mif, 24 un lrulagına fısıldadıgı ua- - <;mu~ a rnt ~ . bet teı;ısı te- Srbıl t~~.r elli: Boymmtlı:ı tasıdığı 14 • 20 dtzı ın- mıyetı nezdınde Hınt prenslenm · 1 
halt büyük dikkatle dinliyordu. ~ebbü~ilrlüziirt ko' y Mr ir; oladğını - Le<> Kohnberg 37... . ci ile üzerindeki elmasların paha temsil etmiş, sonra prensler mec- . 

_ Size bütün söyliyeceklerimi zannetmeyiniz.•DiiJmanlarumzın di- - Maruf bir empre&aryodur. Yl\- biçilmez b;r kıymette olduğu aöy- lfoi şansölyesi olmuştur. Mabaraca • 
eyice hatırınızda tutmalısınız. Viya- ırayet ve ze!mlvetlerini göz önünde rm kenidsini .ziya,.ct ediniz. ~aha lenmekfedir. ma..'"'tlf bir sportmendi. §jJ 
nadaki meikiim mükemmeldir. Gizli tutm~~~ İneci>uru~. U~utı;ıayımz ki ö~cede.n. ke:disiyle lronuştusuma~ Büyük harpte [ :ık ve Filistine •. Krik~ti çok feverdi. ~91,t • . d!= ~-:~ ~-
faaliyetimden §imdiye kad:tr kims.e .~vıt~ tasavvur ~dılmıy~~. lm- g~re sızı derh~l ·~~~ ede~. B~7 gönueı-diği . askerlerin masrafım f"lınt ~riket takımının ~n~il~ereyı .zı· H 
şüphe'leiimemi§tİr. Binaenaleyh sı: dar kumaı!tlır-. ?_ı~n~h çok cur~.J .yaz Pnn,gan dır.e :tor\'1vle. hır angaı· dertıhte . .etmek ımrı.:;tiyle ingilteı:e· y":rt;~ınc;l.e bu takım'° kqptanlık ~t- . ; 
zin gibi kendim için de çok tehlükeli kir bir kadın rdlunü oynnmak dtn- mım mu..=r.vcle:ı ımz bmlnız"ı te- ye en bii:rük .yardımı. yapmıştır. m~w. · ı 
olabilettk sık sık bulU§lnalarla bu 'ima· t\m!ikeUdi't. 'Yirnlli .seneHenberi vassutta buluna.2ktır. ' , , k b: ·ı--ı· 
mevkii sarsmak istemem. Bilirsiniz bui§in kurau olmuştur. - Piçin «Bey~ Penagar.» ita-, G ı·g..., • uzatma kn· 1 . 
ki bizt alakadar eden adam Von Pen- · -- Şüphe etmi:rorum. Bu ayarda baresiri tercih. edjyoı:sunuz? en Ç l 1 ~ 
nvitzdir. ' adamların ~e .~dar te~lü ::-e:i o!ab\- - Zi~a ~imize uyg~n ge:?~ yer . d ? 

- Oturduğu evin adresini ibana leceklerini tahmın ~tr.:ekleyun. Ay- or~sı ... Şımd~ en ço~.rı\~b?t goruyor. '. olaca' ,~, mı Jr . . . · ıı 
veriniz. nı zamnnda mürai, ha-ı.a--·ve herkes- Vıyananın kibar sosyetesı y~.meZJJ.1' K • 

- Bekardır. Bekvcderştrasede 1 ten :şüohe eden bir karl\kter değil j ~abi~~~ ço~ ·«Beyaz . , pap~g~m> 
1 

·: ' • 

136 numaralı villada yalnız yap-pn1? '..abarcsrpe gıdiyorlar. Pnnvıtz~de 
maktadır. Şunu eyice kafanıza yer-1 - Ona .._ek---' • che::nm"yet ver-,or:ıt(a s·~ sıJc.görulm~t~. . . j 

om
el 

Japon şehirler 
0 

ni 
bardıman eden ko 

Şmidin macerası 

Sir Con 
Ve k~.Y 

Sim on 
berberi 

1 
Gerıç_lik çeşmesi sal halde istihsali J 

1 

.. SiT ~on Siman • • t lnsa~lık her devirde gençliği uzat-ına.Kikat olmu~tur. Fimabad saf hal-ı 
.lngıhz hazıne.rl;;o.zırı. Sır C~n Sı- ma <" :-elerini araştırmıştır. Elli yıl-ıde sentetik Vitamin B istihsaleidle

mone halen l~~ılt~:enı~ :n me§gul ldruı fazla sür-en e.raşlınnalıı.rdan son-ıcektir. Yüksek miktarda istihsa1it 
adamıdır. lngıhz bu..tç;ıtını hazırla-. ı·a «gençlik çeşmeıi»ne clQğrJJ ~- ~emini ümit edildiğinden sentetik ıaf •• .. . • cakt1' 

... , ?' mo.kla m~gulclur. Bun~nla b.e~aber ı him bir adım atılch:Zı zannediliyor. Vit'amin «B» nin ucuza satılması Gozun ıçıne kona p~ 
!( •" ~utl!a_ Ne~o~ benaı:ı~a 1~1~ l~gı?,z ~-1 Bu çeşme inaanhğa bir şınnga, bir mümkün olacaktır. Nevyorkta Dr. Evktet. Gözlüklere hiç lakü%U~~ 
\ tıs ının ?'1m11 !mc.ı 'Y! onum~ mu-Jiğne ve vitamin B te1dinde görüne- Eliu B.Stren bu ketfini Havane tıp yaca ır. Uzak veya Y. ın · • ~ 

nas~tiyle. venlen zıyafete rıyaset cektir. Doktorlann söylediklerine kongresine resmen bildirmi§tir. Bu yenler için görme kaibhyeıleriJI! ~ 
. etm~e vakıt .bulmu§tur. .. 1 gör~ gençliğin en faal ;umurları vi- aençlik kürü «Mıhı ıevkiye:ı> enjekte zeltm~ .. ü~ere .. A~erikada ?,.': '1-

. Cin taY_yarecif~rıw ve lto~?nel Smid. • Sır ~ ~ımon bu muna.s~tle tam1;11 81. B2 de mevcuttur. Bunla- edilmek suretiyle 1apılacaktır. s~~a duıunu~u§tur. Kı?ıa: ~ 
Ven~n Şmıd namındaki Amen- gunu goren halk bır haya manevra:sı ırat ettıgı bır nutukta fUnlan soyle-ı rın mıan vücudunda tedrici olarak ölüme çare bulunamıyor weya alt- runmez mercımek 1ek1~~ .-:iti) ~ 

kah tayyareci];ği 1919 senesinde Al- yapılıyOI' zehabiyle caddelere &km miftir: «Julia Nelson halla daima azalması gençliğin inhitata yüz tuta- mıs yqında bir adama 20 yqında bir (tıpla re:simde gördüğün\1% s-~e ~ 
~yadaki ~.~erika~ ~gal kuvvet- etmi§~i. Birdenbire semadan ce- memn~n etmİ§tir .. Ne bir pol~tikacı rak ihtiyarlığın bafgöstermesine se- g~c.İn dinçliği verilemiyorsa hiç ol- ~pılklannın altın~ konu~11 dO'
luı. arasında ~lftJr. O tariht~ hen~1 .bombPbr y~ğa ba.şla- ~ de_bır avubt daiına bu bahtıyarlı- bebiyet veriyor. Halbuki bir kaç a>: mazaa gençliğin uzaması temin olu- zun ,effaf ta~ıyle do~~~ 
beri Venn.n Şmıd hayatını sergu- yınca ficıanm dehJetını anlamıslar- ga Cl"l§emez. evvel en e.ktif Vitamin B l ıentezı nac•ktır... nıya temas lıalinde bu~ ~ 
~tler~ has~miştir. Nerede bir ih- ?ı. Çinlilerin Japon topr~klann~ bu . «Bir l;~eclJ~.n .. nedir .~lir m~i- . • , , adeselerin her biri ~400 ~· 
tıli!, J:>ır dah~~· .~arp var~a Veman ı~: taarru~nda maddı b1:'" çok tah- ruz? V~y~ büyu~ akt~ .Garrick Fransız teklılı kabul edılmemıjf paramız1a 28-30 tıra ~ 
Şmıd orada gorunmc-ktedır. rıbatı mucıp olmuş, Tahıhoku hal- komedyenı soyle tarıf etmıştir: «Her l" 

1924 senesinde Meksika ihtilaline kından sekiz ki~i ölmiif, 25 ki~i ya- hangi bir deli bir trajedi oynayabilir. -BAŞTARAFI ı tNCi SAHiFEDE- nasebetiyle yapılacak beyanata pek Payasla 
istirak etrnif, sonra genç Çin tayya_I ralanmıftı. Bu taarruz J3pon bası- Fakat komedi çok daha ciddi, çok muvafık bulmakla beraber Lomlra büyük bir ehemmiyet vuilmektedir. , .. f cf' rfılll'~!. 
~)iğinin tensikini deruhte etmİ§·f nında bir asabiyet tufanı uyandır- daha mühim olan bir iJtir.> .lkabinesi tirndiki vaziyet içinde bunu Vakıa B. Mussolini mi1'i müdafaa- B r kadını o ada bit, 
lD". U~ ~ ~vv~l ~~~~~ya koıa- ml§tı. Bütün g~e~« ge'leral Ça?- in~~ di~l~tı .~ay~ kendı~ne m~tacel, ne de fayd!'"lı görme-~. ilk defa olarak b~ ~e- Payut.a E~~~ nanıın b~df"' 
rak hukümetçılenn uçuncu hava ko.fkny§ek aleyhındekı mücad~lenm gençliğine ait bır hikiyeyı hatU"lat-~mektedır. Londra ve Parıs arasında gıldır. Daha 1925 seneaınde harbıye Wın evınde ölü olarak ant-!~ 
l~na girmittir. Nihayet geçen ilk teı-}şiddetlenmesini istemi§lerdi. Çinde mı§tır. Con Simon genç bir avukat: normal diplomasi yollariyle ternasm:nazırı sıfatiyle milletin askeri vazİ· tur. Yapılan tah~ dui1J ef': 
rinde tehar Çine gchniı VP. general,harbın daha mütbiı; bir §ekil alınası- ken bir köy s nınnm ~eni§letilme'ı devamı tercih edilmektedir. 1yetinin ana hatlannı çizmifti. Fakat na göre Eminenu~. • " ~ 
~7§Cke hizmet teklifinde bulun-

1 
na bu hava taarruzunun ço't tesiri için acılan davayı müdafaa etmiı. DOÇENIN YEN! BEY ANA 11 , ilk defadır ki müsellih kuvvetler na- gece va'kti zorla gın~~. v: ~ 

muıtur. olm~tur denebilir. Yine bundan Davasını kazanmlf. ROMA 29 ( ö.R)- Düçe tarafın-! zırı olarak Düçe kara, deniz ve hava ırzına taamız tetebbusunıı tJ1 ~ 
Geçen ay içinde on iki bonlbu-'ııonradrr ki 59 Japon tayyaresi Çinli· Bir kaç gün sonra aynı köyde traf dan 30 mart tarihinde (Bugün) sa-, ordularının bütçelerinden bir arada reddetmesi üzerine zavaftıD lo~ 

dıman tayayresinin kumrutdas:nı de- lerin en mühim hava üsleri olan Nan- olmak için bir küçük b-_rber düW- at 17 de milli müdafaa bütçai mü- bahsedecektir. Nutka huauai bir e- zı ıılalmak suretiyle cı;-~~ 
ruhte ederek Jaoon sehirlerİ..'1İ bom-ftan$U C...in tayyareleriyle üç saat :sü- nına girmq .. tıkemleye oturunca hemmiyet veren de budur. B. Muı- hr. Bu cinayeti Y~~ ~. 
bardıman için Çin denizini geçen l ren bir hava muharebesi yapm1Jlar- berber dikkatle kendisini IÜzmÜf. receğiz... solini bu mÜnB!lebetle ttalyan silah- bir intihar mahiyeti cırt ~ 
Ven3an Şmiddir. Formoz aduının,dıt. Çin filoları lngiliz ve Rus tayya- - Ha demiı .. Ne güzel tesadüf.. Ve kızgın bir t.VD"la sormu!: 1anmaaının sulh nırıluac1ma matuf dım asmıılana da nı~. tJll:f 
payitahtı olan TahihOku ıehrinde sa-

1
relerinden mü~ Bu muha- Köyümüzün dinsmı kaPnan a"f'U- - Sakal mı. nç nu? olduiunu söyliyerek harici mesele- cinayeti mey~ ~ •• 

hahm on birinde on iki bombarda-
4
rebede Japonlar otuz Çin tanvesi- bt sizsiniz cleiil mi? S.yenüıde ite- Sir Con Simon: lere ve lnriliz - kalyan müzabrele- tileri huhıımk içm 

man tanareainin eemalannda uçtu- ni diitlnliilderia iddia etmitlenfir. lediyeye bir tilin daha fula ~ w- - Yalnız aaç, cevabını vermif. rine de temas edecektir. tll analar ,..,.yor. 
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Meksika 
Bütün dünyadan pet
rol teklifi alıyormuş 

,!--------------------------· 
Yenilen Favsta -

Mebiko, 29 (A.A) - Maliye 

müstefan B. Edvardo VHaıenor ----------------... --~· 
Yazan : Mlfel Zevako 

BiZANS SARAYININ iÇ .YU~U 
Mekaikanm bütün dünyadan bil- - 105-
haua devletçe petrol irketlerinin Genç ve güzel bir kadınin bakı\- larda .!ll'U. 

iatimlikinden en ziyade müteessir lan i.le kendi bakışı çarptftt. Bu güzel Ayaklarının dibinde bulunduğum 
olan miUetlerden petrol mübayaa- gözlerin yakıcı ifadesinde Lülaea btiyen ala.Hanna gelmez. ı 

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

Biraz daha sabırlı ol Etkarina!.. 11 İçin teklifler almakta olduğunu Borjiyanın resmindeki bakşlan bir- - Ne eyi oyun .• 
beyan etmittir. Mumaileyh ilave-- le,iyonlu. Şövalye bu IÖZÜ söylemekle bera-
ten dcmittir ki : Pardayan, Favatayı derhal tamdı. ber ka.hkah.ayualıverdi. Yalnız fay,.. 

1 
Reiıicümhur iıtimlil:e müteal- Hemen eğildi. Fanta: tan1n hili ihtiras içinde bocaladtimi 

ll\p t •• 1 • k J d • d b lik olan beyannamesinde Mekai- - Ecdadımın WtllUlda durmuf, görmekle büyük bir teessür duJlllUls 
, ara OrUD gun eri artı S3YJ 1 Jr Ve SeOJO e aŞ103 kanın petrol satısmda demokrui- onlan seyre dalnupuuz, diyerek on- hatta Romaya geldiğine de pİfmaıt 
Jltı • lere rüçhan hakka. vereceiini bil- lara ait bazı maceralan anlattı. olmuJtu. Kadın mütemadiyen Şöv~ 
Paratorıçelik tacını giyeceğin günler pek yakındır dimıi~tir. Fakat demokrasiler . ~d ncesaretab.nPardayancle- yeyi av~ak ümidiyle geçmİ§teidt 

?eo. Mekıuka petrolu ıatm almak arzu- dı ki: gelecekteki hayatlarından parçalu 
--.2~ böyle erkenden odut-ı le de haber cöndertteğiz. O da gele- ı fwlıum..ı ve doğruca ona koımuştu. s~nu izhar etmiyecek olurlar ise - Madam! Alp dağl.uimn · öte anlatmağa ievam ediyordu. 
,__-l~ olmasını hayretle karıtıh- cek, daha sonra bu gece de alem ya- Tt!l)syanın onu çağmnaımdakijbız istihsalattmızı hiç bir fark gö- tarafında yaptığınız tecrübeler izi - işte, dedi. Diğer taraflarda ol .. 

...._ yatağında doğruldu. pacağız.. ı m ·sadı yeniden arayda başlama- z~tmeksizin talip olan her müt:te- ihtirasL dütüncelerden uzak(Aftırdtğı duğu gibi ltalyada da birçok dostla· 
~ele 'Ne eyi ettin de geldin •• dedi. !~lll, söyliyeceği sözlere bunlan sını istediği hayat içinde bu haris ı1 rıye satacağız. Zira kuyular istih- kanaatini besliyordum. insanlara. ta- run var. Bunlar Si.kat Kent papa ol~ 
'~ull de artık bizi unuttunuz. eyı bır batlangıç olarak telakhi etti. kad f ka 1_._ d _ıı__ t k" salde bulunmakta berdevamdır .•• hakküm etmek için geçirdiğiniz gü- duldan Jonra dağılm1tlardD". Eğet 
h. .,~yalı burad Manubl' ba B d • li kl"f · · ( mm us nç m aırınru.u-tm es an V ""t d" t k t" ... ··ı ··ı·· 1 h b" f b ben b" f~ • 1 ed 
'"'t hıı..._.:."' L--lad~- - .-t. edn d~ sBıze ır teh ' açın gel- edici telkinlerde buhı..rımıık içindi.1 ekmud~mda ... ı"!l~n s o ge ınnege roka taku u patutekı ı ayali .ır tara a ıra- bu kull' muza ıenyet ede eraem 

't, -~a UGf ..... .. ~·t ım.: ~ ~· u gece at~r~m~ ge - Ona ve kıı:aca: 1 mu te !" egı ız. • r. sevm v~ se~~lm~I~ vakıt • vvel~er d~ toplanacaklar. 
\ ~, .. , Teklanın yatağına otur- dı. Vasıl bızı epevd-n berıdır ihmal E kari d d" r d . Belcıkanın venı Roma geçumek daha eyı degıl michr? Ben e ... ordu vücuda getireceklerdir. Pa4 
W..""-. daha eyi günlerin geleceği ediyor. Acaba ıııbah sabah on bir -afi~- n~ .. 1

• • p ~~ım'd a ' ,. • salihiyetimi atarak size nasihat ver-1panm ıaraymda bile adamlarım vw· 
~ümit ve teselli verici ıözler baslan yansak.. Zannederim l<i, muv • 0 ,m 'u~~rey~: ır~ a~ se ırı m~! ka~un. Yalnız öğrenmek: i -ıdtr. ~u ~·~ip buray~ t~ 
'"'itten ıonra: memnun olur. 1 ['la ~ırlt · VASılan muıtalul ola Roma, 29 (Ö.R) _ Belçilcanm tedıgun btr ~okta vu. Burada yaşa- mevkim hikinu ben olacagun. Sibt 

~ '- Ben, dedi. Niçlıt bu abah böy- - Baskın mr .. Tam.. Mükem- rak unp ra\:orluk tahtına otunn•11
1 yeni Roma sefiri baron Kerkov bu dığuuza göre papa ile banşbğmıza Kenti yakalayıp buraya getirecek te 

~~den buraya ve bilhu a senin me.~~ir fikir .. Bunu seni~ nasrl akal ve senin ~e ba§.u:a İmparato~içelik 
1 
sabah kral tarafından kabul edil- hükm~eceğim ge~yor. ~yle midir? Jİı: olacakıınız! _ • _ 

~ geldim biliyor musun? ettunne P§ıyorum. V sılden sonra tactnt geçınnen ıçın !>~k ez bır za- , miştir. Sefir «ltalya kralı ve Ha- - Sikıt Kent ıle benun aramda Bu hususta yalnız ıaze dayanayo-
Wıı..' 1-fer halde bir ıebeLi olduğuna da Teosl""'Ya gideriz .. Onu da alı- man kaWı. Bu müddet içinde ne be~istan imparatoru» namına ya- ölümle netice bulacak bit- düello rom. Para ve asker tedarikinde ula 
~JOI'\! nz. olursa olsun tahammül edeceksin. I zıh olan itimatnamesini büküm- mevcuttur. adanb çekmiyecebiniz. Nasal bunu 
'- ı....,... m. •• r ek rk - Teosy benim odamda.. Bu' En ufak ve şüph-.;..: hir hareket veya' dara takdim etmiıtir. Bu hareket- Bir an bunun sona erdiğini ben de mümkün görüyor musunuz? 
~ v..W:tor~ '°'b:: k e ı:;;. sabah erkenden geldi. yanlct adını bütün eme~Ierini biranda le Belçika ftalyan imparatorluğu- zannetmittim. Fakat şimdi anlıyo-} - Herteyin imkini vardtr Ma· 
~ r....:.vd~ r:- İbö t - Şimdi anb.;ıldı, sana bu fikri mahvedebilir. Billlasu Teklamn 

1 
nu fiJ~n tasdik etmit bulunuyor. rum ki henüz bu mücadele bitmemİf· . d!tm. 

~ ._ H ·~ tfe ~ muhakkak o vermiştir. Şeytan gibi k1.Skançltğmı tahrik ~tme. OnWl Va- tir. Dinleyiniz Şövalye! Size ehem-? - Bir defa papayı yab.layuıca 
~ V ~·~ ~:. k bir kadtn o .. Kadın olmua Bi:r.ama sile 1mr,1 olan üaftnı biliyorsun. NANKtNDEKt HOKOMET miyetli meıelelerden bahsedeceğim. ben Vatikana. ıiz ele iki bin kiti ile 
'~har memnun blu-. una ~ıvekil olarak bir zew1 var. Hay- Vuil, onu oyalamakla devam ~e ~~Y~.~ y~İ bet h~Ja!- ~~İ- Romaya ~ olursunuz. ~-
.'l'rı&..1_ _ _ eli naz~r~lun ve ~akıt kaybetme- durıun.. Biz ifimizin yürümeıme Şanghay 28 (A.A) _ $abtk na- g~ı dutunmuıtum. Mazun ile 11t~- ~m gebrecegı ~terle otuz Wn 

\, ~~yarak yatağmdan kalk den gidelim. Etkarma. Teoıyanın bakaltm. Ben, sana güveniyOfUm. zırlardan Lianhencinin imzası ilenqr balam erumda uçurumlan tahayyul pt,...de, on bet bin IUYarİ Ye imi& 
, ., . • . . geldiğ~i haber alınca, T eklin°! JÖJ-1 Sen de bana güven~ ı edilen bir beyannme Nankinde yeni eylemiflim. l!kin ltaly~.Ja ayak ba- toptan m~r~~ büyük bir onha rii-
~ •~ tizel bir bufut •• dedı. Heç lemeaıne lüzum olmadan ·yerınden -BiTMEDi- bir İn cümh • .-. • 1ı··•~! t" • lru- aar burnaz Lukrea BorJıyanm toru- alda ıetir~m. Bu ordunun 1ı:u .. ~ .__ L- • .__ • • bir ç unyça.ı u11.1.1me mtn old h" • G • _ _ __ _. ___ • 1 1 __ _ 
ıt"lrtt .. ~ naJ-.uaulZlll '~ t - rulmu, olduğunu bildirmektedtr. nu uğumu ıuettun. erça mag- 1111111U1UU ıaz o acaıutnız. Bu ordu ile 
~ "-ntmıt olur. Hemen git ye H d tk Al Be bu hülriimetin t lup oldum. önüme çdanamq ~y- P.üe gid~ intilwmma alaceiu. 
l'eo. hunu teklif et... ' o za nın n u unu - mile yann:.cr::ı ah" ett ld..;·- dımz benim için muvaffalayet yür.de Dütüncelerimi nud buluyonuMD 
, Ya: 

1 
Ye T ~uy ·1e L m .. :e:. &;: yümü. Bu defa siz benimle bet-aber Şövalye? 

~ ~·· dedti. Bu teklifi ben man .ar ı·yı· karşılamadı ÜU..:m~naı:lat yeniden wr.:, .... olmak • ._ ... ~,1e~1a,~~~~~ - Madam,bet;eyinınümkünol-s.;;: yapma 111m. batlam . • • ali çincleki • e KM ı l1lf' zan:ne netice1t:11eceıuu·. cluğunu söylemiftim. '" 

~ ~ ':aıil~ ':sabah ziya- Berlin, 29 (ö.R) - Çekoalovakya batvekili bay Hodza tara- kuned~·t::::~ çindeki ~= P F;vıta dburada 7.b . dur~::· - BGtün bu düıüneeler bir dur-
' T nı an t en: fından Alman ekalliyeıti meaele.si hakkmda yapılan beyanat Al- kuvvetleri arasında irtibat temin edi- I" ord:-afanH ll, m~v; __ .ı t ~he - PJ'• dayanıyor Şövalye! 
I\_ -ekla böyle istedi. man ıirui mahafili tarafından inan11zlıkla kartılanmıfttr. Bun- lir edilmez Pekin bükümeti1le birle- ~Yl ,i;: a .~~ "'k ~a~ek ıy- - itte timdi meteleniıR 111flwie11 

\~. Vasil daha fazla memnun lar Çekoslovak hükümetinin Alman ekalliyeti meceleıini kat'i teceğini bildinnektedir. e_l. o'' eBelon auÇU L~! •• :t~.1..8!: noktuma geldik. •L 

~ .. ~bilinin ki brdqin çok tekilde balletmeii evvelce de waıı.dettiğini, fakat bu vaadterin ----~ ··------- m11UL Ya _..,.. ... au ~anue, Favata •Yai• blld1, hafvçe titre-

~~~lidir. Böyle bir teklif benim neticesiz kaldığtnt hatırlatmaktadırl~r. Esasen, Alman mahafi- r·."fB~O- R s _A,"_!·nı Favı~ aıttk ~~uılağa. dönmüt eli, ~nzi Japaa.rt oldu. Sö,lemell:. 
ıb..._~ olursa belki bir maksat linin fikrince yalnaz Alman ekalllyeti hakkmda almacak tedbir- -~ __ _ _ 0~~~~ tahayyul e!'emtt • ve ~ 1 te(llgı sözler dudaldanna. J'~JOI'-
~ muvafakat etmez. lerle mesele haltedılemez. Diğer ekalliyetler, bilhasıl' Macac- ve du!~ceıınde aldıt.ndıguu dınledik- du. Nihayet bütün lrunetml topl.ra-
~~~ "-ti olan ihtirulı hialet'i Leh ekalliyetleri bakkmda da buna benzer tedbirlere ihtiyaç ola- OZOM lerı ae anl~!flt· rak dedi ki: 
lii~ 1uz kardetini. daha derin dü- cakllr. Alman hariciye nezaretinin fikirlerfoi netı:-eden c:Koreı· 222 A. R. Ozümcü 1 O. 13.50 Fa~ta hala p~~ayam da elde ede- - Şövalye! Bana vereceğinU ce-
-"'C!Grttni ecele bd bağlam tt. pondas Diplomatilo ancak Almanlar içi.n mahalli bir hükümetin 201 F. Solari 1 J 25 14.50 rek dunya.~ hakiaı olmak ıevduı vabi üç gün sonraya bwalanaz. Bu 
l'~ Y • • • ~ • meseleyi halledebilece;ini; fakat bay Hodzanm nutkundtl bun- 209 M. ~ık{i o. 1050 ll.7l ukuında ıdı. ımüddetiçindeaizdüf(inünüz.bencle 
~~ !: bu .. ~:ı~~~=:•• ~= dan babsedilm:diğini m~ahede ediyor. Her feyin olduğuı gibi 177 Esnaf h nka' 1 l.'iO IJ. 12 Güze~ kadın !elaar öze ~ladı: hazırlanayım. Tekrar geldiğiniz r.e.-
'"'- bite ge=edi uş ' bırakılacağı endi~eleı:-i zail olmn.mışttr. Her halde Çekoslovakya 134 Ş. Riza h . 12.SO 14. 75 d - Sıkate ~e~e, ben ?1tib:le- man ya evet veya hay• de1iaiz. 

1-f_ • l1ükümetinin ek Uiyet!er lehinde yapmak istediği tavizat malum 122 M. j . T ranto 1 lJ'> 16.SO en vazgeçmtf 0 am 0 m mı Evet derseniz zafer ham"dll' Harir 
~~ Mifele ıöylemek üzere değildir ye bunlar b_Ui o~madtkça kat'i bir hüküm yürütülemez. 75 P ter on 12. 16. bırakacalc değildir. Şimdi diyecekıi- deneniz birbirimizden ebedi;m ay· 
~ çakmağa hazvlandl. 7} Vitel 1050 l J.50 niz ki ıizi niçin Floranıada bekleme- nllk var. Siz de fransaya dönenin& 
l'~Ya: Londr4'.t 29 (ÖR) - lngiliz mah fili Alman ekalliyetleci JQ D. Ardıh 1250 13.87 di.m? H bö" le b" d'" •. A Şimdi susunuz. Oç gün ... Oç güıdili 
' be • ... . • meseleaini kat'i ol,.t'ak hal için bay Hodzanın nutkundaki vaadi 16 K. T neı· 12. 50 1 J. - syır Y ar uşunce aı bir bayii bana yeter. 
~~g~~~ .;ato- memnuniyetle k rşılamışlardı\'". A[man unsurunun hotnubuzlu- 10 Y. t. Talat 1 J 6~ 13.62 aklımdan g~medi. Romada bekle:li· Oç gün sonra geceleyin birfetiriz. 
't mt1m '· 1 ğunu izale edecek tedbirler Avrupa sulhuna bir hizmet olacakllr. 127S Y~kun ğinizi öğrenınce buraya kottum. Fanta derhal bir perdenin arb· 
' O"~·· • D b ' k J d 2 4666 3 t l:f a~ti. dünyanın öbür ucun gidebi- sına dalarak gözden uzaklqta. Oda· 
~~ ~R= :r:ıe.::;~ Hitler ün yine ır nutu sö y e i 247941 ! lardmı.Sö" ._ ... !t_I ..... ~.. d-L- ya giren hizmetçi Pardayanın datari 

ı• Berlin, 29 (ö.R) - Dün akt•m •por ıaraymda ıöylediöi DU• Çckirdeksı.:: ~· ;.ım futlcc - )'ICUllDertnlZ uugna ue 11111.a çdnna•• ..... yardım ett= p--......... Pa· 
l'~ tukta bay Hitler Königıberg ve Leipzig nutuklarından daha H• NQ. 7 11.SO ümidim IÖ.~emitti~. ~iz b~~ r~;ii;e dönmüf, kendikendt.. 

'-. tifd: ... !mpant~~ J~tak. ~- rih davranarak demittir ki : No. 6 12.50 olunca dunyaya ~un o~ıraz. tunlan dütiinmeğe koyulmuflu: 
~· ttı zaman uçwacu Mıtd ıle crNaıyonal soiyallzm bir idealdir ve dünyamn nereıinde Al- No. Q 13. Floranaada blmadrgtmm aebebı pa- Kaplan 1aen·· tabiat" • dei" 
~ &ni :vukanda söylediğimiz te- man varıa o:-aya yayılacaktar. H~ nerede bir tek Alman bile ot- N 10 1450 panuı jandarmaları tarafından rahat- t" - • Be • ~~ oo...d:. zZ 
~ konutmalannın sonunda ıa bu idealin teıirinden kurtufınaJım anhyamam.ıt No. 1 1 16. llZ edilmemekliğimdir. Floranndaki ;·· ba.fb ıçm oktur u -
1... • Bundan sonra bay Hltler milletlerin kendi rdcibetlerini tayin ZAHtRE aa.rayımı nmııılar, beni yakalamkk ~ .. ~ ~ •. • • 
~ator kız kudefÜtİ güler etmek hakkım ilec-i ıürerek Almanya haricinde kalsn bir milyon 158~ çuval 8uğdıııv '> l 2'i 6. 2~ İstiyorlardı. Dar kaçtım. Favıta ne toYle dütunuyonlu. 

~.ıad.. Almandan bnhıebnit ve demittir ki : 7S ton Buğd , - Demek Romads 1&kLuunak - s~, kadar IÖz söyledim. Oze. 
\' ~e habe deci" Yoksa senin «Yalmz bunlar vatanıız bırakılmıt ve ecnebi devletlece vecil- 147 çuval arp11 J .9J7} istediniz? rinde en küçük bir tesir uyandwama• 
~~ ~~ ,1::ı, uykun mu mittir. Hem de ne devletler! Her ne olurıa olıun zülum ve tazyik 4 çuval M. O. .5. 1 ıs - Evet her tarafta aranmak ibti- dun. Fakat Şövalye, bu defa dildmt 
~· t.leralc etme .• Bu~ün hep be- gören bir millet kendini her vasıta ile müdafaa hakkma maliktir. 35 Faaulya 6. malim var. ~ Romada Sentanj et! ~~~tün elimde.in! Ne olacak· 
'ti.:' liiPGdruma gideceğiz. Orada Almanya da hudutlarmda Almanlann tazyik edilmeıine lakayt l2Z84 kental P .. lamut 260 500. ,atoaunda benun buluıaacajun kim- u, uç gun aon~a ola~. . 
'"'' !&rtftı.racağun Senin Vasi- kalamaz.• 33 ton P. Çekicdeği 2.60 senin aklına gelmez. Papa beni uzak- Paleryanda ÜÇ gUn mütemadi hil 
~ • _ _ faaliyet göriililyordu. Kadın erirdi 
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di büsbütün mahvOlduk.. 1 önünde yatsı vakti bir atq yakar ve Ava giderken görmütler. yirmi kadar hizmetçi bir te,ler ha-
- Hakkın v.u •• Onun için he-f bu a~eıin üç defa önünden geçmek Naip, bot atap dolu tutmak isti- zwlıyorlardı. Fakat bunlann .m.a.i-

men kaçmam1Z lazun .. : ~ de ~sa- s~yle ip.ret_ verinen eve ge~~- yordu. Vakıa bir baltkçı, Anenin !~~ni -~~~- bilmiyordu. N~yel 
sen k~ıa kota onun ıçan geldim. l~~un demektır. Ben her. gece .. ~<>- güzelliğine tutulmuf, evde yalmz uçuncu gunun a~ı ~ma~ guneı 
Haydı çabuk ol.. zum burada o~ beldıyecegun. olduğunu dütünerek heY:\ bir ıey batbktan a.onra hepst bırer bırer çe-

Mahmut. altm halkalan A:vteye Ateş yakmak ıuretıyle de sana ken- ld ed . d" . t f _. kilertk saraydan çdcblar. Bu dakika-
d. d' . bell" ed .. . Ş!-.lili"k A"-L e e erım ıye ev:.n e ra m~a d d p d vef 1•• ınu ı ecegım. unu ıımıa d 1 .. b 1 t 8 ı an yanm saat aonra a ar ayan 

A lan ki.... . _, be la_._,_ gece o aşmaga af arruf ı. u sı- 1• h -L 00. ed" H 
'ViC on ete agının culm , -. umar wn. d b I b" d A ote m eııwma t. ayvamnm .. ~-~ı d 8 . · ecek .__ ki l r a uzun oy u ır a amm y- be • • ilm • • 

!.ıne r..Hlt> ~ ı. ıraz YI! le aUU'a Böy e söyledikten sonr kulübe- ~enin evine girdiğini gormü,tü. saat şte yemmın ver esmı emre· 
HANRY dertlal gedecekler, dag?arda, orman- nin arka tarafındaki bölme tahtala- B d M h d 'd" b"l derek dfprı fırladı. Yavq yavq Pa-

r f; "k larda dolafacaklardı. AyfC, ayna za-1
1 
nnı kuvvetli elleri ile ytrdı. DıfUt . u da amF k a Nm~b. mu .. 

1

1 
1
• 0

1 
- leeyamı gitti. F avata ile kartılatmca 

ı e rı a DE d ebe "d" d _ .... Ca .. d annd d mıyor u. a at at m og u S·ı·u.c .. .. ld 
' ~ man a !l ı ı e... . ·-. .. l '\-0"''· mun uv an ıtçr .. ı.. • manm öldürüldüğünü lvıber alan- ı sozu !U o u: . 

No: 1 O _ \ Monfreld Vakıa karnının ıı.şkinlıgı henuz Yakıt namaz vaktı olmatltgı ıçın ca b lk" b"~teY koparırım d" - Mada.m, dedi. Evvelce b rçol& 
, belli olnuyordu. ama:· Bir iki av son:ı avluda kimseler yoktu. ümidİ~i,', Naibe itmi M:ı1~ defalar olduğu gibi yine ıizinle çolc 

t .\)•- * .:&erek Mahmudun m lb.rmı kendı -ra zor -ve yorucu bır hayat srhhail Kimseye gözülaneden gecenin ka- d h b' · . "A ' . . açıl< konuıacağım. Y ann Fran·.::.::.-a 
lt.t'Tl-c, bu·· "'k b" h . . d k .. ••t •• kt t - .Jd'"t go·· .• . d f . ab"l" d" Mah ı . .:-. ._ mu a enzer ırmm ysenm evı- . . d "-~" Yu ır eyecan ıçın e ona.gına go unne e ere<L u s- uzerın e ena tesır yap ı ı.r ı. -1 ranuı;ma t:anştl. · . d"- · · .. I . • hareket edeceğim üç gün ıçın e yap-
' 'lt '4l gitfkt la • l . t • ti f " kar ·ı be be b _. ne gır ıgmı oy emu~ic. , __ .ı d" 

ltı. t en sonr o n ı en ermemış • .. .. .. . • ~~~: ~~ar arı ı e re r unu ull Bu ıtrada Naibin adamlan kulübe- Naip : tığınız teklifleri uzun uu.uıy u-
-ı ~tihin Zavallı Ayşe .• Bu uzunt~ .... ıçınde dutunuyordu. nin bpısınt lm·arak içeri ginnl§ler, .... • .. şündüm. Hepsine birden hayır cev: 
I~ 1\ ~\re a~a.m~~· ~~udun b.ü- kavranırken ~artmnda ~vdıg~ k~- Bu. sırada daprrd b:r blum ayak yatakta uyur vaziyette olan Ayteyi - Kocanan geMıgmı goren bıru vermeğe m~ur kaldım. lhll· 
ıı • ~ep,· Y.uklenn~. ~us~dere etnut- ~mı ..,.~ ~g olarak .g'?rmenın bu- sesl~ı ve. gürültüler duydular. kolundan tutup sürükleyerek dışan var. • .. . mal ki bana ccöyle ase netLn. ı::' : 
~ tı llitb tıu alıp coturmuıler. Ay§e- yuk sevmemden kendım alıkoyama- Şuphesız Naip, cğfunun öldürül- çıkanntşlar, kulübenin k inde Malt- • ~~ken ııte bu adaman sozlenne 1 say , sonra da Romaya geldmn:ıt dl· 

\~ l'll~na kal'§ı d hakaret ve şid- mqtı. İ dü"' ünü öğrenmiş, Mahmudun evini mudu uamışlardı. · 11tmat ediyordu. Tekrar haykırdı.! yeceksiniz. 
'\~ lı~le. gö~t~-~ler. .. .. Mahmut onu t~u ve kolları ara- b s~alt.için damlarmı göndttmişti. I Bulamayınca genç ka.dmı ite ks- .-: Domuzun .kız~.. Söyliyecek Ben de bu. suali ke di kendime 
, 11-,· ... ye a.~ıy:~ .. c~:unce busbu- ıında ııkıırak bağrına bastı. ... . . Sınıdı ne yaoa~lan:lı? j ~~· ~~ve saya Naibin huzuruna gö- mmn .. : Y ~kıa !ımdı derhal kamı- s~rdum .. Nefsım ban~_fu. c~vabı ver-
,'l ı~.. duştugunu, yolds Mah- Karmna ne kadar çok sevdıgını Mahmudun böyle zamıınlards , turdu ter. m dqtireyım mı? ! dı: Bemm Belova kopnisunde ve 
) ~t ·~,·--~~hakkak.. bir .. suik~t fİmdi d~ ziyade anb.mıf~· ~a ini ~aru ~~rme tabiati vardı. J Naibin çirkin surata h'd:letten _ Bilmediğim birfeyi nasıl . ball!tçı. ku~übesinde gördüğüm ka-

l . t.. , k ~?ladıgmı soyledı. karf& Naıbm adamlannın gosterdik- T ufenguu kapta. Kurıun ve &ar'tl büsbütün iP.rençle miştl. öyliyeyim? yalan mı ıöyliyeyim dmla tımdı lcar§ımda duran kadtn a-
1, • .....ıa.~ turlü nuıl dU.üne- leri sert muameleye büibütün kaz- torbalarım ıutladı. _ Kocan nerede? ııdsmlarmız geldiği uman ben ruında. çok büyük fark vardll". Ben 

'l, ~· • mıftc. - Sen yat .• dedi. Uuyur hava11- Diye ve tıpkı ulur gibi haykırdı. uyuyordum. Beni uyandardılar. sizi h!ıkiki bir kadın yapmak ümidtM 
· ".~o · 1 ~~ adaml~ıom Mah- - ~amanı ~dünlü.m... . na g~. !k8i görmemit o~kaın. - Ne bileyim nerede?. Gittiği! Ben hiç biırfey, hiç bir kimıeyi gör- ' dütmüttüm. Dütüncelerimde aldan-
lld4 ~ ~ cina eceklenne o ~ " Dedt ~~":.bar f~at kooudl.. Naibüt woglunun ~tn.• .•~mla .. ödeme zamandanberi görmedim ki. "-~edim. mttun. 

nti olmut telikki - öldvrdun mu •• EY!ah .. Şiın- pnarlaitna da gİrifeLilinin. Kaouun - Yalan aöwliyonunua kioek. - BiTMEDi _._ - BITMEDl -
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Aile sahiplerine mü ide 
Se.atte « 1 » kuruş masrafla muthakı· 

11~~ ihtiyacını temin etmek isterseniz 
Vcqot kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

HEIDENIA 
Mazot ocağı alınız. 

t S~aaiz, duman ve koku nef retmez, 
elılıkesiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakende satıf deposu .. 

DGazı bulvarı Ziraat Bankası kartısı 
UNLOP mağazasıdır. Telefon 3737 

Posta kutusu 275 
Htç YANMIYAN VE BOZULMIY AN AMYANT FiTtLLt 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Ta.tra için bayilikler aranmaktadır. 
• ~~ZZ;lz;2:;;ı:z2Zi::a:z:ZZa:l1ZiEmıı22:7l:l:ZZ~"CZZZZTJrzz;z7TTZZZ7Z/Z72J 

(Ehemmiyetli teklifler kaııısmda lcalmarak kitap halinde fonna forma çıkan) 

- MOSLOMANLARIN 13 ANASI -
Romanının lkinci forma51 çıktı . . . .. • 

Arayın 

Alamıyanlar için birinci . forma tekrar basılacak. Fakat çıkıın ikinci forma 
ile de hu tarihi ve heyecarllı romanın evvelini anlıyanık kolayca takip edebi
li-:-· ''311ll2:, 

Bitinci ve yahut ikinci formadan itibaren bi.ıtün formaları tam o\arak alan-
lar için zarif ve kıymetli bir kap hazırlanacak. bcdav Yerilecek.tir. Bunun 

~rtlarıns nyrıcn bildireceğiz. 
ldrun tarihinin bir çok esrarlarını. büyük bır zevk ı.·e heyecanla şiz.e suna

cak olan bu eser ayni zaınımd berkesin kütüphancs'nde snklıyncağı toplu 
hır tarihtir. Zira bu roman muhtelif tarihlerin t etcbbüı.inden çıkmış mukaye

aeU ta.riht btr kıymet ta§ımnktadır. 
11dnd formayı muvezzilerden. isteyiniz ve kütüph nelerde ar .. ymız .• 

- Bqlı başına pir ba~langıç ol:ın -
lktnct forma müvenilerdc ve kütüphnndcrde vardır. 1-) 

fZZZZ?zrL7.zz:r-J.ZZ'ZZZZ7.ZZ7YYL7'ZZ7:. ~C!ZZZ..ZZZZJ 

BAC VE BAl-t(_yc.Lt.RiNıZI - PAMUK TARLALARINlZl 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 
IESEL MOTöRONE akuple edilmi POMPALARDAN istifade 

ediniz. ŞEHiR • ÇIFTLtK ve OTEL .tenvit tlnrı için ayni moter
lertft dinamoları da var.dır.· Mazotla ifler, snrfiy ~ı ı: .. yet AZDIR 

M. TEVFİK BAY E T 
\ Elektrik • Rad.yo - Telefon .. Peştemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

Ôevlet *Demiryolları Sekizinci iş et
ıne müdürlüğünden: 

ilk Bahar Tren gezileri 
Ücretlerde bü.yük tenzilat 

Sayın halkın ilkbahar mevsiminde pazar tatillerini nete ve eğ· 
lence ile geçirmesi ve ayni zamanda kom~u şehirleri tanıması dü
tiinceaiyle nisandan itibaren üç ay müddetle her pazar günü lz
lllirden bir gezi treni yapılacaktır. 

Her a7 nerelere gezi treni yapılacağı ay girmezden evvel ga
:tctclcrle ilin edilecldir. 

NiSAN AYI GEZl TRENLERi 
S Nisan pazar günü : Alıancaktan Nazilli)·e gidiş ve aönüf·· 

Alsancaktan kalkıt 6.25 Nazilliye varıt 12.3 
Nazilliden kalkış 16.58 Alsancağa varı' 22.50 

10 Nisan pazar günü : Alsancaktan ödemi~e gidiş ve dönüş .. 
Alsancaktan kalkış 6.25 ödemişe varış 9.35 

ödemişten knlkış 18.40 Alsnncağa varıf 21.53 
17 Nisan pazar günü : Alsancaktan Tireye gidiş ve dönüş 

Alsancaktan kalkı' 6.25 Tireye vanş 9.18 
Tireden kalkıt 19.00 Alaancağa varış 21.53 

24 Nis n pazar günü : Basmaneden Alnşehire gidiş ve dönüş 
Basmaneden kalkış 6.00 Alaşehire varış 12,01 
Alaşehirden kalkıı; l 7.15 Basmaneye varıt 
22.14 ..... . 

GiDiŞ DôNOŞ BiLET tJCRETLERI 
1 il ııı 

1ı:nıir • Nazilli 318 231 148 
1zınir • ödemit 200 145 91 
tı:nıir • Tire 1 Ti 129 80 
l:ıınir • Alıltehir 200 150 100 
Aileıiyle beraber seyahat eden bet Yllflnl\ kadar (Bet yaf da· 

hil) çocuklar ücretten muaftır. Bet yatından büyük olan çocuklar 
t,...... .. "b0 d 0 •• , Ucrete ta ı ır. 

Aydın hattı üzerindeki gezi trenleri icin biletler - Alsancak ve 
~eb\er istasyonlarından, Alaşehir için Baımane ve Karşıyaka is
''Yqnlarından satılır . 
.. Bilet aatıti cumartesi günleri ıaat 13 ten başl~r. Ancak pazar 

aunleri Kemer ve Karşıyaka istasyonlarından bılet satılmaz. 
Gurup halinde seyahat edeceklere kolaylık olmak üzere, ya

&Onda.ki mevki adedi kadar bi:et almak sartiyle hususi vagonlar 
tefı'ik ve tahsis edilebilir. • 
h Mütefebbislerin cumartesi ı;ilnleri biletlerini almaları ve bu 
Uıuataki arzularını gifeye bildirmeleri lazımdır. 

t Ge:ıi biletleri ancak o günkü gezi trenine mahsus olup başka 
tenlerde kullanılmaz. 

1 Bu trenlere biletsiz binen yolcular tenzil&tte.n istifade edemez· 
er, 'Ve Yolcu trenlerindeki umumi ahkama tabi tutulurlar. 
'r:~:ıi trenleri yolcuları b·enin g_ideceği son istasyona k~~ar olan 

1) ••lasyonların birinde kalıp yıne o trenle avdet cdebılırler. 
ttı'· aba fazla tafsilat almak için Baımane ve Alaancak garlarına 

Ura.caat edilmesi. 
) - l 1031 (637) 

tZM1. '.JÇONCO iCRA VE tf.. tZMfR BtRt Ci tCRA MUR- 17MIR iKiNCi JCRA MEMUR-, tZMJR SJCIW TiCARET ME· 
LA.S MEMURLUGUNDAN: LUGUNDAN: ILUGUNDAN: MURLUGUNDAN: 

Gayri menkul malların salı! ilini . ~ln f"urakla~ ölü Hüseyin va- Mahmu~ Celalett~'~ Eml~ ve (Nikola Mihailof) ticaret unvant .. 
rulerı Hasna, P.ıkize, Zeynep ve Ö- Eytam bl\11kasından ödunç aldıgı pa- le lzmirde Bayraklıda menemen cad. 

• er zimmetindeld alacağından do-1 raya mukabil bankaya İpotek eyle- desinde 7 numarada barsak imali ve 
1 - Bul~urca kö~n.de değırmen- layı tahtı huze alınan 133 ada, 7.8. diği lzmi;cfe Bumavnda Camii kebir ticaretile uğm§an Nikola Mihailofun 

dere caddesmde 12 ıncı paftanın al- 9.10 .parselde kayıtlı Eşrefpaıa cad- lmahallesmde Hamam sokağında 36 işbu ticaret unvanı ve Nikola Soro
tıncı edasında l parsel 52, 53, 54! desinde 592 ve 592/ l numaralı ev-

1 
No. lı evin kapısından girilince bir kine verdiği vekaletnamesi ticaret 

55, 56, 58 taj 14. 15. 16. 17. 18 yenı velce iki dükkan iken bilahare orta- çimento yolluk, sağ tarnfta bir bahçe kanunu hükümlerine göre sicilin 
kapı numaralı 5130 M2. mesahalı daki dıvann kı1ld!.nlması ile bir dük- ve bir havuz ve methal kapıdan giri- 2203 numarasına kayt ve tescil edil· 
kargir Bulgurca çiftliği b~ası ve ~v- kan haline ifrnğ olunan ve halen içe- lince sağda bir karşıda bir oda, kar- diği ilan olunur. 
lusu. Muhammen kıymeti 3500 lıra. risinde manifatura müsteciri bulu- §ıda andıktan geçilince muthak hela t · · ·ıı· t• t ] .. 

b. b d kk"' iki' b" ı· •- d" l .. ka kıl b" zmır sıcı ı ıcare memur ugu. 
2- Bulgurca köyünde değirmen- nan. ır ap Ü anı? ın ıra ıny- ve ?1er ıve~ e u~t. ta çı ı_nca ır resmi mührü ve F. Tenik İmz.~-;·. 

dere caddesinde 12 inci p:ıftanın 15 metı muhammene ıle 2/5/938 ta- korıdor ve onde ıki karşıda bır odası 1 VekAl 
inci adasında 1 parsel 32. 33. 34. 35 rihi!le müsadif pazartesi günü saat mevcut olan 1600 lira kıymetli bu - a etname _ 
kapı numarab 1842.50 l\12. mesa- 11 de açık arhrma suretiyle sablığa evin geçen aene yapılan satı§ı 2280 B~n bin dokuz yüz otuz beı yı-
halı ;kerpiç mağu.a, dükkin, dam, çıkanlacakhr. Bu artırmada ıa~§ be- sayılı k~~u'!a göre g~ri biralald~ h Hazır~ ~~m on ~?~un~~~
furun ve avlusu. Muhammen kıyme. deli, bedeli muhammen kıymetin % halde bınncı sene taksıt borcunu o- f!UD~a gunudur ..... Turkıye-ciimh~: 
ti 800 Ura. 75 ini bulmadığı takdirde en çok ar- demediğinden bu hüküm ortadan nye~ !asa~. da~a~ v~ ömelI'; 

I ...... d 
12

. . tıranın teahhüdü baki kalmak tarliy- kalkarak evin yeniden mülkiyeti a- tasdiklı aıagıdaki mühur ve unzasım 
3 - Bu~gu~:ı toyd ı~ın e 1 ıncı le sah§ 15 gün da.lıa uzatılarak ikinci çık artırma suretiyle ~e 844 numa- kullanan lzınir ikinci noteri Mehmet 

pafta;ıı~:s ~~ı Ma;ın a h~rs~ n~- artırması 17 / 5/938 tarihine müsa- rah Emlak ve Eytam bankası kanunu Emin Erener büyük Kardiçah hanın· 
mara 1 

1 
· Muha. mesa ~- erpıt~ dif sah günü saat 11 de yapılacaktır. mucibince bir defaya mahsus olmak ı' dairi dairemde ve işimin başında iken 

ev ve av usu. mmen ıuyıne ı B ad d h. bed 1· kı 'l /5/ . ı..~~ 1 d .. 
200 

r u arhnn a a 1 satı§ e 1 y- §artı e artırması 9 938 pazartesı saat on ucıte yanıma ge en a ı 6aJll 

ıra. .. .. . . . . metin % 75 ini bulmadığı takdirde günü saat 4 te icra diremiz içinde 1 lzmirde E§refpaıada Musa oğlu ao-
4 - Bulgurca koyu ıçınde 12ıncı en çok artırana ihle olunacaktır. yapılmak üzere bir ay müddetle sa- kağında 49 numarada sakin lsmail 

paftanın 15 inci adasında 2 parsel l§bU gayri menkul üzerinde her tılığa konuldu. j Hakkı oğlu Burhanettin ve tzmirde 
20-21 taj 71 yeni kapı numaralı ve hanni bir ıu•kilde hak talebinde bu- Bu artırma neticesinde satı§ he-15 ·ı· 'tt ·ı· kak 24 N 

M2 ___ L lı im · l u :.""' •• d . "ba ervı ı mescı e servı ı so o. 
210 · maana rgı; ev v~ av u- lunanlar işbu ilan tmıhın en. ıtı : deli heı: ne .0 !ursa olsun borcun Ö- Mustafa sabuncu adlı şahitlerle belli 
su. Muhammcıı kıymet: ~80 lıra.. ren. . ~n. zarfın~a elle~.ındeki denmesı ta:ihı 2~0.~uın~b ka- olan t~mirde Ankara Palasta mukim 

5 _ Bulgurca lröyü ıçınde 12ınci vesıka ıle bırlıkte daıreye muracat- nunun merıvete gırdıgı tarihten son- N'k l Mih ·ı f b t - tar fı 
t . IA d .. d"f 1m h- __ .._ .1 lo ı o a aı o aş an a agı a m-

paftanın 17 inci edasında 5 parsel erı azım ır. raya musa ı o ası cueoı e yme- d 1m k ·· l ta - ib" 
numaralı 1132 50 M2. mesa.halı kcr- Aksi takdirde haklari taou aicilliy- tine bakılmıyarak en çok artıranın ü- 1 b~n yak~ıl tna uzere ankla _cagı .gt 

1 

· Muh kı le L· im 1 ı - la . ih I . l _,...... S t 844 ır ve ae ame yapma ıgımı ıs e--piç ev ve avlusu. , ammen y- sai.Jıt o ıyan ar para ann pay Ş- zerme a esı ynpı ncwuır. a 1§ d' y d _ 'b. k d' .. 
meli 300 lira. masında.n hariç bırakılacaktır. numaralı Emlak ve Eytam bankası ı .. ~n!"' a~a ıgı gı ı ~ 1~~nı ve 

.. ·· • · ·· 12/4/938 tarihinden itibaren §art- knnunu hükümlerine göre yapılaca- şahıtlennı ergın ve olgun gordum ne 
.. 6 nft Bulglu4r~ k?.ynud~çısınnddeal43 ~~nr- name herkese açık bulundurulacak- gın" dan ikinci artırma yoktur. Satl§ olduğunu sordum. Mumaileyh Niko-

cu p anın uncu "' ..,,,,. - l Mih ·1 f T'" ki .. h · · d 
sel numaralı 320 M2. mesahah ker- tır. . . peşin para ile olup müşteriden yalnız :.r d aıd~led'~~ Y:ıı cW un~~ra:~ 

1 P
i4' ev ve avlusu. Muhammen lay. o/o 2,5 dcllaliye mÜ§teri!e ~ıtt:!. yüzde iki buçuk dellatiye masrafı ahı ın e ı .. ıgı med a e ve ıhe ıı;• 
:r • • tSatıs Jleşin para ile olup talıt>lerın 7 0 alınır. § ıs ve muesses en nam ve esa4 

İ metı lOO 1.ira. ~ .. .... 7,5 pey akçesini veya milli bir ban- ipotek sahibi alacaklılarla_diğer a- bıma bağırsak mübayaasma ve bu 
7 -Bu~rca ko>:~n~~ degırmen-ıkanın itibar mektubunu hamil bu- trJ...adarlann ve irtifak llakkı sahip-\ hususta mukaveleler akdine ve a-

dere caddcsıpde 13 uncu ad~nın 9

1
lumnaları lazımdır. lerinin :gayri menkul üzerinde'·i hak- vans itasına ve tecdit ve feshi muka· 

u!1cu adasında 6 parsel 71 taı 20 ye- Müterakim vergi, tenviriye ve tan- lannı hususiyle faiz ve masrafa dairj veleye ve emtcayi tesellüme ve na4 

nı l:apı numaralı ve 34 -2· mesalial! 7.ifiyeden olan be edive rüsumu ar- olen iddmlr.ırını isbu ilan tarihinden mıma sevke ve akd o!unmuı ve olu-
temiç dükkan. Muhammen kıymetrfıtırm:ı betlelinde11ten:z:il o•unur. =tibaren yinni v-ün icinde evraki müs- nacak mukaveleler mucibince alA• 
60 lira. T alh>leı in birinci ic~ dairesinin 1 bitelerile 'birlikte • memuriyetimize kadaraıu ifayi teahhüde davete ve 
8- Bu~urcn kö~~n~e değirmen- 1 ?3816~~5 ı:~maral·ı· dosyas~na .. ve bi1dim:eleri icao eder. . . . avans veya bakayadnn mütevellit 

dere cnddesınde 13 wıcu pafta.-ı!.-ı 9 J ıt.ra munadısıne mur~c~atlen luzu- Alm halde hakları tapu sıcılince matlubatımı malen veya naklen te-
uncu ndas!Ilda 7 parsel ~;2taj 21 yhe- mu illin olunur. 

1022 
(
635

) ı:ıalum olınadı1kça/ payl~~h?cJndan ~~- min ve tahsil ve ahzü kabze ve depo 
ni kep• r.umara 1• 17 50 ıvı • mes.. a- rır kalırlar. 29 4 938 tarı ı en ıti- . . t" h • d · .. 

• • • :r ıcar ve ıs ıcarma ve a ara evrınu 
lı kemic. dül<kan. Muhammen kıy- ~ . ..,. ~aren çartnam: herk~ açıktır. T~- ve rüsumunu tediyeye ve emteanın 
meti 5~ l•ra. lıp olanların yuzde yedı buçuk temı- . . ld - d . 

9 B l ca köyünde dcğirm""n- IZ~lR lI<tNCl iCRA MEMUR- nat akcesi veya milli bir banka itibar sev
1
lark ve nakd~,;nde aıktl? u~ ve emle~ 

- u ~r - - LU(;UNDAN. ektub 38 3368 d yo ı ve ıger na ıye muessese n 
d~re caddeı;inde 13 üncü paftemn 12 y ( · F t E lak m u ~le i . - 2 . · . ' os - ve idareler nezdinde be · i temsilen 
· • d d 12 .-rsol ı;o taj 23 ye:ıi usu. cavuıo ve a manın m yn :Pumarası e zmır ıncı tcrn .me- , .. 
ı~ 8 aslr .. - p... -·'"' • ve Evt ~ bı.rl.a.;ı,.dan dd - ı par~ya murlueiunn müracaatleri il~ olunur. İcap eden evraK ve beyannamelere 
kapı numnrelı 7~.s~ .. rn~~rc murab- muk~bil b:ı.nkr.ya İpotek ev ediği tz- 204"" 1017(627) ve diğer vesaike imza va~'ma ve em-
baı me~ahnlı keroıc dukkiın. Muham- . ~ L • La"-sinde Molla 50· teayı tesellüme zİn'.m~i ibrnyn V6 

kt . 200 l° t mır .... e r.Mta ma!l ı.ı.c . 
men ymeh ıra. kR~ındn 61 No.lı eve be.ş basamak akdolunmuş ve olunacak mukavele.. 

13 - Bulgurca l.öıünde de,ğir- merdive le kaoı4an giri!dikte bir no- IZMtR SULH HUKUK; 1 MAH- terin ehiramından zuhur ve tehaddüı 
mcı."..dere caddesinde 13 üncü pafta: fa cağda b~r oda \P.l'ş1c!a kal;);h bir a- KEMES1NDEN: 1 edecek ihf!ifİann sulh.an veya hük· 
n!Jl 12 inci ada,ındn 13 parsel 51 taJ ralı: ve o:edan bodruma inilir. Yu- Kadir usta vereselerindeıı Jrizı Ru- men halline t~ebbüs ve leh ve aley-
24 yeni knpı numarah 38 M2. m~sa- karı katta b~r sof.a ve c~ohede iki o- ziye ve karısı Hatice ve diğer lnzı himdc açılmıs ve açıla~ tarafımdan 
halı kerpir dükkan. Muhammen kıy- clıı, 1ll'lteda ufa~ bir taraça mevc_u Havva ve oğlu Yaşarın şayıan uhdei başkaları aleyhine ikame edilmit vo 
meti 100 lira. oluo bodrum 'katta mutbnk ve halası tasarruflarında bulunan tzm'irde .Or- edilecek bil' umum davalardan dola-

11 - BulS?Urcn köyü de değİI'.- vn~dır. 80~ lira kıym~tinde ola" bu haniye mahallesinde Yusufclede cad- yı Türkiye cümhuriyeti mahkeme- ı 
mendere caddeı;inde 13 üncü pafta- evın geçen senc .. ycıpıla~ satı§ı ~~8 ... 0 desinde kain 111 No. lı ve 1J300 lira leri devair ve komisyonlarında ka
nın 12 inci adasında parsel 52 taj savılı ~a~1u1•1a gore s:rı bıralo. ıgı kıymeti muhammeneli ev ile d~kS.- nuni sıfat ve sal'"hiyetlerin tamamiy-

l 1 33 25 ah 1 halde bırıncı sene talcsıt horcu muay- . . ah ll d b. · · h lh' 25 tapı numara ı . rncs a ı "d ind öd a'"' d b nm ve yıne a.ym m a e e ınncı le muhakeme ve mu asamaya su 
kerpic dükkan. Muhammen kıyme- Yh~nk.~a es de 

1 
clndm~l ıgınk ~ u rnal dere nokağında kain 1/6 Ne. 1u ve ibraya, ahzü kabza ·ve tahkime 

. 80 1. u ··rn orta en .a ın are. evın ye- 1. kı . ul . ı· k "h · · db" • - h · tı ıra. . .ı .... ··ll..! • ._ .. t" 450 ırn ymelı m ıamm~ne ı eza ve ı tiyatı te ır ve ıcraı acız vaz ve 
., nıuen mu~ıyetı açıto Grlırma su. e ı- ı f Lt..! •1A 1 · ·d f' · i 

12 _ Bulgurca köyünd.. denir- l l E ı-k E t ev ile dükkanın 30/4/938 cumaı·te- eKKlne ve" am ann ıcra aten ızın 
~ " e ve 844 ~umara ı m a ve Y am . · k . ... · · 

mendere caddesinde 13 üncü paf- b 7 ... k cibince bir defa- si günü saat 10 da tzmır sulh huku ıstemege ve ıcra zabıtlarına ınıza 
... 53 aıum!:ı anun11 ,ıµu hk . d l lm k .. .. af ·w ta 

tanuı 12'inci adnsında 15 parıeı ya mahsu olmak taıtiyle art;rroası mu emesın e satışı yapı aca r. oymaga v~ mur aaya ve ı as : 
taj numaralı 39.25 M2. mesaha~ 9/5/38 ı:ezutesi günü saat 14,30 Bu artırmada tahmin ob.~nan b;· lep ~·e red:lıne re ır:ıs~mete ahan 
lcerpiç dükkan. Muhammen kıymetı 1 da. icra dairemiz icinde ynpılmalt ü- delin yüzde75 nisbetinde be4e1 veril- tevkile mezun ve selahıyettar olmak 
80 lirn. zere bir ay müdd;tle sablığa konul- diği surette taliplerine ihalesi yapıla- ü~ere ~zmirde A~~a pala_sta mu4 

1 1 ·· .. d d -· d • ak ak · takdirde sah• 15 gu"'n daha kim Nikoln Sarokinı umumı surette 13 - Bu.gurca :oyun e egır- u. . c Si U'j' k"I ta • tf n· be-
rnendere caddesinde 13 üncü pafta- Bu artırma neticesinde satış bdeli uzatılarak ikinci artırması 16/5/938 ve ı n~~ v~ :·~ e ım. !.ye . 
nın 12 inci adasında 16 parsel 54 taj her ne olursa olsun b!>rcun ödenme- pnzartesi günü saat 15 de y,ine dai- ~an v~; ar a u unması. ~zendce 

al 29 M2 mesahalı kerpi" ai tarihi zıgo numaralı kanunun remizde yapılacaktır. ' u ve etaknamefhr~ en tı:;ızıdm e atç • 
numar ı · :r • • d•w• "ht ya G • nk l .. • c1 h k l rsı. okunnr te ım mun ereca ve 
d"'kl an Muhammen kıymeti 70lira. menyete f~ır ıgı tarı en sonr~ ayrı me .u uzenn e a ta e- :r- l 'ikr kı 

u t · .... müaadif olması he.sebiyle kıymetme binde bulunanlar ellerindeki resmi mazmum!ln !e ep ve anva a m~· 
14 - Bulgurca köyünde degır- bakılnnyn:ak en çok artıranın üzeri- saik .1 b' lik 20 .. · .. d d ._ ta.bakalı tıedik kılındıl,,.-tan sonra~ 

d dd • d 13 .. .. ft ve ı e ır te gun ıçın e aı .. l • t f d · t htuu men ere ca esm e uncu pa a- ne ihaleii yapılacaktır Satıs 844 nu- . .. l . A d cum emız ar:a ın an ımza ve a 
nın 12 inci e.dasınlfa 17 narse! 55 taj maralı Emlak ve Eyt~ b ... ~kası ka- rAemk ~etakmd~rdacahatkelatmederı t ~m. 1!1: lclındı. 

- sı ır e a nn a apu sıcı ı ... H ... /G4 
26 yeni kapı numnralı 75 M2 mesa- nunu hükümlerine göre yapıbcz.ğın- k I d h Umumı No. 5765 ususı 7 
halı üstünde iki odası bulunan ker- dan ikinci artırma yoktur. Sabf pe- ~nl~~ :ıad~ ça pay a.ıma an a- İşbu vekaletname suretinin dair6 
piç l::ahvehane. Muhammen kıymeti _şin para ile olup mÜ§teriden yüzde nç a a ar ır. ih" d dosyasında mnhfuz 5765wnumi nu4 

250 lira. iki buçuk dcllaliye ma::.rafı alır.ır. . • Şartname 10(419~~ .tar ~n. ~n maralı aslına mutabaktı tasdik lal~ 
15 B ı k .... d d ... , ı t k -L .b. 1 kl-'- 1 dıg'-er ıtıbaren her kesm gorebılmesı ıçm dı Bin dokuz yüz otuz beş yılı bazı· _ u gurca oyun e egı po e swıı 1 • a aca Wlr a ıkt · enkulün safı da · . b ·· ·· 

men dere caddesinde 13 üncü pafta- alnkadarlann ve irtifak hakkı sahip- aç a v:a gayn ;d ev ranın yinni~cı çarşam a gunu. 
nm 12 inci adasında 19parsel 56 taj terinin gayri menkul üzerindeki hak- §!!_in~ e yaz .~ ır. • . A. Ha!d.ar. ı~zası . T. ':· 

· 1 l l M2 a • lannı hususiyle faiz ve masrafa da- Gayrı menkulun ~crgı ve saır ka- tzmır ıkmcı noterı E Erener ımza· 
~91 y~nı ~n~-·~J1!1ar~ı h · mı:a ir olan iddialannı iıbu ilan tarihinden nuni mükellefiyetlerı satıcıya ve o/o sı ve resmi mührü pul üzerinde 20 

a ı erpıç u can. u ammen . y- 't'b . . .. . . d kt "s iki buçuk dellaliye ve ferağ harçları haziran 1935 
meli 30 lira. ı ı aren yırmı gurt ıçın e evra mu - . . . · 

:. .. . -· biteleriyle birlikte memuriyetimze alıcıya aıt olup ih~Ie bedelı defaten U. No. ·12 ~- ~o. ~ /1 
16 - Bulgu~ca koyu~de .. degır- bildirmeleri icap eder. pe§İnen ödenecektır. 

1 
lşbu vekaletname suretmın. d~ı~ 

mendere cnddesınde 13 uncu pafta- Ak • hald h ki t . T thaleyi müteakip müfteri ihale be- miz dosyasında aaklı 13. lzmır ikin-
nm 12 ipci adasında 20 parsel 57 taj 1:. 51 l ed ka an 1:;u ~ıcı ıh:~ delini vermediği veya veremediği ci noterliğiriı1 yazdığı 19 haziran928 
30 . kap 1 9 M2 Mesa ma um o ma ı ça pay ~ma an "h 57"~ 1 .. ··ı h 
b h~~nı . d~'knku!11arMn ı h · k - riç :kalırlar. 26/ 4/938 tarihinden iti- takdirde gayri menkul tekr~ 15 gün tarı ve ~l •ıum~1!1 gor~. ehn as • 

a Kerpıç u an. u ammen ıy- b h 1. ıktı T "dd ti _..... k l t l'b" na ve dosyam zda MKll nus asına . 301• aren ıartname er Ke!e aç r. a- mu e e cuurmaya onu up a ı ı- _ • -~ 1 lm-'-l 
metı ıra. 1. ini .. d ed' b uk t · "h l · ..... la--''- d tahak uygun oldugu bıttetki t.n ası llK a ıp o ann yuz e y ı uç emı- ne ı a esı ya..,ı ~ ve ara a - , . . . ku • .. 

Tnmamlnrı 5184 hisse itibariyle nat veya milli bir banka itibar mek- kuk edecek ihale farkı hiç bir hükme tasdik ~dibnıtlır'. ~ın. d'! z yuz o
müflit Avunduk zade biraderler kol- tubu ve 38/958 dosya numarasiyle hacet kalmaksızın vecibesini ifa et- t~z s;kı~ yılının ~kin.~ı ~anun ayının 
lektif ıirketi ortaldan Mehmet, Uze· lzmir 2 inci icra memurluğuna mü- mi""en müıı.teriden tahsil olunacak- yınn1 m_cı ~e~e~ e ~nu:·ek"ıli resmi 
· H d" R • Ş ket H kkı 1 · •tA 1 550 .r T zmır uçuncu 110.er .. yır, am ı, emzı, ev ve a racaat erı ı an o unur. tır .. h .. F T 'k · 

18 (628) · mu ru ve • enı ımzası 
uhdeleri~de kayıtlı bulunan yukarı· lO Daha fazla malfımat alrnak isti- 1021 (629) 
da mevkı, sokak ve numaraları ya- LE ••- • yenler dairemizin 938 - 883 dqsyn- __. ~ ,,,_._.... ....c1 

zılı gayri menkullerin müflislere ait z A y I sına mÜl'acaatıeri ilan olunur. z . m ak buz 
payları 2. 5. 1938 pazartesi günü 13 1032 (634) (l yı 

de~ 17 ye ~İdar pbar~ık J01U. ilek~'e 1339 senesinde eski Darülirfan O HPW1•1 •Kı.,. 35748 sayılı 21/3/938 tarihli 
p~ın para: e s.~tı cagm an ıst~ ı- yeni Yusuf Riza okulundan alml§ KARŞIYAKA J r"".'.,AMVAY ~61.815 lira 96 kurusu havi lzmir 
!?"~. r.nezJrur .g~n ve saatte lzmı~ 3 olduğum şahedetna.-neyi zayi elmi§ tDARESIND:C ·~· . ıthalat gümrüğünden aldığımız mak-
u.ncu ıcra ve ıflas memurl~ daır~- olduğum cihetle bu defa yenisini ala- Karşıyaka i'ıamvay idaresine ~uz zayi olmuilur. Yenisini alaca-
sınde hazır bulunacak olan mezkUr cağımdan eskisinin hülanü kalmadı- ait dört beygirin hayvan pazarın- 1 gımızdan zayi olan bu makbuzun 
masayı idareye memur btanbul avu- ğı ilin olunur. da 4/4/938 pazartesi günü saat 1 hükmü olmadığmı ilan ~eriz. 
katlarından Ekrem Kulene müraca-ı lzmir arap furunu caddesinde 111 onda pazarlıkla satılacağı ilan Antalya umumi naklıyat T. A. Ş. 
atleri lüztimu ilinolunur. numarah nde Haydar Erten olunur. lzmir !Ubesi 

1029 (636) . . 1030 (631) J0-:-31 1 1023 (630) 1035 (633) 
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1ZM1R MEMLEKET HASTA
~I DAHIU HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesini ikinci bey -
lcr sokağında fınn karıısında25 

numaraya nakleylemi§tir. 

EVi Göztepe Tramvay caddesı 
TELEFON : 3956 1 
No. 1018 _ .l:!;E~9N 31!~ Umum satış yeri: 

iZMtR'§ıctLı2TtCARET2MEMURLUGUNDAN : 
Tescil edilm~ olan {Şark Hah Türk Anonim tirketi) nin 21/3 

938 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret 
kanÜnu hükümlerine göre sicilin 2231" numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve F. Tenik imzası 
1 : ZABITNAME 
Şark Hah Türk Anonim Şirk~tinin «21 mart 938 pazarteai gü- . 

nü saat 11.30 da Şirket Merkezi idaresinde mün'akit olup zabıt
namesi zirde muharrer olan Heyeti umumiye içtimaı adiainde ha
zır bulunan hissedarlar ile hisselerini gösterir cetv~ldir .. 

lami Vekil· Hisse adedi Ara adedi ikametgah İmza 
E. Giraud" Mösyö Edmund H. 75 10 Burnava Jsmet 

Giraud lnönü C. No. l 
Bay H. Fevzi Beler 75 10 K. Yaka Cümhuriyet F.Beler 

C. No. 34 
Mösyö P. de Portu 5 1 Buca istasyon P. de Portu 

Cadd~si 

Mö•yÖ $. Molinari 55 10 Burnava iaınet nö- C. Molinari 
nü C. No. 30 

Reis : E. Giraud Katibi umumi W. H. Hali 
Rey toplamai:_a M. F. Beler Rey toplamağa M. C. Molinari 
Baladaki cetvelde mevcut imza sahiplerinin bizzat vaz edilen 

ımzayı hakikileri bulunduğunu ve esbabının irae edilen rey mik
ı!:ıriyle içtimaı umumide ahzı mevki ·etmeğc salihiyettar bulun
duklarını, mevcut ve hazır bulunan hisse senedatmın ceman 
(2l0) adedine baliğ bulunduğunu ve m>kdarı mezkurun 'irket 
<"sas mukavelenamesinin (54) üncü ·maddesi mucibince içtimaı 
umuminin kanunen in'ikadı için jktiza eden ekse:-iyetinin fev
kinde bulunduğunu ve binaenalcy:1 ictimaı umuminin nizam ve 
kanuna r.ıuvaf ık f:':.lrette in'ikat ed;o l:iffei mukarreratının niza. 
men muteber bulunduğunu beyan ~e ta:;uik eylerim. 

Komiser : H. Gülgeç 

1 - Meclisi idare reisi bay Harold F. G~raud'mm h:ıstalığı ve 
reis vekili Bay Rahmi Ar .. lnnın seyahatte bulunmaları dolayısiy
le heyeti umumiyece riyasete seç;len bay Edmund H. Giraud ve 
azadan Piyer de Portu, Bay Fevzi Beler, Şarl Molinar ve katibi 
umumi W. H. Hail hazır bulunmuşlardır. 

Mürakip bay Fuat Loslar mazeretine ~ binaen içtimada hazır 
bulunamamıştır. 

2 - Türkiye Cümhuriyeti İktısat vekaleci namına içtimaa ko
miser olarak bay Halit Gülgeç iştirak etmiştir. 

3 - Tevdi edilip mukabilinde duhuliye varakası ita edilmiş 
iki yüz on hiase scnedab hamillerin'n hazır bilmeclis bulunduğu 
bittetkik anlaşılmakla bu rnikdarın esa'" mu!:aYe'enamenin iktizn 
ettirdiği ekseriyeti tecavüz eylediği ve binaenalc} !ı ~.bu adi içt:
mam kanunen ve nizamen in'ilmt ettiği hiıhürnet komiseri lar.a
fından tefhim edilmekle heyeti umum;ye sirket mukavelename
sinin 64 üncü maddesi mucibince meclisi id~re reisi Bay Edmund 
H. Giraud'nun riyaseti altında müzakerat baslcdı. 

4 - Baylar Şarl Molinari ile Fevzi Beler rey toplamağa me
mur olarak in\ihap edildiler. 

S - Anadolu ve Yeni Asır gazetelerinin 1 mal't 193S t:rihli 
nüshalarında münte~ir içtima davetnamesi l::atip terafından kı
raat edilerek heyeti umumiyece muvafıkı n'zam görüldü. 

6 - Riyasetin talebi üzerine idare heyeti ve mürakip raporln
riyle Blanço ve kar ve zarar hesabı katip tarafındnn okundu. 

1 - Atağıda yazılı hususat ittifakla kararlaştırıldı : 
A) 1937 senesi Blanço ve kar ve zarar hesabı kabul edilerek 

meclisi idare ibra edildi. 
B) Karın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii kabul edildi. 

C) Esas mukavelenamemizin 26 ve 27 inci me.ddelerin::: göre 
vazifeleri nihayet bulan Meclisi idare f zalıkl:ırına Ba} ~ar, Ha
rold F. Giraud, Edmund H. Giraud, Rahmi Arslan, Piyer de Por
tu, Fevzi Beler ve Şarl Molinari intihap edilmişlerdir. 

D) 1938 senesi zarfında vukubulacak Meclisi idare ic;timaları
na ittirak edecek olan her azaya beher içtima için yirmi be.er li
ra ücret verilmesi muvafık görüldü. 

E) 1938 senesi için senevi iki yüz lira ücretle bay Fuat Loatar 
mürakip olarak seçildi. 

Celseye niha;et verildi. 
E. Giraud H. Gülgeç 

C. Molinari 
P. de Portu 

W. H. Hali 
1019 

f. Beler 

(639) 

DAIMON 

No. 2262 TRiO No. 2262 
D A i M O N Bn fener yirminci asrın elektrik devrinin bir ha-

rikasıdır. Ayarlı ve ayarsız iki cinstir. Ayarlısı iki yüz, ayarsızı 
altını~ metre gösterir ve geceleri bu fenerle bef yüz metre dahi
linde iki taraflı muhabere ınümkündür. Oç renklidir. Muhabere-
nin hariçten anlafılmaması için ziyanın yalnız hedefe verilmesi 
ayrıca bir meziyettir, tavsiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Suluhan civarı No. 2JJ/9 Hüı-

İstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 
ızMıR sıcıtı TiCARET MEMURtÜdu'NoAN : 
Tescil edilmif olan (İzmir Yün mensucah Türk anonim tirke .. 

ti)nin 21/3/938 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıt
namesi ticaret kanunu hükümle1ine göre sicilin 2230 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve F. T enik imzaaı 
1 : ZABITNAME 
İzmir Yün mensucatı T. A. Şirketinin 21 mart, 938 pazartesi 

günü sabah ıaat on birde 'irket merkezi idaresinde mün'akit olup 

1 

zabıtnamesi zirde muharrer bulunan heyeti umumiye içtmaı idi
. sinde bulunan biaaedarlarını gösterir cetvel.. 

lsim V tıkil Hiue adedi Ara adedi lkametgi.h imza 
Bay E. H. Giraud 305 10 Burnava İsmet lnönü caddesi 

No. 1 
Bay P. de Portu 
Bay Fevzi Beler 

5 
305 

1· Buca istasyon caddesi 
1 O Karfıyaka Cümburiyet caddesi 

No. 34 
Bay A. Maguin 205 l O lstanbul Sark halı tirketi Sultan 

Hamam Kendros han 
Bay Hakkı Saffet 5 1 Ankara T. C. Merkez Bankası 

meclisi idare iızası 
Bay H. Joly ıoı; 10 Bumava Çay Ferah sokak No. 13 
Bay C. Mol;nari 205 10 Burnava ismet lnönü C. No. 13 

· Reis vekili .Katibi umumi Rey toplamaia M. 
Edmund Giraud Fevzi Beler Fevzi Beler 

Rey toplamağa m. : C. Molinari 
Baladaki cetvelde mevcut imza sahiplerinin bizzat vazedilen 

imzai hakikileri bulunduğunu ve eshabmın irae edilen rey mik
dariyle içtimaı umumiyede ahzı mevki etmege salahiyettar bu
lundukları, mevcut ve hazır bulunan hiue senedatının ceman 
(l 135) adedine baliğ bulunduğunu ve mikdarı mezkurun tirket 
esas mukavelenamesinin {54) üncü maddesi mucibince içtimai 
umuminin kanunen in'ikadı için iktiza eden ekseriyetin fevkin
de bulundu~unu ve binaenaleyh İçtimai umuminin nizam ve ka
numı muvafık su:-ette in'ikn~ edip kaffei muknrreratınm nizamen 
muteber bulunduğunu beyan ve tasdik eylerim. 

KOMJSER 
1 - Mecliui idare reisinin seyah3.tte ve reis vekilinin hasta ol

maları dolayısivle Hçyeti umum:ycce :-iy::ısete seçilen bay Ed
mund Giraud, Meclisi idare f.zasından Baylar Piere de Portu, 
Fevzi Bele:, C. Mo!inaı·i, Hakkı Saffet Tarı, Achille Maguin, Her
be,rt Joly ve mi"ıaltip Münir Birsel, Muzaffer A, Arel ve Gabriel 
Russo ictimadn hazır bulunmu~lardır. 

2 - Türkiye Cümlıuriyeti ikt:ısat vckfıleti namına komiser ola
rak bay Sevki iştirak etmiştir. 

3 - Tevdi cdil:p mul:abil"ı.(ic duhuliye vesikasın ita edilmit 
bin yüz otu~ be:; hisse te11edi hfımillcrinin hazırı bilmeclis bulun
duğu bittetkik anle.şıima.kla bu mikdarın esas mukavelenamenin 
iktiza ettirdiği ekscriy.!lİ tecavüz eylediği ve binaenaleyh itbu 
adi içtimnın k&nunen ve nizamen in'ikat ettiği hükümet komiseri 
tarafından tc'hinı edilmekle heyeti umumiye tirket esas muka· 
velenamesinin 64 üncü maddesi mucibince Edmund H. Giraud'
nun riyaseti altında müzakerata ba,Iadı. 

4 - Mösyö Molinari ile bay Fevzi Beler rey toplamağa memur 
olarak intihap edildiler. 

5 - Ar.adolu ve Yeni Aıır gazetelerinin 1 mart 1938 tarihli 
nüshalarında münte,ir içtima davetnamesi katip tarafından kı
raat edilerek heyeti umumiyece muvafıkı nizam görüldü. 

6 - Riyasetin talebi üzerine idare heyeti ve mürakip raporla
riyle Blanço ve kar ve zarar hesabı katip tarafından okundu. 

7 - Afağıda yazılı hususat ittifakla kararlaştırıldı : 
A) 1937 senesi Blanco ve kar ve zarar hesabı kabul edilerek 

meclisi idare ibra edildi. 
B) Karın meclisi idarenin teklifi veçhile 3 numaralı kupon 

rnuknbilinde 1 mayis, 938 tarihinden itibaren yüzde 2 hesabiyle 
beı; yüz liralık beher hisse senedine on lira temettü tevzii kabul 
edildi. 

C) Esas muknvelenamenin otuzuncu maddesine göre Meclisi 
idarece, Meclisi idare azahklarına seçilmiş olan bay Hakkı Saf· 
f et Tarı ve mösyö H. Joly'nin intihabı tasvip edilmittir. 

D) Esas mukavelenamemizin 26 ve 27 inci maddelerine göre 
vazifesi nihayet bulan Meclisi idare azalıklarına Baylar H. F. 
Giraud, Ed. H. Giraud, P. de Portu, Rahmi Arslan, f evzi Beler, 
A. Maguin C. Molinari, Hakkı Saffet Tarı ve H. Joly seçilmit
lerdir. 

E) 1938 senesi zarfında vuku bulacak meclisi idare İçtimaları
na istirak edecek olan her azaya beher içtima için yirmi beter li
ra ü~ret verilmesi muvafık görüldü. 

F) Esas mukavelenamemizin 43 üncü maddesine göre diğer iki 
mürakip tarnf ından mürakipliğe seçilen bay Muzaffer A, Arelin 
intihabı muvafık görülmüftÜr. 

1938 senesi için senevi iki yüz ellişer lira ücretle bay Mustafa 
Münir Birsel, Bay Muzaffer A, Arel ve Gabriel Russo mürakip 
olarak seçildi. 

Celseye nihayet verildi. . 
Edmun Giraud P. de Portu Fevzı Beler Hakkı Saffet Tarı 

C. Molinari H. Joly Achille Maguin Komiser M. Şevki 
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Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kala me§hur Amerikan filidi ile bu 
sene yeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali ilaç
ları, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlanm, lngiliz markalı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa· 
ir haıeratı öldüren ve Bumava Zi
raat enstitüsünün raporunu iafıyan 
«KAT AKIU...A» tozlarını kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
edebilirsiniz. 9 rakkammı istismar 
etmek iatiyenlerin inaiaumızla hiç 
alikaaı yoktur. Batb yerde de ıu-ımamıza dikkat buyurunuz. 
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insan vücudu diş· 
lere muhiaçtır.Dıt 
lerimizin de Rad· 
' oline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaatleri arasında elitleri temiz· 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil· 
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyoraa· 
nız sabah, öğle ve akfam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNJZI 
FIRÇALAYINIZ. _,#f 

eZ-

T opbane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulttı~;; 
Sağlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE rnar a 
dikkat ... 

Satı' yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLt... 
26 ı- _.. 

·telzmir Enternasyonal Fuar koını 
sinden: d_.. 

Geçen seneki Fuar planına göre 201 den 247 numar~Yİ:•c:•
pavyonlar 5 niıan 938 den itibaren müracaat edene kıra nıll baJ 
iından henüz pavyonunu tutmıyan 1937 yılı ekıpozanlf;ı ;lıt' 
tarihe kadar kira bedellerini Fuar hesabına yabrma • 
olunur. 

1033 (632) 



MART ÇARŞAMBA 1938 ....,. 

TURll 
TURAN rabrikalara mamu!lbdar. Aynı zamanda luran 
lt1Yalet ıabualarını, trat ıabunu ve krtmi ile gOıellik krem
lertal kullamDd. Her yerde ntılmaktadır. Y atnıı toptan H· 

~ lele lımlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'l Akyaıala ye J. C. Hemıiye mliracaat ediniz. 

Poeta Kut. ••• Telefon 3489 

MEYVA TUZU 

~~ lıoı meyva luz:udur. lnkıba11 def eder. Mide, bağıraak, 
•ratigerdeo mütneflit rabatıııhldera önler. Haımı kolaylaıbrır. 

..,, ın2iliz Kaoz:uk eczanesi Beyo2lu • lıtanbul 

Kapalı zarf usulile Katran 
ağacı satış ilanı 

benizli ,Orman müdürlüğünden: 
1 

~' - Denizli vilayetinin acıpayam ilçeai dahilinde vaki hudut· 
,t.ttna.rncde yazıla andız dağı ormanmda evrakı kctfiyeıi 
()ı._' •nce tamamen kurumut ve yağlı boya ile numaralanmıt 
litte 46os adet katran ağacı yirmi gün müddetle kapah zarf uıu· 
~ arttarınaya konulmuttur. 

()t\ I>- Arttarma 6/4/938 tarihine müsadif çartamba günü saat 
hp,(tte Denizlide Orman bat mühendiı muavinliği binaaanda 

., ~C.kt.r .. . 
I·1.1'1t; KurumUf katran ağacanın beher yirmi metre mikabı «8• 
'-tin~t ~n mecmu bedeli 21795 lira 12 kurut olup muvakkat to
~ :_ rı,634 lira 63 kuruftur. 

· ~ .... -. lukavele ve tarlnameyi görmek isti1enler Ankarada O.... 
lii,._~ :~m müdürlüğü ile Denizli Orman b&f müheadiı muaYİn

ura.caat etmeleri. 
22-26-30-J 895 (554) 

d'MIASIR 

- Akhisar Tütüncüler Bankası -
Sermayesi 1,000,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkalaç 

iz mir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulii, emtia üzerine avans, sigorta iıleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile İf tigale baı lamıştrr 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
m:ı Emtea üzerine komisyonla alam ıahm itlerine ta
~- vusul eder. 

Prensibi emniyet, ıürat ve mütterilerinin menfaa 
tioi korumakhr. 

Adres: Gazi Bulvarı - Telefon: 2338 
(415) 

• aucsh 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LlNIE 
G. m. b. R. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LlNlE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCIIE LEV ANTE " LlNlE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMllET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Uaeı Ltd. 

LONDRA HA'ITl 

,r 

DERrNDJE. vapuru 31 martta bekle· ASSYRlAN vapuru mart nihayetinde 
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Liverpool ve Svarueadan gelip yük çı-
içln yük alacaktır. karacaktır. 

SAMOS vapuru 1 O nisanda beldeni· TRENTINO vapuru 5 nisanda gelip 
yor. Hamburg, Bremen ve Anvera Ji. Londra, ve Hull İçin yük alacaktır. 
manlanndan yük c;:tlc.aracaktlr. FLAMINfAN VAPURU 1 ~ niian'cla 

Liverpool ve Svanıeadan gelip yük çı-
ARMEMENT H. SCHULDT karacaktır. 

HAMBURC CARLO vapuru 20 nisanda gelip ~ 
FORTUNA vapuru 12 nisanda bek· çıkaracak :ve ayni ~amanda Londra, T• 

leniyor. Hamourg ve Bremen için yük Hull için yük atacaktır, 
olacaktır. THE GENERAL STIM Navigation• 
SCRVlCE l\IARmME ROUMAINE Co. L TO. 

BUCARFST AD JUT ANT vapuru mart nihayeti o.· 

DUROSTOR vapuru 6 nisanda belde· de Londra İç.İn yüJc alacakbr. 
niyor. Köstence. Calatz ve Calatt ak· DEUTSCHE UEVANTE UNtE 
tarman cTunu limanlan için yük ala· DELOS vııpuru 24 martta gelip yülı: 

-~:Jllif:ll'lfl!'!m~BSill!m_IBll ___ l!!m..:: _______ ıım ___ caktır. çıkaracak. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlağanın fena ilnbetler doiurmaama 
mani olniakla beraber bütün tsbrapları da dindirir. 

icabında günde J kafe aluaobilir. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeıi 
Beyler Sokağı köıeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tlk en ince ve en 
makbul hediyeniz ec· 
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir mÜes9Cle olmuf, kokuculuk 
alemini şa§ırtmıt bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili İ§İndeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere ıorunuz. 
Yalan ve benzer İlimlere aldanma· 
maıuz için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını ırörmeliainiz. 

lstanbul üniversitesi artırma eksiltme ve pa
zarlık komisyonu ilanları: 

1 - 51289 lira 16 kurut kctifli Curebada yapılacak ikinci Da
hiliye Anfiıi İnfası vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla ekıilbneye 
konulmuttur . 

2 - Bu ite ait evrak ve fartnamelCI' fUnlardır t 

A - Eksiltme fUlnameıi 
B - Mukavele projeai 
C - Baymdırlık itleri. genel tarbıamesi 
D - Özel f&rlnamo 
E - Ketif cetveli 
F-Proje 
isti.yenler bu tartnameyi ve evraka 257 kurut bedel ile rektör· 

lükten alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 pazartesi günü ıaat 16 da OniYerıite 

rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye ıirebilmek için iıteldilerin 3814 lira 46 kurut 

muvakkat teminat vennesi ve bundan bafka ataiıdaki vesikaları 
getirmeıi lazımdır. 

1 - 1937 ıeneıine ait 50.000 liralık Baymdırhk bakanlığmdan 
almmıt intaat müteahhitlik veıika11 ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazıla saatten bir aa
at evvel Komiıyon batkaaltğana ınakbuz mukabilinde Yerilecek· 
tir. Poıta ile gönderilecek mektuplaran en ıeç üçüncü maddede 
yazıla aaate kadar gelmit olması ve dıt zarfının mühür mumu ile 
iyice kapatalmıt olnuw f&l'ltll". 

Poatada gecikmeler kabul edilmez. « 1661 • 
30 - 3 - 8 - 13 1006 (626). 

JOHSNTON VARREN UNES Tarih ve navlunlardald deği§lkllkle!\> 
UVFRPOOL den acenta mesuliyet kabul etme%. 

A VlEMORE. vapuru 2 7 martta bek· 
leniyor. Burglll, Varna. Köstence, Suli· 
na. Çalan ve lbrail tim n1 rt için :.·ük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV. 'NJE 
r· 

SAN ANDRES vapuru f .ı nisanda 
bekleniyor. lskenderiye. Oieppe ve Nor· 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC UNES L lD. 

veç umum limanlan için yük alacaktu. BELClON vapuru l /2 nisan araıınd' 
AMERJKAN EXPORT UNES beklenilmektedir. Rotterdam, Hamburt 
Tbe C'-...... St---·L:- r~-ration ~~ .,.. ....... """"'"' ve Anveru limanları için yülc alacaktır. 
EXCELLO vapuru 22 marta doğru bele.· 

leniyor. Nevyork İçin yült alacaktır. CERMANIA vapuru 4/6 nisan ara .. 
F..XAMEUA vapuru 3 nisanda bele· eında bcklenilmelı:tedic-. 

leniyor. NeYyorlı: için yük alacak.tir. Rottecdam, Hamburg ve Anven la.. 
STE ROY ALE HONGROISE manian için yült alacaktır. 

DANUBE MARITIME 
TISZA motörü 23 martta l*enderi· TURKIA vapuru 1 S nöaAda beklenl;. 

ye ve Port Sait için hareket edecektir. yor, Rotteıdam, Hamhurg ve AnYeri 
filncükl hareket tarihleriyle nav· IİQ\8,nlan için yült alacaktır. 

tunlardaki değiştldilderden acenta m&. UNEA SUD AMERiKANA 
suliyet kabul etmez. NORDKAP vapuru halen limaıYıııU. 

Daha fazla tafsUAt almak lçln Birin· da olup Nevyork için yük almak.tMlu, 
el Kordonda V#" F. Henry Van Der Zee RIO VEROE vapuru 2S/27 niaan ara. 
ve Co. n, v. Vapur acentalığına mUra- eında bekleniyor ve Nevyorlc içln ,.. 
caat edilmesi rica olunur. alaçalttar. t 

TELEFON No. 2001/2008 RIO PARDO vapuru 20/ZZ mayİ( 
araıında belleniyor. Ve Nevy~ icı.; ___ mll _________ yi.ık all\calttır. 1 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru limanımızda olup 
Rotterdam. Amıterdam ve Hamburg li
manları için yuk almaktadır. 

Gerek vapurların muvasalAt talrhle~ 
gerek vapur isimleri ve navlunları ~ 
kında acenta bir taahhUt altına ~~ 
Daha fada tafsillt almak lçln ~ 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umuml deniz acentalıtı Ltd. rnUracu~ 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

CANYMEDF.S 31 
lenmekte olup Malta ve Marailya Ji. 

martta beklen· l . • "k I 1_ man an ıçm yu a acaıı;ltr. 
mekte olup Burgas, Varna ve Köıtence ALBA JULIA 9 b-'-1 •-. • .. mayasta cıı; enme.ıı;· 
ıçın yuk alacaktır. 

tc olup Malta ve Mareilya limanlan için 
SVENSKA ORlENT LlNlEN yük ve yolcu kabul eder. 

tSA vapuru 30 martta beklenmekte IlAndakl hareket tarihleriyle navlun· 
olup Rotterdam, Hamburg, Cdynia lardald değişikliklerden accnta mesull· 
Dantzig, Danimarlt ve Baltık limanlan yet kabul etmez. Daha (ada tafsillt lçln 
için yük alacaktır. FRATELLI SPERCO vapur acenlalığı· 

SERVlCE MARITIME ROUMAIN na müracaat edilmesi rica olunur. 
SUÇEA VA vopuru 1 3 nisanda bek· TELEFON ~ 4111 4142 2663 4221 

Devlet Hava yolları umum müdür
lüğü alım satım komisyonundan: 

1 - Ekıiltme1e konulan it : Y eııiden eluiltmeye konulan, An· 
karada çimento f abrikuı kart11mda tayyare meydanında yapt.la
cak umum müdürlük Ye tayyare iıtaayon müdürlüğü blnaaı. 
2- Ketif bedeli : 156826 yüz elli alh bin ıekiz yiiz yirmi aiti 

lira 36 kurut-
3 - Ekıiltmenin tekli : Eluiltme kapalt zarf uauliyle kötür;i.. 

dür .• 
4 - Muvakkat teminat : 9901 lira 36 kurut. 
Bu teminat nakden verilmek İ•tenildiii takdirde Devlet Hava 

yollan idareıinin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 aayıh beaa
bına yatanlarak Bankadan at.nacak makbuz teklif "mektubuyle 
birlikte Komiıyona tevdi edilecektir. 

5 - ihale günü ve mahalli : 5/4/9'jg ıah günü ıaat on bette 
Ankaranan on kilometre garbında Devlet Hava yollarına ait tay
yare meydanındaki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

6 -Ketif evrakı: Şartname ve mukavele projeleri Ankarada 
P. T. T. Umum müdürlüğü binaımdaki ve htanbulda Karakö1 

- poatanesindeki Hava yolları ritelerinden ve lzmirde Nafıa mil· 
dürlüiünden 7 lira 84 kurut mukabilinde alınabilir. 

7 - lıteklilerin ekıiltme tartnameıinde yazıla belgeler ile mu· 
vakkat teminat ve teklif mektuplarmı muhtevi kapah zarflannı 
en geç ekıiltme saatinden bir aaat evveline kadar umum müdür· 
lüğe vermit olmaları lazımdır. Poıta techhürü kabul olunmaz. 

22 - 26 - 30 - 3 871 (553) 

Hava yolları umum müdürlüğün
den: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA - tSTANBUL arasında 

1 niaaa 938 den itibarea 
batla1acaktır. 

22-24-26-28-30-1 87Z (S&Z) 
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ispanyada ·harp şiddetini arttırdı 
Cümhuriyetçi kuvvetler Nasyonalist hücumlarını püskürtü yarlar 

Süngü hücumundan sonra1 eh ekalliyetleri de 
Hükümet fırkası düşmanı ele geçir- Çekoslovakyada Alman ekalliy~t-

diği mevz · erden ç kardılar leri ~ibi muhtariyet istiyorlar 
ARAGON CEPHESiNDE 
Madrid, 29 (A.A) - Fran'kist

lerin Aragon cephesindeki taarru
zu halkın muharebenin nihai ne
ticesi hakkındaki itimadını ıars
mamıştır. Müşahitler asilerin pa
yitaht kapılarına kadar yaklaşmış 
oldukları tarih o an 1936 ıontetri
nin nazik günlerini hatırlatmakta
dırlar. Müşahitler diyorlar ki : 

P.ıri:;, 29 (ö.R) - Pregdan bil- r ~-·-~~~ 
dirfüyor : Çekoslovakyadaki Leh 
cJuıH:yctini temsil eden teşkilat 
Alman eknlliyeti gibi Leh ekaHi
yetin~ ele inari muhtariyet veril
me::ini, devlet l:ırnfındt.n hu eknl
liyct için Leh rnektepleTİ nçılrna
tın-, de:det mer:ıuriyetlerinin bü
tün derece!c:-inc yükselmek ıçın 
tc.ı:ı hal- mü.,nvetı ''e:-ilmesini ıs

General Miaja Aragon cepbc- t:me~c Iumıır Yermişlerdir. 

'indeki tazyiki hafifletmek ıçın CEKOSLOV AKY ANIN PAR!S 
acil bir hareket icrasına amade SEr1RtNJN SöZLERl 
bulunmaktadır. Pr..rir, 29 (ö.R) _ Ccko!lovak· 

Baraelon, 29 (ö.R) - Milli yımın P~rh ıı:-firi bay Ozi!ıki umu-
Müdaf aa nezaretinin tebliği : Sa- mi h"'rp Çe!icslovak mııh:ıripleri 
bahtaiı beri Sark cephe&inde ,id- ~erefine Rauen ~ehrinde dikilen 
dctli ınuha.rebelcr devam etmek-

' ahide münn&ebetiyle bu ~ehir bc-
tcdir. Praga önünde Cümburiyet 1 ledive:;inde bir nutuk söylemi~ ve 
kuvvetleri bir ıüngü hücumundan J 

. . • son hadiseleri gözden geçirdikten 
ıonra dütmanı aon zaptettiği mev- Gerreral F ranko asherlerını 8elamlıyor ç k ı k d Alm•nla 

ık 1 d C . . nonrn e osıova ya a ... • 
zilerden ç arınıt ar ır. enupta geçmiııe de azimkar bir mukavc- ı l!pany~da müdahale lehındekı 'rın tazyiki altında oldukları iddi-

Çekoılo1Jahya Alman partisi ıeli Hanlayn (hö-
1ede) ve taraftarlarının tezahüratı 

Monorama istikametinde ~iddet- mette bulunan kuvYctlerim~~ bu I n_ıücade!e gayri mesul ~a~afill_e· ~ nlnrının hakikati tağyirc!en has!ta 
li muharebeler o1uyor. Düşman bu taarruzu kırmıslardır. Duşman rm escrı olup bunlar liukumetın bir ıey olmedığmı aöyliyerek ila
Moela Salamenayı itgal ettikten 300 kadar cetet bırakarak çekil- faaliyetini mür.külata dü~Ü!rnekte- ve ~lmiştir : <tHahsburg haneda-
aonra mütek~bil taarruzumuz kar- · · · _.. l F k t it 1 ,. ha t 

kosloval:yanm coğrafi vaziyeti öy
ledir ki bir harp, zaferle neticelen
-;e l>ile, onun İçin daima muhak
kak bir zararı ihtiva eder.» 

C'" t 
lovakyaya boyun eğdirebilir. pgeJI 
Çekoslovak ihracatının· yarısııı~ 
Almanyaya ve Almanyanın d?~ et 
olan memleketlere gittiği, d~ri
yarısının da garp memleket . .11 
ne ve Amerikaya gitrnek 1~ 
Avusturya şimendiferleri ve J-la ı-• 
hurg ve Triyeste limanları ~.a~ı ,e 
siyle naklolunduğu düşünu~rııı· 
takdir edilir ki ekonomik b 1 yı 
dan Almanya ÇekoılovakY~a· 
emir ve nüfuzu altında tutrn~k t• 
dır. Yazık ki hala bunu takdır t 

mı~t r. cı r er.. a a a yan resmı ma • nının esareti altında ya~adığı 4 
ı.ısında terketmittir. fllir.de cure.~ı isarel ediliyor ki · · d b"l b v • ak d "' • . agır ıcın e ı e oyun egmıyen 
K~pe m~nt .. asın a düfmanın Roma, 2.9 (ö.R) - < lnforma- Blum kab:nesi bir halk ceohesı ıCekosloval<ya kendi evinden çıka- FiGARO GAZETESi NE 

ço.~ ~~ddetlı hucumu püskürtül- :zione . Diplomatica» tarafınd~n h.ü~ü~etidir .. V~ hpanvol Ma~k- 1 rılms.sm~ asla razi olmıyacaktır.» DJYOR? ... 
muttur. . . n~tred~len nota Fransada derm sıst•~rav!~ d~ımr sıkı .. te.~as ~nim- Avrupa<la çıkan son güc;lükler Paris, 29 (ö.R) - «figaroı> ga-

Roma, 29 (ö.R) - Parısten bıl- bır teı:ır yapmıştır. Fransız sosya- dedrr. Nıtekım hu hukumctın da.- y~lnız (;el{o:;Jovakyayı değil, avni zeteı:inde Lucien Romier Almen
dirildiğine göre dün akıam Bar- liat ve komünist mahfillerinin h- yandıFı lcuvvetlerden b"ri olan' zamanda bütün Avrupanın iatikba- yanın Çekoslovalcyaya karşı bir 
ı.elon radyoıunda bir nutuk söyli- panyada Fransanın müdahale&İ umumi i~ konfedera!:yonu genel, lini alekndar eder. Çekoslovakya- harp hareketine girişmesini bek
Y~~ fap~nyol. ba.ı;vekili B. Negı:İn lehindeki !1'1ücadelesi. çokt~n beri sekret.eri be~ Jouhau de müd.ah.a-lnın hararetle harbe haı:ırlandıf.ı lemek icnp etmediğini yazıyor .. 
Cumhurıyetçılerın •?n~~a kadaı ~t~lya~a dı~katl~ takıp e?ılmekte l"! lchınde hır n ıruk .:'e.~ıstır. doP,n• clc~ildir. Avrupa haritası Mulıarririn fikrince Almanya sa
mukavemet elmelerını ıstemekte- ıdı. Boyle bır mudahalenın Avru- Fransayı ispcnvadu rouda 1aleye bu iddiaya en iyi bir cevaptır. Çe- dece ekonomik tazyikiyle Çekos
dir. Nasyonalist radyoıu da bu sa- pa sulhu için '\mhim neticeleri ola- ~evk İçin hazırlanan manevralar 

miyen kimseler vardır.» ..---' 

hah bu nutka cevap kılıklı bir teb- cağını tauih etmekle yarı re~mi da malumdur. Bu sebepleried·r ki 
liğ ncıretmiıtir. Bu tebliğde tÖY· ltalyan gazetesi Pari&te müdaha.le yarı resmi l~nlv~n r:e:zetee!i ilıtor-
le deniliyor : lehindeki &e.bır~ızlıkları y~tıstı:-- da bul'!nma~a l(.izum görmü~lür. 1 

«Negrin nevmidane ıon bir is- mıea hizmet etmi!tar. sadaki mali kalkınma 
timdatta bulunuyor. Buna kapıl- Vnkıa yarı retmi «Ternps» gn- B:ırselon 28 (A.A) - H,.,riciye 
mayınız. Silahlarınızı ve reisleri- zete:;ine ~öre Fremıa ispanya me- nazırı bay indalecio Priele bir mı· 
nizi bize teslim edin;z. General se!esindeki r.i ·~telini daha isya- tuk irat ederek cümhuriyet hükü
Frankonun merhametinden emin nın iptidasında, Londra ile birlik- metinin ydnız te~v·k edEci sözler 
olunuz. Arriba Eıpana!.» le ndcmi müdahale siy&setinin almakta oldu~ur.u hı!füuM Fran· 

Andaluzya cephesinde düşman müteıebb;ıi o'malda tayin etmi{ö kirtlerc rnü::ehir olanların mühim P~RIS ~9 (ö:R) .-.. ~aliye ne-
tayyare ve topçu kuvvetlerinin ve o vakitten beri bu siyaset de- m"kdarda harp me.lzer.ıesi gönder- zaretı tekmk servıslerı hukü.met t8:1"a
tiddetli himayeıi altında taarruza ğişmernişti:::-. Bu gazeteye bakılırsa mektc bu?unduklarını LÖylemi~tir. ! fınd .. n 

1
?arlementoya ~akd!~ edıle

ı cck mc:. ı kalkınma proıelennı hazır-

Çin kuvvetleri 
o 

1 eyor 
Japonların büyük 
mete uğratıldığı 

PARIS 29 ( ö. R) - Bir Çin teb
liği çin1ilerin mühim muvaffokiyet
ler kazandıklarını bildiriyor. Çari 
nehrinin §İmal ve cenubunda üÇ ay
danberi çinli!erin gö&terdikleri mu
kavemet japonları planlannı tatbik
ten menetmi~tir. 

Şantung ''ilnyetinin cenubunda 
muharebeler fiddetle yeninden ba§-
lamı~tır. . 

Vi-Pang'da çinliler zafer kazana
rak4-5 bin japon .öldiirmüıle:dir. Di
ier taraf dan Şansi vilayetinin cenu:
Lunda ve Himan vilayetinin §İmalin
de çinliler. iki haftadanheri japonlara 
günde 1000 kadar telefat verdirmek
tedirler: SarJ nehrinin cenubunda 
çin müdafaası japonlann nehri geç
mek 

0

tqebbüslerini ~aima afo~.mete 
uğratacali kadar kuvvetlidir. Japon
lar ~imal çin vilayetlerinin ~gal pro
jesini tamamlamak için çinlileri Sa
n nehirden öteye atmak istiyorlardı. 
Bu projede uf,radıklan ağır zayiata 
rağmen muvaffak olamamıg.lardır. 

ÇlNLtLERiN ZAFERt 

HANKOV 28 (A.A) - Çang 
Kay Şekin umumi karargahına Ti
ençin-Pukov demiryolu cephesi ku
mandanından bu aabah telefonla a
Jağıdaki haber verilmiıtir: 

ve ta ,n bir hezi
ha be veriliyo 

Bu cephedeki japon kuvvetleri 
çin kuvvetleri tarafından tam bir he
zimete ujratslm14tar. Çin kıtaatı bü-. 
ttin cephe~ ilerilemektedii'. Cin nılarına giden ln•iliz harp g~milmnden 6iri 

ı JPomağn devam ediyorlar. Hüküme
: tin e!e geçirme!: istediği yeni varidat 
kaynaklan hnk.1<..nda az çok hayali 
bir çok haberler n~redilmi§tir. Har-

ı biye nezareti tar.iıfmdan ne~redilen 
b;r rota bu lı.:berieri tekzip etmiştir. 
Bu kanun layihaları hafta ıonunda 
meclise tal<dim edilecek ve paslr..al
yc t .. tirnden evvel tedkik o!unn
caktır. 

ROMA 29 (ö.R) - 1\atyan ga-
1 zete!eri yeni Fran:;ız milli projelerin
de vnrıdat tem;ni için müh;m tedbir
le~in taszrlanacağıru tahmin ediyor
lar. Eu se~ple proje?er cuiI'la günün
den evvel meclise verilmiyecelani§. 
Cünhü cur:lartet: 'l<-.zn: günleri bor
sa l:a.palı olduğun.dan böylece bu 
p:ojelcr <lolayısiyle esh:ım ve tahvi
lat kıymetlerinde bir sukutun önüne 
geçmek iıteniliyonnU§ ! Franar:r. hariciye na:r.ırı B. Paul Boncour . aıııbiYO 

~in ~rbest s~!u?u'?da p~rtinin mü~- konula~~ğın~an, . diğ~r.lerı k a,a1ı.e· 
PAR1S 29 ( ö.R) - Hükümet ta· ntlerınden bırımn unzuıle çıkan bır kontrolu leaıs edılecegındeo ~ett" 

rafından çok gizli tutularak h~zır- yazıda hi~iıeleri.n b~tün yükün!i di~orlar .. ~ilhassa sa~. cen~ ~r~~ 
lanmnkta olan yeni mali . pro1e~er !'al~a 5~~ırmenın dogru. olm~~ıgı lerı ~u ~ıkırd~ olu~. ~y!e b~eo b": 
hakkında Fransız gazetelerı muhte- ilCTı ıurulmekte ve cı:zengınler öde- tehlıl:elı olabılecegını §1111~... taf9! 
lif tahmi:ılerde bulunmaktadırlar. ıinlerh> Sosyalist formulü müdafaa kümele ihtar ediyorlar. Diğer :ıett••• 
Ba'Zı gazeteler altın üzerine a~bargo olunmaktadır. dan Sosyaliıt «Popoula~ 

Deniz: silihları meselesi 
. "h all111• 

Pariı, 29 (ö.R) - lngiliAz ve Fa~at bu kararı tatbik etm~zd:~ ıan ~~vveti.?i .~ür'atle sıl: dikt•tof 
Fransız ve Amerikan bahrı eks- ve. ınşnat bahıında ıerbeatılerım alabılırse hnkumdar vet· . 11,.ıııtl 
perleri Japonyanın bahri intaalı- geri almazdan evvel İngiltere ile olıun aklı ba~ında hic.: d~r ~ele jl 
nın yekununu ve zırhlılarının aza- iki taraflı anlaımalar imza etmit kendini bu kuvvete e:ı)' ır k•b" 
mi tonilato hacmini bildirmekten olan Almanya ve Sovyet RuıyayQ temiyeceğini aklı ıe 1111 

imtinaı sebebiyle vaziyeti tetkik da haber vereceklerdir. eder. tViL 
etmek üzere F oraynofiste toplan- INGIL TEREDE S 
mıtlardır. Bugünkü celsede bazı AMERiKADA SEFERBERLiK TA YYARECtLIK A~artı lı•' 
raporlar tetkik edilecektir. Bun- PLANI Londra, 29 (~.A)· 1 tayyare" 
fardan Japonyanın 35 hin tondan Vaşington, 29 (A.A) - Harp maraaı hükümet.m ıı~ı 

11 
ra~ 

daha yükıek hacimde zırhlılar ıonunda gönüllülerin seferber ha- cilik hakkmdakı Ka ~a 01d~ 
yapmak niyetinde olduğu anl11.,ıl- le konulma11 pli~ını tetkik etmek ru üzerine ~ttihaz ~!01:!krir ':
maktadır. Bu devletler bu _ mijzp.- üzere topla!lan konferansı açan kararı t!1ı~ıp eden ıf kaıııııll İl 
kere)er n,ticeıinCle kendilerinin ordu büyük erkanı harbif"? reisi bul etniıttır. Amele ır 129 re1 
de bahri lıitaatte naaıl hareket ıeneral Malin Craig demitlir ki : dil teklifi 67 reye kar•ı 
edeceklerini tayin edeceld•clir.. · Amerika elindeki muazzam in· reddedilmittir. 


