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Ba~muhanir ve ~umi neşriyat milcUru: 

HAK.K i OCAKOCLU - - -~--ABONE SERAITt 
DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik ..... . ...... 1400 
,_ Altı aylık •. •. . . . . •. . . .•• 750 

Hariç içır. 

2900 
1650 L.: T E L E F O N : 2697 

14 NiSAN P.ERŞEMBE 938 

• Hatayda tahrikat 
IST AN BUL 13 (Telgraf) - Hatayda 

tahrikler devam etmektedir. İttihadı vata
niciler merkezlerinin binasına yarısı siyah 
~rısı be~az garip bir bayrak çekmişlerse de 
Türk halkın itirazı üzerine bayrak derhal 
indirilmiştir. 

·-------' ~F-JA 11 ( 5 ) KURUŞTIJR Cümhuriyctin ve Cümh.urlyet e.ıerinin bekçUi, sabahlan çıkar siyasi paumlir YENi ASIR Matbaasında buıJmqtır 

Alış verişte Pazarlık Men edilecek 
...... 

lngiliz Mahalili Memnun 

ROma anlaşması hafta 
so .. ~nda imzal~nıyor 

Vere.m hastanesi j B. Atlee 

. ' 

bir Layiha 

Perakende satışta· maktu 
Mühim· hazırlandı 

·Fiat Mecburi ola.cak 
Balkan ··. 

1 

Delegeleri şerefine 
ı~, diin Topkapı ınüze-1 
1

sinde ziyafet verildi! 
ISTANBUL, 13 (Telelonla) 

Balkan ekonomi ve matbuat 
lton•eyleri •on toplantılarını 

ı: yaptılar. Encüm•nlerde gö
, TÜfülen bütün ifler te•bit edil
Jj. Akf am murahhaslCJT fere-
/ine T opkapı miiu•inde bir 
ziyafet verildi. Ziyafeti ıeç 
vakite kadar devam eden bir 
6UVare taltip etti. 

11 
BOKREŞ, 13 (A .A) -Ra- : 

dor ajanıı bildiriyor : 
Türk - Rumen ticaret oda

•ının kurulmaı müncuebetiy
le mÜeHİ• aza dün Türkiye 1 

elçiliğinde bir toplantı yap
mıştır. Ticaret oJaıı yeni te
ıekkülii itibariyle Türkiye ile 
Romanya aramdaki ticaret 
münaebctlerinde mühim bir 
rol oynıyacak mahiyetteJir. 

-- ·- s====-

T.R. Aras 

Etiket 
Fiaiı haricinde satış 

yapanlar şiddetle 
tecziye edilecek 

ISTANBUL, 13 (Telefonla) -
Hükümetimiz, hazırlamakta oldu
ğu yeni bir kanun projesiyle hal
kın en büyük dertlerinden biri 
olan pazarlık usulünün önüne ge.. 
çecektir. Pazarlık usulü bilhaasa 
pazarlarda ve ticaret müeaseıele.. 
rinde halkı daima aldanma ·endi
teai içinde bırakmakta -.e daha 
fenası aldanma bir izzeti nefis İf İ 
telakki edilmektedir. 

Bu projeyle pazarlarda, pera· 
-SONU OCIJNCO SAHiFEDE-

lstanbulda toprak kay
ması yüzünden heyelan 
Ege vapuru kaptanı B. Tahsin'in 
eşi ve iki yavrusu faciada kurban 

gitti. iki kişi de yat~lıdır 

Frannz. hududuna iltica eden l•panyol muhacirleri 

Polonya da F ranko hükü· 
metini resmen tanıyacak 

Kırk iicüncü lspan yol fırkası 
' 

Fransız hududuna doğru çekiliyor 



::w::sı • 

Cenup şehirlerinde 

Mardin Mayısta elek
triğe kavuşacaktır 

Bir tenezzüh otomobili 
köprüden dereye düştü 

Liselıler 
T abiiye öğretmenle

rini kaybettiler rirr~izde 

Köylerde mezbahalar kurulacak 

Otomobilde bulunanların hepsi de Köy bürolarında, köyü 
hafif surette yaralıdır b ) I J k 

Enellı:I ııece Soiulı:kuyu kora- gelipçahyor ve makina köpriiden i en genç er ça ışaca 
kolu ciTarmda müe11if bir otomo- dereye yuvarlamyor. Dahiliye vekaletinden gelen bir cak bir çukura dökülecektir. Mü .. 
bil kazuı olmut ve bir tenezzUh Gürültü ve çığlaklar epeyce de-j tamimde vilayetlerin köy büroları tahdemlerin yıkanmaaı için de 
otomobili dereye yuvarlanmıtbr .• vam edin~e. civardaki ~olia r_ne-Jmesaiaine ehemmiyet verilmesi, mezbaha dahilinde bir musluk bu
Menemenli toför Nurinin idare et- murları hadrae mahallme yebte- köy bürolarmda, köy itlerini kav· lundurulacakbr. 
melde olduğu bu otomobilde Bn. rek yarahları dereden ç.dcarıyor- ı"&mıt gençler iatihdanıı bildiril- * 
Bn. Hayrünniıa ve Keriman ia- lar ve hayatlarmı kurtarıyorlar. lmiftİr. Köy kanununun 66 ancı madde-

·nde iki lazl Cafer ve Hüıeyin Otomobilde bulunanlaran hepsi Yine dahiliye vekaletinden ge- aine göre yapılacak haciz muame-
:i11 b 1 d Maka ti Me- de yaralıdır. Yaraları ağır değil. l len bir yazıda, köylerde kurulacak leleri hakkında vilayete bir tamim 

e u un:r•d u. A• a ~ dir. Hepsi de muvakkat rapor al- 1mezbahalartn yapıhtmda fU nok- gelmittir. Bunda deniliyor ki: 
nl~ r un :.:-"'ane ar gece mıtlardll'. En ağır vaziyette olan taların göz önünde tutulması ı.. - «Köyün mecburi itleri için 
gez ntisı yapm ı. .. • bayan Kerimandar ve Memleket tenmittir : salınan ıalmayı iatemiyenlerin 
~ numaralı teoezzub ot?°1~ı- hutaneaine kaldarılmıttır. Köylerde yapılacak mezbaha· mallarına köy kanununun altmıt 

llni ıdare eden Nuri, bu gezmti ea- Zabıta, otomobili idare eden lar, köyün en ıonuncu evinden iki altmcı maddeai mucibince konu. 
namda bir mikdar alkol kullan- toförün, hidiae eanumda keyif yüz elli metre uzakta olacak, mez· lacak hacize mümaneat makaadiy
mıfb, ~u itibarla batı dönüyOI", halinde olduğunu teabit etmittir .• f baha duvarlarının iç tarafı zemin l~ evinin kapıamı açmamak aure
ıklerı kararıy•du. Çünkü bu zatm, ifade verirken ağ. I dö,emeainden bir buçuk metre tıyle muhalefet edenlere kartı bu 

Bu gezintinin civcivli bir zama- zı alkol kokmaktaydı. Şoför hak-ı yüksekliğe kadar çimento ile aı· madde~in aynen tatbiki icap et
nında makina Soğukkuyu köprü- kında tahkikata batlanmıttır. Bn. vanacak, mezbahanın auyu bulu- mektedır. 
ıünü geçmek üzereydi. Aksi fCY· Hayrünniıa hadiseyi müteakip nacak, kesilen hayvanların mide Tereddüde mahal kalmamak 
tan, toförün ihtimamına rağmen kaçmıttır. 1 veya bağırıakları, civarda açıla- üzere bildirilir.» 

. .... . ' . . . ~· . . . . 

YALNIZ NEŞE VE SAADET VEREN, YALNIZ AHENK VE NACME DUYURAN MARINELLANIN MUCiDi BOYOK 
MUSiKi OST ADI 

T 1 N O R O S S 1 
HAKiKi BiR ZAFER GONEŞI DAHA Y ARATII 

YAKAN BUSELER 
FiLMiNDE GöSTERDIOI MUVAFFAKIYETLE CIHANIN EN KUDRETLi ARTiSTi OLDUôUNU iSPAT ETII.. ............ . 

Bugün T A Y Y A R E Sinemasında gösterilecek olan 
BU MUAZZAM FiLiM GöROLDOOONDE ZEVKiNiZE PAYAN OLMIYACAKTIR. DOSTLARINIZA- BiLDiKLERiNiZE 

TAVSiYEDEN ÇEKiNMEYiNiZ .• ŞUNU BiLiNiZ Ki : YAKAN BUSELER DONY ANIN EN GOZEL BiR FiLMiDiR ........ . 

AYRICA : YENi RENKLi MIKI - JURNAL ... SEANSLAR : HER GON l - 3 - 5 - 7 - 9 DA ................. . 

-
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• 
Verem hastaneıı 

BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL .• 

Cahillik fenadır 
Bunun canlı miaalini görmekle bü,.ük bir ibret derıi dah~; 

mıt ve o gün bugün her feyi biraz daha iyice bilmek Ye an 
sevdaama düterek bolca okumağa kendimi vermittim Ye bili 
da öylece davramyorum. Anladım ki : Cahillik : Kepazelik, ~ 
karalık demektir. Mümkün olduğu kadar bunlardan kurtul~ 
aleme kartı gülünç olmamak gerektir. Bakınız ıize bu yolda bır 
miaal anlatayım : . 

Balkan harbinden evvel ittihatçıların dütÜP le hürriyet ye itt' 
lif f ırkaamm reiskarda bulunduğu aaralarda ve adam kıtbğuad• 
kumandan diye alayh Abdülhamit patalarından bir zati 111eıı· 
ıup olduğum üçüncü kolOl"du kumandanlığına getirmitlerdi. M•" 
lUındur ki kumandan olacak zat kumanda ettiği umum sunufu ,._. 
keriyenin harp aili.hlarını, tesirlerini, hatti. ıureti iatimal ve ~
samını bilmezse ve fazla olarak aevkülceyt ve tabya meıailinef_: 
yabancı olursa muharebede ne it görebilir. Ve naaal muvaf..,. 
olabilir? itte o pata da böyle cahil bir adamdı. Çok ceıurmuf lı•~ 
para eder. J 

O zamanki yüzbatım da mektepli olmaama rağmen maki11• ~ 
tüfenklerin aksamını ve faaliyetini bir türlü öğrenmek iıteroeı: 
di!. Harbın ikinci aafhasmda istirdat ettiğimiz Kırklarelinin1"i; raca hızar köyündeki bölüğümüz karargahına erki.nıharP er 
birlikte bir gün bu pata gelmitti. . to 

Yüzba,ıma hitaben : Şu (Meterollezlerden) bir dane g~tırt b&J 
bana anlat bakahm diye ve giıya bilirmitçeıine emir verdı 'Ve 
hareketiyle gilya yüzba,ımı imtihan ediyordu!. .. tef• 

Haddinden fazla korkakça olan yüzbatım da o sırada 111uı u· 
na bir serbestlik göstererek emir verdi ve tüfengi getirtere~ tet.ııa 
rane bir ıada ve tavırla pafaya aksamının iaimlerini bila afbert 
aaymağa batladı! Erkanıharpler, diğer zabitan ve bu arad.• ·ı;(e 
de rülmemek için a vurtlarımızm iç. taraflarını adeta ditlerb·."'~u
koparıyorduk ! .. Çünkü yüzbatım öyle bir abyordu; öyle ti' 

d k·ı T w·· ' • yor u ı • eva r. ... aadı• 

Sert ıeale bitti paf&lll mitralyöz İfle budur deyince pata 1 

bir tef anlamıt gibi : and•I· 
- Aferin ,.üzbatı itle böyle olmah dedi ve hazırlanan s 

yesine gidip kahveaini içmeğe batladı!. . (Halet' 
O zaman erkanıharp yüzbatıst olan Hüarev ve Galap dufatı 

biri aefir diğeri de kolordu kumandanıdır) yüzbatınıa aor 
- Niçin bu kadar attın?. 
Yüzbatımm cevabı fU oldu : a kaf• 
- Susayım da hırpalaoayım mı 1 Ben bilmiroru~. İnım tar •e 

tımdaki mazili, muzarili cahil olduktan ıonra ıtte bol e .•bir de 
aferin de alınm ! later misiniz ki dem ime koyup ta enı 
terfi ettirsin! •.• H.OK. 



lngiliz kabinesi toplandı 

Mecliste 
müzakereler 

Ankara 13 (A.A) - B. M. Mec
lisi bugiin Refet Canıtezin baskanlı
iinda toplanmıştır. Celsenin aÇılma
aını müteakip mebus Mustafanın ve
fahna eit tezkere okunarak hatua-

Romada hazırlanan anlaşma metin~ ::.~:~:: ... m:~:::ü:ü:::: 
k d 

nun üçüncü maddesinin subay ve 

leri tasvib edildi, imza Saati Ya in ır iılkerf memurlar hakkmdak.~ ~.k~~: 
nnın, Matbuat umum mudurlugu 
teşkilat ve vazifelerine dair kanuna 

Lo d 13 ÖR) K b. b b" --'- kli · almamakla be be d ah ik ·~ · nd" l rd" Al bağlı cetvelde değişiklikler yapılma-n ra ( . - a ıne u ır 1-H'A" oe nı ra r a t r ettıgı c ışc e ır. man- • T ·· k" 1 T·· k" ç k 
-LL D . . S d B Çe be 15 el. _.:J!I • lan il d .. ·ı h d ] k ela ,.ına, ur ıye sveç, ur ıye e os-
~ ovınıng treet e . m r- ay·evv ımza caumış o cent - ya a gosterı en oşnu suz u l k d k" kl . la 
L. • • • bu d l"l'd" ova ya arasın a ı earıng an t-
lllllllın rıyasetinde toplanarak Roma- meiı anla•masrndan daha fazla ola- nun e ı ı ır. ·ı b "t t 1... 1 taad"L. da li · 1 • ·ı "(' F ka d"V baz ah fili fik • ması ı e una aı pro o&o un ııs;-
._ _ _, azırla1!8~ me!~n erı thamamıBe caktır. Diğer taraftan enelki haber- b a tk ~geedr. B. ıMm ·ı· .n. brı )erine ait kanun tiyıhalarının ikinci 
-vıp etmı,tır. Oiger tara an . ler· h'J4fı ) ak Akdenız' A&·ı ununa sın ır. usso ınınm u "zak J • l k k b ) _.:ı·ı ,.__ ın ı i:l na o ar , - l ela H' le ) mu ere erı yapı ara a u eoı -
~bcrlainin avam kamarasında ya- 0 yak' k hakkındaki madde- an aşmayı yakın B. ıt r e yapa- • t' ...., __ .. be . d • 1 , ın şar v ••J!!!L '"had ) la mış ır. 
-gı yanat metnı e tasvıp 0 un- lerin ta"tbiki için ispanya ve Habeş cagı mu aKatt~ m~ e. e parası 0 - :Yine bu giinkü toplantıda Ankara 
DlUftur. Romadan gelen haberlere l l . . h il' beki . k rak kuHanacagı soylenıyor. Su tak- -h . . ..d .. )" v •• 1934 1.. I 
...:t.._ k 1e . . • d h" b. mese e erının a ı enmıyece d' d B H' I B M 1 ... R Y- rı ımar mu ur ugu ma ı yı ı 
~un: e spcr rın meaaısın e ıç ır . . be' b dd l ır e . ıt er . usso ınıyı oma- h b k . . . k k b l ed'l _ .. .__ .. 1... .. .. 1 k ed' B \'e ımza ıle raber u ma e er tat- Be ı· 'h . . . . d . . eaa ı atısıne aıt anun a u ı -
.... u,ıs;u at goru meme t ır. unun- b.k ki' . kt' r ın mı verı sıyasetıne ıa e ıçın . .. ..k t 'f . ka 
la beraber imzanın 46 saat geri kal- 1 mev ıne gırece ır. bunu derhal bahalı ödemeğe mecbur m

6 
ış ve gumddru .. arı des~ .. n.ul nun.un 

""·- h ld' ç·· k" 1 ·ı· Fransız mahafilinde sorulan şu- k 1 __ .__ I l . . k · t d. ıncı ma esının egıştırı meaıne --· mu teme ır. un u ngı ızce a at:BJL ve ta yanın gırışme ıs e ı- 't ka b. . . .. k . 
lt.aıy.nca metinlerin birbirine tama- dur; ği teşebbüslere daha müsbet ve esas- aı) tnunun ırıncı muza eresı ya-
-:L k l · ı· 1 1 b ··t k' l b' ·· h !!!.J d k · B · pı mış ır. -ae uygun olmasına çalışılma ta· ngı ız - ta yan ve unu mu ea ıp ı ır muza aret vaoe ece tır: u ıse ~ • H ,. .J. 
4ar. Her halde en geç cumartesi günü Fransız - ltalyan anlaşmalarının ak- çok tehlikeli bir vaziyet olabilir. Su ":larr amı ın 
~a imza edilmi~ olacaktır. di ltalyayı Alman siyasetine ~bi ol- halde ln5tiltere açıkça aldatılmış ola- y·ıldönümü 

Paris 13 ( ö.R) - lngiliz - hal- maktan kurtaracak mı) lngiliz maha- caktır. Diğer taraftan B. Hitlerin 3-
)an itilafının mevzuu hakkında fili buna kani görünüyorlar. Bu ka- 9 Mayıs arasında ltaJyada yapacağı · İstanbul 13 (Telefonla) - Büyük 
llllulıtelif haberler gelmektedir. Ro- naatin sebebi merkezi ve tarki Avru· ikamet için parlak bir program ha- '8İr Hamid'in ölümünün yıl dönümü 
llllldan bildirildiğine göre anlaşma pada Alman hekemonyasının ltalya- zırlanmaktadır. münasebetiyle bugün üniversite •-
------------------·-- !onunda ihtifil yapılmış ve Fuat 

Balkan matbuat konleransında 

Hatay davarr~ız hakkında dört 
Balkan gazeteleri neşriyat yapacak 

Köprülü bir nutuk irad etmiotir. 

Tango kralı 
lzrn~re geliyor 

latanbul 13 (Hususi) - Tango 
kralı Edvar Biyanko ve arkadaşları 
lzmirde Murad Türkmen oğlu tara
fından angaje edilmiştir. Önümüz-

ISTANBUL, 13 (Telefonla) - bay Ercüment Ekrem Talu izahat dü vücuda getirecek çerçive ku- deki pazar günü İzmir vapurile ~h
llanran ekonomik konaeyi ile mat- ·vermit've komisyon, Balkan mem- rulmuını kararıa.tırnHf,. kül.türel rinize hareket edeceklerdir . 
... t konferanaı yarın aabah he- leketlerindeki matbuatın verilen sahada münuebatın •enıtletılme-
1etl umumiye halinde toplanarak . ah t d . . d . tta b si için de dört Balkan memleketi-
llaeaailerine liihayet vereceklerdir. İz a aırksın e net~ı~ u- ııin liaanlarından mürekkep muh-

Matbuat konferanaı siyut ko- unmasma arar vermıt • . telif bir liigat kitabı baıtırılmaıı 
lllİayonunda ıöriiftilen meseleler Bundan batka ilk mektep ktıap- kararlattırılmıttır. 
t.ir9r raporla he7di umumiyeye lannda husumet duygulannı or- Konsey azaları terefine Pera
hildirilecektir. Siyui komisyonda tadan kaldırmalı için deiitiklik palaa'8 bir ziyafet verilmif, ziya. 
b1Baa11a Hatay davuı hakkında yapılmasını, Balkanlarda teaanü- feti suvare takip etmittir. 

Japonya mağlôp olacak mı? 

Etiket 
Fiaiı haricinde satış 

yapanlar şiddetle 
tecziye edilecek 

BAS1ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
keade abt veritte maktu fiat üse
İ'tlle Mb,f ,.pır.A•~ollf
cakbr. Her mal üzerine maktu fi
ati ıöateren etiketler taliki sure-

ş h 
• tiyle fiatlerde ve l(lbfta aleniyet' 

imdi lngiliz mahf ellerini e emmıyet- ;n.::!i:'~n:"'J:.=..".'.· 
Etiketlerdeki fiat hilafına sahta 

le meşgul eden biricik sual budur.. ~~:.ı:üh.=~: ai:y:e:::ı:..ü:: 
yideler konulacaktır. 

Çinliler Japon ordusunu iki işgal mıntakası arasınc!a Polonya ~a Fr.a~
bir mengenenin ağzı arasına aldılar, kat' i surette ezdiler ko hilkumetını 

resmen tanıyacak 
~O~~~J! ~!!~ine •:;:ı~~i~i~:-=~~iimmıı;!:,dH~~!!: laş:!=~·cephesinde ise Çinliler Bı·,.Aı·nSbT_ARb.~F.'tal INClt SAltHdlFEtuDEt 
lt!inlil • J nl k k Nank Ş b "b . d • ld b d ... ·1 1. 2' ır ırını ranu a ın a • . ~• erın apo ara artı azan· n ve anı ayı ı tiva e en tıma en cenu a opu ı er ıye- maktad 
dddarı muvaffakıyetler Londrada Yang - Çe vadisindedir. Diğeri de rek Japonların iki itıal mıntaka- sALIMANKA 13 ( ö R ) -
~n b~ alaka uyan~ı~makta . ve Şantung vilayetindedir. Bu. ·~~ ıı aruı~~aki Çin çık~nb~ını izale Nasyonalist kuv~etler V~karon-
llıeticelerinin çok mühım olabıle· mıntaka Japon ordularının ıstıla etmek atıyen Japon ılerı kuvvet· da F b d d d 50 kil 

i • k dedihn kt d" F"lh k.k ..... . l k . ç· l •• ı,· . iki ... ransız u u un an o-
~ '~l ayd be ~ Çe. ır. dıul a ı a ettidııdtıma ve mer ezı ın ara- erınıal ırakmeTnıenenaŞn adgzıkar~: metre mesafeye gelmitlerdir. Bir 
-.rıa ar an n ın or annm aın a ır. sına ar ayer • uanı a atı kol 46 ·bükü t f k ta 
fftkallde J;ir tekilde vaziyeti ken- Her iki mmtakada Çinlilerin aurette ezmitlerdir. Maretal Çan· kip' ed ınkı ·ı 1 mekt:d· a•ını -
eli lehlerine çevirmit oldukları ıc;. usulü ayni olmuttur. Japonların Kay • Şek orclulannın bu inkar v .ARŞov A: ~;( ö R)r_. Leh 
l'Gltiyor. ok halinde ilerlemesine müsaade kabul etmiyen zaferi Çin müc:ade- hükü' ·· t' · ak d. 1 

G · b d b · · 1 . • • 1• 1 · · b"t kt k ak lclu me ının y ın a genera eçen senenın •tın an en etmıt er, sonra arazının ıenıt ı- eaının ı me en ço uz o • Franko hükümetini resme tan. 
Cin orduları daima ıeri çekilmit, iinden iatifade ederek buma yan iunu ıöatermektedir. Londra ma· yarak normal diplomafk n ·· 

1 
_ 

Pekin, Tiyen Çin, Şanghay ve taraflardan .mülhit hücumlarda haf ili bundan acele bir netice çı- ıeb-tl t · d ~ · b·1
1
d· ~l~a 

N __ ,_. "b" üh· • b. ı ı b l 1 d M I y .ç k akt k I M"ll"' ç· r. er esıa e ecegı ı ırı ıyor. uıam 11 1 en m ım te ır er u unınut ar ır. ese i ans e arm an sa anıyor ar. ı ı ın Glresonda yeni bir 
terkef:mitken ilk defa ol~~ ~e- vadisinde n~b~ nıüvazl olarak hükümetin!n m~azzam silahlan- ilk mektep y~pıhvor 
Git mıkyuta hareketlere gıntmıt· tarka doiru ılerliyerek birden bi- ma gayretııe ragmen Japon or- . ~ . 
ler ve muvaffak olmutlardır. Bu re Nankin ve Şanahaya kırk ki· dusunun teknik üstünlüjij malum- Gıraon 12 (A.A) - Gıreaon-
laveketler Japonları mühim nok- lometre mesafede ıörürunfitler ve dur. Keza Japonların inatçıhiı, da yapıl~u! mukarrer. olan ~n 
talarda ric'ate mecbur ederek Japonları bunca mücadele ve fe- diaiplin ve fedakirlıiı da füpbe deralaan.ela ılk .. mektc:bı.n ~UIÜ1! 
Japon aevkülceyf planını altüst et· dakirbklarla ele ıeçirdikleri bu edilmiyen feylerdir. Fakat diğer GS.000 lıraya mu~eabh~dıne ıhal~ı 
lbittir. Çinlilerin mukabil taarruz· iki büyük tehir içinde tehdide bq- taraftan Çinliler büyük adet üs- yapılmıttı~. Bu bana Gı~esonda ılk 
- Ç k l -k- J L hl l b tünlülderinden Te arazinin hudut- modern bına olacaktır. e OS OVQ yaaa e İ er, ser es- suz ıditliiinden istifade etmek- Opera arUsll 8alyapen 

tedirler. Maretal Çan - Kay - Şek IHdU 
tileri İÇ İn bir beyanname Ref retti te ordusunu temik etmit inzibat Paris 13 (A.A) - Dünyanın en 

ve disiplin tesis eylemitJr. Niha- yüksek buoau ve Opera artiati 
ROMA 13 (ö.R) _ Berlinde çıkan «Anarib pzeteai Çekoalo- yet Japonyanın ne bu kadar uzun Salyapen dün ölmüttür. 

Yakyadaki Leblilerin muhtariyet lehinde nüma7it1er yaptddannı ne de bu derece tiddetli olacaimı Pal Bonkur 
kaydediyor. Çekoalovakyanın Leh nahiyelerinde bir beyanname tahmin edemediii harbe devam Sosyalist oluy r 
n99redilerek Lehlerin aerbeatiye kavutma aaatlerinin uzak olma- hususunda kar9ılattıiı mali ve O 
dıiı bildirilmittir. Leh hükümeti Çekoslovakya hududunu turist- ekonomik ıüçlükler malumdur... Pam 13 (A.A) - Cümhuriyetçi 
lere kapamıtbr. Öyle ki neticede lnıiliz mahafili Sosyalist birliii reisi B. PoJ Bonku-
--~------------·-""----------- Çin harbinin Japonyada temen· run tekrar s08yali•t fırkasına girme-

LALEN N PR RAMINA S ı AL TINDAN BlR tELENif ni edilen neticenin aksi bir netice ge çahımakta olduğu zannedilmekte-
KOY ACAK ŞAHESER verip vermiyecefini dtifünmekt• dir. Bu karann ıebebi Cümhuriyet-

K ARA ALTIN dir. Eier bayle oluna bunun aa- çi 908)'alist birliği ekseriyetinin ha-
Senenin en büyük ve en kıymetli filmi JISIZ beynelmilel neticeleri olabi- rict •iyueti ile kendisinin oahst vazi-

TEMSIL EDENLER : lir. Çinden ıelen son haberlere yeti arasında daimt itilaf oldua-u aöy-
IRENE DVNNE - RANDOLF SKOT VE DOROTI LAMUR ı&-e Japonlar bfltün tabiye Jmy. lenmektedir. 

BAŞTAN BAŞA RENKLi vetl.tni Tiyen Çin • Fokeo mm- Çine yardım 
ALLAHIN BAHÇELERi talcumda topb1arak Haakeu-P• 

dnllleri L.~ı-• telt -lı. JC.al-ı-: -L-tır• t.ı....,. kin laatb a..lacle Çinlilerin _.. Parie 13 (A.A)-PötiJurnalaa· -.• ,,_. ...,. ,,_. ·~.,, nifak oldaldan 11lcbnm *'adi maim Moekovadan biJdirinldiiine 
TORICÇE FOKS janaal ft MUCI hepel ..... llsl ......... thdm •!:. ... _.....__ ..._. M--• L __ .ı_.ı __ .ı_ ~"" n ___ .,.._ 

L A L E Sla-iMIMI• .- ,_..,. .,a• VllU9 DUUUllUDaa ~ num _,-
............. . ,..... - ilDıleıilm• •••••• 

SON HABER 
~~ 

Ziraat kongresine hazırlık 

Başvekilet valilere bir 
tamim göndermiştir 

ANKARA, 13 (A.A) - Batvekil Celil Ba7ar Ankarada top
lanacak olan Büyük Ziraat konıreai hakkında bupn bütün vali· 
liklere •taiıdaki tamimi göndermittir : 

1 - Ziraat vekaletinin 6/4/938 tarihli ve 10,143 numaralı tah· 
rirabnın ehemmiyeti "üzerine nazan dikkatinizi celbederim. Mem
leketin en mühim ve en eaub ıeliri olan Zirai istihsal lnrnetle. 
rİmizin De tekilde Ol'l'&Dİze edilmesi Jizım aeleceğİnİ tayin Ye 
umumi bir program vücuda getirilmesi için bir büyük ziraat kon· 
greai toplanacaktır. 

2 - Buraya gelecek kimaeler ziraat itlerinde •alihiyet sahibi 
olmalarına dikkat edilmelidir. 

3 - Mıntakanızda en büyük istihaal ne aibi maddelerden iba· 
ret ise onlann en iyi bir tekilde orıanize edilmesi ve bunlardaa 
rasyonel bir tarzda istifade edilmesi için neler dütünüldüğünün 
bir rapor halinde kongreye ittirak edecek zevat ile l'Önderilmeai· 
ni rica ederim. 

Şahsi fikirleri hürmete li.yik bulunım. Ancak rapor muhitiniz· 
deki alakadarların umumi kanaatlerini ihtiva etmelidir. Bunun 
haricinde aöylenilnıeai arzu edilen umumi ziraat politikamıza ait 
düfÜDceleri de ilave mümkün ve hatti muvafık olur. 

4 - Bizzat valilerimizin bu itle yakından allkalanmalannı t• 
menniye layık bulurum. ' 

B. Faik Kurtoğlu 
Ziraat Vekili oldu 

ANKARA, 13 (Telefonla) - lkbaat vekili bay Şakir Keaebiı 
tarafından idare edilmekte olan Ziraat vekiletine batvekiletçe 
Manisa ıaylavı bay Faik Kurdojlunun intihap olunduğu hakkın· 
daki Riyueticümhur tezkeresi bugünkü mecliste okunmu,tur. 

Kopenhagda bir hadise 

Ayan meclisinde Adli
ye nazırına ateş açtılar 

KOPENHAG, 13 ( ö. R) - Ayan meclisinde ecnebilerin mu· 
hecere-ti hakkında bir kanun layihasının müzakeresi esnumda 
D·:·~ ~nelen biri .adliye aazırma .brfl 
W atet ~. Naz...- bir .. , olmamı,.... Eiuea tabanca. 
nın kuru sıkı doldurulduğu sanılıyor. Mütecaviz ve bir arkadatı 
te;vkif edilmi,tir. 

Fransız mali projesi 

Ayan meclisinde itti
fakla kabul edilmiştir 

''Fransa aradığı kurtarıcıyı buldu,, 
PARtS, 13 (ö.R) - Hükümetin mali projesi ayan meclisi ta. 

rafından bir reye kartı 288 reyle kabul edilmittir. Ayan mecli•İ 
bundan sonra 31 mayısa kadar kendini tatil etmittir. Kanun pro
jesi mebuaan meclisine dönmÜf ve deği,iklik olmadığından ka
nuniyet keabetmittir. Mebusan meclisi de 31 mayısa kadar ken• 
dini tatil etmittir. 

Londra, 13 ( ö.R) - Gazeteler Daladiye kabine.inin muvaffa
kıyetini memnuniyetle kaydediyorlar. «Eveninı Nevn fU man
teti netrediyor : «Kuvvetli adam Fransız buhranını bitirdi. «Tay
miu te 'u mantet var : Daladiyenin ikinci zaferi. «Star» gazete
si cFranaa hakikatte olduğu aibi göründü» serlavhası altındaki 
makalesinde diyor ki : Daladiye diğer siyasi adamların kolayca 
anlıyabilecekleri bir siyasi adamdır. Vatanperver olan Blum da 
Fransanın Daladiyenin pbsında kendisini kurtaracak adamı bul
mut olmasına sevinecektir. Bu hadise Avrupada iyi bir hava ya
ratacaktır. Fransanın bizim ltalya ile yaptıiımız müzakereleri 
artık emniyetle takip edebileceğini ıörmekle memnun oluyoruz.» 

Bir gazete diyor ki •. 
''Politika muz ikası halt:i:" Fransız

ları teheyyüce sevkediyor,, 
BERUN, 13 (A.A) - B. Daladiyenin dün mebuaan meclisin· 

de kabine beyannamesinin okunmuından sonra elde etmit oldu
iu büyük ekseriyete ilk sahifesinde cFramız mebuaan meclisi bir 
birlik tezahürü ıö.teriyon bqlığı ile if&ret eden Lokal Ancayker 
diyor ki : 

cPolitika muzikuı hali Fransızları derin bir teheyyüce sev· 
kediyor.» 

Ayni ıazete bundan aonra kabine beyannamesinin ıebepaiz 1e· 
re tehditkar bir us lüp ile hüldimetin her feyi milli müdafaa zaru
retine tibi kılmak bususunclald kararında ısrar etmeaini hayretle 
kartılamaktadır. 

PARIS, 13 (A.A) - Maliye encümeni mali projeyi ufak biı 
taclilittan eonra sıfıra kartı yirmi reyle kabul etmittir. Komünist
lerle Soayaliıtler lehte rey venniflerdir. Ekalliyet bası müsten
kif kalmlfbr· 

PARIS, 13 (A.A) - 70 mebua mali proje halduada sey Yer· 
wıkten iatink&f etmiftir. Halbuki &14 mehuatan mlrekkep bl
Jlk bir elswiJet ..tds :;~je lehinde NJ v...Uttir .. Bu 
.a-riyet.......... "la..lniatler vardır. 
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Romaya gidecek 
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BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDB i lak romanından YAZAN t BERNARD SHAV. 

i klar lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) 1 • zırı S~r Hoare .Bt:lishanın ·R~ma ~ 
1 yapra . . - . - yahatıne ıon kabme konseyınde ka-•••••••••••••••••••••••••••••n••••• # l'..Ondra dıplomatlarından yana pek bunda Avusturyanın hır parçası ve· . . . aber bu • ,ı _____ mıl!l _________ miillD- ' bahtlı d .. ild" ilm" tL , , k d" .

1 
Alın rar verılmıştır. Bununla ber 

-21- . . k I H I l ... eg ır. r ış ve en ııı e anya ara- ka k R d iki taraf delr 
- Ben vazıfemı yaptım 0 o- - ayır ya nız 0 acagız ••• " Adolf Hitlerin Versay muahedesi- sında ayırıcı bir devlet. ra~ anca oma a ıl ldu• 

neL.. . . . . - ~izin~e ... y ~lnız olarak gec!" ni sayfa sayfa yırtarak ve döküntü- Mussolini ltalyaya hAklm olunca ~len ar~ın~ tam.n.~~ ~ .. 0ecıi1· 
Pennvitz, mesai arkadatı yanın-- Pennvıtz tekrar Heonıngıın o. yı aı--ırmege asla cesaret edemı- 1 . . . ts" b' t 1 litt H"tl • hul h d . 1ı11nun bıldmlmeaı uzerıne ılan 

b. d 1 d M I d ~ erını emnıye ız ır avır a m e- ı enn yası er zaman an zıya· . tir" 
da ır l&D a yeye otm u. ua muz arına vur u: yecegım. f"kl . _ ,_ k d" ·n1 Al d ·· ld Zi M linf k' JDJf • Lı.. • .. l ak ·1m· ti s· _1_ • • s· 'nl N d , ı erın suratına atan11r. en ısı • o ruya o u. ra usso , se ız I--=1:_ kabl l b _Lt.. da ~ 
uzOr·· erdıne 'fyıglın a Bevr d ıe~f 1

1
' • - ız lam aaaenımz. • n:• e - e en:·:· manyanın Vaşington veya Mazarikl milyon halyan ıün~ıile garanti edi· L •1Kuu. ı__ neı u ııwaııL:- ür 

a a tı re er.. ura a tı re er •. beraber çalı,mıt olmaktan ıftihar - Şöhretınız fena... ki' ·. d.... d be • tah I Ih 't 1__ t"I -'-ed 1r.onsey topuuıtıtı yapm.ıf ve wı.t !.:ı:.. 
y · 'fr ahlar p· "d' y I b'I b mev ıne geçır ıgı an an rı • en au a aı n&JUlra ı e, muan e h . R d . edile IDK~ 
lf:b:u:n bu aıW:cı h:rfi h.:ıd; duyuyorum.. * - Ma1i~e~ kkp~f İr tl e ~ min etmiı olmaları iktiza eden son için, arkuında müttefikler olduğu lte~ız om~ a tanzım uhtdu ~ 

Sede J 1416 rakamına muadildir. . "k k f 'I p I b~r. rençe erını a ı e Cf rme derece §ayanı temenni bir hadiseye fıaJde harbe adamabllı muktedirdi. dal yiln an iaıfn ~ 
Şt ifrenlıı yabancılar tarafından bu- ı· Sdybk~I edvlı dıya etlı e a u ote- ı Mır ertr·d· t 1 S b'l' biitii" muha· karşı teşebbüs ettikleri protesto ma- Böylece Hitler Muısolininin bat- Loe er de mle3şgu(Ö Ro )mu~~· t lerln bil-

ın e ı o asın a sez onga uzan- e o e Y ı ın n dır ka rd k nd' i klf d rececl d n ra . • uaze e 
\unma11nı lmkanıız kılmak üzere mıftı Saat altı buç°ukta Metrdoteli veresini dikkatle dinliyordu. Şim· na~z · b""f" . • b' 

1 
d ye~ eAJ ın ı •

1 
eh b~ keer• dirdik.lerine göre Romaya giderek .,t 

anahtar yirmi harfte bir tamamen a .. ırdı. 24 hayrette idi: di bu yemekten adamakıllı istifa· unun u un netıcesı ız ' •~ra- ? ' 0 • manya 1 e ar ~ n• Düçe ile gör ütecek olan lqiliz hat" 
_ıegı""t"ıyordu 3 1416 rakamının ye- ç g D h . d' . • tm d ed"l ... • d" ··nd·· ProJ"eı'ıni tımıza kargı kapı kapamak ıuretıyle dı kendıne lmklnsız kılmasını bek· b" B r--be laind B Mr u • ' _ a a gıtme mız mı ma a- e ı ecegını UfU u. . . .. .. b ld ıye nazırı . ~u r en · 
~nu 15 olduğuna aöre, veril~~ zel?... derhal hazırladı. Sybile yaklata: oldukça ıtı~rda~ duşmege maruz lemeğe me<: ur o u. soliniye bir iyi niyet mektubunu bW' 
meajlar da A 15 harfma tekabul _ Hayır ... Biraz geç kalırsam rak Palas otelinin yemek listeainı kılmaktan ıbarettır. . .. ""!' . . mil bulunacaktır. 
ediyordu. Yirminci harften ıonra randevunun do.ha kıymetli olaca- uzattı. Kulağına bir kaç kelime ·Versay muahedesı Führeri yara!- . ~k beklemedı de. Mussolinı Ha- * 
tekrar bir A eelecek oluraa anah- v d'" .. d"' söyledi: mıştır : o sadece Versay muahedesı· beşıstanda pahalıya mal olan meıu- B Ati 

. 6 . gmı UfUn um. 1 • k"" .. ı ahk" l li 1 al . d' I E ee tar deiitiyor ve Pı 3,141 yerıne _ Tehlikeli bir oyun bu ... Ya Sybil kolonele cevap verdi: nın otu. ve z~~r ı .. ~~nı. zora yet.er tına gır ı ve spanya sını • 
3, 1417 ol~yordu. Bu aon r~am- ı herifin gururu arzusuna galip ge- - Peki kolonel.. Davetinizi k~- lcabul ettırmek ıçın en kotu. ıht~raala- harh~_?e d~ kanşt!. .. 
larm yekunu 16 d~r. Halbukı on ' lirse.. bul ediyorum. Fakat fİmdiden sı· I rımızı kullandıkt~n tam yınnı sene Oıger ~ır ~arbı d~ha go~e alclıra-
altıncı _harf P ~ld';'ıundan burada j _ _ Gayri muhtemel birfey .. Beş ze haber vereyim ki benim büyük ~~nra muah~enı~ . ~e. kadar kısmı mazclL Hıtler~ saati gelmıştl. 
A harfı, on betıncı harf ol.an O ~e: ı buçuktanberi beni beklediğine bir kusurum var. ıçın harbedebılecegınıızı veya ede- Bvndan. istıfade ederek ltalyaya 
rine 16 ncı harf olan P nın yerını eminim. Pennvitz davetine ne ka- - öğrenebilir miyim? . , miyeceğimizi doğru olarak hesapla- cenubt Tırolu - Kurtulmamış Al-
alıyordu. • dar geç gideraem muvaff akıyeti· - Oburum.... Zannettiğiniz • mıştır. manyayı - Anşlusun mükafatı olarak 

Rudolf Henningı <tifre anahta· miz 0 nisbette emin olacaktır. den fazla obur.. · * teklif ettL Muasolinl kabul etti ve 
rının deiitikliklerini bir kaç sahi· S b"l t l f ld Bel d - Daha eyi ya... • 

1 
Önce Almanyanın silahlanması oyun oynandı. 

ltalyanın /ngiltereys 
Habe1istanda arazı 
verip vermiyecetini 

sordu f tile b• b .. • • vd t , y ı c e onu a ı. ver er,. . hk-L- d 1 d"]d" Fak b 1 i ik e ır rotur ıçıne ııg ırmıt ı. , . 
1 

f . • · · Kolonehn ka cw.aları uyu, ~· yasak e ı ı. at u an aşma gen ş m yasta 
'Avuıturya. Alman erk~nıharbiye-\traıeye te e on cttı. . . yordu. . . . 

1
, Hitl~r kt'.rşısındakilerin alnını ka- Alman olan bir halkın ve iki tchrin ----o----- EOl 

tinin telıiz muhabereıınde kulla· 5 . -:-bKkollo~el...MAffı_nı~ı ddılerı~.. _ Bundan kolay ne var? Hp- rış\ıyarak Almanyayı dişlerine ka- ecnebi tabiiyetine Hitlerin rizasını BASTARAFI 1 iNCi SAHIF 
--'-I 'f · 1 t zim etti 1 ızı e ettım. ene1erım en t•m· l l · d · .1,.LJ ih · ... · • · Çek l k ·ı _.. nacaa arı fı reyı nası an • d" d'" d'" S t h .. lh b uk fUnuza giden yemekleri Pa as o- ar sı an attı. · tıva ettıgı ıçın os ova ya ı e ti --'-d ltal firl IC0119 

V• l lattı ı on um. aa enuz a uç ·n_·. . . Al R taka L k k bu .. ccam e grup ya ae gın an • • • . . . . · v .. • • • kantaıına ısmarlarnJ).,.. . .. .ıKıncısıj manya en mm • JUlvga çı arara nu mazur goı- ,.._,,~_.__ı• b' t '-f "-L.eNİ( t~ 
Pen.nvıtz, meaaısındeki ınceh~· olduguna ~ore evınızde hır çay ~l- - Saat tam dokuzda . , gelecpıo ,sına asker göndermekten menedil- terdi. ~~~y~ .ır ~qr,na ~ ~ 

ten dolayı arkadatını takdir ettı. mak ~~vkm_d~n mahrum kaldıgı- ğim. Fakat uslu olacağım~a yeQıin 1 mişti . Şükür, Çekoslovakya Hitlerin hül- ~Hunu ~~1!11114 ve gerek m~ 
Brotürün ne zaman tamam olaca- ma muteessıfım. ediniz. . . . j Hitler seksen bin A1man askerini yasına girmiş bir memleket değildir. kar partia';Dl idare.~ \DlSUf ar_._ 
v d T ··f 1 b.ı. d"" k k k Çe- gerelue Forayn Ofum tasvibine a..-gını sor uı - eessu ası a.na u~ece .. - Uslular yemin etmezler .. Te- Ren mıntakasına so tu ve te rar Kendisi orada doğmamıştır. Ve ... . . ~ 
-Yarın aktam kolonel.. Anah- Bir buçuk saatte.1 heri sizi bekli· min ederler... 1 .rnUttefikler kıpırdamadılar. koslovakyayı istila etmek yeni bir yandıguu bıldırdikten .. aonra 

tarın iıtimaline ait ~az! tefe~rüatı yorum. Bu can ~~kın~mı telafiye - Anlnfıldı, hiç uılanmıyacak.1 Ve Hitler güzelim eski Alman a- başJımgıç olacak bir harp sergüzet- re.ve ltal!a ar~md.a ~ltürel, ~ 
kaydetmek mec~urıyetındeyım. ~ecbursunuz degı) mı bayan Bel- sınız kolonel .... Bu aktam gÖrilfÜ· J ğacmın tepesinde bırakıldı. tine girmek olur. Halbuki şimdiye mık ~~ •ı!~t 1• b1!'li~ 8'~Y,eti 

- All .. Vaktınde lıazır olaca· k11? rüz.... . · l fakat memnun değildi . . c Mein kadar Hitlerin akıttığı biricik kan Al- edecegıni ılaTe ebn1'lİ!· 
iız... - Hakkınız var .. Kolonel. .. Su- Syhil telefonu yerine koydu. Kampf » kitabında siyasi hulyası- man kanı ve biJhasea Alman-Yahudi ~ 
. Od9:nın ~ap~s~. vu~ldu. Kolone· ÇlUDU itiraf ettim ... Cezayı tayin Metrdotelin gözleri parlıyordu. ln.ın A1manya ve Avusturyayı birleş- kanıdır. ~o_m~ ... 13 C?,.R) - •. Lo~ 
lın emırberı ıorundil. • size düter. - Tebrik ederim matmazel..! timıek olduğunu aklı başında o1an * b~dirild~e gore 1!1giliz h ~ 

kl ÇadY hazırlandı kollne!··d.Çı- - O halüe cezanız ağır olacak. Zeleanızm hayre.myım.. Leh demeJlokuyuculara haber vermişti. Şimdilik vaziyet İşte budur. Eğer n:;Jkl~ile:~ il!'ü!i:ese iyeli 
ç:ı.en e vazoya yer ~tır ım. Bu akpm yemeğini birlikte yeye· den leblebiyi anlıyorsunuz. ı • * Foreyn Ofisimiz kendisine danışma- t . e~ 0 da S:, d:i:ı~ 
d ı. Peki 1 • ~ ceğiz. Gevez"elik için daha fazla - Yemek listeniz bana herte:Yi 1 Yugoslavyaya doğru Almanyadan dan verilen her hangi bir kararı bir ?ns~~ ıeam rakvye:. karaft 

. -... .. cap ettia• zaman se- vakıt buluruz. hazırlattı. Muvaffakıyet kazanır· 
1
&ima ayrı yürüyen apostolik Avua- hakaret telakki etmek adetinde ol- ~ıh:Ü~oKaıyon yapi ili~ 

nı Emça~rbmm~_.1_. 1. P . d - Yemeğe mi ko!onel. .. Yeme- sak bulutunuzun büyijk hiueıij turya • Macar imparatorluğu rnev· masaydı bizim için protesto edecek ~L!.. .Jihnre_t;;:şes · - ·•-~.ı- •-oıı-
ır er ~ı ınce ennvıtz u.

1
.. · - ? B lk' l k b b' h l 'd' b' l d uaoaea cau • u UUU111UCJ a 

d -'-la d k' be .. 1 • • 1 ge mı çagıny9r,ff nuz . ·· e ı o aca .. cut oldukça u sadece ır uya ı ı. ır şey o maz ı. . • • !~-•- ldo-
a-. nn a 1 te 11um en gız e- bat:ka da'Vei:lileriniz de var -BiTMEDi- T" L~ hed ukadd B" . . . k k 1 b" . !L l ıeyde her karar ıçın ıttınaa tut o .. 1.. .. d T ... a JU muzır mua e m ea ızım ıçın açı a an ırıcıx yo ... d 

1 
k d balledilr 

mege a.u:_umd goturme ben: b ak • . · , Habsburg imparatorluğunu yıktı ve Alman kuvvetleri derha] bütün A- ~n ank, meseamble onseyhe I . _._..._ 
- ftZIZ oı m, ana u - . M 1 d •• ı 1 d v· ] .. h d . 1 H mıyece ve as eye ava e eas-

tam iki aaat izin vereceksin dedi., ısıı.• av.ı- ame tosu u ı p~rça a .ı ve ıyanayı aç ıga ma • v~stur~ an .. R~~~.~ ınmaz veah err cektir. Asamblede lae ittifak~ 
_ Bir ziyaret mi bekliyorsunu2: Jl Ji n n. kum ettı. Hıtler dıktatorlugunden m rum b • • kt 

k 1 l? J Almanya ile birleşme o vakit edilerek Üç saat içinde Almanya ha· unyetı yo ur. 
o~n~~~ bir kadın ... Kendiaine Kral b• tk ı . ld 1 Avusturyanın biricik ümid kapısı ricine nefyedllmezae bir solukta Roma 13 (ö.R) -Avam k.oı; 

ç y ikram edeceğim. Dokuza ka- }0 Jr 0 ll Uy e açı } idi. Avusturya Hitlerin eli altında Berline yürüyeceğimizi bildirmekti. raaında amele parti.~ reial B. ~ U-d:r serbestsiniz. Akıam geliniz, j . idi. Avucuna düşmeği bekliyordu. Muhtelif sebeplerle bunu yapmak baıvekil B. ~e?1berlaın:~en H~lte-
birlikte çahtırız. ' Onun müttefiklerden hiç bir kor- muvnfık görülmediğine göre An~lu· hakınm tasdiki mukabilin.de ~ 

- Peki kolonet .. Şimdi çekile- Mısırın Roma sefiri, Roma konuş- kacağı yoktu. su homurdanmadan kabul etmeli- renin Mabet arazia~ blı: ~ .. .!..ol 
yim mi? . • , • 'faka~ Benit~ Mussoliniden ko.r- y~. Sadece ~ad?i.zatın._~ mükemme! alarak istifade ec!ıp e~y~ 

- Hayır hayır, biraz daha va- maları Kahıreye bıldırıyor kacı\k hır şeyler~ v~rd_ı. -·~lya .. har~ın bır fCY oldugu ıçın degıl. F~t .aynı IOnD\lfhır. Baı"!ekil ~-1 r: 
kit var... 1 sonunda o vakıtkı kibırlı muttefık- zamanda Versayda bu netıceyı sa- anlqmuı metnı neşredılmeden 

Yeni den çalıtmağa koyuldular. leri · tarafından Afrikadaki ümidle- kınılamıyacak hale koyan bir vazi- buauıta beyanatta bulunmak aıs:; 
Pennvitz Sybilin hali gelmemİf BASTARAFI 11NCI SAHiFEDE cSadiıtler adlarını Vefd parti· rinde aldatılmı§tı. (Musaolini o sıra- yeti ihdasa yardım ettiğimiz için. sunda olmadığını aöylemittir. B. A 
olmuına' beyrette idi. Bir kaç defa necek oh.~rsa ku~vetli bir sulh Un· sinin bü~k lideri ve kurucusu Sa· 1 da bir hiçti) ltalyaya Tirolun cenu- Şu halde, ı-&il Hitler: israr edew:ek ~ittir ki: .. 
Palu oteline telefon ederek güzel ıuru olabılecektır.» ad Zeglul pafadan almıtlardır.. 

1 

-lngilterenın Habeı topr~ 
'dansözü aramayı dütündü. Fakat KAHiRE, 13. (ö.R) - Al.~u- Sadist Ve~d~ı~arı Gladstoncu .li· l · JT ALYA Lindberg dan~~ kısmını~~ sur~tile llDP' .. 
arkada,ının huzuru buna mani ol- kattam gazetesı Mmrın lngılız .. beraller gıbıdır. Nahas pafa ıle . dan ıatıfade edeceii soylenıyor. 831 
du. Altıya on vardı. Yerinden ltalyan müzakerelerine ittiraki- Makram Obeyd pal}anın ne yapa· t Milletler Cemiyetinin S~n ~lld~s a~~:=d~d olan Je bir rivayetin karıısında bir ta~ 
kalktı: j nin ilk defa olaral< Kralın açılıt caklarını kimse bilmiyor. Fakat [ b ki r. ara 8 ~ O u... lüzum a-önnez miainiz? 

_ Binhaıı kafi derecede çalıt-lnutkuyl~resmen bi}dirihı~'':'i m~- Sadiıtl~r doktor Mahir be! v" Ö ÜmÜnÜ ~ e- . Morleks .. 9 Nıs~n -. !ayyareci B. Atli : _ Kimaenin bu~ 
tık dedi. Artık serbestsiniz. Saat 1 nasebetıyle fU malumatı ılave edt· Nokratı pafanın batkanh;ında rt1ektedır Lındberg dun karısıle bırlikte Mor- minuız bir ,ey aöylemit 0~ 
dokuzda geliniz. ! yor : lngilterenin Kahire sefiri in· hiç fÜphe edilemez ki büyük bir Roma (M.H) - ltalyan matbu- leks'e gelmiş ve bir kano ile Sen Gil~ zannedemem. 

_ Peki kolonel.. 
1 ailiz • ltalyan müzakerelerinin ce- kuvvet tetkil etmekte devam ede- 'ı1tı timal devletlerinin yaphkları clas adasına geçmiştir. Bu küçük ve ---->----

Pennvitz müıtehzi bir tebe.uüm· reyanından M111r hükü~e~ni ceklerdir. Yakın bir zamanda Mu- to~lantı hakkında mütalaalar yü- enarengiz: adada, Nevyork Rokfeller Ag" ırcezada 
le ili ve etti: muntazamen haberdar etmıttır ... hammet Mahmut patanın yerini rütmekte Te bu toplantıda alınan enstitüsü reisi Dr. Aleksi Karelin 

_ Bir ziyaretçi ancak 7735 ka· Mıs~~ın Roma sefiri f.i.mdiye ka~ar Dr. _Mahir Nokrafİ pafaya terket- kararan uluılar ıosyeteıinin ölü- büyük bir sessizlik içinde çalıştığı 
dında bir kadının dakikuı daki-1 Jngılız - ltalyan muzakerelerıne mesı, Makram Ubeyd patanın münü tacil edecek bir karar oldu- malumdur. Verilen mahkumiyet 
kasına randevusuna ıadık olduğu- iştirak etmit değilse ~e M.~sırı ali- Londra elçiliğin~. ~~yi~ . edilmesi ğunu ileri sürmektedirler. . Dr .. Aleksi Karel tıun·i ~alp üze- kararları 
nu heaap etmİf.... kadar eden meıelelerın muzakere- pek muhtemel gorulebılır.» cLa Stampa» diyor ki: cUlua- rmdeki araştırmalarında Llndbergle ~ 

Rudolf lakaydane cevap verdi: ıi eınasmda o da hazır bulunacak- KAHIR~, 13 ~ö.R~ - .. ~uaav· lar ıosyeteıi lam bir tasfiye halin- mcaaiaini tqri~ etm!ş!ir. Aleksi Ka- Ku§&daaında Bn. Ay,e M~yı 
- Bir kadın çok dikkatli olur- tır. ver aazeteıı Sadiıtl~rın butün ya- dedir. ineç hariciye nazırının be- rel t~mamen ııyantifik araştırmalar zorla kaçırmaktan auçlu fbr,.boP 

aa cazibeıi kalmaz kolonel... KAHiRE, 13 ( ö.R) -::- ~eni palan gayretlere ra~.e~. muha~e- yanalı buna hiç bir fÜphe bırak- y~par.ken. diğeri tecrüh«:lere yarayan ve kardeşleri Ali ve Halilin naJae11 

- Belki hakkımz var.. parlamentonun ~çılma ~orenınde f~tte kalacaklarını, h:nrumete. lf" mıyor. Jsvcç hariciye nazın timal cihazları ımal etmektedır. devam eden muhakemeleri dır <:#" 
Rudotf pardüaüıünü aldı. Çık- kral. Faruk, kralıçe Fende, ana tırak etmemek •~etiyle te~ce? devletleri namına demittir iri : • • • --;:--= • • • • zada neticelenmiştir. lbrahiın d~ 

mak üzere idi. Penııvitz onu omuz. kralıçe Nazlı, Hanedana mensup taraftarl~.ını ço~al~aY.1 ve ikt!· cCenevreye kartı biç bir mecburi- Fılıstının taksımı ışı ay hapse, Ali ve Halil de ikiıer "U 
larından tutarak ,unları söyledi: prensler ve prenıesler hazır bu~ dar mev.kııne .emnıyetlı hır ekıen: yetimiz yoktur. Yegane dövizimiz Londra 12 (A.A) - Filistinin hapse mahkum edilmişlerdir. 

- H.ennings ... Size en büyük l~~mutlar~ır. Yeni ~ebusan mec- !.et. temı!1 e~ık.ten ıonra gelme>'! bitaraflıktır.» Avenol ve ıerikleri taksimi iti ile metrul olacak yeni -f:r Torbalının Dirmil köyünde.o~ 
müjdeyı vermeyi unutmuttum.Bü- lısınde dagılan meclııten 32 me- umıt ettı~!erını !.azı.!or. Umuma artık bu dükkanı kapabnıya kat- lnıiliz komiıyonu 21 Niıanda Fi- iki yaşında Ayşeye manevi ceb~~. 
yük. er~anıh.~rbiye ayın _25 in~~ bu~ daha f~zla bulu.nurordu. .. k~?aate gore bugunku. f~ar. da- lanıınlar. Ancak yegane halli la- listine hareket edecektir. Bu ko- tecavüzden suçlu Veli, ağır c~vsu 
yanı dort gun sonra hüvıyetinızı Rıyasct dıvanının ıntihabına hu· hılınde doktor Mahınn ıktidar zım gelecek mesele uluılar ıoıye- miıwonun vazifeıi birinci kom.is- be ı h hkOm - .ı~toıi.ftıt· 

h ··k h · "li An k k'" 1 · V fd" ti · h J ı yı apse ma ecıı ... P .. meydana koymak ususundaki ya- yu e emmıyet verı yor. ca mev ııne ge mesı e ıs erın e- teıinin binuından ne ıurette isti- yonun raporu mucibince Filiıtinin -f:r M · E · aleın kö}"J 
ıaiı kaldırmağa karar ~ermİ!tir.jbundan sonra Sadıhı~ partisi reiıi ye~nını ltl~bkinheddecekk, ~nlarMa bir fade edileceği keyfiyetidir.» hudut1annı tesbit eylemektir. de Hati~;~:s~:u :~la kaçı~a~~ 
Bu tarihte, bayatta oldugıınuzdan I doktor Ahmet Ma ınn mebuaan nevı tese ı a fC ece tır. usav- -=- -=-- ebb"" l H·· ·n Guınuıı 

. b" ı· . . . h 1 f k l b "ht' 1· k .. . • leş usten suç u useyı hk6111 karınız• haberdar etme~ıze •.r mec ısı rı~asetı_ne mu a .c:.ette a. 'Yer u. ı ıma ı uza gormıyor. . Bır Rus mugannisi Sabık Avusturya Har- ağır cezada üç ay hapse nıa 
mani kalmıyacaktır. Erkanıharbı·jmayı tttcıh edıp etmedıgı anlafı· Kahıre 13 (A.A) - Anadolu • • • • • d"l . . 
ye hüviyetinizi daha fazla gizle-, ıacaktır. ajansının hususi muhabiri biJdiriyor: ölüm halın de bı ye nazırı ıntihar ettı c 1 mıştır. ~ 
mcğe ihtiyaç kalmadığına kanidir. LONDRA, 13 (ö.R) - Daily Dr. Tevfik Rüstü Aras bugün sa- Pariı 12 (A.A) _ Pariste otur· Viyana 12 (A.A) - Yan resmi 
Aynı zamanda on bet günlük me· Herald gazetesi Mısır parlamento- at 1 f ,30 da yanında İş bankası di- makta olan ve bir kaç zamandan bir menbadan bildiriliyor: 
zuniyetiniz de temin edilmi~tir. sunun mesaisine avdeti münase· rektörüSuad olduğu halde Mısır ban· beri hasta bulunan methur Rus Sabık federal Avusturya ordu· 

Rudolf Henningsin yüzünü bir betiyle yeni mecliste partilerin va- kansını ziyaret etmiş ve hariciye ve- mugannisi Feder Salaipinin ııbhi sunun sabık harbiye nazırı general k 
aevinç do.lgası kapladı .• Pennvit· 2iyetler ini tetkik ediyor. intihabat kilimiz orada idare meclisi rei~i Mi- vaziyeti çok vahimleımittir. Ha- Zehner evinde intibar etmi,tir. Satılı ev 
zin elini heyecanla aıktı: JVefd reisi Nahas pafa iJe Makram tat ile gene1 direktör Fuat tarafından yatından korkulmaktadır. Fevkalade mahkeme azası sıfa· . 

189 
uınarılil 

Acele 
- Kolonel bu müjdenize çok j Ubeyd paşa ve taraftarlarını ağır kar§ılanmıştır. Banka gezilmiş ve ...... .................................... tiyle general Zehner 1934 Tem- Urinci Kordonda f r bir e11 

tetekkür ederim dedi. Beni bun-ı bir hezimete uğratmıf i&e de hü- bir müddet kalınarak görüşülmüştür. ajansının hususi muhabiri bildiriyor: muzu hadiselerini müteakip bir gayet aağlam ve k~n °~ u .. rnıek 
dan daha fazla mesut edecek bir kümetin 96 mevkiine kar{ı yetmit Hariciye vekilimiz bankadan çıkar- Yunanistanın Kahire elçisi bugiln çok Nasyonal So.yaliat hakkında acele aablıktır. Talıplenn1 to içio 
haber olamnzdı. dokuz mevki temin etmİf olan Sa- ken burada toplanan halk tarafından elçilik binasında hariciye vekilimiz idam karan vennİftİr. Generalin üzere içindemi~~ pazar ı Oc.k· 

- Şefleriniz fedakarlığınızı la· di.atlerin de Vefdiıt olduklarını şiddetle alkıolanmı,tır. Dr. Tevfik. Rüştü Aru perefine bir intiharının bu ıebepten olup olma- de batmuharrirımız. Hakkı 
Tıkiyle takdir etmislerdir. kaydederek diyor ki : Kahire 13 ( A.A) - Anadolu ö~rle ziyafeti vermiatir. dsiı daha maltm deiilCUr. oilane -"'acaatlen. 
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Eski Habeş imparatoru 
Cenevrede Habeş ilhakının tanın

mani olmağa çalışacaktır masına 

Dail y Heralda göre 
kabul 

Londra 13 (A.A) - cDaily He
rald• gazeteal Çi.n, Sovyet Ruaya 
ve yeni Zelndanın ltalyan fütuha
tını tanımağa muhalefet etmeleri 
sebebiyle lngiliz-ltalyan itilafının 
meriyet mevkiine girmeai.nden ev
vel önümüzdeki ay i.çi.nde Cenev
rede ölüme mahkum olabileceği 
mütaliuında bulunmaktadır. 

Bu gazete karar suretinin itti
fak ile alınmuı lbımgelmekte ol
duğunu habrlatmaktadır. Aynı ga
:ı:ete ezcümle diyor ki: 

Cenubi Amerika devletleri ihti
mal müstenkif kalacaklardır. Fa
kat Sovyet Rusya, Çin ve Yeni Z&
landa bu ıuretle hareket etmiye
ceklerdir. Yeni Zelandanın son 
dakikada menfi bir rey vermek 
suretiyle itleri karıthrmakta t&
reddüt etmesi mümkündür. Fakat 
geriye Sovyet Ruıya ile Çin kalı
yor. Sovyet Ruıya ihtimal hayır 
diyecektir. Çine gelince, kat'i su
rette hayır demekten bqka ne ya
palıri.lir?. Habetiıtan ilhakının ta
nınmasına yol açmak Mançuko 
ilhakının tanınmasına yol açmak· 
tan batka bir,ey değildir. 

Muhafazakar gazeteler lngiliz 
tetebbüaünil tefıirden içtinap etr 
mektedirler. Yalnız Deyll Meyi 
milatMn& olup memnuniyet izhar 
etmektedir • 

Arnavut Kralının 

~-·························· .. ········~ 
: RADYO : 
• • ......................................... 
ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı : 

Saat 12.30 da karışık plAk n~rlyatı. 

12.50 de pli\'k: TiJık musikisi ve halle 
şarkılart 13.15 dahili ve harici haberler, 
17 .30 da Halk evinden na.iden lnkılll.p 

dersi (Hik:m<!t Bayu.-), 

-·-·· 
HOllYWOU-D 

Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 
-36-

SORGONLER 
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-165- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BJZANS SARAYININ IC YUZU , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T eosya kollarını işve ile açtı 
Son Hafta içinde borsada cereya 

eden satışlar hararetli değildir 
ŞehTimiz ticarc;t ''e sc;.nayi bonıası ta- heyeti mecmuaıımı beyaz mallar te~kjl leri ve leblebicilere münhasır kalmak 

Koldiyos, nasıl bir girdaba düştügv ünün farkında olma- rafından son ekonomi haftamızı teşkil 1 eylemiştir. Geçen hafta hazır olarak dır. 
eylemiş olan 6-12/ 4-938 tarihleri içinde 4.0625-4.25 kuruş arasında fiatlerle 400 Esasen doklar da azalmıı olduğund 

dan go••zlerı& kapalı fetta kadının kollar arasına atıldı neşıedilmiş olan gündelik boı~ mua• çuval Ve hususi gartlı kaydiyle Ve 3.7~ fiatlcrde mahsüs bir İstikrar vaıdır. 
t ' n l melatına mütedair listeler Üzerinden haf- kuruştan 1237 çuval ki ceman 1637 çu- çen hafta satılmış olduğu anlaıılan J 

Teoaya gözlerini, İfveli bir tat- Teosyanın Sehaıtiyanoya söyle- - Nasıl mükemmel olacak? ta zarfında borsada muamele görmÜ!J lval arpa muamelesi olmu' ve geçen •ene· çuval nohut ta alb kuruş fiatle satılmış 
lılıkla muhafız kumandanına di- diği bu ıözler eıki f ah itenin Utak- - Bugün ıaray ne vaziyette iıe 

1 
olan ticaret eşyasının cins, miktaI ve fiat- nin hu haftasınela 16 3 çuval çakır arpa· Hububatın kaffesinde olduğu gibi n 

lıerek sordu: lan arasında derhal tiyi oldu. :>zaman da aynı vaziyeti mubafa- 1leri aşağıdaki surette tesbit edilmiştir: nm 3.875 • 4 kuru~ arasında fiatlerle hut işlerinde de mevsimin icah ettirdi 
- Demek, aana timdi impara- Senelerdenberi onun kapııında za edecek. Eksilen ıadece bir kiti.. E~a miktar kahı Az Çok 1.rnuamele gördüğü ve beyaz malJaı üze· ıükunet vardır. 

loru öldür deraem öldürecekıin. köpek sadakati ile çalıttıkları için Oçüncü Mitel olacak.. Ha .• unut· M. buğday 6566 çuval 5.00 6.00 rine iş yapılmadığı borsanın o tarihe ait 
- Derhal ve üçüncü Mitel bu- tabiatlerini onun kadar öğrenmİf· !um.. Bir de muhafız kumandanı .• M. Arpa 661 > 4.00 4.0625 neşriyatından anlaşılmıştır. ÇAVDAR: 

aünavd6ntitüıağolarakaarayına ]erdi. - Ya Tekla.. Mısndarı 27 :t 48.75 5.25 Arpa piyasası geçen haftaki nziyetini 
-airema.. Madam ki Sebaatiyanoya tarap - Vasilin kız karde9i mi?. Dü- Akdarı > 5.25 5.25 bu hafta da muhafaza etmiş olup piya· Son haha boreada eatı)mı§ olan ça 

dar miktarı yukarıda iııaretlendiği üzer. 
140 çuvaldan ibaret olup kilosu ... 7 
kuru§tan muamele görmüştür. 

- Peki bu vaziyette ne kaza· içme diyeceği bir gün gelecekti •• , fÜndüğün teye bak .. Etkarina •İm· Kumdan 49 > 7.00 8.00 aada mahsüs bir durgunluk vardır. 
nuaın. Seni yakalarlar ve mahke· O halde o gün mühim •eyler ola- di aenin resmen karın değil mi? Fasulye 6 > 8.25 8.2S 
meye lalan iti.zum ıörmeclen par- calc: demekti. - Evet.. Burçak (taşlı) 4 ' 4.00 4.00 
pbyarak, öldürürler. Kaçıp kur- Av kokuıu alan köpekler gibi - Fakat o Mitelin koynunda Börülce 8 > 9.25 9.25 
tulamauın. onlar da yakında mühim hadiıele- yahyor. Tekla iae ıenin metresin. Nohut 241 ~ 6.25 6.375 

- Zarar yok •• Siz, içinde Y&f•• rin olacağmı, mühim feylerin ha- - Doğru.. Çavdar 140 * 4. 75 4. 75 
dıjınız ııtıraplı hayattan kurtulur· zırlandığını hiasediyorlardı. Ozaman da bu harem ko- Mercimek 4 > 6.00 6.00 
sunuz ya.. Ve hu sefer bu itfer dıtanda, medyası yine devam edecek .. Şu Bulgur 55 ~ 9.00 9.50 

- Hayır Koldiyoı .• Ben bu fe- bodrum zmdanlarında, maLzen farkla •.• Sen iki tarafı 'da i~are Kalın kepek 13000kilo 3.625 · 3.625 
kilde kurtulmak iatemiyorum ••• koridorlarında, karanlık sokakla- edeceksin.. M. Pamuk 994 balya 23.00 41.50 
Ben teninle Y•tamak iıtiyorum ve rın köte hatlarında değil, sarayda, - Ya Sofia.. P. Çekiıdeği 200000kilo2.60 2.60 
madam ld benim için imparatoru aaraym içinde olacaktı. - Şimdilik onu hiç dütünmi .. Palamut 7277kental230.00 520.00 
öldürmeii ıöze a1dın 'Ve batka da Zaten bunu onlar saraya getiril- yecekıin •• Böyle nazik anlaFda Tath badem içi 431 klio 89.00. 69.00 
•urtulut çareıi yok •• Bu iti dütü· dikleri .zaman anlamı,Iardı. . hiain yeri olmaz. Bana bırak .. Ka- Acı badem içi 73 kilo 57.00 57.00 
nerek yapma.lı! Hatta bir aralık Hıriıtidi Diyav- dınları ben idare ·ederim. incir hurda 134 çuval 4.50 4.675 

Zamam ıelince ben ıana hare- loı Teoayaya: _ Erkekleri de ıen idare et Siyah üzüm 13 ~ 8.00 6.00 

MJSIRDARJ: 
Geçen hafta borsada çavdar üzerine 

Hafta içinde borsada aatılan Mısmları elmamı§ ve geçen senenin hu haftasın 
yukarıda gösterildiği iizeTe 2 7 çuvala da horsa bültenine göre 94 çuval ~avd 
münhasır ltalmıt ve fiatler ... 8 75 - 5.25 5 kuruş fiatle ııatılmı§tır. 
kurll§ aıasında dalgalanmıştır. Geçen Çavdar fiatleri buğday piya.easın1 t 

Lafta bu madde üzerine i§ yapılmam!§ ve kip etmektedir. Piyasada al1eı vardır. 
geçen senenin bu haftaamda da vaziyet MERCiMEK: 
aynı ıekilde bulunmu§tu. 

Piya$aela ıtok yok gibidir. Dahilden Bu madde üzerine de kümeli ~ yo 
de az miktarda mevıudat olmaktadır.Bu tur. Bakkaliye ihtiyaçları için perake~ 
itil:ıarla Mısll'dan fiatleri her gün biraz muamele olmaktadır. fiat malın l:alit 
daha tereffü arzeylcmektedir. Talebin sine göre teshit eelilmektedir. Müstak 
devamı takdirinde fiatlerde bi-raz elaha piyasa yoktur. 
tereffü ümidi vardır. kete ıeçmeni ıl>ylerim. O zaman - Zannedersem yine bize yeni diyeceksin .. Fakat onların idaresi- Çekirdeksiz üz. 6876 > 8.00 17.00 

imparator yalnız ölmekle kalmaz. emirleriniz olacak .. demi,, Teos· ni ıen benden eyi biliyoraun. 1. Haftalık borsa ıabşlannı bu suretle AKDARI: BULGUR: 
Biz Y•fU'IZ. ikimiz yatarız. Bi- ya da: Ö' I I "d' b .• b ıcmal ettikten sonra mezkfü malların ne-

t k .. .. .. .. E t b . . F - Y e o maıa ı ı ugun u . ü . d h f "k fi 
zanı •n açar ve omrumuzun so- - ve .. ceva mı vermıftı. a- ita t b d b I d k vı zenn en a ta satışı mı tar ve at- Bu madde üzerine piyasa teıkil edecek Son günlerde gösterilen talepler kar§ 
nuna kadar birbirimizin oluruz. kat bu ıefer vereceğim emri hazır· 'va 'lnaBın ba,bın 8 ~ ud~ınbazdı • lerini geçen hafta v_ e geçen senen.in bu I miktarda muamele olmamıştır. Geçense· smda bulgur fiatlerinele kuvvetli bir iler 

K ld. b ü 1 d b 1 k d .. .. k ~. s· ası .. en a amm sım ı en en h f 1 l l k 1 1 o ıyot, U g ze aaa et aya- ıyara , UfUDere verecegım.. 1· b h kk . . .B· t B' a tası muame e eny e mu ayese ı o a· nenin bu h.aftaemda da borsada Akdarı leme meyli göstermİ§ ise de piyasada ara 
Ji içinde kendini kaybetti. zin de ona göre hareketinizi bek- u a 

1
1 et~lfgdıye~ t'ıkzans an,I l· rak aşağıya derccdiyoruz ve son haftaya ! satışı olmadığı anla.,ılmnıtır. mlan evsafta hulgurlara nadiren rastla 

N N l. An k h" 1 h' zanı asa em en ın ı am a ıyo- . .. . - e zaman.. e zaman.. em- ıyorum. ca oy e ır feyden S d tt. - . d aıt piyasa vaziyetlerine mütedair aJaka- maltadır. Bu itibarla fiat vaziyeti hakkın 
Federıeniz hazırım.. kimseye balııetme Diyavlos. Hatta rum. banba yar.kı~ ~ . ıgılmd ~a ece darlardan edindiğimiz malumatı da mün- KUMDARI: da kat'i birşey söylenmemekteelir. 

Ded. T b d b d" .. b'I z 1. aynı a anm ı ı pıçı o ugumuz h w d .k 1 . • d .... ı.K 1eod0ıya, u "k~r,eceye gbe. unhu bu•unm.e. ı e.. amanı ge ın- için değil, genin de Bizansa kartı I asıran aşagı a zı rey ıyoru:z: KEPEK : 
tir ıgı o ıyoau mu a atsız J· ce a er ver1r1m.. h ld - · · d' U t Mevsimi olmadığından kuvvetli işler 
rakmak latemedi. * yk~ ~ncı b~ · ug~hn .•çm ır. nul ma 1 BUC.DA Y: yoktur. Maamafih piyasaya arzedilen 

• T M· l .. .. ı yıne ızım ı tıras ve arzu an· 
lhtıraala kollarını açtı: eosya.. ıte oldukten son- d B' k ı mallar müşteri bulmaktadır. 
Muhafız kumandanı, naııl bir ra sarayda vaziyet ne olacak? mız an ızans azanı yor.. Son haftaya ait borııa satışı olarak yu- FASULYE: 

girdaba düttüğünün farkında ol- - Mükemmel olacak Vasil. -BITMED 1-, karıya işaretlenmiş olan ( 65 66) çuval 
madan fettan kadımn açık kolları buğdayın nevi üzerinden miktar ve fiat- Son hafta içinde borsada kilosu 8.25 
aruına atıldı. Cümhuriyet kişesi Matuska idamdan leri aşağıya dercediyoıuz: kuruştan 6 çuval mal satılmıştır. Geçen * nihayet kurtuldu Ne'i Çuval Az Çok hafta 10.5-11 kuruş aasmda fiatlerle 125 

Cinayet ıünü yaklaşıyordu. Te- Eski Mahkeme önü Yumuşak 487-f 5.625 5.8125 ive geçen senenin bu haftasında 6. 75 ku· 

Bilhassa kalın kepekler üzerine tale 
"\iarsa da perakende mühayaat noktasın 
dan vaki müracaatlar bile tamamiyle in 
kipf etmemektedir. Yukarıda haha sa 
tışı olarak gösterilen miktar kalın nev · 
elen olup Ju1osu 3.625 kuruştan muamel 
görmüştür. 

Geçen senenin hu sıralannela kilos 
3.25 den J 3000 kilo hazır ve 2. 75 te osya, Yaziyetten Vasili haberdar A/. d'..l . 1\.T 

96 
Budapeşte 8 Nisan - Matuska Sert 446 5.00 5.9375 J'U§tan t2 çuval fasulye muameleıi ol-

etmitti• Şimdi plinm tatbiki iç.in lpaşaca aeSt lYO. aleyhindeki idam hükmü müebbed Mahlut 1246 5 . .375 5.9375 muştur. de 45000 kilo vadeli kalın kepek mua 
teferrüatla metaul oluyordu. Bayi Berber Recep hapse tahvil edilmiştir. Avusturyaı' Yekün . 6566 . A Fasulye liatleri malın kalitesine göre mclesinin borsada cereyan eylediği o za 

Teoaya, u.,aklarının kendi.ine Her defasında 'atanda.,larını bü- Matuskayı idama mahkum olduğu Bundan hır halta evvelkı aatış yeku-ldeğişmektediT. Bu itibarla orta kalite mana ait borsa ne§riyatında okunmu§ 
ne kadar tadık olduklarını Ko1di- " h ld d h.' 'd h'"k .. . f d'] l nu 5 394 çuval ve &l'Çen senenin hu haf- mallar için 8.9 kuru§ fiatlerle alıcı vardır tur. Genel bakımdan kepek piyaaaıı nor 

.. 1 • .. ··ı k • • • yük ikramiyelere kavuşturan bu a e a ı ı am u mu ın az e ı - d b d 1 1 b ~d · JOaa ıoy emıt ve goru ece ••• yınc k .
1 1

. . .... d k ] tasın a orsa a satı mıt o an ug ay • Eyi mallar bittabi bu fiat haric:ind~ mal olup fiatler bulgurda olduğu gi 
eolann da yardımı ile yapmanın uğurlu kişe yine son keşidede uğru- meme şartı e tes ım ettıgm en ra 1 miktarının da 4733 çuval olarak hesap· kalmaktadır. P~yaea ııaldndir. buğday fiatlerini takip etmektedir. 
'daha kolay olacağına inandırmıt nu ispat etti. naibi hükmü müebbed hapse tahvil )anmıştır. PAMUK: 

· oldUğundan ıarayda artık nöbet 40000 1iralık büyük ikramiye İsa- etmiştir Bu kadar trenler deviren Son hafta buğday işleri geçen haftaya BURÇAK: 
Yazifeaini hep fettan kadının e- bet eden 14178 numaralı bilet kişe- meşhur suikastçı)·a bildirilmiştir. niıbetle biTa2 daha fazla olmU§ ise ·ele Son haftayı teşkil eelcn yukanda ~a 
mektarlari ifa ediyorlardı. mizden peynir tüccarı bay Ender' e www :;s ;ıs_ fiatlerde santim itibariyle küçük bir te· Muamele gören adi ve taılı biı maldır. retli tarihler içinde borsada hazar ~ va 

Bu İflen bilhaua cSebaıtiyano» satılmıştır. Bundan başka 1500 Ji- K ı·ra}ı k. nezzül me§hut olmuştur. Geçen senenin Piyaıa harici telakki edilmektedir. deli olarak muamele görmüş olan pa 
çok memnundu. Bir kerre daima ralık ve 1000 liralık ve 500 liralık ev · Ve bu haftasında ise buğday fiatleri bu haf· muk1ann nevi, miktar, aatlf ıekli ve haf 
Teoayayı ıarebiliyordu. ikramiye ve mükafat ka7.anan nurna- h taya nisbetle daha yüksek bulunmuş· BöROLCE: talık azami ve asgarf fiatleri •'8lıda sı 

Saniyen ıarayda bol içki •e bo1 ralarda kişemizden satılmışhr. ·yazı aoe tur. raııiyJe gösterilmektedir. 
yemek Yardı. 24 üncü tertip biletlerden kİ§emiz· Gazi bulvarında yeni tuhafiyeci- Piyasada oldukça stoklar bulunduğu gi- Muamelat perakende tekilde devam Nevi ve sahf oeldi balya Az Ço 

Hele İmparator üçüncü Mitelin de aatılanlua iaabet eden ikrami- )er çarŞısmda kiı11amşlı iki ev kiralık- hi dahiden de mevrudat olJuğunelan ediyor. Kuvvetli işler yoktur. Mübayut Akala 1 nci hazır 160 -41.00 -41.S 
cünbüf geceleri tertip ettiai za- yeler: fiatlerin ıu ımalarda kuvvetli bir tereffü dahili ihtiy" açlara kar•ıhk vaki olmakta· Yerli birinci hazır 471 33.00 33.0 

0 tır. Yazıhane olarak kullamhnağa ,.. 
man)ar Sebutiyano İçin de bir ikramiye mikdarı aızedemiyeceği söylenmektedir. Bunun· dar. Bununla beraber fasulyede oleluiu > > > 125 33.25 33.2.S 
bayram oluyordu. Numara Lira' K 'd müaaittir. la beıaber mevsim itibariyle hali ha:ıır gibi fiatler malın kalitesine gfüc tesbit > ikinci hazır 179 28.00 31.0 

Teoıya bir sün ona: 15346 30,000 eşı ~ MÜRACAAT: Yeni tuhafiyeci· fiatler bir elerceye kadar normal ve mü· edilmektedir. Kümeli ~lıcı yoktur. > > 59 23.00 27.00 
- Sebaatiyano... demitti. iç 32932 10,000 1 ]erde Dr. Hulusi caddesi No. 64 eait telakki edilmektedir. Yekun 994 

İçebildiğin kadar •• Fakat bir gün 1()091 12,000 2 TELEFON: 2256 1-IO NOHUT: Geçen hafta ise borsada muhtelif ne· 
gelecek ıana o gün: 35756 12,000 3 W'i u UJIW L .,.... ARPA: vilerden hazu ve vadeli olarak 834 bal· 

- Bu gece İçmİyeceluin.. 5 191 IO, 000 4 361 7 8 - 1 , 000 6 Nohut piyasasında •on hafta iç.in ele ya pamuk satılmış ve geçen ııenenin bu 
Diyeceğim.. O zaman Ye O gün 11479 · 3,000 4 7709 1,000 6 Borsa netriyatına nazaran haftalık ar· durgunluğa yalun bir ailkönet be1irmiş· haftasında ke:ıa hazır ve vaeleli olarak 

İçin ağzına f&rabın katre.İni bile 13541 J 0,000 _; 19449 1,000 6 pa muamele yekunu yukanda i§aretledi· tJr. Jhracat için mal mübayaa edilmeme- yerli nevilerden 1107 balya muhtelif ka-
koymıyacaksın.. J 4178 -40,000 6 J 385 J 1 000 6 ğimiz gibi ( 661) çuvaldan ibaret olup sinden ufak tefek i§ler bakkaliye ııahip· litedeki pamuldar 2 7 -42 kuruı ara~unda r,------------........ .-;;;-..---.....;;;.iii;;,-._--..-.. -.:s:İııiiiiı __ ...__ Vakıt öi!e vakti

1 

idi. · - =• tlü~um-görmiyo;dU.-Ayt~ -=telitl! 1 1'~5hep~=r;~rdi;yal~ız o- y?,ktu': ıh. fia~::ei~a~~ı;:ı:t~amuk flatleri araımda 

K k E 11 
: Yakıcı hır 11cak vardı. (hareketlerle maıanın üstündekıttimal ruzgarla denıze ıurüklen- yazılmaia değer bir fark yoktur. Piyasa 

e S I• 1
• S • Komiser Branchi, iki katli olan. kağıtları karıttırdı. mitti. Tabii mektubun Ayte tara- geçen haftaki •eviyesini hu haha ela ay· 

5 büyük ticarethaneainin üst katın-~ Naibin mektubunu, cevabınıJlfından alındığını hiç hatırına ıe- nen ıaklamııı. aabş muameleleri de apğı 

A D A M 
.. da ikamet ederdi.! 1 arıyordu. tirmedi.. yukan geçen haftaki radd

0

eyi bulmuıtur . 
. Bu saatte,. öğle yemeğini y~mif, Nihayet mühürfuıden tanı~ı. .~ızgınlığı, her ~id~et. gibi bir Geçe°: senenin hu ııralarmda yerli bi· 

YAZAN 
h~nanın demz.e nazır cepheıınde- Mektubu hemen alarak gögaüne :muddet ıonra geçtı. Hadıae bu ıu- rinci malJar hazır olarak 42-42.5 kuru• 
kı. ha!konda hır tezlonga uzanmıf, ıoktu. !!retle kapanmıt oldu. arasında sablmakta idi. Bugün ise akala 
gündüz uykuauna yabnıftı. Fazla durmadan geldiği gibi bü-' nevi pamuklar hile bu fiati bulmakta '°e 

HANRY ı' Adeti idi. Her ıün böyle bir iki rodan çıktı. ı SAIT ALI yerli birinciler 33 kuru§tan aatıınak· 
f ef rika DE ıaat uwrdu. Alt katta büroıu var· Girdiğini gören olmadığı gibi A.aıa blimanından kalkan Sabri· tadır. 

1'1 • dı. .. .. • • çıktığını da gören olmamıttı• Ko- 1nin gemiıi, Dahalak takım adala- Son haha içinde ihracatçılar çok a3 

l YO. 23 _ ·~ Monfredl KaJ?ıaı gunduzlerı hava alam dı- tarak kıra •• Keçi ıürüıünün oldu- •nna doğru yol ahyordu. miktarda mal .ııatm almı§lardll'. Muamele· 
.. .. . . y. !e. daıma açık w duran bu btironun ğu yere geldi. ı Bu takım adalar Masavvaya ti- nin takriben nısfı yerli tüccar tarafından 

_ Çunku Naıbın ver~ceg~. cevap, ı Aradan zaman geçtiRİ ve Ayşe onünd-: de h~gdat kurmut uyuk- Tesadüf, Ayte bürodan çıktık- bidi. Fakat orada müstakil olarak yapılmıştır. 
eger bu cevabı ele g~çı~ebılır~e, onu de kıyafetini değiştirdiği için develi lıyan hır yerlı Ufak vardı. tan ıonra bir rüzgar eımİf, bü!'O· !hüküm süren Sait Ali idi. Sait Ali Piyasada huıı:ün için azami sükunet 
mahvedecek kuvvetlı hır vesıka ola- adam genç kadını taruyamadt. Y o- Ayte hemen ıık ıık komiıerle I nun açık kapısından içeriye gir-! çok zengin bir araptı. olduğu söylenmektedir. 
caktı. luna devam etti ve kasabaya girdi. konuttuğu, onunla adeta ahbap mİf·· Masamn üzerindeki kiğıtlat'ı t Kırk Y&flarmda kadar vardı. PAMUK ÇEKJRDEöl: 
w Her sabah, y~ni doğurdu~u .. ç~c~- ~eçi sürüsünü küçük bir kız J°" o!duğu için Ufa~ uyu~a bile !darmadağın etmİf, bunların bir •Zeng~n ol~uğ~ kadar mert, eyi 
g~nu sırtına haghyarak keçı surusu- cu~~n~ bırakarak kasabaya dogru kımae olmadan buroya gırıp çıka· çoğunu dıtarıya, uzaklara bile sÜ· !kalplı, temız hır adamdı. Okumut- Kuvvetli ve iştihah alıc1lar varsa da 
nurı başında kırlara çıkıyor ve Ayd ıegırttı. bilirdi. Maamafih u9ağın uyumak-'rüklemiş, ıavurmuttu• 1 tu. Kaıaıı ve keaeıi kadar kafası fiatlerde hiç bir tebeddül yoktur. Mun
yoluna bakıyordu. Naibin adamı deveai ile daha ta olmasına daha memnun oldu.J Uyanan Ufak elinden geldiği da zengindi. lmelat 2.60 kuruş üzerinden devam et· 

Naibin göndereceği cevabı Retir~- e':"el .g~l~!f, ~~phesiz lt~ly.an ko- Bugün! kimı.ey~ görün~e~~~ .bü- ka~ar kağıtları topladı. Rüzgara B~f zam~l~r1!11 denizde inci miş_tir. Fiat vaziyeti geçen haft:e:~nay;~ 
cek ~lan a~am b~ 701dan gelecektı. m~ıennı gorm~9, ve~ecegını ver- r~ya gı~me~ ıslıyor :V-~ gu~gını de tabı uçuşanlar arkasından koftu. Jıaydı ile geçırırdı. Eıasen ~a~~m jşekılde bulunmuştu. Geçen sc arnuk çc· 
Ko~ıser gond_erdığı mektuptan son· ~lf olacak~ ~ı denız ~en~rmda kım~e!1ın bılm~meıım, Ögrenme- Komiser Branchi de uykudan uya-ja~~lar h~~ının hemen ekserıaı ın· h~fta~ı~~a boısada _ı ı ı 5 t~~ P kuruştan 
ra bır ay geçtı. hır kahve onunde nargılesıni to- meıını arzu edıyordu. nıp atağı indiği zaman rüzgarın 1cı tıcareti ıle metguldu. kırdegımn beher kılo!'u 3. ak" t 

A b . k d d i G • i S b • S •t Al• ' l •· ·• tü Geçen haft 1 
•A 

11 
yşe ır sabah kasabaya doğru ur atıyor U: Uıulcacık uıağın yanından •Ü· yapbğı bu haltı öğrendi. u,ağın emıc a rı, aı ının ço- muame e goımuş . ı t 

gelen bir deve]i gördü. Onu tanıdı. Ay9e, dediğimiz ıibi, kılığını züldü. • topladığı kağıtlar araıında Naibin cukluk ve gençlik arkadafı idi. yekunu da t 78 ton olarak top anmı§ ı . 
Naibin en emin adam1armdan biri kıyafetini deiittirmit olduğundan Komiserin maaaıının üstü kağıt, mektubunu aradı. •Fakat onu on bet yirmi ıeneden· 
idi. Şüphe yoktu. Bu adam Naibin herif onu görmüt fakat yine tanı· dolu idi. Burada kimıenin k&ğıt-ı Mektup yoktu, bizzat kendi delberl ıe>rmemltti, ıörmeğe fınat PALAMtJf: 
komisere cevabım getiriyordu. yamamıflı. larla alakaıı olmadığı için onları aradı bulamadı. bulmamı9b. · tıib) 

saklama kilitleme e ko · . • e • ...:.. EDI- Geçen hafta dıd ...-ylediğimız 
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.... ;-- piyıuaaında kuvvetli bir f.uui· \ IZMIR BELEDIYEsiNDEN; ... ,. ' ıWZMfR AHKA.!!!•-!'!"-~-~~~Mı':!!:!!"'!S"l!!l'!!!'Ş~Aii!!i!!s_ı!!!!YE~~GiiiljA~Y~R~l!!!'!M~E~N~k~u!!!'!L =!!l!!M~ALLAR~~~IN~-ı·z·m-ı··r-v-.··ıa" .. y•e•tlllıi•m-.... u .. h-a·s•e!llbll!!l!el!ı·R!!'!!~~-~-
t V&tdır. Satq muameleleri haruıetli Eener tonu bin on kurUftan kırk HAKtMU~lNDEN: AÇIK ARTTIRMA ILANI 
•Yan 'Ye devam etmekte ve fiatlcrdc: yedi bin dokuz yüz yecmiş bet lira 37-49 Madde 126 "d •• ı •• v •• d 
~etli bir utikrar müşahede edilmck-,bedcli muhamıne~li 4750 !on ölü Yusuf b:zettin terekesine ait TIRE iCRA MEMURLUCUN. mu Ur ugun en: 
ır. Zonguldak Zerod11 0.10 Lave olup Junirin 2 inci Mahmudiye ma· DAN ı Kuiklar köyü SöğiitUik mevkiinde Muatafa ÇaWf& ait tarla ile 

~
Son hafta muameleleri. bor~ ~e~_riyab mad.~n .. ~~mürü. .H~va gazı di- hallesinde Behram sokağında kain .. (~~inci arttırma 3/6/938 cuma Ormana arazi komiıyonunca 300 lira kıymet takdir edilmittir. 
etinden fU aurette tasnıf edılmııtır ı rektorlugunden ıkı yuz kırk kuruf be~ sayılı ve sağ taı-afı ölüye ait arsa gunu) Sahibinin adreıl beIU olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ 
•vt kental Az Çok bedel mukabilinde tedarik edile- sol tarafı Sıdıka evi arkası Mehmet Açık arttırma ile paraya çevri· olunur. 1244 c773) 
malt 780 440.00 520.00 cek fartnamesi veçhile 2490 sayılı ev1 ve öni\ 80 savıb Behram sokağı lecek gayri menkulün ne olduğuı 
• enııfn 59 380.00 380.00 kanunun maddei mahsusasına tev- bulunan iki oda bir sofadan ibaret Müfrez tarla. 

lrırnaldı 600 445.00 445.00 fikan kapalı zarfla eksiltme ile sa- olup altında bir salmnç ve bir küçük ~yri m~nkulün mevki, ~ah~I· 
~••deli ve h. 1artlı4000 460.00 460.00 tın alınacaktır. bodrumu havi takriben 60 metre leaı ,sokagı numaraaı : Tırenm 
~ 1171 325.00 430.00 Muvakkat teminat miktarı üç murabbaı üzerine mebni ahfap ev Güççük Kadife köyünün Koca yer 

• engin 2 l 230.00 230.00 bin be' yüz doksan sekiz lira on · Bahçe bir tbah ile bir he- mevkiinde. 
~ufuı 629 250.00 280.00 iki kurut olup ihalesi 29-4-938 Cu- 1V..e ym~. t ·ı' mub. miktar bah Takdir olunan kıymet : Bin ıe .. 
kap ık 1 o 230 00 Oo • • al d d 1 • Ak ayı mu~ emı ev ve ır - k' •o r d ... . d yç k.Q 7 230. O . ma guk~u .saat

1
on 49tı0 a ır.1 fktıra çeyi havi olup 800 lira kıymet mu- ızAryuz ıra egerı~ e. v •• 

e ıı 7277 etme ıstıyen er 2 sayı ı anu- lh lib. b . ebueve ttırmanınyapı acagıyer, ıun 
Bundan bir hafta evvel de muhtelif nun tarifi dairesinde hazırlanmıt b;en:u u ~pde~ v~da'Ya- saat : 19/5/938 pertembo günü 

~'rilerden S 12-4 kental palamut eatıJmıı teklif mektuplarmı ihale gunu ~ 
40 

ev tr ve ~~ d SO ıaat 15 buçukta Tire icra daireıi 
h leçen eenenin bu haftasında 3763kcn- olan 29-4-938 Cuma günü azami ~ ki meli e : -:U :,:~ aalonunda. t' muhtelif palamut aatıldıfı anlqılmıt- ıaat 14 15 'e kııdar encümene ver- a • ymenkullm 4ammıken art l - ltbu gayri menkulün art• 
11t. l.d. l gayrı me enn aç ınna S\1- brma ••..tTıı•mesl 9/5/938 tari· . me ı ır er. . l b. . . art 16/5/938 .,.... ..... 

Palaınut fiaderlnde ~son l]d .J:ıaf. 14-19-22-26 1219 (765) reli~ v~ .~c~ p=ı. .. .. hinden itibaren 561 numara ile 
k içinde deiiliklik yoktur. Fiatler umu· ı _ Bir senelik kirası on lira be- tar e muaa .. eaı :i.iu k-. Tire icra daireıinin muayyen nu-
tniyetJe hlr aniyede sitmektedir. deli muhammenli Fevzi p._.a bulva- et l4 de ,Yapılmak u.zere aa heci °li maraaında her kealn görebilmesi 

Piyasa sa.ilam, alıcılar ittibaJıdu. n kuzu oğlu çarşısı kumında bel~i- ! nı..~~~· Bu ~a~ = e için açıkbr. ilanda yazılı olanlar· 
TATU VE ACI BADEM IÇLERlı yeye ait yol fazlası bat kattplikt~tü l~ın •0 !1nan ymeıın k ~~dan fazla malUınat almak lıtiyen• 

. tartnanıesi veçhile 3/5/9!38 salı gü- ı mıt betını bulursa .en ço. k ler, itbu tartnameye ve •••..•• 561 
., MovaımJ olma.Clılm<Ian talep azdır.. hü saat on altıda açık artırma ile iha- , ihalesi yapıla~ ~baki• U:kı!:ı!: kço doıya numaraıiyle memuriyetimi-
Maaen. piyaaada etok olmadığı · slbl arz ·ı edil eımr t t" al(' tr k i t" .J artıranın teahhudu a fal'- ze müracaat etmelidir. 
,, Yoktur. . t 1 ooec kur . 1 ı Jr e kl:ı t s ·~en t 1 tile Hbt on be! gün daha uzatılarak .Z.-Arttırmaya istirak için yuka-

Fiat mallarin ltaliteslne göre-taYln edil- :ım .
1 
u~ .~ l ~'1.r~ •· 1 emı~~ ikınci artırmuıl /6/~38 tarihine mü- nda yazılı kıymetin yüzde yedi 

lrlelttedlr · • .. uzu 1 e 1~
0

1Y enen gun ve saa e sadif Çarşamba gÜnÜ aaat 14 de,Jaı buçuk niıbetinde pey veya mitli 
Siy · encumene ge ır er. . . la kt B artırmad *...... bedeli b. bank · ktub AH OZOMı · · · •· · · 2 se tlk kir • il" be l" ~ pı ca ır. u a........., ır anın temınat me u 

· , . d 
1
. -~-L ne. , 

1
• ~K. 1 e. 1 

· ~ dırda . ne oluna ohun en çok artırana ihale tevdi edilecektir. (124) 
e ı munammen ı emer ca esın- _._._ .., d • b • -L....ı 

Dahilt ihdJ'açlu için bazı itici'" olmak- d · beled' 't 235 .... lı ba 1 yapnaıı:agın an ıt u gayn me,fAııp 3 - ipotek aabibi alacaklılarla 
la.chr, Mııstabr plyaaa yoktur. · ~ b ~i-e 1:;;._ ki a::~..-a. -: üzeriride her bahgi bir ıekild.ı hak ta, .. diğer alakadarların ve irtifak hak· 
lNCIR ı rbil 38.4/5/93ı8p ·ıı~ . ·.! :. n~teslı6.veçd- lebinde butairtanlar ellerindeki remıi kı• ıahiplerinin gayri mekul üze- ' 

e sa gunu ıaa ' at . ilca il b. l'kt . • ün zarfında h • 1 f • 
.1 • '' açık Utır~a ile ihale edile°Cektir .. tı- ı v~~ el , 1!'.111!! e yırmd ı g ' rinde ki haklar!nı luıu~dıyd~ l aız 

lnclr lflednlıi arkui alınmı~tır. Hurda tirak tmek. •; 1 · dört. tir . • muracaat erı· a:tmı ır. . . . . ve masrafa daır o an ı ıa arını 

E
ll"~ ~ne ba.ıı qfÜ tef~k muamele· bet kiir · 1ıJ:~yen :kıcat t ~: · Altsi ' halde hakları tapu ııcalinc& lf'bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
olmaktadır. Hurda .. piyuast'na '4.S- akb Uf.le -~~v .. .. emıp: . malum· olmadıkça payla§madaı\, ... gün içinde ewakı müıbitelerile bir 

fUfta. ıallanı gl5ziyle bakdıyoı:, • · m .. uzu! soliryl ~ g~,ve ıaa e ri.Ç kalırlar.' · · · günün. likfe memuriyetimize bildirmeleri 
ÇrvlRDEKSIZ OZOM encum~e ge er, · · · · · ·· d 1 •t•b .... .,_...._ _ _... herkese la.çık • d Ak • h ld lıakt t "'°"' . '· . . ' , 14 - 19- 26 - 29 125l (770) en ı .• are .. ,..... ..a•aau~. • ıcap e er. aı. a e arı a· 

•• --· •• , ..• -~ .... ·\·J.·~· .................. \ •. 

Bornova Ziraat Mektebi müdürlü
ğünden: 

Mektebimizde mevcut tahminen yedi bin kilo hurda demtrln 
15 nisan 938 cuma günü ıaat 15.30 da arttırması yapılacağından 
taliplerin mektepte mütefdtkil satın alma komiıyonuna müraca-
atleri. 1248 (772) 

._...~w~ımıı ................. ~5~1~w~u~-a.ş~a .... c~,_. .......... ... 

lzmir Defterdarlığından: · 
Satıf No. 
1293 K8prtiMııırb C. 82 kapı No.lu 1730 ada 2 parıel 

aanlı 184 M. M. Araa 

Lira 
75 

1295 Tepecik Analar S. 39/1 taJ nuamaralı 61.75 M. M. 56 
Arıa 

1298 Burnava Uçüncü Yaka sokağında 7 numaralı harap 19S 
ev ve miifterek ıu kuyusu . 

1300 Birinci Tepecik Bahçe ve Altay S. 20 - 22 • 24 taJ 
No.lu dükkan 

400 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığİndan on 
~n müddetle temdide bır~ılmıttır. ihalesi 21/4/9'38 tarihinde 
•aat 15 tedir. Taliplerin Mitli Emlak müdürlüğüne miiracaatleri. 

1254 (771) 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

\ 

Merıinli, Burnava caddeıi 2/1 ıayılı Mobilyeci Hali~ ve lbrabi-
me ait araaya arazi k~m~ıyonunca 100 lira kıymet tak~ir edil
mittir• 

Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen teblii olu-
nur. 1245 (775) ---------=- ·• ' · T h•h · bulundurulacaktır. Muştenden ayn. pu aiciliyle aahit olmadıkça aatlf 

6-12/4/938 tarihlerinde borsanın ncş· as 1 ca y\izde iki tiuçuk dellaliye alınır, bedelinin paylaşmasından hariç 
tettiil tızUm ,.tı1 listelerine : göre mez· : · İsteklilerin yütde yedi buçuk t~ kahrlar. · D ) D • ) J d 
~~tarihlerde her glin borsada muamc· Gazetemizin dünkü tarihli nÜI- mı·nat ak"''"Sl veya milli bir banka 4 c·• t 'l •• d rttı ev et emır yo arın an: 
ı h · · ah"f · d dil ~ • . - oa erı en gun e a rma· 

1 
e ı6rm.Uı olan çekirdeksiz üzüm f\\İktar• 

1 
aaı~ınb 81ec1ı~cı 5

• .ı ~s~:_ e knef~reti' .
1
:n teminat mektubu ile dairem

1 
~ ~? I ya İftİrak edenler arttırma 94rtna- 17 / 4/938 tarihinde lzmirden Tireye yapılacak gezi trenine Kar. 

~tiyle o aUnUn aıgat1 ve azami fi~tlcri . zmır . e ıyesının , e~~~·ed ' ıa. ~ a- 49 T.' dosyasına müracaat en ı~n mesini okumut ve lüzumlu malu· tıyaka Burnava ve Buca.dan gelecek yolculann yetitebilmeleri 
ıı.ı §ekilde toplanmak.tadıı : · nmda (1~/ ~/938 tarihı~ en ıt a- olunur. 1249 (778) mat almıt ve bunları tamamen ka· için bu trenin Alaancaktan hareket sa~ti 7.45 ·e tehir edilmittir. 
8-tlf tarihi miktar Az Çok ren denecegı yerde sehven (lS/ 4/ ~~ w~:.ıtV$Uf' ... ""'TY"lY'.l~ bul etmif ad ve itibar olunurlar Yolcuların Kartıyakadan 2 sefer Numaralı vapurla Alsanc:d 

1
6·4-938 1225 a.oo 16·50 ı 9B38 f!~in1d3e1n41it9i~:ren)ih~e:i°'i~~· GAYRI MENKUL MAL~_:\RN1IN 5 -Tayin edilen zamanda ga~- iıkeleaine, Bum•vadan 54 mımarah katarla Hili.la ve Bucadan 

» • 1719 11.00 11.00 u ıatın "P tar ın en 1 
• AÇIK ARITIRMA ILft. • k t ·· d f b ... ld kt 304 h K t 1 K l il l k • tr · tı• t • • 839 H.SO 16.50 haren ba,ladığ-1 tashihen ilin olunur. . Madde 126 , n men u ukç rtte a a~hrıl ı ~ numara a ara ızı çu uya ge ere gezı enıne ye tme-

9 t > 756 11.00 16. t 2' . . TtRE tCRA MEMURLUöUN- s~nra en ço a ırana ı a ~ e ı· leri mümkündür. 
1 J • > 1117 8.SO ı 7.00 URLA iCRA MEMURLUöUN- DAN • lır. Ancak arttır~a ~edelı m1:1· Sayın halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 
12 • • 1166 t 1.70 16.50 DAN: . • • (lki~ci artmma 3/6/9'38 cuma ha~~en kıymetın yuzd~ ~et~ıt 1238 (774) 

Yekdn 6976 lzmirde başlı oğlu H"'1a ve kar- . ") . bet!nı bulmaz veya sabf ııtıyenın ez EllZ ;uı::uw 
Son haftanın lıbu 6876 çuval tatıfl ile deşleri tirketine 1500 lira borçlu ' ~ü~~ık arttıı•ma ile paraya çevri~ aiacağma rüçhanı olan diğer ala· '· tZMIR stctu TiCARET ME- Bay ve Bayan la ra 

~aber 19 3 7 m.h•ulilnGn . eon ta~~ Urlanın Balıklı ova köyij,.den yetim 1 lecek gayti menkulün ne olduğu: cakhlar bulunup ta. bede~ huni~· MURLUöUNDAN: 
~dar.ki ••bf yek\\nqn\Jll 26137 A ~uyalil rrtustafa ~ğlu Sül~ymam,ı iıbu bor- ı Bir bap hane. . rın o gayri menkul ıle temın ed1l· Tescil edilmij olan (tzmir kiremit KARŞIYAKA YUSUF OLTAN 
balii oldulu anl..,Jmı~. . 11 c~dap, dolay- ınahcu~ ve . ~tılmaat Gayri m~nkulün mevki, mahal· mit alacaklarının mecmuundan fabrikası Türk anonim fİrketi) nİn MODA BERBER SALONUNDA. 

Geçen. halta bc;>.r .. da .. tılınıt olan çe:- m'!karrer •aıağıda ,mev~ ve kıymet~ : le~~ ,sokağı' .numarası.: ~irenin fazlaya çı~~.azıa .en çok •~!fıra· 26f3/1938A tarih~C:le adiyen top~- f~irin ~e .KBl'fıyakanm moda 
~rdekliı UzUm mikt•n 6556 ve geçen len yaz;h bet parça gayrı meıtkul sa-

1
Yeni ınahallesınde Fevzıpa,a cad ... nm taahhudu bakı katmak uzere nan umumı heyeti zabıtnıuneıı ti- ilem.me yem bır varlık. •• 

•enenin bu hafta11nda da 2033. çuval tılığa çıkara.lmısbr. . . desinde. . erttırma on bet gün• daha temdit 'caret kanunu hükümlerine göre ıi- (ONDtLE Ye PEROK) 
olarak tesblt edilmiıtir. . .. .. .. . . • 1 - Bal~~lı o~ad~ iki mağ~za ve j Takdir olu~an kıymet : iki hiA ve on betinci günü ayni aa~tte ya• .c~ ~~lA numaraama byt ve tes_cil Saçlann. siy~ ~al, keatane. 

19 36 .ınalıaıılU çekirdek sız uzumlerlJt· bır. damı ınu~temıl bır bap yaghene- d·ört yüz elli lı'ra kıymetli. , pılacak arttırmada, . bedelı satış edildıgı ilin olunur. bakır, mavı, platin renklere çenil• 
den g«ıÇen eenenin bu ~rihinc kadar bor• 11in 2304 sehim itibarile 1236 ıehi_.I :Arttıtmanın yapılacağı yer, ~~n istiyenin alacağına rüçhanı oİan lzmir aicili ticaret memurluğu rea· meıi bir aanııt eaeridi. 
~et~ A26 bin ldlsur çuval W:üm m~ ... n;ı~ .mi alb yüz lira muhammen bedelle, ~ saat : 19/5/938 perıemhe' ~nü diğer alacaklıların o gayri u'.ıen· mi mührü ve F. Tenik imzası. ; SAYIN BAY ANLAR:. 
l-.1 olduiu: anlatılmıtbr. • 2 - Alt yüz mevki inde Haziran ' ·saat 15 buçukta Tire icra · dairesi ku 1 ile temin edilmiı alacaklan t - Zabıtname Sözlerimiz rekli.m değil: Avrupa· 

Son baha içinde çekitdekSb ilzüm pi· 929 ve 2 / 596 numara ile tapuda ka- 1 salonunda. ı ' 
1 

~~muundan · f azİa çıkQ\ak ofarliy•. 2 _ HiHedarlar cedveli da ~ördüğümuz tuvalet ı~ajının en 
~atasında ybıe memnuniyeti calip tere~- yıth 48 ağaç zeytini1ıaii dört buçuk l 1 - ı,~u ,gayri. menkulün ·art~ le, en çqk arttırana ihale edilir... fzmir kiremit fabrikası T. A.. Şir- yenı modelidir. 
kı eserleri g6rülmUt ~e lııl.crd• nlabt bır dönüm tarla halen bağ yüz ıeksen tı~ma ~a~tnatt\esı 9/5/938 ta~i· Böyle bir bedel elde edilmezse ketinin 1937 yılı idi toplantİıı zap- PE~NANT 1:ERMO~ ~çla· 
b.taret.mUphede edılmlııtir. ,, . lira muhammen bedelle, • hmden ıtibareh 937 /393 No. ıle 'h l l V t t t b• bd rın elektrik cereyanıle tabu buJfl· 

Ceçen.halta aonu olan S-4-938 Ue bu .. 3! - Kaya üstü mevkiinde eylul Tire icra dairesinin muayyen nu· d.~ e yapı amaz. e sa lf a e 1 H ti , 1938 yılı ~ mesini bozan çok yerlerde kullanıl· 
~'fta nihayetini tetkd odeo ll·-4-938 ta· 328 ve 98/3 numara ile tapuda ka- maraıında her ketin görebilmesi Uter. . . · e_ye . :;n:ı~~ .. 10 :f . -makta olan aaç ele\drik makinelerbı.· 
~lerlne alt UzUm fiatlerl tereffü nı.beti yıllı be• buçuk dönüm' bağ, yüz dok- için açıktlr. · ilanda yazılı ~lanlar• 'h 6

1 
- .

1 
Gayri k.menkudl kben1dısıne knetinm. yırmık . d gunul aaad t a ıır- de büyük bir yenilik vücuda gelmlt· 

"'klund& sıuhwetle bir fikir edinilme.ini ik. b k ı· h be dan fazla malumat almak iıtiyen· ı a e o unan ımıe er a veya mer ezm e top an ı. t~· 
L. aan .ı uçu ıra mu ammen -, • . . 11~---d '-~' ini ·ı h · .. ·•· 
-.minen llf&io"a lpretlenmiıtirı • delle, · ler, itbu şartnaıneye ve 937 /393 .verılen. mühlet ıçınde parayı ver• .uuı~ ve~et temsı en ~ Bu senenin en son Viyana modeli 
~\Unara J-4-938 12-4-9.J8 .. ,, 4 _ K Y k -ev'_!inde eylfıljdosya numaı'aıiyle memunyetimi• mezse ihale kararı feaholunarak bulunan koınııer bay Sevki Ertug· natürel termoa sayesinde elektrikd.z 

a a ar ası ... Kı k d. • d l ...::ı. k k 1 • · .. ll'k ikin k ı 7 l 1.7S 12.SO . 328 ve 101/6 numara·ile tapuda ka- ze müracaat etmelidir. . en 11ın ~n ev:vC? en ,.uaıe te • ru ıçtimaa mu!ea ı veaa • anu- olarak en tabü tekilde fennin son 
. 8 12.2S 13.00 yitlı dört dönünı bir evlek bağ iki yüzl 2-Ar~tırmaya it.tirak .. için yUka: lift.,.e bulunan kims~ arze~it ol- na uygun ~l~ugunu rum~enın ko- ve en sıhhi vaziyette olarak yalniz 

· 9 ''·00 13.,0 . on iki buçuk lira muha~en bedelle. rıda yazılı kıymetın yuzde y~d1 .dugu bedelle almaga razı olursa n~'ulmuı ıçın kanunen~ ~elen karpyakada Yuıuf Oltan moda sa-
t O 14.00 14.50- .5 . _ . 'Altyüz mevkiinde" Haiiranlbuçuk niıbetinde pey veya mıll~ o~, ra~i olmaz veya b~~!Jnmazaa ~ın m~vcut ~utundqunu bıttet- lonunda yapılmaktadır. 
11 ' IS.75 16.00 929ve1/595 numara ile tapuda ka- bir bankanın temınat mektu~u hemen o~ bef gün.müddetle arttır· kik beyan eyledıkten aonr!'ı Telefon Numaraıı; 5154 
~ b ... plara cöre •on balta içinde 7 Y th iki dönüm bağ. ı~laen lira mu- tevdi edilecektir. (12~) maya çıkarılıp en çok artttrana Ce~bay Ömer Lütfü Akadıri ri- D. 15 S. 7 1015(651) 

'• 8 caumaralarda O. 7S, 9 ve 1 O numara· b 
1 

bed lle ve •artnamesi mu- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla ihale edilir. iki ihale araııiıdaki yaaetiııde açıldı. Ara c&ıiıifiiine en EW 

""da 0,SO ve 11 numarada 0.25 •ntim :meniatıla~ktır · diğer alakadarların ve irtifak hak· fark ve g'eçen günler için yüzde çok hisse aahibi olan bay Hasan Nuri tZMIR MEMLEKET HASTA-
hni tereffU kayded~mlt~· . · ~ameyi gör:nek istiyenlerin kı sahiplerinin gayri mekul üz~ betten hesap olunacak faiz ve di- Kavala ve bay Ali Nihat örge ve ki.- NF.SI DAH1Lt HAST AUK-

12.4-938 tarlh1enne aıt flttler iM iki 938194 ·t .. ti . r rindeki haklarını hususiyle faız .., · l bük ı.. t tipliğe bay Reıat Heper seçildi ve LAR MtrrAHASSISI 

ltOQenın aynı sünleri fiatlerl etrafında n:aa.- • (1 numara 1 ~ muracaa en a- ve masrafa dair olan iddialarını :el z:kar ar ayrıca. f ~e ~acİ ruznanıenin müzakeresine bqlana- DOKTOR 
~t edinilmesi için karıılıklı olarak a- ~.~· . rt 18151938 _ i,bu ilan tari'1inden itibaren yirmi dm t~zı.) İemurı~ 1ddzc(1; 3

1
) rak -.aiıdaki kararlar verildi. 

tağıya dercediyoruz: ~~ı a ınna • çar§am gün içinde evrakı müsbitelcrile bir cı a? ıı o unur. a e • •. M -•- c 1A1 y t 
N 12 .. 938 12 .. 937 ba &UJlU aaat onda Urla ıcra memur- l'kt . f . b'ld. l . lkınci arttırma yukarıda ıöste- 1 - Mecliaı ıdare ve urıuup ra- e a ar ın 
~mara -12- SO i2.so . luiu odasında yapılacaktır. .ı e mclemurAkıy~ ıhmılzde hı kılrme terı rifen 3/6/938 tarihinde Tire icra porlan okundu. Müttefikan kabul 

. · . . ak. . uh ıcap e er. sı 11 e a arı a... edild. 
6 l3 oo 11 37S Artırmaya ıftir ıçın m ammen · ·ı· ı b't l dk t f memurlug"'u odasında itbu ilin ve ı. · · bed lin .. d ed. b ... • be • pu ııcı ıy e sa ı oma ı ça sa ı .. . • 2 B'lin kir h _ 
9 l l.50 12.37S d e yuz .e Y ı ~ll~ugub' bnısk tın- bedelinin paylatma.sından hariç goıterılen arttırma tartnameıı _L -kundı tç~ ..:.~ild~e ~:flk e h •. ikin' • 

ı o 14.50 1 s.SO • epey akçesı veya mı ı ır an anın k' l l · dairesinde ıatılacağı iti.n olunur. :.>ıauı o u e eg ı mu e an Muayene aneamı cı bey • 
ı J 16 00 18 SO teminat mektubu tevdi edilmek la- · a4ır arG ... t ·ı .. d tt 1236 (776) tasdik ve meclisi idare ibra olundu. ler sokağında fırın karıııında25 

. . - os erı en gun e ar ırma-. . K.. H · 938 den iti- · · 
Şu hesaba göre de bu 9Cne 7, 8 ve 9 ~~· • ya ittirak edenler arttırma tartna• aw- ~us w 3 - e:ın.:ua azır:.d numaraya nakleylemqtir. 

tı\ltnara fiatleri nevine göre geçen aene· Bınncı arhrmada muhammen be- mesiiıi ol<umuıt ve lüzumlu malu· 1 l bi d" haren tevzıı ~ıa. ı.. TELEFON : 3956 
d ~-lin -::;..d et • L-· erilm T • yapı maz ve salıf ta e uter. 4 Murakıpligw e eski, murakıp EVi c·· T dd · en 1.125-2,00 kuruı aramıda yüksek 00 3Ulo e Y mıt ~1 v eue mat almıt ve bunları tamamen ka· 6 G · kul k d' • - . oztepc ramvay ca esı 
"e 10 ve 11 numaralar iae keza nevine en çok artıranın teahhüdü baki kal- bul etmit ad ve itibar olunurlar. . - ayrı ~en en ısıne bay Muzaffer Arol tekrar ~erek No. 1018 TELEFON 2545 
ıöre ı 00 2 50 ._ d dil k ..• mak ··,..ile 3/6/938 tarihinde ayni 5 T . d'I d ıhale olunan kımae derhal veya 938 için ayda otuz lira ücret verilıne-, . , a.uruı arasın a ı un _... ~ ayın e l en zaman a 0 ay· ·ı üh' l t . · d • q·· tt iki' • ı akt • verı en m e ıçın c parayı ver• · "ttef k k •--b Jd Ur, Heyeti umumiyesi)e çekirdeksiz aaa e ncı artırma yapı ac ır. ri menkul üç defa bağırıldıktan • 11 mu 1 an arar~ n ı. DOKTOR 
"ıüın piyasası tercffüe meyyal bir vaziyet Sab4 bedeli peıindir. ipotek sahi- sonra en çok arttırana ihale edi· me!Zse ıhale kararı feabolunarak Ruznamede müzakere edilecek 
tCiıterrnektedir. bi diğer alacaklılar ve irtifak hakkı lir. Ancak arttırma bedeli mu· ~endisinden ev~el en yükse~ tek- başka madde kalmadığından toplan- Al h o· l 
. Gerek üzüm kurumu ve gerek inhisar aahiplerinin gayri menkul üzerinde- hammen kıymetin yüzde yetmiş lıft~ bulunan kıms~ arzet~ıt ol- bya nihayet verildi. İ Aga IDe 
ıdl\resi bu hafta içinde borsada mıtl mil· ki hak ve iddialarının işbu ilandan betini bulmaz veya ıatııt istiyenin dugu bedetle almaga razı olursa Batkan :Ö. L. Akad, Aza M. Pet- F h · ç k h k. 
b, • . .. • · d d · b'ldirm l · T • l b l • Az K H N • K · M ransız astaneıı ocu e ı· .Yaa etmi~lcrıc de mübayaaları gayet yırmı gun ıçm e aıreye ı e erı alacağına rüçhanı olan diğer ala- ona, razı o maz veya u unmaua rın, a . . un, omıser · . . • 
Ilı bir miktardadır. Bununla beraber her ve aksi takdirde hakları tapu sicilile caklılar bulunup ta bedel bunla· hemen on bef gün müddetle artır- Şevki imzaları. mı Avrupa tetkık seyahatınden 
~i tc~ekkülün piyasada görülmesi fiatler sabit olmıyanların saht bedelinin rın 0 gayri menkul ile temin edil· maya çıkarılıp en çok arttırana Hisıedaran Cetveli dönmüttür. 
liıcrinde tesir icrasından hali kalmamak- paylafhnlmaamdan hariç bırakıla-,mit alacaklarının mecmuundan ihale edilir. iki ihale arasındaki Hisse adedi Hastalarını eskisi gibi Beyler 
t.dır. cakları ve iıbu artırmaya iştirak e- fazlaya çıkmazsa en çok arttıra- fark ve geçen günler için yü:ı;de 

281 
sokağında 84 numaralı muayene-

ZE.YTtNY AC1 denlerin satış hakkındaki kanun hü- om taahhüdü baki kalmak üzere be9ten hesap olunacak faiz ve di- Bay Ömer Lütfü Akad h 
..ı 1-t~fta içinde borsada yalnız 12-4-9 36- kümlerine ve artırma şartnamesini 1 arttırma on be, gün daha temdit ğer zararlar ayrıca hükme hacet Bay Ali Nihat Örge 178 aneıinde kabul eder· 
"tı k ı k t l G · K - 60 Muayenehane Telefon 3452 ı rl 1 oıu 33-33,25 kuruı arasında fiat- kabul etmi• addolunacaklan ilan ve on befinci günü ayni saatte ya· a maksızın memuriyetimizce a ı· Bayan üzın vrge 
~ e 25000 kilo ıııra yağı satılmıştır. Ge· olunur. pılacak arttırmada, bedeli ıatıf İl• cıdan tahsil olunur. Madde (133) Bayan Sueda Örğe . 42 Evinin Telefonu 3053 
#' ; hafta sabunluk mallardan 7194 kilo 1247 (777) tiyenin alacağına rüçhanı olan di- ikinci arttırma yukarıda göıte- Bay Kavala1ı Ha.san Nun 354 
b~ 33 kuru~tan satılmıı ve geçen sene· -~ ğer alacaklıların o gayri menkul rilen 3/6/938 tarihinde Tire icra Bay Mi4el Petrini 85 r~luk damga pulu. 
~bu haftası işsiz geçmiştir. hububat ve zehair piyaH1arında durgun-

1 
ile temin edilmit alacakları mec· memurluğu odaıında i•bu ilan ve Komiser izınir kiremit 

p MUM! VAZIYET: puğa ynkın sükunet vardır. Bu .Ukunet muundan fazlaya çıkmak tartiyle göaterilen arttırma tartnamesi da- 1000 M. Şevki fabrikası T. A. Ş. 
•I -1arnut ve üzüm piyasaları hararetli mevsime atfedilmektedir. en çok arttJrana ihale edilir. Böy .. ireıinde satılacağı ilan olunur. lzmir kiremit fabrikuı Türk an<>- ö. L. Akad 

up buğday piyasası normaldir. Diğer' 1 ABDI SOKULLU ti! bir bedel. eldo edilmezse ihale 1237 (779) nim ~ resmi mührü ve 10 ku- 1243 (781} 



1ZM1R SCIU TICA:RET ME
MURLUCUNDAN: 

T eacil edilmit olan ( C. Witel ve 
ıürekiaı) ıirketinin feshine ve Fritz 
De Gramer'in tufiye memmu tayi
nine mtitedair be,annmde ticaret b
nunu hükümlerine göre ıicilin 2255 
numarasına kayt ve teacil edildiii 
ilin olunur. 

lzmir ıicili ticaret Nami mührü ve 
F. Tenik imzan. 

1- Beyanname 

CiUlnlsln lcrArlı eılU. 
mernalnl w ....... is 1. 
Dünyanın her tarafın-
da aeve aeve kullanı· 
lan ve cildi irattan 
ıonra pamuk aibi 

yumup tan 

POKER 
Trtlf bıçalclarım 

lmllanınıs. 

Bir taraftan; C. Vitol ve türekiaı 
teftlderinden olup 28/ 1/ı938 tarİ· 
hinde vefat eden Frederic: Jama 
Whittall varisleri: · 

Umum aatış yeri: latanbul Tahta·kale caddesi (51) numara 

t - lzmirde Bumovada uzan ao- JZMIR SJOU TICARET ME-
bkta 14 No. da mukim kansı Alit- MURLUCUNDAN: 
hea Leila Whittall lzmirde $edırvan altmda Çerçioğ-

A . erde 
1 

ukim ı_.....:. ~L-!ı_ Ju tobiında 1 numarah mağazada 
11 - ~ 1 m agJ.,..,... k&ele ticaretini yapan (Yako lıki-
Jean Wbittall, ----! Halefl .) !..1 • .-A!_!_ ~..ı..ı t" 

Romada __ ,...!_ ~. Ce- Dm&a en fD"aClllllD muuue ı 
. 111 -. . ~uamı ... "llau hitam bulduiu 1/3/938 tarihinden 

cıl Frederic WhittaD a vekaleten iz. !&!L--- daha '-- emdid' 
_!_..ı_ Gazi b lvarinda 21N ela ıuuanm ~ aene t ıne 
nunac u 0 • mu- ""ted · be · kan 
kim vukat M taf M"' . 8. I mu aır yanname ticaret unu 

a U1 a umr ıne ' hükümlerine göre ıicilin 2254 nu
Diğer taraftan; lzmirde Bumova- maruma kayt ve teacil edildiği ilin 

da uzun sokakta 4 No. da mukim olunur. 
Herbert J. Whittall, lzmir ıicili ticaret memurluğu reı-

.& --.::....l-1...! --..&1-- ..ı_:.....__incle akdi A ührü" •• F T-!I .• -... ..... !f'Kua&" ~ mı m ve . cıua ımzuı. 

mubYele eclibniştir. l - Beyanname 
. 1 - tzmir birinci noterJiiinde 13/ BEYANNAME 

7/1932 tarih ve 5276 numara ile lzmir üçüncü noterliğinde tanzim J 
muaaddak mukavele mucibince mü- lohnnu, olan l 6 mart l 936 ve 2490 
ı.,kkil ve terikleri ( Frederic J. numaralı ,irket mukavelenameailel 
Whittall) ile (Herhert J. Whittall) t~I eden ve tzmirde .-dırvan 
dan ibaret olan ( C. Vitol ve şüreka- altında çerçi oğlu ıokajmda 1 No.h 
11) unvanlı kollektif tirketi ,erikle- mağazada kÖlele, kmıdura, hurda
rinden Frederic Jamea Whittall'in vat üzerine ticaret Y•Pan «Yako Aa
vefab hasebiyle, müteveffanın vere- kinazi halefleri» unvanlı ,iıketin 
aeai ile diğer terik ifbu •irkete devam müddeti 1 mart 1938 tarihinde hi
etmemeie ve ,neti tasfiyeye karar tam bulmUf olmuma mebni tarihi 
vermişlerdir. mezkUrden itibaren ayni mukavele-

2 - Akitler tzmirde Bumovada de yazıb teraitle daha be4 sene tem
Arahk sokak 8 numarada mukim did ettiğimizden ticaret kanununwı 
Bay Fritz De Cramer'i münferid tas- 1~ inci .~ıi ~~İnce. keyfi
fiye memuru nup ve tayin etmişler- yetin teacil ve ılinı ıçm zirdelri firma 
dir. ile imzamızın tuclikini rica ~· 

Jfb ukavele bir nüsha olarak Noterlikçe 19/3/1936 tarih ve 
lzmirdeu mt · !_~ edilmiıı.tir. 2601 numara ile tudildi ıirküler mu-

anzım ve ımza ,. ib. !_) __ .. ünf' erid 
'-- '- N c mce flnlel namına m en t) Bumova: Uzun aoaaa 14 o. · __ ..:IJM · Aalrinaz" 

da mukimler Alithea Leila Whittall mızaş· yka tmefizun ıt'C'I".. M~ A L!_ ı .. 
ila Jean Wh. il ır e rmuı ve oız ııunazı 

ve Sbe ıtta imzuı. 

lnsan vücudu di§
lere muhtaçtır.Diş

leıimlzlıı de Rad-
yoline ihtiyacı oldu-

Dişler niçin çürür? 
Salya dedijimiz aiız auddelerinin uaareai yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araamda ditleri temiz
lemeie de yarar. fakat bu temizlik kifi deiil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyoraa
nız sabah, öğle ve •lctam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

Gazi bulvan 21 No. da mukim Mezklır ıirküler mucibince nef-
ve müekkili Cecil F. Whittall namı· ıinden ualeten ve tzmir ahkimı fa}ı- SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
na ~et eden Avukat Münir Bir- ıiye hikimliiinin 24/2/1936 tarih FIRÇALAYINIZ. 
ael umaları. ve 105 karar numaralı ilimla veli-~ 

2) Bumova: Uzun sokak 4 No. yeten temail ~ ... küçiik ço-
da mukim Herbert J. Whittall. cuklant335doiumlu Hayım ve1338 

a.l>u sekiz Dİian 1938 tarihli mu- doğumlu Solaır..on ve 1925 dojumlu 
kavelename akmdaki imzalann zat Colya namına hareket eden Oro Aa
ve hhiyetleri malimumuz lzmir kinazi. 
Bumova uzun aolcak 14 numarada Şirket finnuı ve Oro Askinazi 
mukimler Alithea Leila Whittall ve imzası. 
Sheila Jean Whittall ve Gazi bulTan Dairede okwıup uılatılan itbu 9 / 
21 N d• avukat Münir Binel ve 4/1938 tarihli beyannamede yanı
n.-~· --•-•- 4 No da mu- mızda imzalarım koyan lzmirde ta-
uunauva uzun~ . d l ela ç . wl 1.-:::-...J . . , ırvan a lm erçlOI u ıo-.ulUa 
kim H~ J. Whıttall ~ o~up ya- 2 No. lı mağazada ticaret yapan«':' a-
zıbanede bizzat vaz ettiklerine '9- ko Aakinazi Halefleri» tirketi terik· 
hadet ederiz. lerinden Moiz Aıkinazi ve Oro Aa-

Şahitler: lmıir - Bmnova Kaza- kinazi'nin olup .-hıa ve hüviyetlerini 
koilu sokak 24 No. da Ralph Gout bilir ve mündeı-ecatını tamamen ka-
oilu Jamea R. 1. Gout. bul ey]ediğine ,ahadet eyleriz. 

lzmir - Alsancak birinci kordon Şahit: 
446 No. da mukim Henry oğlu Hen- lzmirde çerçioilu hanında 7 /} 9 
ry Ewan Cooil imzalan. No. lu mağazada oturan Aron oglu 

Ge11el aayı: 5088 özel aayı:S/226 A~ Depaa imzası. 
t.L.. I 1938 tarihli" ukaYelena oiNillll: 
quu 8 4 m - t_! _ _. 00· lik add · d 

me altmdaki imzaların mt ve hu- IZDlll"U~ çeıme c eım e 
• . ..... 1.-! ukand • • adresleri Ata aokaimda 1 No. lu evde oturan 

vıycuan Y a ~ ~e . Moiz oilu Ne.im Navaro imzuı. 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi s&

terir. Ayarlıdır. Şuleyi daiıtır ••toplar. Yıldmm DAIMON mar· 
b 7&111 pille yanan bu fenerlerin ıiyah ve renklileri vardır 1936 
aeneai icadı olan bu fenerler fOlr beienilmit •e takdir edilmittir. 
Herkese tavıiye"ederiz. UMUM DEPOLARI ı 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hütnü ÖZ ödemifli .• 
lıtanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo 't'e Şaı. 

lzmir tramvay ve elektrik şirketin· 
den: yazıh tehi~ ve muamflenn •fa&: ve UM. No. 704 HU. No. 1/166 

,ehadetlennden anlatılan tzmirde Dairede okunup anlatılan İlllU 9/ Pazar pnlerl zarfında yapdacak itler için muhtemel cereyan 
Burnovada uzun sokak 14 No. da 4/1938 tarihli beyannamedeki im- keailemeleri qaiıda •Ölterildiji üzere aaat 7 den 17 ye kadar 
mukim ölü Frederic Jamea Whittall zaların hüviyetleri yazılı tahitJerjn )'apılacaktır. 
kansı :Alithea Leila Whittall ve ayni tariflerile anlatılan lzmirde pdırvan 17 Niaan Pazar ıünü ve 2 haftadan 2 haftaya: 
Yerde mukim kızı Sheila Jean Whit· altında çerçioğlu aokajmda 2 numa· V Çarfı mıntakaaı • VI Bahribaba mmtakaaı .. VUI Güzelyalı 

kak N ___ ..ı • ede Yak mıntakaaı Vll Karantina mıntakuı • X Konak mmtakaaı • xl Ga· tall ve Bumavada uzun ao 4 o. rah mai~• ticaret n « o 
L '-fle _:..ı.. • rild • •İ Bulvarı mıntakaaı • :xll Mezarlıkbatı mmtakaaı • Xlll Aaanıör 

da mukim Herbert J. WhittaB ve hü- .A.kinazi w ri• ıpuaeti '9 enn- mıntakaıı • XIV Gazi Bulvarı mıntakuı • x VI Gümrük mınta· viyeti dairemizce maruf 't'e dairemiz den münferiden imzaya mezun Mo-

bu günkü tarihle bir sureti veaaik iz Alkinazi ve Oro Aalônazi'nin olup ~~ Nisan Puar •ünü 't'e 2 haftadan 2haftaya: 
do.yamızm 1 /93 ııra numarumda ~ündereca!°'ı tamamen ~I 9fe ı Daraiaç auntakuı • il Tepecik mıntakaaı • 111 Alaancak mın· 
wkle!llln T. C. Milano komoloslu· ilaark ı~!.~~-~ederimk~ndıB~ne: takaıı • iV Baamane mmtakaaı • IX Etrefp&fa mmtakaaı • xV 
~-..1-- -~ -·~·-tname .. OYUl.llUilnlU UIMllll • Dl K 1 k tak .,. __ -•-- T B akl Bo 11u..auan ta......, v...ae ye muı- , ___ ....:: ot kiz . N" ..,.. ü türpar mın aıı • Aanf&JlllUI - uran • ayr ı • mova· 

• a.u; Tuz uz ae aenesı ıaan a,, .-
teniclen Jaıne. Whittall oğlu Cecil F. ..ı_._____ umartea" .. •• Buca. • 
Wh. il biL-•~'- • mn UOKUZWKU c ı gunu. ____ ... ________________ .. ımı!!!11!!9 

ıtta namına wauue :amaya lzmir üçüncü noter vekili Fehmi 

mezun lzmir avukatlanndan Muata- Tenik resmi mühür ve İmzalı. A d D f t d ) v d 
fa Münir Binerin olup münderece- UM. No. 726 HU. No. J/166 Y ID e er 8F lgJD 80: 
tını aynen ve tamamen kabulden İfbu beyanname ıuretinin daire Makinaaı Cimi Adet Kilo Metre Mikdarı 
aonra mahallinde memurum HaJl'İ clo.yumda saldı 9/4/1938 tuih ve Lira K. 
Dinçi.lor huzurunda bizzat vu et- 704 No.lu uhna uypn olduiu tu- Marvenl Tipo maldnaıı 1 O O 1500 00 
tiklerini tudik ederim. Bin dokuz elik lolınclı. Bin dokuz yfiz otuz tekiz Emil Klhle Pedal 1 O O 500 00 
yüz otuz tekiz yıb Nian ayınm on ~i Nisan ayınm on ikinci sah Hmufat O &O O 200 00 
üçüncü çarpmba günü. sünu.. . . . . Çizai o ıs o 200 oo 

T C ı . ikin" • oteri resmi lzmir üçüncü noter vekili resmi T ebe O 2 O 50 00 
· · zmır cı n mGhrü ve F. T enik lmzuı. Kumpu O 2 O 60 00 

mührü ve E. Erener imzuı. 1239 (782) Katrat O SO O 200 00 
Genehayı: 5096özehayı:5/226 Hmufat kuua O 6 O 120 00 
ltbu mukavelename •uretinİn da- Satılık ev Zımba maldnui o ı o 200 oo 

iremizc1e ..W. 13/4/938 tarihli ve Ud adet kaJlf 2 O 16 · lSO 00 
5088 ıenel aaydı uhna mutabb Salhane Tramvay ıınabıanm he- Sahibinin lzmlr em•aline lru•0 t ••alalnden olan borcundan 
tudik lahndı. Bin dolmz yüz otuz man üdünde 185 inci rialda 52 1t1rii h.aeclilm AJclmda Y ..ı inci ıueteü mathaaımdald UG
Mkiz yıh N"ıaan aymm on icinci numuada manzarah ve ba't'adai bir t. bir W....ini ihtiva eclm ft 7*aftda MTI •• mikclan ~ili 
çaıpml- ıünü. , ... bet odalı bir ev Mbhkm. t.tl- matbaa _ ... _ allt " ...... Ja/4/938=19t:ıra 

...... ikinci noteri naml milwli ,.._ ~ Meserret bit- ...... bclar Mr laJia ........ iaabhla m. ·ı. ..... u.-....... , ............... -·~ rla ............ A.1tlm ~ .. 
lllll {780) 1-I (788) ,. - ı. ... ~) ' 

, 

.-tizin hftdl ka~nnrzdır;are dlftertntıl 
~I ~iniz.' bunl•!,• iri bakmedınıt- ~)lauld 
"8nden dehe kolar bir f8Y yoktur, •• b• 
~ -.r ... ..,., .... ~ 

~y1eı temin ed~.., bir PERlOOENT ..... 

I ,iJ• dit macunu ••"*·. • 

iPEALODENT 
L -- --

TURAN r~brikaları mamaJlbdır. Aynı zamanda T..,.
tu•alet ıabunlaranı, tnı ıabunu •• kremi ile gDıellik kr ..... 
)erini kullanınıa. Hu yerde ıatılmaktad1r. Yalnıı toptan ,. .. 
tıılar için lzmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acı•" 
telik Nef'i Akyazılı •• j. C. Hemıl1e mOracaat ediab. 

I 

Poate Kut. ••• T:_eıon a• .. ,... 

Devlet demiryollarından~ 
Halkapmar İltaıyonunda 't'e eski tramvay mahalli kurb~ 

idaremize ait 135 NoJu dükk&n 25-4-938 Pazartesi IÜD~ 
15 te Alaancak 8 inci itletme komiıyonunda açık artırma • .., 
6ç aene için kiraya verilecektir. Muhammen üç senelik~ 
deli 180 liradır. lıteklilerin yüzde yedi buçuk niıbetinde ~ 
kat teminat yabrmalan ve ite sirmeye manii kanun! bir~ 
olmadıjma dair beyannamelerle muayyen sün ve taatte --=_-_ ... 
7ona müracaatleri lbımdır. Şartnameler komiıyonclan pP-- · 

alınır. 
10--14 1135 (734) 

Devlet demiryollarında~ı _.-
Bayraklı iıt&lyonunda Salhane ciheti ıeçidi kurbun~ ~ 

içindi bir tahta alt tGttin barakumın idaremize ait ~ 
murabbaı anuı 27-4-938 Çarpmba aflnü tut 11 te lıçio kl-
8 inci ltletme komiıyonunda açık arbrma ıuretile d3 ı~: (iradd'• 
ra1a Yerllecektir. Muhammen 6ç aenelik kira-~- e 1temınat ~ 
LtMlilsin Jfbde 1ecll buçuk nubetinde muvaaa.:.......- ... ~ 
.......... " ... ......,. m&nl kanuni bir ~eri ---119P 
..,...._.. ... muanm cin " ... u. komuJOD& 
llıundlr ............. bmia,.Un aluur. ı••ı ('J ... ) 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVRoz· 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınhğının fena akı ... , r doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ısllrao' · ' dindirir. 

icabında glincle 3 kafe alu t 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulibdır •• 
Sailam, hasıaa, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 
dikkat. •• 

Sabt yeri ı Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLt. .. 
1-26 

-.ız~ıam ......... la;?lrm::~mmı~~.nımllilfR/m~~ 
Haşaratla mücadele zarrıanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kalı me,hur Amerikan filidi ile bu 
&en!t yeni ve ç.ok kuvvetli bir for
ntUIIe çıkan FAYDA ve emsali ili.ç
~' taze Ye müeuir Naftalin ve pire 
~lannı, lngiliz markalı kimyevi 
tüfx.eleri bağlar için kara boya ve 
taç yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
~e çiçeklerle güllerdeki balLk vesa-
11' ha,erab öldüren ve Burnava Zi-
l'ae.t enatitüaünün raporunu tqıyan 
«ICA T AKtU..A.. tozlarmı kesin ve 
\lcua fiatlerle mağu.amınlan tedarik 
~Wnlnlz. 9 rekkamım latiamar 
etnıelı latiyenlerin mağazamazla hiç 
~i yoktur. Batb yerde de ıu-J manuza dikkat buyurunuz. 

iz yoktur. Lütfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 
~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
ÖMER 'LOTFO'dür. 43 ıenelik · tecrübeli idaresiyle bütün Ere 
halkına kendisini sevdinniftir. 

1 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu

urlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
latanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet . 
Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

• 

dNIASIR -
Dima sabit daima tabii 

~· 

Juvantin saç boyaları - . 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini. ba.h,eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyab olarak iki tabii renk 
Ü7.erine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batti. denize girmek suretiyle de 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında areıymız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsı~lığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu~4 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
fzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ce-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
&.lemini tafırtmıı bulunmaktadır . 
Hilal eczanesini. cezacı KemM 

TELEFON 2067 • 

Kamili İ§indelci ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yalan ve benzer ilimlere aldanma

manaz için titeler üzerinde Kemal 
Kimil aduu aörmel.itiniz. 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
Tire Boğaziçi hükümet kuraiinın ikmali intaatı 2028 Ura 94 

kurut açık tutarile ve 18 gün müddetle açık ekıiltmeye konul
muttur. lateldilerbı 2490 nwnarah yqa hü)dimlerino göre temi· 
nat ve gereken belgolerile birlikte 27 Nisan 938 Çarf&lDba gün(l 
ıaat 11 de Nafia müdürlüğünde mbtqekkll ekı11bD komiıyo-
nun bat vurmaları. 1197 (764) 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATIAS LEV ANTE • LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BiRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA BATTI 
SAMOS vapuru 1 6 nisanda beklent• ASSYRlAN vapuru mnTt nihayetinde 

yor. Hamburg, Bremen ve Anven li- Liverpool ve Svanseadan gelip yük çİ· 
rnanlanndan ylik çıkaracaktır. karacaktır. 

ARTA vapuru 1 2 nisanda bekle· TRENTINO vapuru S nisanda gelip 
nlyor. Rottecdam, Hamburg ve Brcmen l..ondra, vo Hull için yük alacaktır, 

için yük alacakbr. FLAMlNIAN VAPURU 15 nlaanda 
SERViCE MARITIME ROUMAINE Llverpool ve Svanscadan gdlp yUk O!-

BUCARF.ST karacaktır. 

DUROSTOR vapuru 3 mayuta bekle- CARLO vapuru 20 nisanda gelip yOl 

niyor. Köstence. Calatz ve Calatz ak- çıkı:mı.cak ve ayni zamanda Londra ve 
tarması cTunu limanlan ·için yük ala- Hutl için yük al caktır. 
caktır. THE GENERAL STIM Navlgatlone 

DEN NORSKE MtDDELHAVSLtNJE Co. LTD. 
OSLO ADJUTANT vapuru mart nihayetin· 

SAN ANDRES vapuru 14 nisanda de Londra için yük ala*tır· 
bekleniyor. lakenderiye, Oieppe vo Nor- DEtrrSCHE LEVANTE UNIE 
veç umum limanlnn için yük alacaktır. DELOS vapuru 24 martta gelip yill 
AMERtKAN EXPORT LtNF.S çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardakl değişlklikle.r-
Tbe Export Steanuhip Corporation den acenta mesuUyet kabul etmez. 

EXCHANCE vapuru l S nisanda bek· 

lerıiyor. Nevyork için yük alacaktır. 
EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Nevyork için yük nlacakbr. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARl11ME 

TISZA motörü 1 3 nisanda beldeni-
yor. Tuna 
edecektir. 

umum limanlarına hareket 

"Umda1,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENtC UNES LTD. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav- A THtNAI vapuru 18 /20 ot.an anlo 

lunlardakl değlflkliklerden acenta me- eında beklenilmektedir. Rotterdam. 
aullyet kabul etmez.. Hamburg vo Anven limanlan için ,ok' 

Daha fazla tafslllt almak lçln Blrln- alacaktır. 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee HOLLANDIA vapl.l~ 30 nltandı 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra· bekleniyor. Rotterdam, Hambara v• 
caat edUmesl rica olunur. Anvere limanlanndan yük çıkaracaktır. 

Fratelli Sperco 
LtNEA SUD AMERiKANA 

RIO YERDE motörü 22/l~ n1aal 
arasında bekleniyor ve Ncvyork için yulı 
alacaktır. 

Vapur acentası RlO PARDO motörü 20/22 mayi& 
TELEFON No. 2007/2008 arasında beklenl,.or ve Novyork için; 

ROYAL NEERLANDES yük alacaktır. 
KUMPANYASI Gerek vapurların nıuvasalAt talrhler~ 

HERCULES vap\lru elyevm limani- gerek vapur isimleri ve navlunları hak
mızda olup Rotterdam, Amsterdam ve kında acenta blr leahhUt altına girmez. 
Hambl.lrg limanlan tçin yük almaktadır. Daha fazla ta.fsilAt almak için Birinol 

JUNO vapuru 16 / 4 /9 '6 tarihinde Kordonda 166 numarada {UMDAL) 
bek:lenmekto olup Burgae, Varna ve Kös- umuml deniz acentalığı Ltd. mtlracaat 
tence lçfn yük alacaktır. edilnıcsl rica olunur. 

SVENSKA ORIENTE LINIEN TELEFON : 3171 - 4072 

fSA vapuru 9 nisanda beJclenmeltte 

olup Rotterdam, Hamburg. Dantzlg, 
Gdynla, Danlmark ve Baltık limanlan 
için yUlc alacakbr. 

BIRKALAND motörU 14 nlsan'da bek
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, ıt.'MJ~~~~ 

Dantzig, Cdynla, Danlmark ve Bo.ltık 
limanları için yük alacaktır. 

AASNE vapuru 28/4/9 38 tarihinde 
beklenmekte olup Hamburg, Rotterdam 1 

1 
Cdynia, Dantzig, Danlmark. ve Baltık 

1 

limanlan İçin y<ik alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 1 

ALBA JUUA 9 may11ta beklenmelt
te Olup Malta vo Marııilya limanlan için 

1 

y<ilc ve yolcu kabul eder. 1 
flAndald hareket tarihleriyle navlun

lardaJd deti§ltdiklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. Daha fazla tafslllt için ' 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı-

~ 
Her ı;re kmyonıı, hl~ feY bt~ 
memııını etın'!Yot. folot 9fl r-'1 
bOIOıı otrofıınııdoUer bv ~ k6fÔ 

ıobiatımudocı dola,. b'lıchoı urc*lov;oıior. 

. -· lıte burodo 

VALIDOL ı ... dodı"'ı&a r•titirl 
Onu '"' .. _ ~ ediıQf oacfoıı 90Clf0 

dllnyayı bir lot doho geul g~5iniı. .. ... 
VA ll O O L ı dcımlo, ıabı.t .,._ 
hqp hofı!!de ı..r o.cıoood. bıılıınw. 

na müracaat edilmesi rica olunur. llliililJfll~ 
TELEFON ı 4111 4142 2663 4221 

-
.. 
ı 

• 

' 

BAö VE BAHÇELERtNiZt. PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 
IESEL MOTöRONE akuple edilmi POMPALARDAN iıtifade 

ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla işler, ıarfiyab gayet AZD 

TEVFİK M. 
. 

BAYKENT 
Elektrik - Radyô - Telefon .• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 :===-=========='' ~.tOjlı(a RflfW7.~ 

Ditlerl içinden dıtından temizliyen her kesin beiendiii ve 
doktorlann tavıiye ettikleri en ıert, 11hhi vo ıağlam ...... 

BRONZ 
Dit F ırçaaıdır.... . . · 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 
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Fransa istikrara doğru gidiyor 
Komünistler bile sos yal ihtilafların nihayet bulmasına taraf dar 

Çok yüklü SAATLER ... Galebe Çin tarafındadır 
Daladye deklarasyonunda beynelmi- Fakat Çin ordusu 
lel vaziyetin vehametine işaret etti ... kapılmıyarak nihai 

zaferin 
zafere 

sihrine 
koşacak 

Hüküm etin 
meclisi 

mali projesi 
de projeyi 

508 reyle kabul edildi. Ayan 
aynen kabul edecekti:-.•. 

Bunu Çankaişek söylüyor ve 
ve sebat tavsiyesinde 

ordusuna 
bulunuyor 

azım 

Pari. 1' (ö.R) - DaJadier kabinesi
İün iş baflna seçmesi F ranaad .. it ihti-
liflannda cJa ıerıin]iğin sevıemcsine -
lıizrnct etmittir. Mebuaan ınecliainin dlin 
akpmld müzakerelerinde bizzat komü- . 
nist partisi genel 9elncteri B.Thorcz ve 
B.Dudoe dahi iı ihtiJaflannın nihayet 
bwması lüsumunu giz]emcmiılerdir. B. 
Daladier komUniat partisi adına eöz ala
rak sosyal fbtiliflara çabuk bir netice 
Ten1mesl l&zm:ı.geldiğinl söylemiştir. Nu
diren ,yeni bh kabine meclisten bu de· 
n:c• hataretli bir kabul ıörmüştür. 

B.DaladMı hilkümetin deklarasyonun
da bu hlsae tercliman olmuı ve demi tir 

ki: 

SELAMET AZIM VE KARARIN 
iFADESi 

cHüldimet memleketin seli.met azun 
ve kararının ifadesi olmak azmindedir· 
Nazırlann eluerisl demokrasi için büyük 
halk hareketlerine iıtirik et~lerdir. 

Cümhuriyed nıUdafaa eb'iıdt hususunda 
mÜ§tcrek bir iradeleri olduğu gibi aynı 

hararetli arzu ile ıoayal adalet esasına 
da andık kalmaktadırlar. 

Son buhranlarda gazeteciler Eli;ı;e •mayından çıkan nazırların fo. 

AVRUPA DEölŞIYOR 

cEtrafunızda bizim d~ımızda :Avrupa 
değişmektedir. Eski rejimler yıkılmakta, 
yeni ideolojiler doğmaktadır. Bazı dev· 
Jetler ortadan kallr.mıt. diierleri yeni bir 
oekilde tensik ve tanzim edilmiştir. Bu
nun için milU müdafaa milli te~kiJatın 
ön aahndadır. Bütün mali, ekonomile, 
sosyal ve elyut meeeleler emniyet ve ec
lametimiz m.-eleeiyle sıkı sıkıya alaka
dardır. Buaün biz.im için birbirinden ayrı 
bir sıra meeeleler yolr.tur. Tek bir mesele 
vardır, bu da memleketin selametidir. 

MIU.I MODAFAA SAOLAM PARA 
JSTER 

loğrallarını alıyorlar 
HARiCi SiY ASET SAHASINDA 1 hasını tetkik etmiştir. 
KARAR SERBESTLlôl Grubun maliye raportörü Valiycr 

cHükümet ecnebi nüfuzların harici mezkur layihada Sosyalist nazariyelerine 
siyaset sahasındaki tam karar serbestli- muhalif hiçbir tedbir bulunmadığım pro
ğimizi bozmasını kabul etmiyecektir.. jenin meclisin tatil devresindeki mali ih
F ransa me,·cut d"ostluklarını daha sıkı tiyaçları kar~ılamayı istihdaf eylediğini 
yapmak, imza ettiği paktlara sadakatini ve istenen salahiyetlerin üç aya münha· 
göstcnnek, sulh için yapılacak bütün )e· sır olduğundan parlamentonun bilhassa 
ni müzakerelere iştirak etmek ister. Si· kontrolünü ifa edebileceğini söylemiş-

yasi rejimleri ne olursa olsun, bütün mil
letlerle dostluk tesiııi arzusundadır. Fa· 
kat bizim kabul edebileceğimiz müzake
re hakka hürmet esası Üzerine bir müza
keredir. Yoksa Fransa için esaret mu· 
kaddemesi olabilecek hir nevi feragat 
değildir. Bu umumi sdamet eseri için 
hürmet bütün Fransızların asil vatanse

verlik hislerine müracaat eder. Sizden de 
istediğimi1.: . Fran anın mukadderatının 
büyüklüğünü ve daimliğini düşünmeniz
dir ki, bu hususta biz.im kadar sizin de 

tir. 
Blum ve Mos da bu layihaya müzahe

ret etmişler ve evvelki hükümetin proje
sinde bulunan ahkamdan bir kısmını ih
tiva eylediğini söylemişlerdir. 

Lazurik ealahiyet verilmeııi aleyhinde 
karar ittihazını teklif etmiştir. 

Grup bu teklifi 25 muhalife kar,ı 42 

reyle reddetmiş ve maliye encümenin· 
deki iza!lıns t1alahiyetlerde ve kararname· 
]erin meclisin tasvibine arzedilmesi için 
tesbit olunan mühletlerde tahdidat İs· 

HANKEU, 13 ( ö .R) - Çin ordulft· 
rımn tevali eden muvaffakıyetle.ri müna· 
eebetiyle general Çan - Kay - Şek bütün 
ordu,, kumandanlarına, aııkerlerine teb
liğ !':dilmek Ü7ere bir tamim g<indermiş
tir. Bu tamimde ne ordunun, ne de hal
kın kazanılan zaferin sihrine kapılmıya
cakları '\le milli buhranın çok ciddi olan 
"·aziyetini bütün ehemmiyetiyle gözönürı
de tutmakta devam edecekleri ümidini 
izhnr etmektedir. 

Mareşal diyor ki : 4;0rdunun da
ha çok büyük fedakarlıklara katlanması, 
sivil halkın günden güne mahrumiyetle
re katlanmnaı icap edecektir. Bunun için 
nihai zafer elde edilinceye kadar müca
delede d evam edeceğiz. Ancak diişma· 
na knt"i darbeyi indirdikten aonra haklı 
olarak se\•İncimiLi bol bol izhar edece
ğiz.> 

Salahiyettar bir Çin devlet adamı, Ja
ponların son günlerde ciddi bir hezime· 
le uğradıklarını 'l:e bu hezimeti Japon 
mııkamatının bile inkara kalkışma~ı İm· 
kfınsız olduğunu ııöylemiştir. 

BERLIN, 13 (ö.R) - Almanya ve 
Mnııçuko ara~ında yeni bir ticaret mua
hede i için münıkercler ba~lamıştır. 

TOKYO, 13 (ö.R) - Hariciye ne· 
zareti mümessili Japonyanın Çin ile mev
cut ihtilafın halli için asla lngilterenin 
müdahale ''e tavaıısutunu istemediğini 

Hankeo bombmdımanında fabrikalar .)lanıyqr ...•. 

bildirmiştir. 

ROMA. 13 (ö.R) - Muhtelif Av
rupa payitahtlarında dolaştıktan ııonrr. 
Çin fevkalade sefiri Moskovndan Lon
drnya gitmiştir. Sefir Londrndan Çin 
menfaatine bir istikraz İstemiştir. Gaze· 
tecilere beyanatında şu izahatı vermiş
tir. 

- Moııkovada BB. Stalin ve Litvinof 
ile görüştüm. Çin kendi vasıtalariyle mu
kavemet ettiği müddetçe Sovyet Rusya 
Uzak Şarkta müdahale niyetinde de~il
dir. Bununla beraber Uzak Şarkta Sov
yet tah-idatının ehemmiyetli olduğunu 

kaydetmek lazımdır. icabı halinde So~ 
'yet Rusya müdahaleden ç.ekinmiyeCe ' 
tir. 

•• TOKYO, 13 (ö.R) - Bahriye neı 
. . •· ' ]• ..,_ d ) gifttT• 

ıetının mumessı ı oeyanatın a n ·,J 
'\'e Amerikanın .otuz b«! bm ton had<lı 
ilga etmeleri sebebiyle deniz silahlan~;. 
yarışının bir kat daha eiddet kesbettıl 

u• 
ni ve Japonyanın uzak Şarkta sulhu ;r 
halaza etmek ve Japon adalarının e f. 
yetini korumak gibi en mühim bir "'af. 

f • •· · d f'I d · bu ~·· eyı uzcrın e tutan ı osunu aıma ., 
zifeleri başaracak bir seviyede tutıacsi:" 
nı bildirmiştir. 

Alman Mahafiline •• gore 
lngiliz - Itcilyan anlaşması, Avrupa 
siyaseti Üzerinde tesir yapacak 
• 

cMiJJi miidafaa ıağlam bir para iater, 

ölclürlicli aai/lik aeheplerinden lr.urtulmuf 
bir maliye İlter. Müatema tedbirle1' an
cak o zaman müaaade edilebilir ki bun· 
lııann arlr.UJndan 20 eenedir Franuyı ha
HP eden f..Wdt Mbeplerini kökünden 
izale edecek çareler de kendini gÖt!ter
ıın. 

mesuliyet hiııııeniz vardır.> temeğe ve layiha ahkamında da sosya· AJ d h d -1 ' l 
list nazariyel~rine daha uygun bazı tadi- manya a a şim iaen, mes ut netice erine 

ENDOSTRJNJN lSTJHSALI 
YAV AŞLAMAMALIDJR 

ÇOK YOKLO SAATLER 

Başvekil bu deklarasyonu okuduktan 
sonra şu kına beyanatı da ilave etmiştir: 
cBana inanınız : Geçirdiğimiz saatler va
tanın :mukadderatı için çok yüklü saat
lerdir. inanınız bana : Bu hükümete de-

Jat elde etmeğe memur eylemiştir. 

Binaenaleyh Sosyalistlerin layiha hak- lntzzarl mümkün olan bu hadiseyi Selamla .)'OT 
lcındaki hattı hareketi maliye encümenin· ROMA, 13 ( ö .R) - Jtalyarun Ha- rılmaııı ile meogul olmuşlardır. Bu ça· ıkadar eden bir hadise olmakla kalınıtfl; 
deki .Sosyıalist azanın temin edebileceği beş imparatorluğunun tasdiki lehinde Ce- lışma perşembe veya cuma aünü nihayet lbütün Avrupa siyaseti üzerinde ıne• 
tadiiata .. b~ğlıdır. .. .. . • . 1 nevrede milletler cemiyeti genel tıekre- bulacak ve böylece yeni diplomatik ve· ıtesirle.i görülecektir. .. 

Komunıeder hukumetın layıhasını ka· terliğine Londra hükümeti tarafından eilı:aların parafe merasimi cumartesi gÜ· Yarı re!lmİ cSiyasi ve diplomatik J11~ 
vamlı bir emniyet göstermek niyetinde 

cMemleketin emniyeti için çalışan en· değilseniz, onu derhal deviriniz. Eğer 
düstrilerde ietihaal yava,lamamahdır. yeni müzakerelere de ihtiyacınız varsa bu 
Hükümet bu huauata İtçİ ve patronların 1 arzunuza engel olmam.> . 
anlayış ve vatanperverliğine müracaat Bundan sonra meclis hükümetin ma· 
eder. lıçiler anlamalıdırlar ki fabrikalann Jj proje1erini 508 reyle kabul etmiştir .. 
işgali bütün memlekette kazandıkları Bu ak,,am l'!aat 16 da ayan meclisi de 
hürriyet rejimi için zararlı olan bir en· hükümete verilen mali salahiyetleri ka
diıe hnvaııı yaratmaktadır. Pabonlar da bul edecek ve parlamento paskalya tati· 
mu'Vllkkat değil, kat'i telakki· f'ttiklerini line girebilecekt . 

bule taraftar gözüküyorlar. Maamafih ! gönderilen telgraf ltalyan gazetelerinde nü, yani Paskalya arifesinde yapılabile- tahberat> bu anlaşmanın hazırladığı ,,,u· 
kat"i kararlarını reye müracaat edildiği başmakale halinde hiç bir tefsir tahrik cektir.> sait ihtimallerden bahsederek bay çJ· 
vakit vereceklerdir. i etmemi~tir. Bununla beraber gazeteler ltalyanın Fransa ile münasebetlerine bcılaynin realizm siyasetini takdir ;: 

1 ilk tıahifelerinde Londra gazetelerinin ıelince Paristen gelen haberler ltalyan yor ve lngilterenin ltalya ile münat~ el 

bizzat ilim ettikleri sosyal kanunları poğ
rulukln tatbik etmelidirler. 

JŞ JHTJLAFLARI 
cBı.itün iş ihtilafları 9imJiden uzlaşma 

ve hnkemlik yoluyla kanun çerçevesi 
içinde halredilebilir. Diğer taraftan hü
kümet modern iş nizamı yasasını ta
mamlıyncnk kanunların parlamento ta· 
rafından kabul edilmaıi yolunda çalış
mağa dt"vam edecelı:tir. 

.-F. knt her §eyden evvel milli men· 
foatleri goz önünde tutan hükümet Jü. 
zumlu silahların İmali faaliyetinin der· 
hal başlaması husu!lunda hiç bir mühlet 
kabul etmiyecektir. Mi!Ji emniyet IÇın 
elzem olan bu ailahlar yapılmadıkça 
Fransa i tilil için evvelden hazırlanmış 
bir ikiır olur. 

cMılli m üdafaa ayni z.amnnda cümhu
riyctin mudafaasını da tazammun eder .. 
Hükümct köylerde ve şehirlerde F ran· 
sız milletinin birliğini temin edecek olan 
miisnvi refah unsurlarını gözden kaçır· 
rnı)aenktır 

cVe mılli müdafaa bilhassa sulhun 
müdafaasını tazammun eder. Milyonlar
ca cesedin üzerinde verilmi, bir yemin 
olan n il p rensiplerden aııla feragat et· 
meyiz. Hükümet Fransanın m~nfaatle
Jini v~ İmparatorluğun tamamiyetini her 
tu ft" müdafaa u.mindedir. HudutJan
mızla bi•likte mü.teJRlekelerimizle mü-
- ~ı~ ınuz da eınn' et alhnda 

. . P.A~IS, 13 ~Ö.~). - ~~busan mec: ~neşriyatını uzun uzadıya nakletmekte ve gazetelerine Fransız hükümctinin Habeş )erini ıslah için samimiyet ve iyi 1111 .. 
11 lısı ıstızah takrırlerının talıkı hakkındakı diğer Avrupa memleketlerindeki intiba- meselesini halletmek için Milletler cemi· gösterdiğini kabul ediyor. Bu da. bY~\lt' 

hükümet talebini beş reye karşı 5 76 rey·' lardan da hah etmektedirler. Bütün bu yetinin konsey içtimnını beklemek ni- AYrupa için ehemmiyeti olan bir hid-' 
1
• 

le kabul ederek Daladiye kabinesine ilk • ne~riyat Romada çok iyi bir tesir bırak- etinde olduğunu bildirmektedir. dir. Almanya lıalyan - lngiliz anla_şrıı•9 

bir zafer temin ettikten sonra rıaa 22 de' mıştır. Zira Roma lngiliz. ltalyan müza· Bu haberlere göre Fransız hükümeti nı teveccühle selamlamaktadır. r.• 
tekrar toplanmış ve yeni hükümetin mali 

5 
kerelerinin ha langıcından heri takip derhal Romaya bir sefir gönderecek ve LONDRA, 13 ( ö .R) - lngiliz s•ı • 

projelerini tetkike girişmiştir. ll edilen sıkı ihtiraz vaziyeti ilk defa ola· bu sefirin itimatname!Iİ ltalya lualı vcı tcleri ]ngiliz • ltalyan anlaşması hakk>~a 
iŞÇiLERiN GREV! BlITJ MI ) Maliye komisyonu meclisi bu proje- 1 nık terkcdi!erek salahiyetli Roma daire• Habeşistan imparatoru namına yazılmış da memnuniyetli tefsirlerde hulunı11•~, 
PARIS, 13 (A.A) - Tayyare fab- yi kabule dnvet etmişti. Merkez partisi feri tarafından şu haberin ifşasına müsa· olacaktır. cGiornale d'ltaliu şunları ya- devam ediyorlar. cTimcs> ıazeaesi 11 e• 

rikaları İşçilerinin grevi nil • .ayet bulmuş- 1 namına eski başvekil bay Flandin sözlde edilmiştir. 2.1yor: cYeni Fransız başvekili bay Da- }aşmanın imzaııı münasebetiyle curn~:,ı 
tur. alarak kendisinin ve arkadaşlarının mu· I PASKALYADAN EVVEL )adiye ile hariciye nazırı hay Bonnet si günü lngiliz parlamentosunda btf 

vafık rey vereceklerini söyledi. KomÜ· J •Payitahtın iyi haber alan mahafilin- cFransa için ltalya ile dostça münasebet· Htıll' de bir merasim yapılacağını hıı 
MALI PROJE BiR MADDEDiR nistlere bay Ramette vasıtasiylc, Blum 0 de söylendiğine göre lngiliz. ltalyan an- lerde bulunmanın bir hayat zarureti ol- veriyor. .

9
• 

· in' PARIS, J 3 (A.A) - Maliye projesi projesindeki Marksist mahiyetli bazı lnşmasının akdi Pac;kalya tatilinden ev• duğunu gizlememişlerdir. > Diğer taraftan lngiliz gazetelerın 
11

• 

tek bir maddeden ibarettir. Milli müda-1 tedbirlerin terkedilmiş olmasından ileri vel olabilecektir. iki taraf eksperleri, bil- BERLIN, 1 3 ( ö.R) - Alman gaze· tihbarına göre bir Fransız - ltalyan cr.gi• 
faa ihtiyaçlarını karşılamak ve maliye I gelen tcessüflerine rağmen bay Daladi· hnssn ltalya namına bay Bonni ve )ngil· teleri imza edilmek üzere olan )ngiliz - tilmen anla!lma ı için de müzakerat• il• 
ve ekonomi kalkınmasını temin için za-, yenin mnli projesi lehinde rey verecek· tere namına bay lngrand dün de Kigi ltalyan anlaşmasını büyük bir ala.Ita ile rişilmesi gecikmi}·ecektir. Böyle bit ~e· 
ruri göreceği bütün tedbirleri almak hu- lerioi ve böylece bozulmuş saymadıkları sarayında içtimalanna devam ederek kaydediyor ve ıunu kaydediyorlar ki an· zakcrenin sür' atli bir tekilde müsbel 
eusunda hükümcte 31 temmuz 19 38 ta- halk cephesi teşekkülüne hizmet maksa- metinlerin tamamlanması ve karşılaştı-. la~ma yalnız Londra ve Romayı ala- ticeye varacağı tahmin ediliyor~ 
rihine kadar mezuniyet vermektedir. 1 dını takip ettiklerini bildirmişlerdir. D yl 

Bu tedbirler reisicümhurun başkanlığı Sosyalist partisi namına bir grup reisi hiyeti vermeğe çalışacaktır. makin beraber Fransız buhranının me· binesinin siyasetinden bahseden ' .~ıe· 
. F b'" .. hat u altında yapılacak kabine içtimaında mÜ· bazı ihtiraz krıyJtları yürütmüı, fakat ma- PARIS, 13 ( ö .R) - Grev1er az.al- aut bir tekilde halline ait haberlere ıyı Meyb ~azetesı raneanın utun . ti-

. . . . . . öte il 
zakere ile ittihaz olunncak kararname· liye nazırı bay Marşondo kendisine te· maktadır. Tayyare fabrikalarında grev bir mevki tahsis etmişlerdir. B. Bonnet'· rınde lngılız realıst eıyasetıne g . le' 
lcrle meriyete konulacakbr. Bu karama· minat vermiştir. Bunu müteakip mali bitmiş ' 'e haftada 45 saat çalı ma eıın .. ı nin hariciye nezaretinde olması Fransız kamet aldığını yazıyor. cNevs Chrc;:ı:tfl 
mder fevkalade toplantılarda ve azami proje 75 muhalife karşı 508 reyle hbul kabul edilmiştir. diplomasisinin ilerideki faaliyeti için iyi gazetesi bay Daladiye) i, hernen e ... ıı· 

• ')e ,.. 
31 kanunuevvel 938 tarihine kadar par· ı edilmiştir. Bu netice kabine için hakiki bir işaret telakki edilmektedir. bay Blumun programının ay~ı .~ eJi)'oı 
lamen tonun tasvibine arzedilecektir. Ma- ,sağ cenahta cümhuriyet federasyonuna ROMA. 13 ( ö .R) - cAksiyon F ran- va Hak olmasından dolayı te rı ali91 
1 J h b . h w hın aosY iye ayi asının esbabı mucibesinde dü- kadar bütiin sıraların alkışlariyle kar,ı - sen gazetesi F ransadan Pirene hududu VARŞOVA, 13 ( ö.R) - Dal adiye ve unun ıza ını eag cena .. ··rot• 

h • de goru 
yunu umumiye tediyatının iki sene müd- lanmıştır. Onunln beraber sosyalistlerin vasıtasiyle ispanyada cümhuriyetçiler için kabinesinin deklarnsyonu burada çok iyi liderine karşı olan usumetın . 1'0" 

. . il d Daladıye deıle tatili Fransa bankasının hazineye tavırlarında, kendi reislerinin uğradığı yığın halinde malzeme geçirildiğini ya· karşılanmış ve yeni başvekilin kullandığı Liberal gazetesı so an a 0 ,e• 

on milyar avans da bulunması 15 mil· muvaffakıyetsizlik sebebiyle, bir derece zıyor. cNevyork Hcrald> gaz.etesi de lisan dahili vaziyetin yakında Fransada binesine müzaheret yolundaki v~ta "'' 
1 kd"r cdıyor 

yıırJık milli müdafaa İstikrazının akdi ve soğukluk vardı. bunu teyit etmektedir. istikrar bulacağı hisaini uyandırarak \ 'er kararlarından do ayı ta 1 k b·netl 
D 1 d' e a ı 

gümrük tarifelerinin vergilerde tadilat Ayan meclisinin de Daladiye projesi- memnuniyet vermi~tir. Şu takdirde bay şunları ilave ediyor : a a ıy. f rll~ 
yapılması derpiş olunmaktadır. ni geniş bir ekseriyetle kabul edeceği BELGRAD, 13 (ö.R) -Bazı ha· Daladiyenin harici aahada da vazifesini tam bir insicam göstermektcd:~·1 yeııl 

·· ·· ·· diktator er §Üphesizdir. Şu halde meclisin tatil dev· beTler hilafına olarak Yugoslavya Berlin iyi neticeye isal için kuvvetli atulara parçalanmıı gorunurse l di)'e 

SOSY ALISTLER VE KOMONISTLER 
DE HOKOMETE TARAFTAR 
Paris, 13 (AA) -

1 Ew bay Da a 
resinde, yeni irtimaa hdar kabinenin ve Roma elriliklerini büyük elçili~e tah- malik olacağı söylenmektedir. següzeıtler arar ar. ger . der .. 

y " .. b" rw• . ıade e 
vaziyeti teminatlıdır. Gazetelerin tahmin- vi] niyetinde değildir. Yugoslavya pa· bilaki.a Franaanın ır tgını . . milleti• 
leriqe göre bu tatil devresi içinde B. Da- yitahbnda Franaada Daladiye kabinesi- ıNGILIZ GAZETELERiNiN MO- kendi vatandaşları kadar lngılız ol•• 
]adi e 1- -bı'n-ı'n·ı dı' er u u la la TA 1 ı. A 1 A DJ n·ın de m"ınnettarlığına hak kaz~nrnıt &a ..... vi e nin te kili ıon deıece 1 i bir intiba uyan- l"U.J'VU.J"'U' 


