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1nıtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bll§Dıuhm-rir ve umumt neşriyat müdürü: 

--. HAKKI OCAKOCLU 
A B O N -E Ş E R A t T-1- - Fenerbahçe geliyor .• 

Açıldı 
Balkan 
Antantı 
~es' ut bir yol 
~Zerindedir .. 

--o---

·. B.ıkan Antantı ekonomi konse
Yı dün top\:,ndı. 

Gümrük 1 

ıVaridatından be·' 
: lediyelere ayrı
lan yüzde onlar 
ISTANBUL, 7 (Hususi) -

Gümrük varidatından bele
.1. diyeler hissesine ayrılan yü;:r;

de onların marta kadar olan 

B. Ş. Saraçoğlu'nun çok canlı nu·tku 

Antant devletleri arasında 
bağlılık çok kuvvetlidir 

Almanya 
Bizden tütün 

almak icin • 
Ankaraya bir 
he yet gönderdi 

ANKARA, 7 (Hama) -
Memleketimi;:r;den tütün mü· 
bayaa etmek ii;:r;ere Almanya. 
dan altı kifilik bir heyet An. 
karaya geldi. Alakadar ma
kamlarla temasa oo,ladı • 
AMERiKA iLE TiCARET ·· 
GiJRVŞMELERI 

hea~tantın ekonomik i~birliği cep
~ı İnkİ41lf ettirmel< gayesiyle ya

tlaı\ bu toplantıların, m;l)etlerimizin 

· üç aylık kısmı bir milyon üç 
, yüz otu;:r; üç bin lira lulmUf· 

tur. Bu paradan 83.398 lira 

Matbuat 
Konferansı da 

dün açıldı .. Yl.lır:da yerleşen samimiyete her 
tiiıı Yeni bir kuvvet dıth:ı ili.ve ede
~ muhakkaktır. Mesai birliğimi
tiıı devamlı gayretlerle ku .. ulmc.~ına 
i!ettiğimiz büyük değer , An te.ntın 
~bakımdan mesut bir yol i;~erinde 

0 \lğunu göstermeğe kafdir. Dün
)~ııın kararsız vaziyetince!l doğan 
~~.~ok politik, ekonomik meseleler, 
-uut.n Antantıru teşkil eden devle~
I~,,, •imdi her zamandan ziyade P,'e-

1 
~~· zengin hedeflere doi?ru efoxları 
,trl~tirmek mecburiyetini yük1emiş

lır. Dört müttefik devlet, tıpkı bir 
lile halkı gibi, birbirinin inlcipf, re
fah ve saadetinde yakından '';! i<alı
dırlar. Bu ,uurlu alaka, siyasi saba
.ı- en güzel örneklerini veren birliği
llıİzin ekonomik işbirliği sahasında 
terçeklqeceği günlerin de uzak ol
llıadığuu gösteriyor. 

'' Ankara 200.()17 lira latanbul, 
45.985 lira lznıir, 19.528 lira 
Burıa, 20.602 lira Adana, 
9700 lira Ja Edirne belediye· 
lerine verilmiştir. 

YENi SENE BVTÇE.SI 

ANKARA, 7 (Hususi) -
Yeni sene bütçeıi M ecliain 
umumi heyetinde mayıaın yir· 
miıine doğru görüfülecektir .• 
Bütçe encümem, tetkiklerine 
nisanın piı beıinde ba,lıya
caktır. 

İstanbul 7 (Hususi) - Balkan 
ekonomik konseyi bu gün •aat 14, 
30 da Yıldız sarayında hariciye ve
kaleti vekili ve adliye vekili B. Sük. 
rü Saraçoğlunun çok canlı bir nutku 
ile açıldı. 

B. Şükrü Saraçoğlu, nutk nda 
Balkan antantına dahil devletler ara
sındaki bağlılığı ve işbirliğini tebarüz 
ettirdi. Balkan matbuat konferansı 
-SONU VCVNCV SAHiFEDE.-_ ...;.. ___ - . 

ispanyada Hükümet 
n•erkezi neresi olacak? 

T esanüd ve emniyet duygusuna 
.ı-Janan müşterek siya.setimiz, ha
h.ti menfa!ltlerimizin müdafaası 
:tınıninda nuıl sarsılmaz bir birlik 
cepheli kurabilmitae öylece ekono
lııik ve kültürel birliği ele kuracaktır. 
lluncla ıüphemiz yoktur. 

Muvakkat merkezin cepheden yüz
lerce kilometre geride Alikante veya 

Kartajen olması muhtemel 

B. Hitlerin 
.., 

yapacagı 

Bu seyahatte 
Alman devlet reisine 

ordu ve donanma 
kurmay heyetleri ve 

yüz gazeteci de 
refakat edecek Balkan matbuat kongresi de dün 

açılnuştır. 
.. Kongre, Balkan basınına dü,en Roma 7 (ö.R) - B. Hitlerin Ro· 
0 nemli vazifeler üzerinde duracak- mayı ziyareti hakkında şu malumat 
br. Balkan Antantı, Balkanlarda verilmektedir. cFührerin maiyetin
~~lhun ve istikrarın muhafazaaı de hariciye nazırı B. Von Ribbentrop 
ıçın bir hayati varlık olmuştur· ı propaganda nazırı B. Göbels adliye 
• ~ ·ıı- l•tik ' ha var".,I'' • mı.~. J>'? ı ~ıZln ana 

1 

nazırı B. F ranz, ordu ve donanma 
ttı teli.kin eltııtımıze gore Antant erkanıharbiye reisleri bulunacaktır. 

llıa.tbuat.ının. bu ıaha.da ken.disine dü-
1 
Führer yakınlarile birlikte birinci bir 

~ vazıfeyı hassaaıyetle ıfa edece- trende bulunacak, maiyeti ve Alman 
Rınden şüphe edilemez. Matbuat 1 matbuatını temsil eden 100 kadar 
cephesinde gaye sadece dostlukla- ! gazeteci de bunu takip eden ikinci 
i:..ızm değ':,~"~ övm.~kten .. ibar~t 1 bir trende mevki alacaklardır. 
.ı ca~ degildır. Dort muttefik Londra 7 (ö.R) - Öğrenildi-
...,.,let b .. ·· h t• · la.rı il~' . 1;1tun. aya ıyet unıur- 1 ğine göre yakında Maltaya ıı!decek 
dirnı bırbırlerme tanıtmak ve aev- olan harbiye nazırı B. Hor Beliaa B. 
l,cs ek aaıl ~azifc;uı~ir. Bu vazife Hitlerin ltalyayı ziyaretinden evvel 

)lece teıbıt edildikten sonra ga- B. Mussolini ile görü§l11ek üzere bir 
.._SONU 2 iNCi SAHiFEDE - zaman için Romada kalmak taaav· 

ŞEVKET BlLGIN vurundadır. 

ltalyaya 
seyahat 

Hitl.,- v. Gl!INh 

lngiliz 

ANKARA, 7 (Hum.ı) -
Amerika ile Türkiye artuın• 
da ve geniı ölçüde · ticaret 
lmkiinlarını temin etmek 
makaadiyle bir heyetin An
karaya gelJiiini bir kaç gün 
evvel haber vermiftİk •. 
Amerikalılarla ticaret müza. 
kerelerine burada devam 
olunmaktadır. Bagiin Teknik 
bazı meuleler ,-örüfiilmiiftür. ltalya anlaşması 

imzalanma tarihi 
yaklaşıyor 

Bu defaki anlaşma 
daha mı sağlam? 

LONDRA, 1 (ô.R) - in· 
gili;:r; • ltalyan anla,mtuının 
im:zaı tarihinin yakl"f'lt<UI 
üurine lngiliz gazeteleri ha
raretli telairlerde bulunuyor· 
lar. cDaily Telegraph» 11az.e. 
teainin bildirdiğine göre 1 S 
mayısta Lord Halilalu Ce· 
nevreye giderek ltalyan im
paratorluğunun tımınmtuı 
meaeleaiyle meıgul olacaktır. 
cTimen ga;:r;eteıi AkJeni;:r; 
meseleleri hakkında bu Jela· 
ki anlafmanın 1937 aon kii· 
nunda akdedilen Gentlemen 
anlafmaaından daha aarih 
olacağını, ba,lıca noktalar 
hakkında anlaımanın yapıl· 
mıf ıayılabileceğini bildiri
yor. 

Türkkuşu gençleri 
antrenman . yapıyorlar 

Bir arkadaşımız Türkkuşu tayya
resi ile lzmir üzerinde bir 

LONDRA, 7 ( A.A) - Mu· 
hala:zakiir mebuı Siril Kobun 
lJlümü ile münhal kalan Lon• 
ranın Falhem mıntakaaında 
dün yapılan kıami ıeçimde if· 
~i nam;:r;edi muhalazakiir 
nam;:r;edini 1400 rey lala ala· 
rak mağlup etmiıtir. 

ceveldn 
Türkkuıu öğretmenleri diln de 

yine hava meydanında lzmlrda bu· 
lunan Tfulı.kuşu talebelerinin an· 
trenman uçuşlanna devam ebnitler• 
clir. Geçen sene Ankarada motörlU 
tayyare kampında turizm brl!veıl 
almış olan bu gençler havanın uçuı 
müaaadesine göre l!ğleden evvel ve
ya sonra uçmakta ve bilgileri kon· 
trol edilmektedir. 

Bu gençler bu aene mektep tati
linde yine Etlmesut kampında te
k!mül uçuıları yapacaklardır. 

Türkkuıunun tayyaresi ile t:ı:mlr 
üzerinde cevelAn yapmıt olan arka· 
de.ıımız Kemalettin Şükrü Orbayın 
yazısını iç sahifemizde okuyacak· 
ıınız ..• 

yaptı 

TiirkkufU baı öğretmeni bayan 
Sabiha Gökçen 

Amerika haJk·ına sorulan bir sual 

Günün birinde Amerika ile 
Almanya harbederler mi? 

Nevyork 7 (AA) - Amerikan 
efkArı umumiye enstitüaü Amerilc.a.
hlara ıu suali lrad etmiştir ı 

Hayabnızda Amerikanın Alman
ya ile harbe girdiğine ,ahit olacak
m111ruz ~ 

Menfi cevaplar yüzde 54 ve mt1s
bet cevaplar yüzde 46 nlııbetlnde

DENiZLiDE 
Dokumacılığımızın ıs. 
lahı için bir kongre 

toplanıyor 
dir. 

Vaşington 7 (A.A) - Amerika- --«>-
nın büyük harbe girişinin yıldönümü DENiZLi, 7 ( A.A) - Dokuma• 
münasebetile harbiye müsteşarı Jan· cılığın ıaliıh ve atandari;:r;e edilme-
ıon •Öy)ediği bir nutukta Totaliter si için ticaret odaıında yarın bir 
devletlerin diğer memlekete giriı kongre akdedilecektir. Ba kongre-
tarzlarını ıiddetle tenkid ederek de- ye vilayetin dokumacılık teıekkül. 

• · k. lerinden ba,ka civar viliıyetlerde-
mıştır ıı L • d L_ Bazı devletler bizim ıilalılanma- xı ORUmacılar ve Sümerbank mu• 
mızı kendi emniyetleri için tehdit . . rahhıuları davet edilmi,tir. sa.. 
mahiyetinde görüyorlar. Hakikatte Amerika Cümharreın B. Ru;:r;velt merbank beı kiıilik bir heyet gön
ı... tehlikede olan onların emniyeti Vaşington 7 (A.A)-Ayan mec- dermek aııretiyle kon,-reye İftirak 
deAil hudutıuz ıiyaıt ve ekonomik Hal 1939 aenea! harbiye bütçesini edeceğini bildirmiftir. Civar vil.t
Dıtlrulandır. Amerika blrletik hökü- taavip etmiştir. Bütçe 491 milyon yel Jolıam~cıl~ı m';'ra~h.ıularınııt 
metleri onlarııı ne ıimall ne de ce- dolara baliğ bulunniaktadır. Şimdiki da geleceiı ögrenılmıftir. Kong. 
nubt Amerikaya yayılmalanna aıl6 bütçeye nazaran 76 milyon lazlalık renin bir çok laydalı kararlar ala.. 
ııılleaade etmly-ıttlr. Tardır. cağı rınmlmalıtadır. 

• 
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UNUTULMIYAN GONLER 

Yarın büyük dahi koca 
Sinan günüdür 

$EHiR HABERLERi !.':!~':, 
1938 Fuar hazırlıkları Mes'utbiryot 

Yarın Büyük Türk mimarı ko- kıtluına getirilmit o zaman harbi- Üzerindedir•• · 
ca Sinan merhumun ölümünün üç ye mektebi olan o kıflada tahsil BA.')T ARAFI l iNCi SAHiFEDE 
)'ilz ellinci yıldönümilnü Y&fAlaca· ve terbiye gömıüt a&n'at öğren- s f h T 1 zetelerimizin müttefik ın~· 
~.O mimar Sinan ki on altıncı mittir. Sonra sırası ile orduya çt• on sa aya gı•rmı•ştı•r o•• ren er ve egv • dttdC sık r-:_portajlar yapnıalan:. 
aaırda kılınçlarma bütün dünya kar ak Yavuz ile beraber Çaldıran, , • zaruret oldug• aıılatıbr. Bun~~ 
bat eidirlrkeo Türklerin kültür Mııır seferlerinde bulunmut Ka- kk matbuat · ..aleri, J:DdPP':'"' 

:ve 1AD'at:ça da bütün cihana üs- nuni deninde Belgrada, Rodos, lenceler ha } d p h 1 d tekellerin nakil aat~ 
tlnold ~g~~E~ir- ~ühaç, Bağdad, Buıdan, seferle- fi a rogram azır an J =i memleketlerinde ... haiz but-: 
nede Selımıye tapmagı gıbı yuce rınde bulunarak, ıavaflara girmİf duldan muafiyetlerden iatifadc • ~t 
inıtlar yapmı" Türk gücüne heT dütmanla döğü,üp ad, ıan almıf, . · . · . . melidirler. Temaılan çoğaltıııak iP" 
kese parmak ııll'tmıf idi. O mi- yaTaf yavat zabitliğe kadar yük- 938 lzmır Enternasyonal fuarı zıyaret, paratut kuleamden atla- Bu bıletler yolculara 16,18 ve 19 tik I budur Matbuat._.,. 
mar Sinan ld Badinden {Şimdiki ı ,efmit idi. hazarlıkları artık aoa aafha,.a gir- malar •e renkli projektör oyunla- ! ağustoı tarihlerinde fzmiro gel- en .P~a b yo t • • ed ~ (illlit 

. ti K .. lt'" drt fu • d ğt k . .. el • .. , k 20 21 2 .. , resmm unu ennn ec~eo··--
Budapqte( Bağdad Mekkeden Sinan ıan'at gücünü ilk önce mtş r. u urpa a, ar yenn e n, sa ı Te zaraa1; muz en - me ve ' ' 3, 24 aguıtoıta tm k. t • 
Kınma kadar n~•n•n' Türk. impa- Bağdad seferlerinde Vnn gölünde inf&Al faaliy:ti artmıştır. Bu aene 11~~ ~ayvanlar ve neha~lar bahç~ dö~m~ ve yah~t 5, 7, B. 9, eTIW e e 
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ratorlağunun elmde olan ılterde yaptığı gemilerle göstermit Buğ- batarıl~c~~ 11:e fua~. z~ma~!na ka- j aını zıyaret, atlı, motosıklet ve bı- tarihlerınde lznıtre gelerek 9, t 1, ~ - - -~ Ti! 
bir kaç yüzlerce hatta binden çok dan seferinde ise Pirüt umağmm dar yetı~.tirıl~ bü~uk mu~e~- siklet müsabakaları, poligonda 112, l~, 14. tarih!erin~e dönmek ~fZY'"L<f• .k k .. 1 •• camiler, .mabetler, medreseler, üatüne kurduğu büyük köprii ile ler:, vaktinden once ilanal edılmıf 1 atıılar, patinaj müsabakaları, ço- ı ko.ydiyl~u .. y ant bnurde otuı ma ~ 1 zı u tur ---
köprüler, imaretler, mektepler, kü- tamnmıt idi. olacaktır. ~ 1cuk oyunları, Lunapark oyuntarı, ımecbunyetı vardır. Be, yaıına ka- ISo~:2!Z:::a::~•ırT..11ızz:zz:ııra•-..-
tüphaneler, aaraylar, kervanaa- işte bundan sonradır Sinan Mi- Bu sene f.uar ecnebı me~leket- , ııun'i gölde motörlerle gezinti, dar olan çocuklar meccanen ·~ Temayüllerin kay• 
raylar, çqmeler, Al kemerleri, ha- mar ol.mut ve y ptığı bir kaç yüz- lerd~ ~elecek olanlara_ 5 agu.stoı IKültürpvk havuzlaruıda renkli yahat ederler. • . 
mamlar, mahzenler yapmıf Os- lerce hafti blıı kadar eteTi 50 se- ~ tqnmevvel aruanda 1-znurde lsu oyunlan.. Aydın hattı trenleriyle lzmire nasma yerı-hareket 
manh imparatorluğu busün tarihe ne içine 11ğdırmıthr ki buna şas-- ıkamet hakkını bah,edecek mec· ı Devlet deniz Te kara yollarında I geleceklere yüzde 75 tenzilat ya- H ~ ı h nteJl" 
11::8.ftfttiı o parlak gWıler bir Yar- mamak elde değildir. Sinan e~ c~ni vize verilecektir. B~ h~susta- fuar münasebetiyle yapdacak ten- pılacaktır. 18 ağustosta gelen yol- 1 . ~rş.ey n~~ y~ratmal 1d ru :ıı ıu· 
nııf, bir yokmu, gibi olduğa halde büyük eserlerini kocalağmda yap- 11" kararname fuar komıtesıne ve zilata a it listeler de gelmiftir De- cuların 24 ağustosta dönmÜf bu- hen aıma a ga anbma 

1 ır.k rdtın• 
___ _ı • d '- - h-ı~ . alakadar koruolosfu lara tebliğ · f ı artt B h t t 1 un oynaşması ve unun ıpı onun caccıenn en peK çogu a a mtfbr. Mesela Edırncdeki Selimi- ed"lmi . niz yollan tenzilatı 15 ağustos - un~a.an f ır. u a yo cu a- · ı k b"t t N ı __ ..ıen ter• 

d_'L~- k d ~-:ı, k ld · - b 1 d - 79 1 ftir ra rrıdıa dönüt karton bileti ve- masıy e a 1 0 ur. eşe, ocu o euıuım ne a ar 1u.r.se o u- yeyı ye.pmaga. aşa ıgı zaman . :. . .. 130 eylul arasında muteberdir ve . '" " - bi esinde ü menbadan ka ar: 
~·-u anlatmak üzere bir ta' bile yatında. bitirdiüi zaman 85 yn•ın Fuar gunlermde yapılacalc to- y ·· d il ' ·-'L-ti" ded" But . rılecektır. Y ç ynb . ._... 
llK'Lll• eo ....,. - I -ı I bal-'- d b" uz e e ı nısuc n ır. enzı- I . f . d f _Ortaya çıkan -~::.tam ır ·uv 
Clil9meden ~ gözlerimizi da idi. Sinan Selimiyeyi yaptıktan ren er, eg ence er aLın a ır 1 ~ b .. .. . - zmır uarıru zıyaret e ecek . . ~· ıaıe 
kamqtırmaktadır. sonra da ölünceye kadar yine dur- program hazırlanmaktadır. Prog- a! .u!un ~kelelerden do~ iz. yo1cutar için hatk ticaret biletleri- d~n hıs~ınden .•. B~ canlılık ve da 

M
• s· Ed" ecf-'-! l "d• ram henüz ifanaf celil.mit bufun- mır IÇln bılet alanlara tatbık olu- DİD OD b•f gu .. nJük ücret{ • •• bır yemleşmedır kı yorgunlukta 
ımar manın ırn ctU eser- mamıt ça. ıımış ı ı 1 • n cakt E tari.f ı · d · - erı uze- ·· dtJ11 leriııi barad alım 1 s· b- Ük d T .. mamakla beraber su e.saalan ihti- 1 il ır. ,ya e CTI e aynı rinden yüzde elli tenzilat yapıla- mevcuttur ve hareket eden vuCU ~ 

l _ ~ -·.,~Harı 2 _ k .. mhanın end •. 
0t~" ldav~ı bü~-ıva ediyor: · 11niebette tenzilattan i&tifade ederJcaktır. Aylık biletlerde yüzde 80 meydana getirdiği ruhi bir sevinç ""d 

. - ' i un er fCJ' e uı un o ugunu - F - h 1 F k old .. ..dd ~ . . k 2 O nd ti ına il RUstem Pllf& baaı, 3 - Ali pılfa tün ileme tanıtmak idi. O, ömrii . u~n ~ılqını, 30 ağust?' ~-j er .• uarın açı • ugu mu ~~ltenzilata baliğdir. Ancak aylık bi.- ııtı~ tır ... - yu. a ~e a a bJ1 
çaquı 4 _ Solmlla Mehmet pa- ı olduja. yqad ğı kad buna çalı .... şeoliklen, 9 eylul fCDliklerı, 1 Imur hattana btT vapur daha ıla- (etlerin temilitandan, ecnebi otdugu gıbı feragati nefısle yaP . 
f& 1yı,,:.., S Defterdar camii ı b Ve d ·ıecr- • 1 • : 1 te b • t- ehli ha~an &ergisi, son bahar atı •e edilecektir. memleketlerden gelen yolcular u. işin tenevvüünden.. 3- Bizzat ~ 
6 _Ali~ ~i, 1- Malıma~ n~ bü~ ~~=~sO ~ ~~:: yarıtl~ı, Kızılay ~ü,. gürbüz ç~- wl Devlet . de'!1iryolla~ı ten~lib ~fade ederler. Fuarda qya teazi.. şama duyK';1sundan. bu her. el~~~ 
pqa camii 8 _ Seljmiye camii Jnümünü yaparken iıtediiimiz teJ cuk muıabaka11. korlerm senfonik daha genıt rusbettedll' Ye yuzde 18.b yüzde 75 tir. Ancak vesika ib- len hareketin CCf'eyamndakı ~-
9 _Selimi,.. medre9deri. 10 _' Sinama ülküsünü gençlerim" orkestra konseri, operet, tiyatro, aek&cne balii olmaktadll". Beledi. . raza mecbmidir. ve mükemmeliyet ne~idir. Sa~ 
seu.u.,e mıMtebt 11 _Tat oda- &fılamak. oolann yiireğind :: müzik, Hatkevi eğlenceleri ve iyeye gelea listede baya iatuyo-1 Letoııya pmendifer ide.re&i iz- hallerde böyle bit' hareketin in eti 
lan. 12 _ Selim~eki sebil 13- olan Türklük Türk üıtünl'~ .. ~ k _ komerleri, futbol, güref, teniı lnundan lzmir için Yerilecek bilet- lmir fuarma mahsus olmak üere oluşunun fl.uauıi sürükleme ku.,.
Şeylı Çelebi camii, 14-Sara; içi- 'f'llcımını yal;nlandırmak~&U Rab- müıabakaları, deniz eğlenceleri jlerin mevki itibari,te ücretleriJyüzde yirmi bet tenzillt yapmtf- vardır. Buz üzerinde kaymada, ~1~ 
ne giden Kanuni köprüsü. met Mimar Sinana. YafUı~ Türk ve müıabakalari. tarihi harabeleri gösterilmiştir. tır. atlamada, rakısta ve türlü atetl•~~ 

Bunlar Koca Si~?' y lnı:z gençliği. ~i~lerdeki g;bİ hakimiyet v~ ~:. 
Edimede olan eaerlerıdır. Halbu- Eılirnc : N. PEREMECi 1 s dl 1 Tu·· tu·· n K k gı tattmr. Beden hareketlerıne 111 efit 
ki Sinanın lıtanbuldakieserleri OV3 arı 3fŞtya a susaynbirzevktir,manevibirn 

1 

hn,ük, ldiçük 200 den ziyadedir Mahkumların Der hal tescil edilecek 'sla"h . Ua/kevı·n Je ferngatiyle vücut ıstırabı haz.za tıt~ 
ki latuıbul au yollan. Sülevmani- l~ ıstas yonu nı a~ bavvül eder. Bir cMaraton ko~c\l 
ye, Şeyh. zade, Sokutlu ~e~et adresleri . Oahilive _vek~1~ti, bütün vi!a~etle: kurulacak Kar~ıyaka Halkevinde önümüz- su», bir ~ağcı v~hir futbol oyunc;::ı 
pafa, Pıyale pafa ca.mılerı ıle Adliye vekaletinden gelen Lir ta- no soyadı ışler. mm_ sona .. erdmlm. es. ı deki cumartesi günü akşamı saat 20, h_u acıyı ıç zev .. kıyte. duyar ve ın .. a L .... 

'A 1. ____ ... _ı_ı ._. ___ ,...! h h lck d b d Tütlin inhisar umum müdürlüğü, b t k l n n il" ' ,..tauımnuuu ~· amamı mimde. her hangi bir hadiseden a m a ır tamını gon ermıştı.r. h . . . . . .. _ 30 da karagöz oynatdacaktır. ır gurura yu se ır. ounun ıçt,.. bJf 
en önemlilerindendir ı k. ı · ahk"k d Bunda deniliyor ki· · azıran ayı ıçmde lzmırde b r tutün -- den hareketlerindeki neşe hususı • • • • suç u unse erıo t ı at ve uruş- · · .. . . ..,, ........ .. ... . . 

Edırne de lıtanbul arasında Sı- maları sırasında sıhhatli bir surette - c Sovadı kanun ve nizamna- ıslah ıstaayonu ıhdas etmege karar y; • t l f h nu"kyasla olçulmClidır. 
nanın bugün yatamakta olan eaer- adreslerinin tesbiti bildirilmiştir. Bu mesi, 2/7 /936 tarihinden eonra so.- vermi tir. istasyon yeri tedkik edi- enı e gra ane Biz beden talimlerine daima rıı~: 
leri, . Havaada, Babaeakide, Si- suretle mahkumlar için hükmedilen yadı seçmek hakkmı nczetmiş ve bu terek inhisarlar umum müdiriyetine fktısad vekaletine bağlı daireler- nevi ve ruhi kuvvetlerin sev1'i~e sıı. 
nanlıda Çorluda, Silivride, Büyük muhakeme masrafları ilG.m harçları gibilere ancak vali ve kaymakamlar bildirilece1c.tir. ' den ba.zılannm borsanın üst katma rük1eniriz. Beden hareketi bizırn btl• 
Çelanecede celiP geçenlere o bü- daha kolaylıkla takip' ve tahsil edi- tarafından ad verileceğini tasrih et- Bundan maksad tütün cinsini is- geçmelerine teşebbüs edilmiştir. Bu günkü kımıldayaşa bayağı ve abl ha 
yük Gstadm bilgiaiııin, ddıaımm lebilecektir. mıstrr. tah ve tütün müstahsilinin suallerine suretle iktisadi daireler bir arada yat tarzımızda tabiat duyguınııııJ" 
ne kadar tü)uek olduğuna tanık- ----- Binaenaleyh bevhude muhabere- cevap vermektir. Ayrıca burada toplanacaktır. Telgrafhane için yeni yeniden uyanmasıdır. O halde f:>edeJ\ 
lık ebnekte. onun ndıuna rahmet Kadın dövülUrmü? ye ve yanlışl~a ~aha! kalmamak bir de nümune tarlası ihdas edilerek bir bina aranmışsa da bulunamaııuş- terbiyesi tabiate ~km olmalı~~: 
okutnuddadır. Değirrnenderenin Sancak köyün- üzere mevcut soyadı beyanname ve iyi tohum yetiştirilecektir. ttr. . . . . Aynı ~~anda rn~ı hayatın kan fttt'" 

lata.nbuldan Baidada. Şama de oturan Bn. Emine. eski kocası defterlerinden henüz kütüklere iş- -=-- lzmirde 200,000 lıra .aarfile bır larına tabı olmak lazımdır. Ruhi 
rcoira da yollar boyunca ~olu Hasan tarafc!ıdaıı d~ldüğünü id- lonmemiş olantar varsa bunlar der- ~ ve ~af binasına ihtiva~ his yat. oyunda en a~~ olarak görÜ:d: 
Çlerlnde nice &ıemU eserleri var- dia etmiştir. Zavallı kadın ağır su- hal tescil edilmekle beraber şimdiye Bir vergi edılmektedir. Bu hususta tetkikler beden hareketlermın muhtevası . 
Clır. - • rette hastalanmıştır. Tahkikat ya- kadar soyadı seçip nüfu idarelerine yapılmaktadır. değişiklik İster. Çünkü kuvvet ve !0 

, Sinanın bugiin milli ıllurlarin1ız pılıycn. hildirmiyenlerin nihayet bir ay içinde kaça kçıJıg" l --=-- temayüllerini insan oyunda ~ 
~qında ka!mıt edd !ürk slllll'la- • defterlerinin çıkanlarak ad verilme B. Halil olarak v.öaterir. fnsanda daima oJl'a 
hnda da nıce ~ Yarda-. y ~ngın bafla .. n91cı ve tescil edilme işinin bitirilmesi la- Maliye dairesi. uzun zamandanbc- . • .. mak ve bu oyu~!a yetişmek ~sd 
~ Sofyuün ortasınclaki 1 Karaburunun MordoRan köyünde zamdır. • mühim yek"' la b .... 1 biT Schnmizde bulunan Muğla ıaylavı :vardır. Fakat daıma oyun ıeklınt c1e" 

Se,fullab efendi camii omm ~ B. Mustafaya ait dört odaft bir kar- = rı • karA'- f ~n - ra · ad ıgt-~nkl · B. Halil dün Türkofu müdürlüğüne ğ~tirir ye seneler geçtikçe teıt'•'" • ld--X-· -:w 0 _ 1 _ _. __ l...!I!__ vcrgt ...,..K.Çt ıgı uzenn e cnlt en- !..J __ 1_ !L.._ __ ..J.. • L _,_L_nda !_:L _ ~ 
n o .._ .. a• ---.mu&JKua ~UM: gir evde yangın çıkm1' ve ev Umilen Gö • l • . ~ m.u.aaı ı er~ mtrnlt yüllerimiz de de~~r. Bu uzun 
1~ Mehmet pap. canul de ~yalarile birlikte :ranmı tır. Y anwn çmen ış erı ne ~ev~m etmek~: ~u k~lcçtlık almıfbr. man böyfe de.am ctmez.e gayri w 
Sınanındır. bir tahta varile konulan ıcalc külden iskan müdürü Or-. Fuat dün sıöç- hidueıınde bazı mulum noktalar bii bir h.ayat belirir. 

Belgn.dcfa. Macariatanda. Boa- çıkma tır. men i lerini ı'{ÖZden geçirmek üzere , mevcuttur. Mahdut bir llayat tecrübesi blto 
itada, Makedonya'cla. Krnmda. Su- Menemene ~tmiş ve göçmenler için Birinci kOl'donda. Pasaport islto- U lk • k • • gösteriyor ki tamnmtf sporcelatt 
riyede,. Mekkede, lrakta da nice A ı satın almaeak çift hayvanlannı göz- lesi kar~ndald. Turkuvaz barinda cıa evı oşesı muvaffakıyet dcrecdCTi nih•re! 
eserlerı :J~ll".. • " ce e den geçirmiştir. ki müstccirlCl'i tarafından yapt.)da- bulduktan sonra meşgul old~ 

1 d
Kocad'" SINANIN 

1
S95k b996ıcrı ydı- Bu sene, Mayıedan itibaren lzmire ~ı teabit edilen bu vCl'((i kaçakaLiiı 1 - Türkiye ft b•nbA mifet .. sporu tamamen ihmal eder, htÇ bit 

m a unyaya ge ere a Satı) k 3000 .. l k . . b" .!.ı--:-.1 ••_!..J - • • • ..__ .. fa 1· .. ·-a""' 1) düğü •h le .. b" k " } e V goçmen ge ece tır. münım ır yekuna baliğ olmu tur. u,-..uauen gı&'DUO ....,.iZ uaf enı a ıyet ~o~tennez ve ftv·-
1 CI et ~ •. ır en • • -=-- Şimdiye kadar müstahdimin vergi- Necip Fadıl Knıkiirek tarafından lamıt ihtiyarlar halinde ortaya çtkeC"" 

~ J'&f&?11fhr gunef sene. lkıncı Kordonda 189 numar4u · S f •fı 0 
• d 84000 I' . .1 8/4/938 çartamba günü aaat 18 !ar. 

• 1 hesabıyle . ~8 ıene eder .. . ~ayet ıağlam ve konforlu bir ev U arı es! 61~ ~~ y, . ıra matrah ~bı~ edı - do (Abdüllıak Hamit ve dolayı- Onun için tlugünkü gençlik bedet' 
O, uıl ~ayaerılı olup b~~asının acele ...ıılıktır. Taliplerin görmek Su tarifesini yeniden tesbit etmek mıştu. ergı bu matnıh uzer.ınd~ siyle) mevzulu konferaıu yerHe· terbiyesinde çok taraffı Ye mü~ 
adı Ab.d~lmennan, ded~mın ~dı üzere içindekilere, pazarlık için üzere, su komiayonu dünden itibaren cezalı .olarak t~h kkuk ~e t~sıl edı- cektir. Evimiz yurddatlara açıktır. vi hareketler intihap etmek I~ 

1 
Y~. ı~ı. Demek ld Türk ~lu do bqmuhanirimiz Hakkı Ocak- İçtimalanna başlamışttr. içtimalara lecektır. Bu mue~sc. tımdiye kadar 2 - 9 Nisan cuma eilnü büyük dır. Çünkü n lik a"8nnda ~ 
rfurk ıdi. Daruının ara~lıiı ıle oğluna müracaatleri. Nafıa müdürü MUhittin riyaset et- kazanç vergisini do ödemediği için Türh San'atkirı Mimar Sinanın yarlığı koruı!:k ç tAz: Ye zarif biı fi: 
23 yatında ıken Acemı gençler 1 - 6 mektedir. kazanç vergisi tesbit edilmektedir. 350 inci yddönümüne tesadüf et- danı haşmetli. :nağrur ve kuv~li 
, mektedir. Ayni günün aqaau evi- bir ağaç lıaline gctinnek deın~'· 

mİ:i ıalonunda ıaat 20.30 da bir MEHMET TOLVr• 

BUGÜNKÜ seans- TAYYARE sı·neması 1 Telefon törenynpılacaktır.Butörene ber lardan itibaren 3151 · ke~ davetlidir. 13 ya~ında 
Hatkerinin tertip ettiği ıpor "' 

harekatında aün değifiklikleri ve Bir cocuk bir loko· 2 MUHTEŞEM FIUM TAKDiM EDiYOR 

ATEŞ 
MEŞHUR FRANSIZ ARTiSTi 

VİCTOR FRANCEN 
TARAFINDAN NEFiS BiR SURETIE TEMSiL EDILMJŞ 

HARP -AŞK - V AZIFE - FEDAKARLIK FiLMi 

A.YRlCA.ı 

NEVYORK DAM-
LARI AL TINDA 

DANS VE VALS KRALI DORIS NOLAN. GEORGE MURPHY 
200 GOZEL KIZ • 25 ARTiST T ARAFJNDAN TEMStL 
EDiLMiŞ GENÇUK • NEŞE VE ŞETARET FILMt 
AYRICA : PARAMOUNt JOURNAL ..... . 
SEANSLAR: ATEŞ 2.30 • 5.50. 9.10. NEVYORK ı 4.25-7.45 

• 1 1 • .. • .. ~ ) ; .... ~·-.. !~·.ı 

harekata güref te ilave edilerek ' •f / 
program at•itdaJd tekil.do tadil motı ça mış . 1 
edilmİflİr : Paris 3 Nisan -Fransanın f.pirı~f 

A - 15 nisandan 15 mayıı 938 istasyonunda tuhaf bir lokoın"i
ze kadar her haftamn pazar günü hırB1zlığı olmuştur. Dün lokotJlO~. 

' ektnmlan HalkeYi bahçesi de ler etrafında dolasan ı 3 yaşında k 
1~ 

amatör güre,leri yaptlac.ktır. çocuk işçiler birliği tarafından • 0 I 
B - Atletİ:iimı aeçmeleri 29 nıa- vulmuştu. Bugün ayru çocuk ~ 

J'U, müsabaka da (5 haziran pa.. depo.una gelm~ hiç kimseye ((öı'ül1" 
zar aiin)eri) Alıanc&k atadınd• meden biT lokomotife binerek.~ 
J'apılacalctıt'. naya barc1cet ettinni tir. ~~...L. 

C - Bu ınüubak•lar birinci ye metre ilerledikten 10nra hat ~ 
ikincilcrini!ı hediyelt:l'i HalkeYİD- bulunan ilci vagona çarpınlf• 'Vft«O"'° 
de tqhir edilmektedir. lar devrilince IOkomotif te durnaur 

D - Kayıt mn•meleaine bq- tur. 
lanmıfbr. lftirak edecdderiıı Hal- Hadiseye sebebiyet veren. ~ 
kevi aekreterlijine müracaatie ad- yakalanarak komiBCiliğc getırı~lf" 
lanm kaydettirip birer numara al- tir. Vakadan en çok hayrete d~ 
malarL bat müfettipdir. Bu on üç yaşın d~ 

3 - 8/4/938 cuma giinil aaat çapbmn makinayı na11l hareket 
on albda Dil, Tarih, Edebiyat ve tirebildiğine şaşmaktadır. ki 
yönkunıl lıaftalik toplantıları var· _ Bu çocuk, hiç şüphem. yok 
dır. büyiik bir mühendis olacak diyor. 



B. • 
yıne söyleyor Bitler 

Her sene Alman tarihinin hicap yap
raklarıµı birer birer koparıyorum 

SALZBURC. 7 (A.A) - B. Hitler r..,......,~-:--ıu~~~mQ3°;ı;:;;[\":;;,:J~~~r;~:w~~:J::--J 
"6n burada muazzam bir halk kitlesi l'I E 11 

lt.r,ıaında bir nutuk. söylemi§tir. Fühter 
Mrri Yaratmak iıtiyen kuvvete benzel· 
'bekte olduju bay Şutniae bücum ettik-

• , .. sonra AJmanyanın tarihi için bicap 
te,ltiı eden yapraklan her .. nt! birer bi
rer lr.oparmaia muvaffak olm-qıt olduiu· 
rıu ıöylemiıtfr. 

8. Hitlcr ııÖ7Üne devamla ıbylc demı~
tir : 

- Ahlakın ' 'e tarihin hükümetin :ı:a· 
"'-nında Alman milletine en büyük men· 
la.ti temin etmiş olclu~um ıuretindelci 
l.ükrrıu tasdik ~deceğini zannediyorum. 

BERLıN, 7 '(ö.R) - Avua&uıya :Staı 
~teri bay Seisa lpguard Berlinde •por 
larayında ilk plebi•İt nutkunu söylemiş
tir. Bay Seiaa lnııuard Avusturyada Al· 
-.anyadan ayrı yqarnağı iııtiyen tek hır 

l'ba.n bulunmadıiını temin ,.tmiş ,.,. rle· 
lbittir ki : 

•Buaün A~lurya Alman fikrjnin ·ı u
.._ \'adi.indeki lcalcal olmak vaı:ifesim 
~lldini bütün ruhuyle vermi1<tir. A..,. u ... 

a...,. na•yonal •oıyalistleri büyük Al- ~!,.,,•• '''"'""""" ce4t ........ , .. ,,,,. 
a. .. _ ~·ılrı•iCI r•,A•11 .. AA -1• için çalıtmak niyetlerini aıla 1-':iz· ~- ı·~"'.•Ne.t 1to1111ı!-11L!'~ 
....__ f-1 di B d · · ı-k d '"""'"'MAN-,AN•N .SINllfLAlff oqqern ,.er . rettesga en mu a atın ,1 •• 

A'V\leturya nasyonal •o•yaliatlcrine Ga- Pi b' 't .. b t' l A- l toprak mu''Jdei-... _, c .sı munase e ıy e manyanın 
. ._, h~ bayrağını tatımak hakkı Vt!ril- ı 
lltİftf, Bunu Avuıturya vatan cverler cep- · yatı bealediği memleketler 

~ İç.in aiwr bir devre takip «-tti. Hazı· edilmektedir. Bu nıah'ımnt cO.sen ato-
1 
'a.1.iyetler papalıkla Almanya anısında

ları buna miiaaade etmek, bazıları bunu re Romnııa> ı<a:tctcsi tarafından Alınan· , ki gerginliği azaltmamı , bilaki" dnhn vıı.
._.netmek lıdyorlardı. Bi.z bütün bunlaı'ı ca olarak neşredilen metnındcn öj:°:rt:nil- 1 lıim hir şekle sokmuştur. 

TürkkUşu 
Balkan Turnesi 
BELGRAD, 7 ( ö.R) - Gazete

ler Türkkutuna mensup bir Türk 
hava filosunun bu ay sonunda 
Balkan payitahtlarına yapacağı 
ziyaretin bir çok hava tezahüratı
na veıile olacağını yazıyorlar. Se
yahat on bet gün sürecek, bayan 
Sabiha Gökçenin kumandaıı al
tında bulunan Türkkutu tayyare· 
)eri :ıiyaret edecekleri tehirlerde 
tayyare ·talimleri, para.ut atlama
ları yapaçaldardır. 

l~giliz 
Başvekili ·Roma-
ya mı gidecek? 

... ROMA, 7 ( ö.R) - Roma ıi
yasi mahaf ilinde ln~liz batveki
li bay Neville Chamberlain'in Ro- 1 
mayı ziyareti ihtimalinden bahse
dilmektedir. 

.Şuşnig'i 
Muhakeme etmekten 

vaz geçmişler 
Viyana 7 (ö.R) -Avusturyanın 

yük~k siyasi şahıslarından bir ço-
. Runun Alman talisid karargahlarına 

göndcrildii(l ecnebi gazeteler tarafın
dan bildirilmiştir. Viyana nasyonal 
sosyalist merkezleri bunu ne tekzip, 
ne teyid etmiyorlar. Fakat eski şan
sölye Şuşnigin muhakemesi fikrinin 
kat'i olarak terk edildiği anlnşılmak
tadır. Esasen Şansölye Hitlerin böy
le bir fikri hiç bir zaman ciddi olarak 
terviç ~tmediği kaydediliyor . 

bihyorduk. Bizim için elzem olan mille- mekte<lir. 
'"'iradesini ezmeğe çalııılmamasıydı .. ~ Avusturya peskoposları Avusturya ile BAVYERA KATOUl(L~Rl Demokrasi müda 
8. lntruard neticede Almanya ve Avua- papalık araıındaki konkordato mesdc- AGSBURG, 7 (A.A) - Bavyera 
~adakl bütün Alman vatandaılarım sinde değifiklik (llmamaı11nı. Avusturya peskopo!!ları 9 nisan akşamı Viyanadaki f ilerine Sempati 
Jalebieit "nHtnda cEvet> r"yini verme· gençliiinin tahsil ve terbiyesi hususunda büyük tezahürden aonrıı bütün Katolik 
i" davet etm~tir. kiliııen'in tabii haklarına tecavüz edilme- kiliselerinde çanlar çalınmasını ,.mrt!t· 

mesini, din aleyhinde propaganda yapıl; mitlerdir. Au kararla Bavyera pesJcopoıı-
V ATlKAN VE. PL€BIS1T mamasını lıtemektedirler. lan on nisan 938 tarihinin büyük Alman 

ROMA. 7 (ö.R) - Viyana Arıiveki Bu beyanat Kardinal lniurin papalık tarihi ehemmiyetini anlamış bulunuyor• 
laıdinal lnfzer bu sabah Papalık haric.i- tarafından ileri sürülen görü§lerc ta1119- lar. Pdkoposlar büyült Almanyanın R· 

Ye rnüıt8f&Jı Kardinal Paym i'ç ) «-ni 
l.ir müllkatta bulunmuttur. Bundan aon

re. Papa tarafından da kabul edilmiş vr. 

hir 'buçuk aaat aörüomüştür. · 

miyle mutav11.at ettiğini gi.iııtermektedir .. adeti' için dut etmege ve v~tani vazife· 
Yal~z "\ırııs.ı .,.Jiık.dar mitlinfilde kll)·de lerinl yapmagft katolild"rl resmen davet 
~iliyoı ki Av-ıst11ıva p<".skopo!!lan tarı- f'tmiş bulunuyorlar. 
fından plebisittc katolikl"rin Almanyıv MILUYETÇıU:.R MESELE.Si 
ya ihmaı: lehinde rey vt-rmelerini emre- l.ONDRA. 7 ( ö.R) - Hariciyt- müs-
den tamim nasyonal - sosyalist teıkilitı ·letarı bay Butler tarafından Avam ka· 

Stokholm 7 (A.A) - 58 i sosya- ı 
liat olmak üzere parlamento azasın
dan 74 kişi Barselona bir telgraf çe
kerek hürriyet ve demokra21iyi mü
dafaa etmekte olan ll!p8nyol mille
tine sempatilerini ibisi etmi'1erdir. 

Balkan ekonomik 
konseyi açıldı 

, 

Hatayda halk tazyik ediliyor 

Zorla ittihadı vatani 
partisine kaydediyorlar 

latanbul, 7 (Telefonla) - Halaydan bildiriliyor : 
ittihadı vatani partisine zorla aza kaydı için köylerde do\a·tı

rılan adamlar hükümet memurlarının nüfuzundan istifade olu
narak tazyiklere devam etmektedir. 

Partizanların ele hatlarından Muıtaf a İsminde ne olduğu be· 
lirsiz biri, Narza köyüne ıiderek liöy halimiı ~atani partiıiite 
kaydetmek istemif .. Halk hu teklifi reddedince aekaen kiti ka• 
dar bir haydut çetesi köylüleri sopalarla dövmütler ve Betir ve 
Hüsnü adında iki zavallıyı da dereye abnıtlardır. 

Evleri yağma ederken memedeki çocuklara bile ·eza etmitler
dir. Köylülerden bir kısmı bili haıtanededir. · 

Bu köyü basan haydut çetesi, hiç bir adli takibata uiramadan 
Antakya sokaklarında 1rezmektedirler . . 

Müvazene vergisinde tenzilat 

Layihası meclise verildi 
tSTANBUL, 7 (Telefonla) - Müvazene vergiıinde yapıla

cak tenzilat layihası 8. M. Meclisine verilmi.tir. Bu liy,ihaya bir 
de esbabı mucibe ilave olunmuftur. 

Bunda, «Sahası cünden rüne ıenitlemekte olan amme hizmet
lerinin istilzam ettirdiği masrafları kartılıyacak olan varidat 
menbalarımızın randmam da ıöz önünde tutulmak üzere muhte
lif hal tarzlarını tetkik eden hükümet, mÜTa:zene vergisini in<lir
mek suretiyle tahakkuk ettirilmesini en münasip hal tarzı 'olaralC 
görmektedir» demektedir. · 

Balkan Antantı Mat
buat kongresi açılır.ken 

ISTANBUL, 7 (A.A) - Telefonla : 
Balkan antantı matbuat konferanaı bugün saat. 16 da Yıldız 

sarayında toplandı. 
Evvela 'Yunan milli heyeti ikinci .reisi Seferiyadiı kürsüye çı

karak bir seneden beri Yunan heyetinin uhdesinde bulunan riya
seti bugünden itibaren Türk heyetine devretmekle bir zevk dUy
duiunu söyledikten sonra Türk milli heyeti reisi Yunus Na~iyi 
riyaset kürsüsünü İfgale daYet etti. .. .. 

Şiddetle alkıtlanan bu nutuktan ıonra .Yunus Nadi uzun hir 
nutukla tükranlarını anlatarak Balkan antantının Y•lnız siyasi 
bir .kombineaondan ibaret olmadıfını onda milletl~in ve insanlı
ğın ıulh içinde pek ili bir kard9' hayatı geçirebileceklerine ait 
yükıek idealler de mevcut olduğunu ve gazetecilerin müttefik 
memleketler bir matbuat birliği tesis etmekle en canlı misalini 
gösterdiklerini kaydetmittir. 

Bu müllkat on niaan plcbmtindcn önce 

hüti.in Avuerurya kiliselerinde okunmak 
11q,. Avu.tuty• pe.kopoııları namına Vi
h1aa ArtiYeki tarafından imza edilen bir 
"'-lttubun imza11yle nelicelenmittir. Bu 
-.Jı:tupta · 18 mart tarihinde plebi.it es· 
"-ahlda lcatoliklerin takip edccdlleri ha
reket hattı t.akkında neşredilen tebliiin 
hPalık makamının tas\'ibiyl«- tanzim 
~ilhledifi ve Katolik kiliıeııinin ıerbest· 
liif ile telif imlci.nı olmıyan mecburi bir 
Propaganda mahiyetinde olmadıiı tasrih 

tarafından her HıFıta ile Avuııturyanın· maraaında bildirildiğine göre Almanya BA$TARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE Milletlerin dördüncü kuvvet teli.kki ettikleri matbuatın ehem
her tarafına yayıldığı halde bu yeni mek- ve ;.\vu•turyadan kaçan ıiyaıi milliyetçi· 'da Yunan ~atbuat heyeti reisi miyeti üzerinde tafaili.ta ıiritmeii zait addederek Balkan mal· 
tup kolayca katoliklere bildirilemiyecek, IPr ıneeeleıini müzakere etmek üzere bey-1 B. Seferidisin nutku ile açıldı. Mat- buat birliiinin her ,eyden evvel Balkan antantını tekit ve takvi· 
bu sl"beple büyük bir tesiri olmayacaktır. nelmild bir konferansın akdi için Ame· buat konferansına iştirak edecek yeye karar Termit olduiunu yalnız bu vazifenin bile batlı batma 

Bu vaziyet. Almanyada v,enC;liiin ter· rika tarafından yapılan davete lngiliz hii· olan Rumen matbuat heveti de bu bir kıymet ve ehemmiyette olduiunu tebarüz ettirmittir. 
biyeıi için kili&t- tarafından iddia edilen kümeti müııbet cevap vermiştir. Diğer 1) sabah geldi. İçlerinde eski osmanlı Bundan ıonra sıraıiyle Yunanistan, Romanya ve Yuıoslavya 
haklar etrafında Almanya ile kiliee anı- devlet daha konferanısa iştiraki kabul ayanından Basarya da vardır. murahhasları birer nutukla matbuat arasındaki bu birlijin müt· 
ıındaki. ihtilafın tam olarak baki oldu- eımi•lcrdir. Bunlar arasındıt Fransa, tı-ı' Toplantılar bir hafta sürecek ve terek ideali kuvvetlendirmek hususunda pek büyük bir amil oldn
iunu nöstermekt .. dir. A.vusturya plebisit j'·eç "~bir çok cenup Amerika cümhuri· <.>niimüzdeki hafta nihayet bulacak- ğunu ayrı ayrı tebarüz ettirmi.lerdir. 
meselesi t-trafındaki neşriyat ve alınan . yet1en vardır. tır. Türk heyeti namına söz alan Ercümend Ekrem Talu ıene iç.in-

_,...,. ..... ..-iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiii--.-iiiiiiiii...-iiiiiiiii--......,İiıııııİİİıiiiöio--_..."""'!',..__ ...... ____ _..-.. ........... _..-.._.-..._.. ________ _. ...... _______________ ı de vafat etmit olan Balkan matbuat birliii reiıi Etnos gazetesi 

Hariciye Vekili Pireden geçti Isviçre istiklilinin ~:~:ı:.~::~~=i~~~-hatıra11nı taziz ederek hazirunu bir dakika 

Bundan ıonra siyasi teknik ve kültürel olmak üzere üç komiı-

M e taksasla beynelmilel 550 inci yıJdönümünde yon ıe'S~:d:b;;· ;:k;;riıJ;r~letleri • 
vaziyeti konuştu s.~1~~!~-d~::~:~1:., •• ~.~~~i'~"i'~çin ~!~.~~nseyi 

ISTANBUL, 7 (Telefonla) - Mısıra &itmekte olan hariciye l~li~i temiı~ eden ~e~~P~~ m~harebe-Jher tecavüze karşı Isviçrenin istiklal 
~ekili bay Tevfik Rüttü Aras bugün Pireye muvuali.t etmiı, ve 550 y ld be h d f · · d · sının ın ı onumu munase -,ve ürriyetini mü a aa azmını aıma 
~apurda Atina ıefirimizle sefaret erkanı ve bir çok zevat tarafın- ti.le konfederasy~n reisi şı.·m.diki. va- tcyid etmiştir. Bundan partiler ve 
dan kartılanmıştır. hah tm d k 

zıyettcn se 1~ ve em ıştır 1 : bütün millet büyük bir vatan sever-
Hariciye vekilimiz, Pirede Yunan batvekili hay Metakaaıa mu··. Feci l le • t f d 21 I - era onsevı ara ın an l'k h I · ı h '"k" t' b be 

iki olmuf, beynelmilel vaziyet hakkında müdavelei efkarda bu- Mart tarihinde: fede;al meclislerinde ı anı esı e u ume ın u vana-
lunm l d tına ittifakla İştirak etmişlerdir. Fa-Uf ar ır. yapılmış olan 11on beyanat lsviçrcnin 

Saat 1.13 te Yunan batvekili bay Metaksas hariciye vekilimize istiklal ve bituraflı~ıntn yalnız bizim kat yalnız kalmıyacağımız tahmin 
bir öğle ziyafeti vermittir. Aktam Pireden hareket edilmittir. için faydalı olmakla kalmayıp Av- edilebilir. Bununla beraber hudutları 

ATINA, 1 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor : rupanın muvazenesi için de elzem tahkim ve kuvvetlerimizi tczyid iç.in 
Türkiye hariciye vekili bay Rüttü Araı Romanyanın Dada va- olduğunu göstermiştir. Komşuları- her ~eyi yapmak lazımdır. Bir çok 

Puru ile saat 8/30 da Pireye varmıttır. Vekil vapurda hasta olan mızda bunu kabul ederek bize mem· şeyler yapılmıştır. Ve daha vapılacak 
llliiıtetar Mavrudiıin adına hariciye genel direktörlerinden bay nuniyeti mucip teminat vermişlerdir. şeyler vardır. $imdiye kadar asla ek
Delmuzoa ile hariciye bakanlığı erkanı ve Türkiye, Romanya ve Fakat yalnız onlara dayanmak ol- silmemiş olan lsviçre milletinin fe
Yuıoalavya elçileri tarafından ıeli.mlanmıttır. maz. Vaad eden insanlar ortadan dakarlık hissi savesinde her ne lazım-

Dr. Rüttü Araa saat 12.50 de batvekil tarafından kabul edile- kaybolabilir v«;__vaziyet çabuk deği- aa yapılacaktır. 
~k ve batvekil ıaat 1.30 da büyük Britanya otelinde ferefine bir ._ 
0
rle yemeği verecektir. A • k A t 
Türkiye hariciye vekili saat bette Mısıra hareket edecektir. rr~erJ a VUS ury anın 

1 
Gazeteler Türkiye vekilini fevkalade samimi bir ,ekilde aelam-

•rnakta ve kendisini Yunan vatandap telakki etmektedirler. ilhakını tanıyor. Fakat .. 
Ziraat kongresi için bir tamim 

VAŞiNGTON, 7 (ö.R) - Amerikan hükümeti Avusturyaum 
ISTANBUL, 1 (Telefonla) - Ziraat kongresi hazırlıkları iler- ilhakı emrivakiini tanıdıiı fakat bunun hadiselerden pratik bir 

l~rnektedir. Bu kongre için vilayetlere yeni yapılan bir tamimde, netice çıkarmaktan ibaret olduğunu Alman hükümetine bildir-
;ll'aaıtle mctgul olanların düfündüklerini kongreye bildirmeleri mittir. Bunun karfılığı olarak Avuıturyanın Amerikaya olan 
•tenmittir. borçları Almanyanın zimmetine ıeçecektir. 242 milyon dolarlık 

r--ilrılD11511~1iifoııf;'ll!Ml'~AVLXi'-Hl'JELf~,,,;an,,,-,JQIJJiVLZ:.ei/J.itlLi1':.;,. harp borçlarının asla tesviye edilmemit olduğu kaydedilmeltte-
OvaJarda fırtınalar gibi dolatan .• Göklerde timtekler gibi dir ... 

çakan •.. Çöllerde Kabuslar gibi kaynatan.. Bazı mahafilde bu karar prot .. to edilmittir. Viyanadaki baron 
· G Ö R O N M t Y E N ·S O V A R J ~ Lui Roçildin kardeti baron Öjen Roçild kardetinin mutat bezı 

30 KISIM 600() metre .~ taahhütleri yerini getimıediiini ileri ıürerek aleyhinde ve'--;: 
._.1.,1 

VETTekORmKilıÇ· l>EirJdUenR· .N •• A .. L ......... . _:..... açmıt ve yükıek mahkemeden Vayana Roçild bankasının Ameri-
.. ~ lcadaki bütün matliibabnı haciz kararına almıttar. Bundan m[ L. 

Hepai burin LALE Sinemuında _ aat bankaya vazıyet etmit olan nazilerin Amerikadaki m~•luba-. . 

Kabil içtimaı 1939 
• 

senesıne talik olundu 
TAHRAN, 7 (A.A) - Hariciye nezaretinden tebliğ edilmiftİr: 
Saadabat paktı devletlerinin hariciye nazarları 21 eylUI 937 de 

Cenevrede yaptıkları toplantıda gelecek içtimaın Kabilde yapıl
masına karar vermitlerdir. Paktı imza etmif olan devletler ara· 
sında istiıııarede bulunduktan sonra Kabil ictimaınm 1939 ilkba-
harına taİikini kaı-arlatlırmıtlardır. ~ 

1938 eylulünde Cencvrede bir toplantı yapılacaktır. 

BA$AGRISIMI? 
Eğlenti ileminden sonra gelen baş ağası, ?,Dide 
bozukluğu "Toxin" lerin vücudunuzda ~d

. ığma işarettir. Bu tehlikeli" Toxin." _Ieii :ENO 
~ "MEYV A TUZU " icerek def edınız. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir: ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne geçer ENO size sıhhatınızı ve kuvvetinizi 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

E N O. INGILTERENIN ''.MEYVA TUZU" 

·"FRUIT SALT" 



SAYFl"e 
T 

KTA - • Adı yamanda L Arasıra 1 
~--PüsküliJ yanda 

şapkalar 
Yazan: Eczacı K. Kamil Aktq Kıskançlık yüzünden 

f'BiiYiik·;;;; .. ~~~;:· ( Mahmur·e Belkis adını· taşıyan bir ruı?l:. ·-:ı.:bİti•rİ~7~:m:,:~n:: görülmemiş bir cinayet 
! luk romanından perde ve kanape eteklerinde sal- B. d lm kt d N.h yet bir akılb' 

KURŞUNA DİZİLEN 

i yapraklar lngiliz kadınının esrarengiz hayatı ) ~k~. püskülden baha.ediyorum. :...... ır a am ..... -: ~:~~sm~ha~aıbo,:ını:na dava•• aq' !,................................... u~ ul nerede ~allan~ı ıso • o~ada ı ~ __ • . f hğı takdirde, kocası Yuıuft.O ,!~ 
*H U: WM&?:M•- ~ daıma fazlalık ıtareti Vemıtf ade- "endr'sr'nJen bo • l ·ı· • ( J nebileceJJ-ta b. ·· lmakt "t 1 ft.ı aı • • rı ıp, sevgı ısıy e eve ,. - J 6 - izahatından istifade etmek suretiyle ehemmiyet vermiyorum. T egmen . 1! ıus .. o .. .. an ° ~ye g-:_çe~e- k . . k j söyliyor. lsmihan da 01ahke1De · 

Scntetlyen katedralinin aaatl 
88

_ Pennivtz şifre kodunu en sadık me· Holçdorfa karşı alakalı görünecek kftır. Pus1dlab- t~sb;:., 'kst'i~ ı fanma ıstıyen a- •1 müracaat ediyor. t,te bu da•;:: 
bahın birini r•hyordu Kolonel Von sai arkadaşı ile birlikte kendi evinde olursam bu hareketimin Pennvitz ifopdmUfdper d~"'' uhyükld ır e dil 1 rıırnı mahkeme sa- . durutması yapılırken Yusuf 

...... · h ı akt d .. • d ka"].. 1. 1 - k , a e e eme ııı a o. ne eme :1 I ••(dürü'· 
Pennvitz hala bürosunda çalı~makta azır am a ır. uzerın e a u ame ı o mıyaca mır pü k··ı .. f h • t f la ; l sını o yor. 
idi Kapı vuruldu Emir b.ti t - Kolone1in bu mesai arkadaşı Eğer hakikaten hoıuna gidiyorsam r 

1 
bu_ suz ea iysı~e vpe .. tekür'~I f • 1 onunda V6 haki- ! Hi.dise tu ıuretle olmut~_'_.., 

· y, H lçd fu ld~ 1
• ha:- kimdir} onu alakadar etmi:şaem izzetinefsi .I;1 

• ıd 'k! aa'j ~ıtır •• UI. es • h J l i Hikim lamihana, niçin~ 
me~l on o or n ge ıgını r - Üçüncü ordu büyük. kararRa- yaralanacak .. infialini izhar edecek .. ıah~ın i ı vf ·~le :ı,eı•• ~ır role i mrn U%aranua 6 • ! dan ayrılmak iatedijint .oru,_ ' 
vere • t zabiti _u.ıc.: tal" •· hına men.sup binba,ı Herzen.. O zaman kendi.siyle görüftllek ve tılp od ulnca eafın le a kın a daaldza- İ dürdii "ati·l Jer- : lamihan da s .. .....ı enı; ayyarc lllUU.lK' ımau 0 h ld } . . me e o atmıf, ea n ar uın E • Aı aı ı Ben · tem' Ol'tJIDo .,..... 
tamamen yerine getirmekten mem- - a e • ışı yoluna koymak fırsatını kaçır· sallantuile vekar ve olrunluk, ı h [ k [ d 1 - onu 

11 !1 
.. - k l l 'rdf - O halde ... Yapılacak şeyı an- marn. d kü'lha b l'k k b d ı a ya a an 1 • : kaçıran amcamın oılud~· 

nun gorunere çer A1 • I K I 1. V'll" yan a n ey ı ve a a ayı. • ı s· d adet bir in K I I ıyorsunuz.... o one m ı asına - Tamam bir bilardo oyunu.. lık ("' f im tur F • .. .. ......................................... ız e ' :1 .. ._ 
0 ~~e: H lçd f R girme çaresini bulunuz. - Asıl mesele Holçdorfun fazla geç~ dme 

1 d ~l • eı~n ı:.;u.ne ADIYAMAN (H) -Adıyama· her kesten evvel amcuı of~ 
-d. ulirun

1
.uz 0 or ·· aporu- - Nasıl gireyim} ketum davranması kolonelin bu der~deli~~~ a 1 ~.~ p 1 u ıset nm Kürimilli köyünden Yusuf Be- verilir. Bu Yuıuf beni zorla ~.lr 

nuzu ın ye ım. M d l 1 k ld d • e e gı, ıeraerı ıgı, muatere • k t b d b. b uk iki Şimdi ben aevmlimden n.. .,_. 
_ Tecriibeyc tabi tutulmatım i

8
- etr ote omuz arını ·a ır ı. g.enç zabitle münasebetini öğrenme· sizliği anlatırdı •. Yıllarca fea üze- re e , un an ır uç , sene ebe ·m 'y •· lı i t1fdll"' 

tediğlniz le.adını şimdi Palaı oteline - Matmazel, Beyaz Papagan ka· sıdir. rinde mevcudiyetini hiuettiren kadar evvel lsmihan isminde ıev- ~ yı • usu~ ~!.ifll'-
biraktım. baresindc. Kolonel ~enn~v.tzle tema- - Bundan kolay ne var .. Bayan püskül, ,eklile hazan aıker, hazan diği bir kızla nitanlanıyor ve pa· ndan. nefret edıyorum, 

I . l .. r bT . . B sınıza vesıle olsun dıye sızı .sıkıştıran Mahmure Belkisin genç zabitlerle ıi'vil bile im tu F • tın kl ra kazanmak üzere de Adanaya Hakim 1 --• 
3_ -d smlın soky laıy; ı ır~ıtnız. Beura- sarhoşun cıkardığı hadiseyi ben tan- eğlenmeyi ya•lı zabitlere tercih et~ onun p·· k~'l bUfl ... · deaıd ak artula gidiyor. Kuracaiı yuvanın haıır- - Sen ne derıln, diye, -w;; 
aa uvar ann u gı yoK ur. yaz . . ·. ... • y us u e asın an a u • y f ih 1 • e o ..., 
Papaganda Mahmure Belkisle tanış- zım etm:!lttm ... Ar~ı~ aşag.ısını ka~ı~· tiğini kolonelin kulağına eriştirme- duk... Şimdi bilmem dikkat edi- bk parasını temine çalıtırken, sev· ik~d a tevc akv;;;:. Ozen~ 
tınız değil mn lık sevkı tabıılermızle sız kendmız nin yolunu buluruz. Saçları kırlaşmış yor muıunuz bayanlann ıon mc>- gilisinin bir batkuına nitanlandı- ı: ım atar k d.1i~0, J ~ 

- Evet Kolonel Herşey u"midi- bulunuz. Don Juanı bundan fazla sinirlendi- da fapkaları~da yı·ne püskül belir·, ğını haber alarak, kCSyüne dönü- "!e arıda~~! çio bıevk ıl ın, •1'1 ... ..... ... a· k ı b ı bT · 11teme ıgan &f a anntn .. .,.-
mizin fevkinde yolunda cereyan et- B ir çok .;a~ıta a~ u un~·~kr .. : recek hır şey olamaz... meğe batladı. Ve püıkülün kadm ' yor ve ne yapıyoraa yapıyor, bu rında da gö~ek istemedi;tnt lW 
tl. Numaralar bitince Bayan Belkisi un ar ço sıt, ço naurı 1 atı - Projemi tasvip ediyor musu- fapkalannda aldığı yer yandadır. ikinci nitanı bozdurarak sevdiği d d b k I 1 
la •- · 'ttik Çal oda d celbeden şeyler olmasından korka- nuz~ Şayet fesin yanında iken t&tıdıg"'ı kızla evleniyor Fakat dokuz ay e e Ben a lf ara ı • ~ a ra& evımcı gı ışma m a K l 1. .11• .. .. d b. • - en ne yapayım dıyor •" 

uydurma bir aari dosyadan bahset· rım. o one ın vı ası on~n e ır ara· - Tamamen... Siz Holçdorf!a manayı kadın fapkalarında aynen gibi kııa süren bir e'flilik hayatını geri dönerek ku ağının ara1ıod4 
tim. Dosyayı maaa üzerinde bırak_lba ka~ı uydurmak.:. Bı~az baygın- me§gul olunuz. Vaziyetten kolonelin muhafaza ediyoraa püskülü yan- müteakip, karıaı lsmihan, kendi- çıkardığı sivrl uç' lu bir bıçalt lr 
tı-m Bı'rL-- d-'-!L_ od d ld lık geçırerek kolonelın vıllasına ka- haberdar edilmesi i-ini bana bırakı- da ba..,.nlar ro~almaktad•• Ne 1•ınd ~,.li d·~ i d. k .h ark d iı~ r . -.. ~ a an ayrı ım. . F k b k k x • J~ Y • .... en•- sev ı15 a ve f m ıye a· mı anın tam asın an sapP7~. 
Enspekter Fridlander gözcülük yapı· bul ~d.ılmek var:. 8 at u pe o- nız. Vakit ~ay~tmiyelim. Tegme~ dıyeyim kılıbıklann kulaklar'i çın· dar hiç belH etmediği, ikincini- Can acısiyle kendisini salOll~ 
yordu. Tahminlerimiz hilafına ola- medıyı andırır bırş~y olacak.. HolÇdorfa oımdı hemen telefon eda- lasın.. fanlııına bundan ilç ay enel ka· dıf&rl atan lımihanm petiol .,._ 
rak mcvzuubahs dosyada ne olduğu- - Ba~an Be~~ı.~ ~a~.8 f~la d~- niz. * çıyor. rakmıyan Yusuf, birbiri~ 
nu merak bile etmedi. Odama dö- ra~ıyacagım. Duşu~u~uz. Bır. mu- Metrdotel telefon rehberinde z Kanımın elinden gittiğine mlito- daha altı bıçak saplamak .~ 
nünce ileride daha ihtiyatlı olmamı nasıp har~kct _tarzı ıntıhap f!ttıkten ~olçdorfun numarasın~ ,. a;am~kta agrep e11ir olan Yuıuf, hükiimete haber le, karıımt camız yere seriyot• 
tavsiye ettl. Hepsi bu kadar .•• Bana sonra benı ça~ırınız.. . . ıken telefon çaldı. Sybıl ahızeyı al- veriyor. Gerek lamihan, gerekse Katil yakalanmıtbr, ff~ 
göre l>ayan Mahmure Belkia danstan Metrdotel çıktı ... Sy~ıl çayını ~çer: dı. Aman tevkif ediliyorlar. Uç ay- muhitte derin bir heyecan Uf-"' 
ba~ka hiç bir§ey ile alakadar olmıyan kd~n.~~~ırından geçen bırçok şek~He:ı -:- Matma~e.I B.elkis .... ,M.Fla~~r u·· lll.Ve---o-rSl•teSJ• bı•r ~an beri mevkufen muhakemeleri dınnıthr. ~ 
bir dansözdilr. Başka şeyler umurun- ~şunuy.or~u. _Ansızın aklına hır ~~- aşagıdadır. Sızı zıyare\ etmek ıstı· _ 
da a ~ ·1 kır ge]mıştı. ZıJe bastı. 24 tekrar go- yor. G d 1 . h . de 

K~f~~~lyerindenkalkmi§, bira~,. ründü. . . .. Sybil bu ismi yükselt sesle tekrar kavga yüzünden ua a aıara cep esın 
ğı btr yulcari dola~iyordu Ansızın - Sır şeyler buldugumu zanne- etti: 
genç zabitin karşisında du.rdu: diyorum. Phe~~.vitzl idhir~iri?1fedbağdla- - Flayşer mD bir ay kapandı 

- Belk.l hakkıniz var Holçclorf. nan şu son aa•s_e.er en ıstı a ee e- - · EvetAmoldFlayşer.. Hükümet kuvvetle•aı· mukabı·ı taar-
Sonra Claha kat"t bir lisa l ilave rek elde etmek ıçın çalışmak daha - Biraz bekleyinjz.... ZAGREP, 1 ( A.A) - Mahtarl-

ettlt na eyi olmaz mı.) Elini ahizenin ağzına koydu ve yetçi Hırvat talebe ile Ncuyonalid t•ı L •d d 
_ Belki bütün taliminleri altüst - Nasıl) Metrdotele sordu: ' , Y.ugoılav talebeıi cacuıntla yeni.. ruza geç 1 er• eri ayı a 

edecek kadar kurnaz ve zeki bir ka- - Şu genç Holçdorfu tamamen -. Ben bu adamı tanımıyorum. den kavga ,ılımcuı üznine Zagrep l l f ) · 
dm değilse izahatmızdan tatmin edil- unutmuştum. Onun evinde geçirdi· Siz tan1yor musunuz?. iiniver•iteıi bir mayısa katlar ktı· Opa U UYOf ar 
miş sayılabilirim. ğim saatlerden Pennvitzin muhak- - Arnold Flay,cr: .. Hayİr .. ~n patılmıflır. PARIS, 7 (ö.R) - Bütün Ka- yetle merkez cephealne çe~ 

kak haberi vardır de tanımıyorum. talonyada cümhuriyetçiler nuyo- mecburiyetinde bulunuyorlar• (il' 
FASIL IX - Muha~kak.. . - Kabul etmiyeyim mi? 8· STOYADINOVIÇIN SEYA- naliıt taarruzuna mukavemete ça- adalajara cephesine mühbn kof" 

AYDA 5000 KURON - Şu halde cı;mdi davamızı daha - Hayır ... Kim olduğunu, ne is- ~t~~EP . lıtıyorlar. Buna mukabil Guadala- vetler ve malzeme aevkeclilnıİ~ 
E . hah S b'l · leyi bir şeklide kurab"liriz. Pennvitz tediğini anlamak daha hayırlıdır. • . / 1 ( A.A) - 8"fv~kil Jara cephesinde hükümetçilerin Dün Lajara civarında muh~ 

bahrteskı -~ _
1 

Y 12 ~eç u?'ad?m3tı. •bana kur yapıyor. Onun avan!llarına - . BiTMEDi- v~ hanc~ye nazuı b~y Stoyatlıno- mukabil taarruzları ıemerelerinl ıon derece kuvvetli idi. Ta~ 
Sa ımvaıtıaını ~ getır 1• na vıç harbıy~ ve balarıye nazırı ge- vermeğe bqlamıt ve bunu kartı- edilmlt olan naıyonaliıt toplal'I 94 
gece başından geçenleri anlattı. Ve M l b fı b •k n~al Marıç, nafıa nazırı B. S!o•o- lamalı için ıeneral Franko Ara.- timdiye kadar Katalonya cer" 
sordu: Q atya ez Q Tf QSl vıç~ devlet nazırı'!· N~~ovıç ol: ıon cepheıinden bir mikdar kuv· ainde harekette olan bir çok~,. 

- Şu teğmen Holçdorfun evin- dugu halde geceyı U gıce de ıah.i vetleri ve harp malzeme.ini Gua- yareler cilmhurlyetçilerin haıtt' 
deki hadiseye ne dersiniz} d~ıtla~uıdan ci~a~dan B. Zehm:_l· dalajara cephealne naklederek munu durdurmaia çalıtmaktadıt' 

- Tarassut altındasınız derim. B d k• çın evınde g~çırdıkten ~onra dun Katalonyaya kartı tazyiki hafif. lar. 
Bu subay dosyayı kasten meydana U ay SO 0 Ufl a m a JD.e•. ıabah bu ıehırde. akde~ıl'!!'J olan letmeie mecbur kalmıthr. Eatramador cephesinde de cflll' 
bırakmıştır. Yugoılavya Radıkal bırlıgı kon· Saragoa nasyonalist kaynaim· huriyetçilerin hücumu lnkipf _. 

- Yani bir tuzak kurmuılar. ı • • b• k leranıında h47ır b~lun~.uftıır; dan gelen haberlere ıöre bunlar mektedir. 
- Hiç eüpheaiz ... lki ihtimalden erın monta)J ıtece B.. S~oyadı~ovıç müt~b.n Katalonya cephe.inin en 9imalin· BARSELON, 7 (ö.R) - 48 _. 

biri: Ya Holçdorf sizi kontrol etmek Kosaıyerıç.e dogru ıeyahatıne. ~e- de Papareaa barajını atet altında atten beri nasyonalistler esaslı blf 
için uydurma dosyayı meydana bı- v~ •tmıı V• orad~ kendııı~l tutuyorlar. Burası Barselon elek- bir muvaffakıyet kazanmaınıttat.' 

;:;::r:rbi;~~;!,t:, ~~:~:i~u'i!~:: ,...... Fabrika ...... 1··t.~;iı.an .. tam ,.nc1rnanı. oaiısa· :::!~i:!J::."t.ı;;::an.!::;~·· "''1 :~;ı:·~::::: ~::'~':. ~:;.~ı~~;. ~.i~;!".':i::W. h~:::::ı ~ 
yorsunuz. ~ J 938 senesi sonun- bilmesi için üç ekipte takriben 2000 GEÇEN S le denize inmeie çabtıyorlar. fa. vetler Tortoza mildafauına 

- Tarassut edildiğimin farkında • işçi istihdl\m etmesi lazımgelmektc-: A ENE YUGOSLAV. kat hasım tiddetli mukavelll'~te ıiı edilmittir. Bu tehrin mukaddr 
değilim. i da tam randman/a dir. ~E[tR~~LEN SEYY AH~AR batlanııttır. Naıyonaliıtler Torto- ratı henüz taayyün etmit deiilr 

- Ne olursa olsun kolonel Von ••••• faaliyete geçmı·ş Fabrikanın usta muavini ve usta . , 1 ( ~ .. A)-. Tıcar•t za limanını himaye eden dai sil· Guadalajara cephesinde at ., 
Pennvitzin sizi şüpheli bir kadın say- kad l Al d h ıJe •anayı nezaretının tarız.na fU• j ailesini muha r t i ·b • ol • uk b ·ı t 1 kol•1~ 

.: bulunacaktır. . rosu e yevm manya a mu tc- beıinin iıtatiıtiklerine ncuaran dukl ldd~ ad.e mit gıYıak • rıün .~-ıJ~lm• .. ~~rruzCaümb~ı ·yM 
dığı muhakkak .. O ne kurttur bilir • lıf fabrikalarda ve Kayseri fabrıka· 931 · d k . . ! artru ıa e ıyor ar. ın· P ••unu Uftiir• urı .11~ 

. . O . d be d l • ıenesın e ta rıben 69 bın Al- d T t i ı ü • Ufr ı • t f d d..-mısın. nun yerın e n e o sam ···•••••••••••••••••n•• .. •n••••••••••• sında yetiştirilmektedir. Türkiycde 53 b. A . al a or oza f ma, ıarp ve cenup- ı varım eze erı ara m an n. .. 
· P · A k d .. b"' "le '}l"' ba k man, ın vuıtury 1 ve elli ta t bd•t ed'I • 1 akl d • • d 1 k-iraıa; aynı şeyı yaparım. ennvıtz tanıma- n ara a uç uyu mı ı n ·a- ilk defa olarak Malatya fabrika81 us· .k. b. Ç k l D e ı ı mıt o ac ar ır. man arazmn e yapı an -... 

dığı bir kadının ~üzel gözleri i;in bü· nm iştirakiyle kurulmu~ olan (Ma· talarının sanat mektebi mezunu ol- 'y' ınl e 0
' 

0 ?0 k ıeyya~ olar~ Hükümetçiler Ebre nehrinin ce· asi cepheıinin nisbeten hafif kıl1'iff! 
f d k d d l b f b 'k T" k . . ugos avyayı zıyaret etmı·'erdır. b d Ud f tak • eti ı ld x..- ö - • r• tün karyerini eda e ece a am e· at~a :z a rı ası ur anonım şır- rnaları şart ko§ulmuştur. * ,. nu un a m a aayı vıyeye ça· v ~re tu.tu U15.uuU ~ ıte."'7 i lf' 

ğildir. Şimdi işimize gelelim. Çabuk ketı) nın Malatyada inşa t!ttirmekte Teknik elemanlar kadrosu da ha- r' k 1 k d litıy~rlar. . .. l~erlıyen ~ü.?111ın:ıyet pıyadettO f"' 
hareket etmek lazım. ?Jduğu. ~ v~ iplik fabrikası hay!i zırlanmaktadır. Sümerbankın muh- '.r'e OS OVa ya 8 C~urıyet ~aynagın~an ise tıbkam b~luklerı t~ıp ederekdiir 

- Niçin? ılerlemıstır. Nısan sonlarında makı- telif fabrikalarında çalıfan veya staj D / . . fU mal~~t v~nlm~ktedır ı To~- nl zaptedılen arazıyl hemen eti"' 
- Vazifenizi bir dakika evvel naların montajına başlanacak ve gören elemanlara ilaveten Almanya- ev et ıstikrazına tozada Cumh~ıyetç.ıler mukabıl mana kartı müdafaa vaı:i1 

bitirmenizi istiyorlar. kuvvetli bir ihtimalle fabrika 938 da tahsilde bulunan teknisyenler var- mecburi • t • k ~arruza ~eçm!tlerdır. !~lyan le- ıokmaktadırlar. godıll' 
- Anladım. Fakat kolonelin mah- senesi ~onlarında faaliyete geçecek- dır. Maruf afiş ressam (Semsi) fab- lŞ ıra Jıyonerler~ ilerı hareketını keıerek , E.~amad~~ cephesinde c: 1 e11 

remiyetine ninneyi uluorta istiye- tir "ka h b Al ad k Prag 7 (A.A) _ Maliye nazırı bu mukabıl taarruzu kartılamakla rıyetçıler muhlm bir seldi·" _.:.ar 
.., . rı esa ına many a umaş ik · f b • • d k 1 l k · 1 Pu der-

cek değilim ya ... Bu kadar hafiflik Beş senelik sanayi planının mü- desinatörlüğü tahsil etmektedir. B. Bal.fos mebusan maliye encüme- tı a mec unyetın e a mıt ar- mer ezı o an enteyl uptd ,... 
biitün tesebbüstlmüzti altüst edebi- him bir kısmını üstüne almış mem- * nine hır proje tevdi etmiıtir. Bu pro· dır., . . Sala~anka • ~oledo aruın 1:,dır• 
lir. lekette ilk defa olarak (jakarlı bez) A • k d je ıirketleri sermayelerinden bir kıs· Şımdı Lerıdanın ~ yakınında n~kalayı !~hdıt. altına ~lın!f baıi· 

24 sesini daha fazla kısarak devam imaline yarar makinelerle techiz edil- merJ a a mını devlet istikrazlarına yatırmaia muha~ebe devam .e~ıyor. Faılıla· Bar çok koyler ıtıal edılıııı~oad•· 
tt

. · · k ı t ı 1 M 1 t icbar etmede matuftur Bankalar nn hucumlan teıırıız kalmıttır.. ları muhasara olunmuflUI'· .,., ... . 
c ı. mesı arar a, ırı mış o an a a ya " · L ·d h • ümh' • 1 l · h · d 1 • .., .... .. 

p ata kutuma bırakılan bir m ·- f b 'k t · ed'l . 1 Yakalanan mevduatlarının yüzde 12 ila yirmi· er1 a fe rı c urıyet top arı· aJara cep eaın e ui erı11 oda"" 
.-ld o . a rı 1 ası, anzım ıh: iş etme pro: . . ig rt k 1 d nın ateti altındadır. vetli topçu aletine raimell cü bO-

saı a Kiım. b k ) \gk. ram alrına. n~l.aradn, ek~ ıca şu nevı daı;~tl~ı:ınayüzudmep7a0nyı'naı· adne leat ?1,teı"kv: Nihayet ltalyan - Alman erkim riyetçiler mevkilerine hikP 
- m ıra mış. umaş arı ımt1 e ec tır: casuslar v ı h b' ı . dikkati • . h . 1 akt d 1 
- ismini söyliyemem. Usul bu- 1 - Sıraya jakarlı tipi. raz tahvilleri mübayaaaına tahsis ar ıye erı erını e emmı- unm a ır ar. ~ 

dur. 2 - Ant~tolya jakarlı tipi NEVYORK, 7 ( (ö.R) - Polis edeceklerdir. _ 
- Merakımı mazur ı;törünüz. 3 - Vişi Florida jakarlı tipi aylardan beTi bazı idarelere, bil- ----
- Şef Avusturya Alman büyük 4 - Z'\fir Soi jakarlı tipi hana askeri merkezlerle diplo- Esirleı e yaprla-

erkanıharbiyeleri arasında radyo ile 5 - ipekli iakarlı tipi matlar arasına ıokulmağa çahtan 
muhabereyi mümkün kılacak olanı 6 - Kreplin jakar tipi jbir nazi tetekkülünü gözetlemek- cak muamele 
şifre kodunun bir an evvel elde edil- 7 - Manyo fistanlık te idi. Dün zabıtaya dört caıuıun 
mesini istiyor. Bu işi en çok iki gün- 8 - fpekli fistanlık milli müdafaaya ait gizli vesika· LONDRA, 7 (A.A) - lngiltere 
de bitirmeliyiz. 1 Fabrika bu nevilerdcn senede ları ve bilhasaa askeri tayyarelere hükümeti Barselon hükümetine ve 

- Peki Kodu nerede bulacağız} 10.638.672 metre istihsal edecektir. ait vesikaları ele geçirdikleri bil- Frankist makamatı, Frankistlerin 
- Merkezi imparatorluklara kar· Fabrikanın iplikhane kısmı ayrıca dirilmi• ve bunun üzerine genİf Katalonyaya karşı yapmaları muhte-

ıi hiç te sevgi bcslemiyen bir çok senede, muhtelif cinsten, 1.048.870 bir tarama ameliyeıi neticesinde 

1 

mel yeni bir ileri hareketi etınasında 
muhbir mevzuubahs k.odun tanzimi kilo iplik imal edecektir. Bu ipliRin casuslardan üçü yakalanmıttır... gayri mC$ul unsurlar tarafından siya
vazifeainin kolonel Von Pennvitze 824.5 21 kilosu kumaş imalinde biz· lkiıi Alman tebaası, birisi Amerİ· ıst esirlere karşı intikam muamelele
verildiiini öğrenmiştir. Bu sistemin zat fabrika tarafından istimal olu- kalıdır. Dördüncüsü kaçmağa mu- rl yapılmasına mani olacağından 
mucidi olan meehur bir Kripto~afın nacak. mütebakisi piyaaava aevkeıdi- vaffak olmuflW'. ümitvar bulunduğunu bildirmiıtir. 

Gaybolan davayı kur .. 
tarmak beyhude imiş 
LONDRA, 7 (A.A) - Lord Halifakaın dün bir itçi he~etiyl~ 

yaptığı görütmelerde lıpanyol meıeleainin de mevzu_ubahıı tt ~ği 
duğu ve nazırın hükümetin bu meseledeki görütünü ızah e 

1 

haber verilmektedir. "da-
Deyli T elegraf aazeteaine göre Lord Halifalu tıpanybed·İoaif 

haletinin dojurabileceii tehlikeleri kaydetmif ve kaJ 
1 

1 
... 1111 

bulunan bir davayı kurtarmaia çalıtmanın beyhude 0 acal 
bildinnittiı. 
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Ben tahtıma bir piç mi bırakacağım 
Vasilin üzüntüsü bu idi, kendi oğlu dururken 

imparatordan olan piçi evladı imiş gibi 
veliaht ilan etmek ağırına gidiyordu 
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Y okuluk ciola)'Jllyle nlaan onun
cu pazar gthıO 6ğleden evvel aut 
onda birinci kordonda alsancak va-

anlahyor pur iekelesine varmuc1an evveı 31s dun Esrannı 

B 
numarada eald döç oıyant bank ml-

uğda y fiatleri yükselmeğe meyilli-~~ ~e;:::::: v.......... . - 31 -

d• A • d "' • • t• Satılacak etYalar arasında Avra-~ Do.tluı --...:::-- ha- ber Mongomeri. 
ır. rpa pı yasası egışmemış ır pa mamulibnc:lan nadide muif ma- ödediler: Onu rOO:s için= ~ ~ ~ndibs_'!'ID er-

undan mamul anabtarh yemek ma- LelmPmı b. TabutU, bim bir M ~ ~etlôl ~ 'ft 
p h• b• d _,. • •kJ•k k ::, v~-==~:t.-~: Ferinde, ~havada,::-sem gün e:r-'~~ &a;:. ~ amuk piyasasında da ıç ır egışı 1 yo tur fe, •• ,.en1 bir halde ıüb maroken d'üddetle, toa1uca çiçeiin altmda itçileriyle mittere' .. ....._-.. 

bmpe ve iki koltuk, ve altı yemek urdu.. (;ıpdder bozuldaktan IOlln m IMrik et;hı«I. 
~~ ........ ""'8 e&n PALAMUT: 24-3-911 ~~·baş- ...... ~esi, Am.ilıuo ~~ bna-=~-: ,,_ ~onl, ......... ,Lrj. 
...... .... .... --- flhrlmlz hyan ~·biz UzO.m p)yuuı 29-~ pe .... iki koltuk, pyet guzel tesll allma komL Ba (-.nWmt) ""o1mat bir halde, tezıiWara çift. 

._ llDaJI •11a •efw""- ı. Bdta aat111arı nevi Uaerinden şu .su- tarilıi.oe bdeı' tedrlceD. t1er1emif ve 30- teni Wr halde iç pecla• Şitaayer tam u. ae1m iinla. S-:: ledwde ipeU çonplanm yntanık. ftı 
~~ o1m ..,.,.,. • .atıf Jla. nMeicmll edilmiştir: 3-938 ~ birU'dU,_. ln.ı olmUf be de wbla Alman~~ po-::.., .il:.ı lçin,a~ Uln••\ıı\ ~ CbflutaJOI', M~ Va: 
ı;;: l6re mı l 6r mMW zufmdaltffti kental As ~ 31-3-9.18de1ia• Uerfemep y0z tutmut- lret meuu, pfet arif el. ırilr aYI- b" Mim Unut lan Matia Bal- tinıtomWd ı, ~ mliltetaıtmi 
..._ alımp ..tı1mıf olln tlalNt eva- Tuna'k mallar 2451 440:00 ps · tur. Son Wt.,. ·alt ftat tA!mewtlçlm zol.ri, •• duvar elektrik limbalan, ..::•...... • Wr ltal Uleei, ile Holhutlald film ballari ........ 

olnl w mlktarı.trle ,..,ık ... Kab'a > 199' 280.00 :fa!S hııliıbıda erb!na müstenit bir fldr hu- 936 -·=- pyet tak UZllll orta v~~ ~ ... mel6 dölm,.... ............... = Uaml ftatı.rl 11Ji'Wrt .unUıe to- > engin mallar 17 290.00 29o sulünU teırunen 31-3-938 ve 5-4-938 tarih- Ye ima llM't'celi telefvnkm markah bildirdi. Bun :.::..:.• V ~a n~orda. . 
Jr..t olünmuttun Bofüz mallar 8do 240.00 240 terine aft piyasa &atlerinl ap.jtda tiu.- Almmı ~!osu, aahibinin sesi mu- INITann ~ ıürcliiGnm ~-= Bltla ~ ......... ~ ,,.._ 
11a..,.:,. miktar bbı Aa ~ mara sırası ile g~orttt: . kah yena bU: h~ çantah gramofon Wriline yerlettin1di. Sonra aeneler ltl lmrw lair. nllrJimdea .. •lfelliT 
~ M. 1394 çuval un 6.50 ZEYTiN YACI; ·. maa otuz pılakiyle, Awupa mamu- ~ 8albo • aileal . fradı ·1m Bu b ........ lri aoldel ... , "' ..... 
.,_;-:- il. J61'l • » 1.11 4.25 • ~. Nume. .. •Jl~tb8 S-4-938 lit;mden mlibtelif deNnlerden AD• 1 . · t. Dl • .e • • • ,Ö _eye ~. Vallaa ~~ __... 
~· . UI • 1.00 ue ~ . 11.50 11.'1$ clalyeler, ~ bpamr ceviz kare ye- bqL.dı r. ~ biriaı öldü mi lan, ~un phai.....;.; ··drıt.9 .._ 
~ UI » lt.IO UM' Muameleler borsa ~inde yapıldı- 8 • 12.00 12.25 mek maM~ Avrupa mamulatm- delhal Valeatiuoyu ~ ,_. mk· na Wr fikir ·~...-. 
~ il. > ısa 15.50 tından borsa ne§ıiyatuida kilosu 33 ku- 9 12.75 13.00 elan huar b~ takınılan, ·yeni hir ~~ ~-· Giit&,Cll'MIBaz 

iM ı.J.ya .33.oo .4200 ~ yalnız 7194 kllo abwıluk tat 10 ı:t t4.oo ·~ f~ t.Ya sazi oaiı ld,, ~ .m. ~ yedili '--! YD..DIZLARI DEHSET . .1C1NDE 
• ~ 118000 kilo 2.68 2.60 muamelesine te. sadüf ediJ .... :...1:... ıı 15 c.a ·ıs 7" kriltal .camb lake Titrin, ve muhtelif ~· Jl8'. Ha:ptta Wr tek Ba5oni BUL• ftfft• rn & - ı nr a. vr a. : .. ~.- ·- . ., ... ,... o da :14-_ R--'-U ... _._ Ul~AAI" ~'l!I •" 

"' il. 1124 bıJııtal 240.00 525.00 Bazı ihracat evleri. tarafından müha- · bibelolar, 9 puçiW pfet arif ft na- · ~. ~ ...... ..,.. SAHiBi · 
'"i",._Mlı UH k1lo 33.00 33.00 yut yapılmakta ise de bu,~ ~unetli Geçen seı\enin bu llaftaılmda Yani ı diıie ~h bnepe talgnn cevizden rar bahçıvan~ .,.... akma da-

ldal 111 wu-112.875 13.870 ~özif~ bakılmamaktadır.~ için ha- 5-4-937 de çek.irdeblz Uzt!Mplyasa fiaı. ~ul 1.f.iD' bdifeli bmpe ••lmnı =·" P mitı.ek mezara limfl- Bütia bu acLnnlar pyaeJik n 
·~-........ - • 5.00 19.00 len vasi milbayaat ,)'Clktur. Sara malle.r terinin şu şekilde bt1lundUğu anlaştl.nut- ili p.rçalı ıufle lcanape maa iki kol- . il'. . yor, ditlerinin uciy1e arwd;hiy;Jd6. 

için halen 33 kuruşa .\lıcı zubur.etme-'k- ttr: IA, 'gayet tık ayaklı iki adet nilrel BiliyorMma ki, ValentiMD~ ce- iünde ve bittabi tataız UJtiıalsi ye 
8UCDAYı tedir. Piyasa normaldir. elilııldk lamhuı ild Met pldal. WS- _. ......,. ........... Biru mu talıaın ati' Mmif -....a lııemirl. 
....,. Numara 5-4-937 Je lroJtuiu muhtelif tik " wlide edip hahtlt ....a...a, t8batan çt. yorlar. Yemekleriyle IMsaber Jctik. 

._._8-u. Dlıfdya&ni göre 5394 cuvala ba- RAZAKI üZQM: 7 10.25 • eWmik a~ muhtelif kadife, =smu temin edeWlilliak. O aman leri ffmanatalerla aitll blave, ideta 
-.-. -~ ..tatlen nevi itibariyle 8 11.125 ~~~'killin perdeleri w munm~Jibibtil!.~e~ık bfa1uiDa ......,.... Aiıızlwm•• 
~ lddar tır.ertnden aplıda glSsteril~ 9 12.0I lsıemilolar ileri,• Nbb boya Ye beam• tab-~ .... ~~~dö- «ma,.ı. w YaiıJor. Her -·tda 
-laıtl.t a. brşılanna lşaretlentni§tir. Dahili istihlaklt için piy~ alıcı 11 i 5.09 l , yenı ir halde Avnıpa mamu- yuv.- ...__......, ........... ·· teWon phyor. Öyle ,..w.z1v YeJll 
.... çuval Aı Çok vardır. Eyi mallar daha istekli aranmak- 11 lB..51 .litmdan mideni ..... Ye horulari ve külea ldiçük bir MI demetini s&üı'- ajanlar vardır ki cVandom• a idela 
~ ..... le 1095 5.315 8.00 ta ise d 0 mevcudu a7.dır. puavanı, IS ıinlik kmalan dınr IÜaiz.Beld sabi.. öffimiindea aonra bürolari haline ptiriyorJ. IMll 1411 
.... 819 5.625 6.50 Şu he.taba göre aon fiaüerde geçen ~ ..ai, ma"*? • .-;-i1rlk nikel port. ~. aün "•~· ~ ~ 14.30 anamda anda,......;.,....,__ 
..... 3'80 5.625 6.00 ÇEKiRDEKSiZ "OZOM. . b ~---'L!-- ait 1. &t-

7 
mantolar, ıyı hir halde bakir fermo- w brap1z aöriilmesini Wç iste- lıar Eaeen L:- ,...!_ __ idırinden lııa 

li 
nenuı u ·~ ıawcre nazaran !I. --L-lan dan --..il • ~ --, • ....-., 

tıke.l 53M da ı 5 8 ada 1125 9 ıuon pz MJU11 ' maun Ye ce- -...... --:.: .... ---ı. .. •--~- --:1--L ---L L...L_ 
numara , , n~ , , nu- _.!_..J_ lf k ı~..ı b" iki"L- ~ ....,.F __ _. 

1lutday plyasa.aı .son hafta içinde ge- Borsa neşriyatına göre son hafta için- rada l.OO kuru tarakld 11 numarada vızaen mamu e auaue il' v~ ... Gü ... aon derece cüze1 bir br. etmelJten ~ n hiç· kimse 
.,_ haftaya nWMıtle daha kuvvetli bir de borsada 6556 çuval çekirdeksiz üzüm l.OO ve on iki !wnara& 2.75 kuruş te- pılı aynalı dolaplar, muhtelif mer- ft v•. Otomobilde, aia' aiJr Sun- •ndea plralnalyor. 
~et 18Mermlf ve ftatlerde yUkselme 5-19 kun.ış arasında fiatlerle satılmıştır. neı.ziil mevcut demektir. ~kirde~, ıııerlilavabolar, cevizden mamul lra. aet bulftl'lndaa aeçi)-orum. Yolcu- Holiftllta ~ li ki . 
....... ~. Pi asada kuv- 1937 maluıullinden işbu neşrlyatımız tari- UzUm . asasında ~ b 1arına ~ 1\Utma iki kitilik karyola. yatak, ve lar kaldınmlar üzerinde acele acele iDiiii yoldur. Cfinldi bmadaM ~ 
~ lt()kJar olmaınakl.a ~raber gelen h~ ka.~ ~ors~a muamele gören çe- le bilı::a 4 ve 5-4-938 !ınıerinde ol- 1 ~ ayni~ dolap •e ko- '.~Yorl.: Bir amele ~~v ~- Wiıat ,....... ......... tıefrilr edi
.... talebi brPW•lnhm alıcılar nor- kirdeksız uzum miktarı 254505 çuval ve dukça hararet görUbn\i§ ve fiatler der-1 midmıDIU, yetıl kadifeli şezlonk, im- rükliyor. Bır sabcı im çikletini çıgna- lmnezler. CBnldi lımada • ........... 
p.tfllp flkllde niilbayaata devam etmiş- 537 .torba, 1~3~ mahsulünden seçen ~se- hal yükşelmeğ~ ba§lamıştır. MUbayaatJ~ por~~~' lake.~ baralı ycw. ... • • m&mlcün değildir. Ciinkü reldimlu 
..... ~ın bu_ tarıhıne kadarki satış yekunu bu şeiltjlçle devam ettiği takdirde fiatl~ blftl' tM:çuk ki,ilik l_ngiliz i_wyolala- '! abiı baarada, Ho1iwda -!91ide Lir propapnda Ye reklimlv J.qeJi 

~ 42492:> çuval ve 1920 torha41iarak 'lıe- &dhbbleld 1udta tçlade bir miktar~ ~· ..... '" clııe11IA.len ,...ı Wr an_lılw ..... ,.m...... _...,, tiYJr ft ...... doira .ı.. 
ARPA: l'saplanmıştır. . . .. . . . tereffü eylemem ihtimali vardır. ...._ ~ linı• dikit ve nakit •llhhn o• at«~ ~dala\~ ye wA. MHa im !: az ft .,.,: 

1 
Son hafta ıçındc gund--lık ıtıbarıyle Bugün için alıcılar istekli görül1Mkte- makinesi döner kütüphane, muhtelif halannm mellelddı1le, m•• Jam.. miym 187 de.,. ...... 

8oıa .. borsada ~tılan cekird,..kSiz üzüm mik- diı- ate"erler, buz dolab .. kJ· duracı1ık veya banka memurluiu ile 
S- kayıtlarına gore 1637 çuval ar-ııariyle giindelik asgari, azami fiatleri · darJ lental.kt:io'.: parça haf-· metPl olan imanlar da var, Fakat kanKa~~' a,.tdacluran lo. 

lllu.neW ~· Muamelltm ta- aşağıda g(isterilnıistir· pone aynca H livatta, Lu ihet elc.eriya ut ta INlllllJl, ftbti hayvan terfal,e. 
~ beya maDer Uzerine cereyan et- T ··h . : 

1 
· .... _ Çok UMUMi VAZIYET: delenlerden yine ponolen tabak ~ c un U· cisinin ~ bafdro- giJ1. 

lbl. aı ı CU\ a ru. t lr-la ___ L IJ!c!-L--- __ L&_ nar •• 
:-t 'ft 123'7 ~uvat &z1>8Dın husus! şratlar 3-3-93P, 648 lt 50 15 50 · • n, caıD11 ııwt.u.,.....c, m~ • •ütterilerine • .,., Ba ....... Ü-
::ı- ootı1olılma mebni bu kmnın 31 • ' 1548 U:oo ıs:oo 6!..., lıira, pmpanya, -·.... ... • At .. Çidıla .lılr lıııdm ııeçlJarl S. - .ı;,..m... en luanetli ~-

.3,TS kurut olarak tesblt edi~. 1 4 > 8~ l1.2S 16.75 Mevsim miinaeel.etiyle zahire Ye hu-~riltal kadehleri, muhtelif kristal 111- bid!89 ~~':lnna~-t: leriDden. biridir w -.lmiJyon.dW, 
A.,. ~afatı yukarı geçen haf- 2 > > M.1 lLOO 16.00 bubat üwiı1-e kuvvetli lfler yapıtma- 1 nmı.., maun komol maa Awupa ~•meme ·A•• Y9MeWrla ru8lE1R11r.r •111a br-

'-ld leYly..ml muhafaza etmi§ gllndir. 4 • • l24S 5.00 19.00 makta ise de fiatleııde kuvvetli bir i9tik- aynası, zaiz marlcalı hir dürlaün bir ~ Nerde,M, ıid.iP oDlll ap. 11smJ. tib•liıı, wm ....... dit--
~ hJ..ınden bldusnu upo Uzerlne 5 > > 1412 W0 rn.00 rar .....ıor. muhtelif lıilim ........,., ._.,., U· melı; iatiyoram. Eouen iıedms; :ın- .....ı.ten ........... ffdiıilıl O, ....... 

~ lllemlfl°' iM de teklll olonan YekO.. 6Ş.'i8 ABDI SOKULLU pk, .ı-in:l JıaL Ye sec:adeler,malı- ~1:'.' ":" ~ --:::re:: .......... ilii lnbnıa ile~ Wr P' 
satıcıları tatmin edemedtiinclen _ t'!'lf yolluk, kilim ve halılar Ye •ir 18 ·~!'.:_28 oaa ~ aahDnden batb t.irfey de. 

~ ndkyuta it olmamap. '1Juuım bir çok etY•J'l nefise müza,ede...,. .....,.ti ":"?97°'". . _ iilcJir. 
~ati 11 dllf vulyet flatı.nı istik- Süt makinaları retlyle aatılsaldar. Sabt ....... (V~ iki) .-lmi7~=; ~-=-n Bu .dam, ille yemek1erinin .. 
"'""'muhafaza edecell kanaatini ver- Fınab kaÇamaymız. ---VU: un CllJUMI ıöriinii)'or. cak cVandom• da Mpm ,....eldeft. 
~r. . Dünyanın en büyük fürikua t Türk Mfbayede s.lana Otomobilimi blduuma ~ nin de ancak cTNlmden»> ela yenile-

mamulabndandır. Mfidiriyeti bu-akıyor ve pzı bile bam~ ım- hileceii hmmunda, Hohuthıl.nik-

l'ASULYE:. 

................... dellttl
~ .... hafta ile "" hafta ftatı.ri 
~ a&'Glna .la* buna atleditm.k-t ~ Plı• da bnıedi bir~ otdu-

"Pwmaekt•lir 

' 
... 8ua.. lflerind~ şu sıralarda durgun
M:.._ •ardır. Fiatler bir seviyede devam 
-_,.or, 

MtELE E.krcmözl~rin imal kudreti 1 1--3 (713) !°!um.ICapaun &alinde ~ ma~ na etmesini bilmittir. iti lıaitlaıttir-
YOZDE YOZDOR 1 üniformab çocuk• ~eme yenne at· mele için de cVandom• u yaLÜz öile 

MELE Ekremözlerin otoınatik Yai· 
la terti'bab vardır. 
E,1uemözlerin bütün ak•mı 
pulanmaz nevindendir. 
Ekreınözlerin bilGmum Zi
raat mektepleri kal.,ul ve tav
siye etmektedirler. 

Mm ı: F.ltremözlerin en wi ve di
ier marbl~claa daha ucuz
dur. 

A YNt FABIUKANIN 

ı hyor ye otomobilimi Y• altı garajma üzerleri, cTrobdero» yu ela yalni. 

Bay ve Bayanlara ~~d.~ :.- :: alcpm iizerleri açar. Bu nizaina n.-
KARŞIY AKA YUSUF OLTAN .._•· • • ' ma •. ~ Jet etmi,en herkes patronun çabll 

MODA BERBER SALONUNDA dulu ıibi Y~ her ~.....,ki iilR yapa- lcatlan ile laıtplqir. · 
•-!_.!_ "---L--_. __ .ı.. ya)mz, Valil Beri oturuyor. Holi- K-.2-1 ırv1 L"t-aL L!.. . ~ Ye awıra7_.uu llllUaa __.._ -Llı!I_ a.....l..!_&1.-...!......! L~ll!: .,..._. a)'lll ,...., -~ ... "lem" • L!.. Lı_ ..... ...., onun...- Ye uauUK..-1111..... -~ __ ,.. • de ...l!-ıı......~ 

~me yem Ull' vvua... lmme anlıyamam•fbr. O her tarafta Y--:™ a-~m ~ ve _. 
{ ONDILE ve PERUK) afiriinüyor her yse PiP çda,.. fa- hibidir · · 

Saçlann aiyab, kumral, bstane, bt aynı ~ bütün enmbıu- Tamamiyle ıinema itlerine tahlia 
belnır, mavi, plltin renklere ~nil- dan mak Ye iletin edilen hu pzetenin ilk sayfası, ba-
meei bir aanat •.-idi. iade hulunuyor bederle, doludur. Bir tek aktör, hir 

SAYIN BAY ANLAR: Aati1t11ı --~ fil tm..a. tek sahne nzii, bir tek yıldız yoldm 
Slıdmimla reklim cleiil.: Anupa matltle .... yan bu '-tin...._ ıma- ld ber saWı iMi gazeteyi titriyerek 

p~ı MIELE Biıikletleri • airc1üiimi1z tuvalet llajmm en uli hlniaia maiyetleri '-....da açmuuı. Senelerce devam eden bir 
--- MIELE Motonildederi Jeni inodelidir. piıık fipM1i s&ih111 elde ......_ pyreti, bütün bir istikbali ımbvet-

ı-!'::: ~- .ıı.o ı..ıta -ı...ı. •IEU Elektrik ........,...ı: l'ERMENANT TERMOS ooç1.. 1ı11nüi - dorw .,;.lir. c-.w-r: molı: "" ... ~ lauumlannm zalim 
83' baJ,a -.mte11f pmmk a- IZMIR Ye eivan ..,.... aab• de- rm elektrik c:entJuai1e t.bii · biiyi.. .... Elrafmda ... ._, .......... pençelerine b .. lant.n teslim etmek 

~· Donanın gündelik neşriyatuı- pom : · . lllllini bozan çok yerllnle bn...J- eYlithk olandı bl.ul ettiii ~ ye- için anonim on satır kafidir. Efkiri 
tL.,~ oı.a punulı: atlfl-ı apia- M1$LEN LASTiK 'ımakta olan uç elelmik audrinelahı- tiflirdiii çocuklar vanhr. Kanndtiı umumiyeye ha1lmı •k•rdimell ko .. 
~- aurettıe tasnif edilmiştir: ACENT ASINDA . de b6Jiik bir 1enilik ricacla ..-,_ .--ın )'U"lll, çocuk myır cemiy4- kuaa o kadar biiyiildür ki, hiç lmw 
~'wvt balya Az Çok GAZI BrılNl"I No. )1 • 21 · tir... Berine Pler. zelairli haber nepiyata brpunda mu-
~ 1 lnd hazır 329 41.00 4Z.GO r-.m , ICaıJıi - IZlllR 1 .. eenenin - IOD ViJw ..-& Ba ...... açık mal'i aiimleii için- D't'emel edemiyor. Hic te ...... ol-
... 1 ind baır 315 3SM 33.25 Tele/Oft : 3BSI mtiirel ......,. •J ı ı · ıde ıl 'ı im:. ele, ........,_ bifteldni sat ........._ llll7U mlatahRller .... bu tazyik 
~ • • •Meli 20I 33.00 33.ış ._ • t.Wi ı ' ile ı..- IOft isle çiini)m Te .aminde 1on de- bıpamda iciz bll)'OI' ve becl.ht 

ekQn 834 ri en llhhl YUiyette olanlr ,.ı.- rece mlllehzi IMr ihde obnuyor. Defriyat lmrt.ıuna tö7le clyor1ar: 
t....... 8o.ı ve ı~ hafta fiatleri arasında lZMlR ~ HUKUK MAH- iki ~ bopnma~. ve W. brp;abda Yutaf Okan moda -- Qinldl ~ heyecanla mina- - Cok lllileeMİrİm, fakat bu ro-
~ Jo\: llbldil'. Jl'iat1er ayni .eviyeyl KEMESINDEN · hatli bulunan mGddeialeyhm hiildiaa lonunda :paplmeldadır. hplan, bu ,.de cMi oa.n ıwnket lü tndi eclıı•em· Bu aon zamanlar-
~ etındt hafta aramda ancak san- lzmirde .. Aamab Mescitte B.l.eı- tarihinden itana Y~ bir aene Telefon Numara11: 5154 wifPl!ltonanahirlayli..-.-...- da mdna~ hayli babaediliybr. Bu 
\1. farkıan ıörUhnUş ise de ehemiyetli zade IObiıncf9 6 No. lu e..-de otu- ";lfiddetle nlenememesme ve masa- D. 15 S. 7 1015(651) laroturuyor.S. ...... aipteltenveiç- ....... ( ... ) ile olan münuebetinize 

....... k Mm olmamqtır. ran Ali kw Nazife tarafmdan ayni rifi muba"'?4 olan 1134 kmutun "':..6IE timai kanunlsınlan, ...,.1en1m, fab.. dair haberi okudunuz mu? · 
P. e..-de iken halen ikametgibı meçhul dahi m&ddeialeJh Süle,.mana ,.... K. ) riblann igaJindea hahM'1iJG1llir· Haherin prensibi ft nümune1i 4u-
~ ÇEKIRDEGI: balunan Süleyman aleyhine açılan leti.lmeme temyizi bbı1 olmak tize- ıra ık ev ve EM ... bunlar müttefildirler, )loyu dur: 

hopnnw da't'Ullllll cari twhlriht •e re 21 /l0/937 tarihinde danamn b aendilc.liat1e, sadece p1111Unlann ~ize iddia edildiiine ıön. iki bü-
'-t~ 6--i 2.to kunlfla kuvvetli mnhakemeai 8GIMIDda: ili tarafm ylalmwla m~le,hin ı•Y•!'* . yazı aoe lan'fttinieritmeyiiııllı.._fedenme- yük aktör v_.... Beket-le K_.. 

....._ lll*ımektedlr. s.a bata llirlik ha,ab yapmalanna imk1n ...._ "'ildiii " S6le,memn ib- . Gazi bulvarında Yem ~ uhafi!e- tocllan mfhwhp ....,__. Bunlar tam Denet 1ıir aıüıMeurilri Wtiia 
~-W.ı a.n Wtaya mabetle ku .......... olduiu ......... clıair clia- ........ .....:hal buhmdutandan u- cıler çarp11nda kuUamth iki ev kira- död kifWir. Vaaalt olarak, her wn, ıecelmiai ...._ a+iJcw•· ~ 
~· 0..- 8eD • bu ~ .-W.1w· ~ tMak ~ teeıks ........ llPP Mııw- ıkbr. Yazıhane olarak luıU.mlmqa 11aı .. • '9et .. ,on fnnk (talai-- laeliz llu llir fil •. ("&.idi hem 

..ı:tau~ olanık s.as 1--L-~a::i , • .,. • d- .•• .;·:;-·~·· •" 111• .... •ta- m~~. ._lılu,..W.-r.klirua)._. Vuw ..,. • ._ele IComtw U....... b . ~-1--.-·-· .·a.-.. ı· ---..~--•ır• Mul'U"lCAAT:YeniTuhafiyeci-..ı.. a...tftliıliıllw.» ._ ':..a Ywtlillir •mli.t llt. ~ 111 • iM • UI w 141 n ı• ... ._. ~ olanw.. .... Dz ... Ha1Gei c..+leei No. 64 Bw' ;. 11· ._...,. 

..... , ... ''' ..... iiiıcl ... i.11ı.r1laili1a t ...... s cm>, ı• tELEfl>Nı U5' . ı-10 ,,.1111 • • 



· ~AHIF! 8 -- __ ..__ _ _ _ ,;._._ .. _ _......ı.:.....,;,.;;. 

öDEMlŞ lCRA DAiREStNDEN: lZMlR BELEDlYF.SINDEN: • 
Gayri menkul maUann acık artırma l Beher metro murabbaı dörtyüz ku-

i 1 a n ı ruıtan iki yüz seksen altı lir& kırk 
ödemi§ icra memurluğundan: kurut bedeli muhammenli elli betin-
( Hacı Mahmut Canın Abdülkadir ci adanın 71,60 metro murabbaında

varislerine ve müteselail borçlu oğlu ki 3/1 saydı arsanın sah§ı baı kitip· 
Jhaana ait) likteki ıartnamesi vechile 15/4/938 

Açık artırma ile paraya çevrilecek cuma günü saat 16 da açık arbnna 
gayri menkulün ne olduğu: ile ihale edilecektir. 

1 - öclemiş tapu dairesinin ka- İttirak etmek ist&yenler yirmi bir 
nunu aani 930 tarih 26, 27, 30 nu- lira elli kuru§luk muvakkat teminat 
maralarında kayıtlı: mal<buzu veya banka teminat mek

Sağı kadı kızı oğlu kara Ali vere- tubile ıöylenen gÜn ve saatle encü
•cai bahçesi, solu çırpan Mehmet ve- mene gelirler. 
reseai tarlası, arkası deveci san Ali 31 5 8 12 ' ' ' 

(654) 
ve metruke tarlası, cephesi yol ile Beh bba 

hd b·ı ah 9040 M M er metro mura ı dört yüz 
ma ut ı rnes a . . ye- k 2056 lir bed r 
rin 400 M. M. sahası üzerinde kagır hurUJlanl. 29 ad e ı514m00u-

k k •-~ l ka ammen ı uncu a anın , 
ve ustur epene ve came1U1n ı pu bba d k. 13 14 15 16 .. · kal · 1 · · · d • metre mura ın a ı , , , 
uzerı vanıze çatı ı ıçensın e nım h l L-. k"' · likt k. • ..... 
k iki. '- l bö'lm · sayı arsa an UG! atip e ı r6·· 
agır Kalı e trasmısyon te§- . h·ı 19/ 4 / 938 b ·· ·· 

kitetına mahsus bodrum korsley ıiı- nameaı vec ı e . ~a gun~ 
t · de 60 b · ku t• . h · saat 16 da açık artırma ıle ıhale edı-
emın ey gır vve mı aız 1 kt. 

müceddet 93804 numaralı motör ece ır · 
lttirak etmek istiyenler yüz elli r.on sistem üç ~rise bir ezme la4ı 

üç pomparya iki dinamo bir su depo
su ve dahili elektrik tesisatı ve beıer 
bin kiloluk iki büyük ve biner kilo
luk dank müştemilaum haiz fabrika 
binası ittisalinde iki katlı tavan ve 

dört lira yirmi bet kuruıluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 

31" s. 8, 15 {1056(647) 

tab3n ı-.h,ap dö,emeli kargir ve üzeri 1 _ Senelik icarı 110 lira be
ah.- catılı Marsilya kiremidi fer- deli muhammenli Balcılar cadde
tiyel" ve cephesi tuğla ve taşla işlen- .. · d · kl" f •tti" ı· d 137 . .h d . l k .h tl . .,ın e cıçe ı ırm ı sa ın e 
mış l ata ıvarı şıma ~ar cı e en 1 d"f k A b k"f rkt k• t 
kerpiç dıvar ve bu dıvarlıırm ittisa- ! snaaymı eı . u ' cah1.'I al~S 

4
a 

9
•P
38

• e ı •a~: 
ı. d 15 k f b .k . l sı ve ı e . . cuma gu-
ın e to at ve a rı anın şıma ' ıtü t · lt d k rtt ·ı 

lo 1 k 1 
. · t saa on a ı a acı a ırma ı e 

smına muttaaı a vanıze örtü ve 1·h .. l d'I kt' 
L_.J ı· d f b 'k h . f '" e e ı ece ır. ueuen ı epo ve a rı anın cep esme T 1. I I k. ı· · · 
t .... ı · l · ·· · h ·· ı··ı·· a ıp o an ar se ız ıra yırmı -r a t§ enm11 uzerı a şap ve or u u ,_ . 
ve kire •tr ç. t ·ı b ·· d 'b t ues kuı nth1k muvakkat temınat 

• bamıl 1 a 1 1b~ edş goz •C:' ı ~e . makbuzu veya banka teminat 
yer an r arı ve ır a et b:!ton gom- k b .1 .. l .. 
lekli kagır su havuzundan ibaret ve mt e t~ u 1 e sol~ e

1
nen gun ve saat· 

20 ka 100 d t 15 ft 1
. _ j e ecumelle ge ır er. 

yısı, u , şe a ı agacı 
2 

. . .. . . 
bulunan fabrikanın bina ve ar&asınm - Senehk ıcarı yuz yırmı be~ 

l.Zmir" Yüiı Mensucatı · 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pinar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolay11ile yeni çıkardığı kumaılar 

Saglam. Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edinil 

W/~/~I& SATIŞ YERLERi ffBt 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

IZMIR SlCtLI TiCARET MEMURLUöUNDAN ı 
Tescil edil mit olan ( lzmir • Kasaba ve temdidi demlryollari 

memur, itçi ve müstahdemleri istihlak kooperatif tirketi) nin 937 
senesine ait blançoau Ticaret kanunu hükümlerine göre ıicilin 
2249 nume.rasına kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 

İzmir Sicili Ticaret Memurlugu Resmi mühürü 
ve F . Tenik imzası 

l : BLANCO .. 
Devlet Demiryolları 8 inci iılelme memurlar kooperatifi 

AKTiF 
31 /12~937 tarihindeki Blônçoıudur. 

Vezne mevcudu 
Emtea mevcudu 
Ziraat Bankası mevcudu 
İf Bankası mevcudu 
Esnaf Bankası mevcudu 
Borçlu Hesap 
Demirbat Etya 
Ortak. H. Carisi 
Elbise hesabı 

L. K. 
3304 96 
290 57 

7 72 
164 70 

61 80 
150 00 
248 70 

6037 17 
201 52 

--
10067 14 

Sermaye 
Cüzdan bedeli 

Alacaklı hesap 
ihtiyat akçesi 
Teni Emin Ali 

Safi Kar 

İfbu Blançonun kayıtlara mutabakati tasdik olunur. 

PASiF 
Lira K. 

7186 20 
195 00 
235 02 

1268 57 
270 59 

921 76 

10067 14 7133 lira ve içerisindeki alat ve ede-' lira bedeli muhammenli, Kemer 
vat ve kazanlannın 14650 lira ki ce- 1 caddesinde tanzifat hanı karşısm
man muhammen kıymeti 21783 ·da ~/1 sayılı belediyeye ait ben· 
liradır. zin satış barakası Başkatiplikteki Mürakip Mürakip 

31/12/1937 
Mürakip 
Okunamadı Gayri menkulün bulunduğu mev- prtnamesi vechiJe 15/d/938 cuma Okunamadı Okunamadı 

ki, mahallesi, sokağı, numarası: günu saat on altıda ncık arttırma lsbu blinco aslına mutabıktır. 
2 - ödemi, tapu dairesinin nisan ile ihale edilecektir. Talip olanla- . lzmir - Kaıaba IJe !emdidi Demiryolları memur, İfçi 

935 tarih 6 numarasında kayıtlı: { rın dokuz lira elli kurutluk mu- ve müıtahdemleri iıtihlak kooperatili ıirketi 
Dutlu kuyu civarında ,arkan yol, vakkat teminat makbuzu veya A. Altısoy 

~imalen Abdülkadir hem4İresi Hali- banka teminat mektubu ile söyle- 1145 (716) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Hoca zade Ragıp ve Vezir zade Abdülkadirin EinlUC takti; 

bedelinden olan borçlarının temini tahsili için mülkiyeti tahlil 
emval kanununa tevfikan haczedilmit olan Birinci kordonda kA• 
in 78 sayılı tütün deposu yeniden takdir ettirilen 15000 lira lo1' 
met üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzaY• 
yedeye çıkarılmı,tır. Taliplerin 25-4-938 pazartesi gününde vUi· 
yet idare heyetine gelmeleri. 

3~13-20- 1050 ce, garben helvacı Y:usuf oğlu Ah- nen gün ve ıaatte ·encümene RC- ....,..., .. ...._...._ ........ ..-~.---.- ·.n.. - w -»• 

durrahman, cenuben hem~iresi Ha- lirler. tZMtR ASLiYE MAHKEMESi IZMIR SiCiLi TiCARET ME- 4 
t~v~~~•riEm~~m~~ 2~5~12 1015(~5) BffilNCI HUKUK DAffiE~~MURLUCUNDAN: 1~~~~,N~~~~~~-~~-~--~~-----~~ 
heyeti umumiyesi 7750 lira muh~ B h tr bb 300 k DEN · 938/259 S. T eıcil edilmil\ olan (Neı·at Evlı'. in r • • d •ki kul • • e er me e MUra al U• • T 
m4:.n ymet ı ~ e 1 eyı havı ruftan bin bet y\iz yirmi yedi lira iLAN yazade Limited firketi) nin eaaa 
~M bahçe ve yu. 3 hektar 4922 bedeli muhammenli 57 inci adanın lzmir güınrükleri bat müdürlü- mukavelenamesinin 3 üncü mad-

.Tak·d. 
1 

. kı 509 metre murabbaındaki 16 sayı- iü vekili avukat Hayati ile lzmi}- deıini değittiren liyiha ticaret ka. 
ırounan ymet: l b k"' · l'k k" k d d Ş ·fR '· h!!I~! l · ·· • ·1· 3 öd · t da" . . A:::. ı arsası aş atip ı te ı fartname- de ikinci or on a erı emzı tı- nunu '""'m erıne eore sıcı ın 

- emlJ apu ıresının.r2.Kus- · h·ı 15/4/938 ·· .. th · d K 1 · R · 2248 k t t ·ı tos 323 tarih 37 numaraımda ka- r.ı veç dı e k cu~1a !"1h n
1
u care anesın e a mıye ec:ıyo d"td·~~~ru1ına · ay ve escı 

ıtlı: . sa~t 16 .a aeı arttırma ı e ı a e ve kefili lzmirde birinçi kordon- e ı ıgı ı an o unur. 
Y Ormanlık c"ıvar-nd t fla Al. edılecektır. da Dolma mevkiinde otomobil ti- lzmir Sicili Ticaret Mcmurluiu 

1 a ara n 1
' l · k k · · l F -•-=- A R A ··b ·· F T ·k • kılınç oğlu ve Necip ve yol ile mah- •tıra etme ıstıyen er 11~ li- carethanesinde mukim irenx r.. eımı ~u ru ve . enı ımzası 

dut ve 3165 lira kıymeti muhamme- ra 75 kuruşluk muvakkat temınat tor Baladur aralarında mütekev· 1: LAYiHA 
neli 60 dönüm tarla. makbuzu veya Banka teminat vin gümrük resminden mütevellit (NEJAD EVLiYA ZADE Ll-

4 - öc:lemif tapu dairesininAğus- mektubu ile söylenen gün ve saat- alacak davasının icra kılınmakta MITED ŞiRKETi) 
loı 31 tarih 6 numarasında kayıtlı: te encümene gelirler. olan muhakemesinde kefil firenll MUKA VELENAMESINE 

~yrekli .. köyü civannda çİngen 29-5-8- 12 1034 <624) Artor Baladur namına çıkarı\an A _ ~EYILDIR 
ycrı mevkıınde ıarkan çay, garben Hayvanlar vergisi kanununun ba- davetiye varakası gösterilen ad- f&gıda ımzaları bulunan; 
Hediye hanım tarlası, timalen Ali 1 zı hükümlerinin değiıtirilmeaine ve reste mumaileyhin bulunmadığı 1 - lzmirde Burnovada Bay-
bey, cenuben Abdülkadir tarlası ile bu kanuna bazı"' hükümler eklenme- ve terki ticaret ederek Avrupaya raklı caddesinde (1) numaralı e'\·-
mahdut ve 775 lira kıymeti muham- sine dair 3343 ... umaralı v 30131 't . ld - b . l .. b••ı·r de oturan Stanley B. Pateraon. r 9 d" .. 1 •. e gı mı• o ugu eyanıy e mu --, 
meAne ı onum talr a. w 938 tarihli kanun belediye ilin tah- tarafından bili tebliğ iade kılın- 2 - lzmirde Bucada istasyon 

rtırmanın yapı acagı yer, gün, t 1 t ahk d '"dd caddesinde (98) numaralı evde 
t öd · · d · . d S l .. asına ası mı' ır. mıt ve m emece e mu eaa· 

•aa : emış ıaa aıresın e a ı gu- I h k f.1. A B 1 d ·k .. oturan Nejad Evliya Zade. 
nü saat 1 o 30 ey e ı ı rtor a a urun l a . 

1 ı b, · k 
1
.. metgahının tahkikiyle mahkeme- 3 - lzmırde Burnovada Bay-

- 4 u gayrı men u un artırma E d • l akl dd · d ( 1) l 
,artnamesi 1/4/938 tarihinden iti- eza ne evrı ye bildirilmesi karar altına a ın- r ı ca esın e numara 1 ev-
baren 36/2541 No. ile ödemi, icra Manı"sada ecz s· b l mı• ve ahiren davacı vekili Firenk ed oturan E. L. Waahburn. 

ane ı u unan ec- T I · Ik' · N ı· - · d 5/8/ dairesinin muayyen numarasında --Ş 'f f h b . 
1 

Artor Baladurun 10 teırinisani zmır ıncı oter ıgın e 2 
herkesin görebilmesi için açıktır. 8

7a~ı ~~dı .!~. ve atıl ase ıyke vdere- 936 tarihinde 358 sayılı pasaport· 1937 tarih ve 8711 numara ile tan-
• • esı mu uru mesu arama ta ır.. · k 1 Ik y k"l · C 

ilanda yazılı olanlardan fazla malu- B 'f .
1 1 

ak la Fransaya gittiğini ve 0 tarihten zım ı ınan ve tısat e a etı e-
l k . . l . b u vazı e ı e ça ısm veya dev- lilesini ta d.k 0 kt• d mata ma ıstıyen er, ış u şartname- l k . . · 1 . M . b . d t t d·- · i ve T·'rkiye n s ı ına ı ıran e en ve 

ye ve 936/2541 dos a numarasile ren ama ıstıyen erın anısada . erı av e e ~e ıgm • u lzmir Sicilli Ticaret memurluğu-
. · · .. y . r f 0 k a 1 ··ra aatl · ıle Fransadakı ikametgihlarındıı (ı memunyehmıze muracaat etmelı- e ı asına ce e mu c erı. . • . nun 097) numarasına kayt ve 

d
. (714) da kendısının bulunamamıt oldu- t ·1· · k 1 (N . d E 1. ır. w • • • • • escı ı ıcra ı ınan eJa v ıya 

2 - Arhrmaya İştirak için yuka- :.TA' gunu ve bu ıtıbarla ılanen teblıgat Zade Limited Sirkeli) esas mu-
rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis- ifa edilmesini lstemit ve mahke· kavelenamesini~ (3) Üncü mad: 
betinde pey veya milli bir bankanın cİ günü ayni saatte yapılacak artır- mece Firenk Artor Baladorun desini tadil etmitlerdir. 
teminat mektubu tevdi edilecektir. mada, bedeli ıatıf istiyenin alacağı- mahkemeye gelmesi için ilanen Muaddel 3 üncü madde : Şirke
(124) na rüchanı olan diğer alacaklılarin tebligat ifasına karar verilmittir. tin maksadı: Tütün, pamuk, üzüm 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di- o gayri menkul ile temin edilmiş ala- Mahkeme günü 9/5/938 tarihi· incir ve her nevi maden ile bil'u-
ğ?r al~k.adarlan~ ve irtifak hakkı sa- cakları mecmuundan fazlaya çıkmak ne müsadif pazartesi günü saat mum mahsulatı arziye ticareti, 
hıplerının gayrı menkul üzerindeki sartile, en çok artırana ihale edilir. d d M"dd l h K l ·ye alım ve satımı ve ihracı ve komis-
h ki h ·ı f · · on a ır. u eaa ey a mı 

d
a. nr1mı~dd~s1usı e . abız .v1~ ma~rh~fa Böyle bir bedel elde edilmezse ihale Reciyo kefili firenk Artor Baladu- Y?nculuğu ile İftigal etmektir .. 
aır o anı ıa arımı' u ı an tarı ın- yapılamaz. Ve r.atıa talebi dü-r. k. .. d d Şırket yukarıda yazılı makıatla 

d · 'b • · ·· · · d kı "" T- run mez ur gun e ve ıaat on a en ıtı aren yırım gun ıcın e evra 6 G · k 1 k d' · ih doğrudan doğruya münasebeti 
müsbitelerile birlikte memuriyetimi- l 1- akiy.rı medn uhal en ısme Ü a- İzmir birinci hukuk mahkemeıin· 1 b.l, IA • • A 

b
. . . . . . e o unan mse er veya ver en . .. . 1. b o an ı umum ma ı, tıcarı, ıınaı al1 

ze ıldırmelerı ıcabeder.Aksı halde ta '"hl .. d de ıspatı vucut etmesı üzumu e· muamelAt . b lAt .1 TURA .k 1 d 'f\Jr · Tl b"t 
1 

dk mu et ıçın e parayı vermezse ihale . .... . a ı ıcra ve u muame a ı e N r abrı aları mamu Atıdır. Aynı ıaman • oı• 
pu aıcı ı e sa ı o ma ı ça satış bede- k f h I k k d. . d yan ve gelmedıgı takdırde hakkın- ittigal eden diğe•· tirketlerin hisse ırk lcr• 
linin paylll4masından hariç kalırlar. ararı es o unara en ısın en ev- da gıyap kararı ittihaz olunacağı d. t h ·11 . . "b tuvalet ıabunlarını, traş Hbunu •e kremi ile gUıe ı ,,. 

4 G
.. ·ı .. d vel en yüksek teklifte bulunan kimse • sene ı ve a vı erını mu ayaa ve 1 .. k il H d 1 kt d Y 1 toptarı ı 

. . - osterı en gun e artırmaya t . ld ... bed 
11 1 

... hukuk usul muhakemeler! kanu· bu nevi tirketler tesfa edebilir. erını u aoınıı . er yer e satı mı a ır. anız 11 .. 
ıştırak edenler artırma şartnamesini arze mı• 0 ugu e e a maga razı nunun hükümlerine tevfikan ve Şirket maksadının v~ esaa mua· t11lar için lzmirde Gaıi Bulvuında 25 numarada uınuDl act 
okumuş ve lüzumlu malumat almıt olursa ona, razı olmaz veya bulun- teblig- makamına kaim olmak üze· 1 l . . ld . • . k . , d" is 

b l k b l 
. !:I ma••• h L-- •• ··dd ti me e erının areıı ıçın anunu telı·k Nef'ı' Akya•ılı ye J. C. Hemıiy• müracaat • ıD · 

ve un an tamamen a u etmış ao ...... emen on uq gun mu e e re ilan olunur h f .k . k 1 .. "' 
. . ba 1 k lı k · ma ıusa tev ı an gayrı men u p t K t T 1 f n -••• ve ılı r o unurlar. artırmaya çı arı p en ço artırana 1156 (721) il t f d b'l. 08 a U • aa4 8 8 O - ,,,,,,. 

5 T · ed'l ·h 1 -. .ı·ı· tki ih l dak" f k ma ar uarru e e ı ır, __ - ayın ı en zamanda gay- ı a e euı ır. a e arasın ı ar . · . ~ 
ri menkul üç defa bağrıldıktan sonra ve geçn günler için yüzde betten he- ltbu ~eyıl ~ukavelename lzmır- 41&11!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~=:=!!!!~=~:'!!!!!!!~!!!!!!~ 
en çok artırana ihale edilir. Ancak sap olunacak faiz ve diğer zararlar Tashı•h de tanzım v~ ımza kılı~dı. d • art.ınna bedeli muhammen kıymetin h··1un h t kaim ka- Nefat Evhya Zade Lımited Şir- K d ş· . b ı· d·yesin eıı· 
yüzde yetmiş betini bulmaz veya sa- ayrı~a ~ . e alced ah ·ıızınl me- İzmir ve civarı Telefon Türli keti esas mukavelenameainin 3. UŞa 3Sl lflOCe e ·e 1 . ... dr 

. . . murıyetımızce a ıcı an ta sı o unur ·· ·· dd · • d ... · f b )A • esılll•• • 

dtı~ ... ııtıylenın alacağına rüchanı olan Madde (133) . Anonim tirketinin dünkü aazete· hncu maf kesı~ı .. le&:~f ırlen kul aTyiı· 829 lira 40 kurutluk köyümüz okulunun 29 pençer. . ihale•• 
ıger a acaklılar bulunup ta bedel • d . . d h ı i a muva 1 eoru muf 0 ma a • mir çerçeve iti ile .165 lira 8 kurutluk antredeki çatı itıdnın kiiltilf 

bunlaıın o gayri menkul ile temin Cins ve miktarı yukarıda gösteri- mız e tntıtar ~ en eyeh um~m: caret Kanununun 614 üncü ~ad- ·,apılamadığından lzmir kültür direktörlüğünde, Kut• aıı ,ar~ 
cdilmi4 alacaklarının mecmuundan len 10/5/938 tarihinde ödemit icra ye zabıtnamesınde batkanın ısmf desine tevfikan tasdik kılındı. · İfyarlıiında ve· Şirince Belediyesinde bul~nan ~art1n;nı19e:se pas•I'· 
fazlaya çıkmana en çok artıranın ta- memurluğu odasında işbu . ilin 've t. Hakkı Sur yerine yanlıtlıkla ı. · Jktııat Vekili N. imza okunama· bir hafta müddetle ve pazarlık suretiyle ıhalesı 11 

ahhüdü baki kalmak üzere artırma göeterilen art~ ~i Claire-J Hakkı Eaen 4>laiak .·yuılmıtbr. mattır. . · · teai StiftO 1&at on dörtte yapılacaii ilin olunur. (719) 
on t "t v · • • .- · . Keyfiyet taabib ~ · 11441 (7·18) . 1132 
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Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .. 
S.ilam, huıu, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markaıma d:LI __ 
-..at. .. 
Sabf 1eri ı Salah an civarı HOSNO öZöDEMIŞLI. .. 

ı-26 
.,, Q §1(.UG! m& llft'* 'Mi:ıw. 

• Fenni S?Özlük için •• , 

KEMAL KAMıL AK'f AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dlnpcia mncut bitün gözlük cim ve çefitleri yakından 

._ maktan ılren parfe ıiferik. ıilenderik, dubl fuvayye 
~la altm, nikel, pilitin, hu baca ve aellüloid çerçeve
ler, tofiSr, t&JYUe ve motosiklet l'ÖZlükleri, puıula, pertavıız 
~tro, yırometro, altimetro, pedometrolar İl"! göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

c-· 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
L• teo-' Mn8 .... lzmirlİlerin 
~ kuanan cWhiz mar
..._ ..... ur Amerikan filidi ile bu 
~ Jenl ve çok kuvvetli bir f«
C'lle çıbn FAYDA ve emsali İliç
~ ~ ve mUeair Naftalin ve pire 
~ lngiliz markalı kimyevi 
~ ballar için kara boya ve 
\ ~luuu, aiaçlarda, fidanlarda 
~ ~ lfi)lerdeki ballık veaa-
~ lldürea n Bumava Zi-
~ "'ıltitfilünln raporunu tafıyan /0 
~TAJCW.A. toz1annı kelin ve ~ 
~":'::: ............... tedarik ~, -..... ~ 9 ,...___ Utlaner 
~ llti,.derin ............ biv iiiiiiiiiiiiOiö= 

~ ;rold.. Batb Jercle ele tu-f mamıza dikkat buyurunuz. 
't ~.IJitfen,..lmndüifir.. TFJ..EFON: ~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ka~ her iki otelin mGıteciri Türkiyenin en eaki otelciıi BAY 
~R LOTFO'dUr. 43 aenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ere 

ikana kendiılnl ıevdirmittir. 
ı..., Otellerinde miaafir kalanlar. kendi evlerindeki rahah bu. 

ı .... 
Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 

'=z latanhulda bfitfln Esre ve lzmirliler bu otellerde bulutmlar. 

TAZE TEMİZ 
ucuz· iLAÇ 

Her türlü turJalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

, f zmir Vilayeti Defterdarlığındanı 
Malhmt Saiclln kazanç verıiaiaclea Ye aatıbk .. ilk bedelin

den olan bon:unun temini tahsili için milldyeti taluill emYll ka. 
nununa göre haczedilmit olan Ahmet ağa mahalleıl Keten ara· 
hğı ıokağında kain eaki ~5 yeni 7 aayılı dükkan takdir ettirilen 
1500 lira kıymet üzerinden tarihi ilandan itibaren tekrar 2ı gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 22-4-938 Cuma 
günü vilayet idare heyetine müracaatleri. 

3--8--ı3--20 1051 

Istanbul Üniversitesi artırma ve ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

ı - 39945ı lira 38 kurut ketifli lıtanbulda Cerrahpqa buta· 
neıinde yapılacak Şirürji Kliniği binuı illfUI vahidi fiat üzerin
den kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu ite ait evrak ve tartnameler funlardır : 
A - Ebiltme tartnameai. 
B - Mukavele projesi. 
C - BaymdD'lık genel tartnameıi. 
D - özel f&l'bıame. 
E - Ke,if cetveli tahlil fiat ve mesaha cetveli. 
F - Proje. 
lıtiyenler bu fal"lnameleri ve evrakı kqif bedelinin ı00.000/5 

fİ niıbetinde bedel ile Güzel San'atlar akademiıi tatbikat biiro
ıundan alabilirler. 

3 - Ekıiltme 21 niıan 938 pertembe günü aaat on albda Onl· 
versite rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteldilerin ı 9750 lira muYak
kat teminat venneıi Ye bundan ba,ka ataiıdaki veaikalan getir· 
mesi lazımdır. 

1937 senesine ait ıso.ono liralık bayındırlık bakanlığından 
ahnmıt in,aat müteahhitlik vesikası ve talibin kendiıi bizzat mü
hendiı veya mimar değilse intaat müddetince fenni meauliyeti 
kabul eylediğine dair bir mühendiı veya mimarın Noterden tu
dikli senedini ve yahut ta bir mühendiı veya mimarla müttereken 
teahhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi • 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazıla aaatten bir aaat 
evvel komiıyon bafkanhğma makbuz mukabilinde verilecektir. 

Poata ile gönderilecek mektuplann en ıeç üçündi maddede 
yazalı aaate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür IDUIDU ile 
iyice kapatılmıt olmuı ,arttır .. Poıtada gecikmeler kabul edil-
mez. 5 ~ ı 1-ıs ı ıos (892) 

~ ......................... !!imi .... ~ 

BAC VE hAnÇELERINIZI - P ~UK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide ilzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iatifade 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardU'. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

SAMOS vapuru 16 nisanda beklenl-

Olivi Ve· Şiire~ 
LıMITET 

Vapur acentası 
B\RJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 4S 
Ellerman Llnes Ltd. 

LONDRA HATTI 

yor. Hamhurg, Bremen ve Anvera li- ASSYRIAN :vapuru mart nihayetlnde 
manlanndan yük çıkaracaktır. Liverpool ve Svanseadan gelip yük çi-

ARTA vapuru 12 nisanda belde- karacaktır. 

nlyor. Rotterdam, Hambur t ve Bremen TRENTINO vapuru 5 niaanda ırelfp 
için yük alacaktır. Londra, ve Hull için yük alacaktır. 
SERViCE MAR111ME ROUMAINE FLAMINIAN VAPURU 1 5 nleanda 

BUCARF.ST Llverpool ve SvaDM&dan ııelip ,ak tj. 
DUROSTOR vapuru 3 mayıata bekle- karacalttır. 

niyor. Köıtence, Calatz ve Calatz ak· CARLO vapuru 20 nisanda gelip ~ 
tarmaaı cTunu limanları için yük ala- --L __ L • da Lo d ..-.araca5 vo aynı zaman n ra T• 
caktır. H "I · • ..ı:L 1 '-uı ıçın , .... a aca .. tır. 

DEN NORSKE MiDDELH~NJE THE GENERAL STIM Naviıatlont 
Co. LTD. 

SAN ANDRES vapuru 1 -4 niaanda AD lfI' ANT nJha 
bekleniyor. lakenderiye. Oieppe ve Nor· d Lo J d • . ~':ı':c-mart yedaıı 
veç umum limanlan için yi1k alacaktır. e n ra IÇln tar • 
AMERiKAN EXPORT UNFS DElTl'SCHE LEV AKl'E LINIE 

The Üport St-mehip Corpondoa DELOS Tapuru 2 4 martta plip ,. 
EXCHANGE vapuru 15 niaanda bek- çıkaracak. 

lcniyor. Nevyork için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardald detflddOtt. 
EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek- den acenta mesullyet kabul etmlm. 

lcniyor. Nevyork için yak alacalcbr. 
STE ROYALE HONCROISE 

DANUBE MARITIME 
TISZA motörü 1 3 nlaanda beldeni· 

yor. Tuna umum limanlanna hareket 
edecektir. 

IlAndakl hareket tarlhlerlyle nav
lunlardakt değl§lkllklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin
ci Kordonda V. F. HeDrJ Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalalma mUra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

IZM1R MEMLEKET HASTA
NF.St DAHIU HASTALIK

LAR Mtrr.AHASSISI 
DOKTOR 

Celil Yartm 
Mm1eoelwn ıW ldnci a.. • 
ler aobimda ,... ..... ..... 

nUIDM'aJ& mw.,fı '91lt. 
TELEFON : 3818 
EVi Cöztepe Tramvay caddesi 
No. 1O16 TELEFON 2S4S 

IZMIR SiCiLi TiCARET MK. 
TELEFON No. 2001/2008 MURLUOUNDAN ı 

ROYAL NEERLANDES Tescil edilmit olan (lzmir K.. 
KUMPANYASI taba ve Temdidi Demir yolları, ita 

HERCULES vapuru clycvm limanİ· çi ve mütahdemlerf fatihlik koo
mızda olup Rotterdam, Amıterdam ve peratif tirketi) nin 27 /3/1938 ta
Hamhurg limanlan için yilk almaktadır. rihinde adi1en toplanan umumi 

JUNO vapuru 1 6 / 4 /9 38 tarihinde heyeti zabıtnamesi ticaret lauıa
heklcnmekte olup Burgu, Varna ve Kaa- nu hüldimlerine tıke ılellln 2241. 
tenco için yük alacakbr. numaraaına kayt ve teacil eclildiil 

SVENSKA ORIENTE UN1EN ilin olunm. 
ISA vapuru 9 niaanda beltlenmeltte lzmir Sicili Ticaret Meaaurluh 

olup Rotterdam. Hamburg, Dantzlg, Reaml nrilhrfl Ye F. Tenlk tinaui 
Gdynia, Danimark ve Baltık limanlari 1: ZABITNAME . 
için yük alacaktır. MOZAKERE ZAP1'1 

BlRKALAND motarU 14 nlsan'da bek-
lenmekte olup Rotterdam, Hamhurg, lzmir - Kaıaba ve Temdidi O. 
Dantzig, Gdynia, Danlmark ve Baltık mlryollan memurin -iıtilılik k00t 
limanları için yük alacakbr. peratif tirketi Umumi He1etl 193$ 

AASNE vapuru 28/4/936 tarihinde aeneal Martının 27-c:l Pazar gW 
beklenmekte olup Hamburg, Rotterdam Alaancakta Devlet Demiryollaif 

Elektrik - Radyo - Telefon .. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 Gdynia, Dantzig, Danlmark ve Baltık Sd ltletme MüdUrlüil binuüıdf( 

ı '•--------~-------~-----ıı~~~~~~a~~ H~~i~~~& SERViCE MARITIME ROUMAIN tuğrul'un ittirakile içtima etndftlr. 
lstanbul üniversitesi artırma eksiltme 

zarlık komisyonu ilanları: 
SUÇEA VA vapuru 1 3 nl.anda lbna- ilin ve aair kanuni formalitele 

Ve pa- nımıza gelip Malta ve Marıilya limanlarl rin ikmal edildii{ Ye meTCut ~ 
için yük ve yolcu kabul eder. IDlf dokuz lza Hl'lll&Jenbı % de 

ı - Sı289 lira ı& kurut ke,ifli Gurebada yapılacak ikinci Da
hiliye Anfiıi intuı vahidi f iat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Bu ite ait ewak ve tartnameler tunlardar : 
A - Ekıiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rlık itleri genel f&rtnameıi 
D - Özel fU'bıame 
E - Ke,if cetveli 
F-Proje 
lıtiyenler bu fU'bıameyi ve evrakı 257 kunıt bedel ile rektlr

lükten alabilirler. 
3 - Eluiltme 18/4/938 pazartesi aünü aaat 16 da OnlYenlte 

rektörlüiünde yapılacaktar. 
4 - Ebiltmeye girebilmek için lateldilerin 3814 lira 46 kanat 

muYakkat teminat vermesi ve bundan b&fka qağıdakl vesikaları 
getirmesi lizamcbr. 

1 -1937 aeneaine ait 50.000 liralık Ba11ndirlık bakanhlmdan 
ahnmıt intaat müteahhitlik vealkaıı ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yuıb aaatten bir sa
at evvel Komiı1on h..,kanlığına makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mektuplann en geç üçüncü maddede 
yazılı aaate kadar gelmit olmuı ve dıt zarfmm mühür mumu Ue 
iyice kapatılmıt olmuı f&rlhr. 

Poıtada recikmeler kabul edilmez. cl661» 
30 - 3 - 8 - 13 1006 (626) 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu f__.lerin •JTI .,.; meal1et1..ı Tarcliaa... 

Bir adet küçük pllle ifler, altmıt metre .....te:rl a1cluılat1rı,: 
bdır. ZIJ&JI Jalmılatbnr, uz•klafbn,r, Clalıtır ft toplar, 
mu. Kontak 1apmu. ICriatal, Clb camii, f uyarlak camla, renkU 
ve bQu pek Getldl Tardll'. Tayafn ecl.U. 

ALBA JULIA 9 mayasta beklenmek· onundan fazlaamı tem.il etmekte 
te olup Malta ve Marailya Umanlan için bulunduklanndan Dİaabl elueriJtto 
yül ve yolcu kabul eder. tin meYcut olduia anlattlwt Y• 

IlAnd.aki hareket tarihleriyle navlun- naznameye seçirilmiftlr. 
lardald defifiklilderden acente mesull- 1 - idare He1'etl Ye mlraldP. 
yet kabul etmez. Daha fazla iafsUAt lçln raporlarrokunarak kabul eclllmft
FRAT'l:LLl SPERCO vapur acentalığı- tir. 
na müracaat edilmesi rlca olunur. 2 - Billnço ve klnı zarar heaa-

TBLEFON: 4111 Ua 2663 '221 bı okunarak keza umumi bey'etçe 
kabul eclilmit idare mecllaile aat. 

en: • rakipler ibra eclilmiftfr. 
"U d J " 3 - Sermayenin çoialblmui m a ,, umumı için lzanın üçte lkiıinin temail 

d • t •ğ• eclilmit olmuı ıerektiifndea ba 
enız acente 1 1 huausta karar verilememiftfr. 

L d 4 - K•uncm gelecek eenen. 
l . dem hakkındaki lclare mecll.,. 

HELENIC UNF.S L TD. teklifi umumi he,~ ona,Waam ... 

GERMANIA vapuru halen lfmani .. hr S - idare mecliıl Ud aenelik ot .. 
mızda b~unan Rotterdam. Hamburg ve duiu için intihap yapılmamıt r8J'I 
Anven lımanlan için y(lk almaktadır. hafi ile mürakip intihabi yapila. 

rak mubuebeden Süleyman ft 
ATHINAI vapuru 18/20 nisan arann· vezneden Cevat reyleri toplamlf 

da beklenilmelı:tedir. Rotterdam. Ham- ve muhaaebeden Mentet ve Sait 
burır ve Anven limanlan için yült ala- bu reyleri lalnif etmiflerdir. Neti
caktır. cede mürakipliie 63 reyle muh ... 

be müdekkiki Mehmet Ali, sı reJlı 
HOLLANDIA vapuru 30 nisanda le ıar tefi lbrahim 63 reyle muha-

bekleniyor. Rotterdam.. Hamhurı ve aebeden mua tefi' Fuat intilıap 
Anven limanlan için yük alacalr.m.. edilmitlerdir. 34 lzamn ualetel( 

UNEA SUD AMEIUKANA ve 29 azanın vekaleten lttirak ftıı 
RIO YERDE motöril 22/25 n1san ara- tiii miizakere hitam bularak R9'o 

•nda bekleniyor n Nnyorlt için ,ok ıin zaphn hey'etl umumiye nami
alacakbr. na riyuet diYanmca tasdikine,.. 

RtO PARDO motöril 20/21 maya1 libiyet verilmeıl baldandald tek-
araaanda bekleniyor, V • N•vyork için lifi QlllWIÔ he1' etce onaylanm•t 'n 

yük alacakhr. S.,nldle, lktıaat Yekiline tazim 
Gerek vapurların muvuallt talrb1erl, telgrafları çeldlmeaine karar Y• 

gerek vapur ı.tm.lerl ve navlunları hak- rilmlt ve Hükümet Koml.-1 ~ 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. Şevki Ertujnal'a te,ekllr ecU 
Daha fasla tafsllAt almak lçln Birtncl içtimaa aon Yerilmiftir. 

20{Mut/938 
Kordonda 188 numarada (UMDAL) Relı ye iif ha ı lmulan oka. 
umum! denis acentalılı Ltıd. mtlracaat n•m•mıfbr. 
ecftlnw' rica olunur. Komiaer 1 M. ŞEVKi 

TBLEFON ı 31'11- 4071 1144 (717) 
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Fransız Kabinesi Azaları arasında istifa arzuları uyandırdı 

Ayandaki müzakerelerde Lerida'nın ziyaından sonra 
Mali projeyi Başvekil bizzat müda

faa edecek netice belli de~il 
Cumhuriyetçiler yeni bir müdafaa 

hattı tesisine başladılar 

Komünist 1ıa;tisi ,. ı:; t 
konfcderC1S1Jonu Tci..<i • 

Pam 1 (ö.R) - B. Blum tarafından takçlim c-dıkn m-· 
projeler haldkında mebusan meclisinin müsait bir rey ver
mesi Uzerine sosynlist cPopulaire~ gnzetesl vaziyeti şu y(\1 

tahliİ edJyor: 
c Bazı tashihlerden sonra kat'i olarak bildirilcbilır kı bazıları da k.abinenın istifasını ve sosyalist partisinin derhal 

meclis Blum kablne!min malt projelerini 250 muhalif :c~e muhalefet mevkiine JliX)mesini terviç etmişlerdir. Neticede 
ve ~6 ıstt.nkAfa laırşı 317 reyle tasvip ve kabul eylemıştir. B. Blum da B. Faul Faure'un fikrine iştirak etmiştir. Yeni 
Gerçe bu halk cephesinin mutad ekseriyeti değildir. Fakat başvekil yarın yüksek mecliste mali planı müdafaa etmek 
reylerinde ıserbest bırakılan radikal-sosyalist mebuslar Uç !kararındadır. HntUı Lüksemburnda bu plan tasdik edilse 
parçaya ayrıhnı§lardır. 60 mebus hilkümetin lehinde, 20 si bile tekrar meclLc;c gelmesi ve iki meclis arasın& yenidqı 
aleyhinde rey verml~ ve 20 si de istinkaf etmiştir. Diğer ta- mekik dok~ı imkfuısız değildir. Her halde hükümetin 
r.aftan sosyalist-cUmhurlyet birliği partisinde de teesstife faaliyetine vereceği istikamet fıyan maliye komisyonunu 
de~er sadalaıtsızhklar ölmuştur. Ve bunların hepsi bize bu giln mebusandan gelecek maü projeler karşısında alnca
hayret verccdk mahiyette değildir. Bu parUden hUldlmet ği vaziyete bağlı bulunm."l.kt.adır. 

lehinde rey veren mebu:llar 18 ~~ye inhisar ~~iştir. RADİKAL SOSYALIST PART1St TOPLANTISI 
c Her halde hU:kümet cuma gunil ~yan medısı huzuruna 

çıkacaktır. Bnzıları kabinenin bu zayıf ekseıiyetten .sonra Pari~ 7 (Ö.R) - Radikal - Sosyalist partisi bürosu diln }anmaktadırlar. 
derhal istifa edeceğin} Umid ediyorlardı. Radikal-Sosyalist akşam, rahatsız bulunan B. Daladier yerine B. Dumon,un öğleden ıonra Serber cihetinden Ka· 
n::wrlarm hemen kabinevi ter'ketmeleri istenildi. Fakat hil- riyasetinde. olmak . toplamnı.ştır. Meclisteki müzakerelerden talonya muhtariyeti armaıını taııyan ve 
kümet hasımları tarafından beslenen bütün bu limitler yı- sonra bu içtima hususi bir ehemmiyet kesbetmiş bulunuyol'-kılm .. .+ır. du. Partinin gurup reisi meclisde 59 radikal _ sosyalist meb- resmi üniformalı §Oförler tarafından ida-

'".l• us h"·k·· t " ı~ · l · 1 h" d 24 ebus leybte re edilen bir ka,. otomobil hududu aer-c Sosyalist parti gurubunun içtimaından sonra Matignon un u .ume ın ma ı proıe erı e ın e, m _un a ~ o ~ 
başVekAJet kon.ağında toplanan sosyalist nazırlar ayan mec- rey verdikleri ve 30 mebusun da müstenkif kaldığını bil- miolerdir. Bunlar da Katalonya hükümet 
lJ.dnl mesuliyetlerile karşılaştırmağa ve ·milli menfaatler dırmiştir. Bunu takip eden münakaşa esasında iki hatip ka- relııi bay Kampanisin ::r:eveeai ve nazır· 
Pıyhlnde!kl hareketin nereden geldiğini millete göstermeğe binedeki radikal - sosy"Hst nazırlann derhal i'>tifasını iste- lardan bazılarının aileleri bulunmakta 
karar vennl§ltırdir. miş ve mcbusan meclisile ~yan meclisinde radikal - s~a- idi. Hepsi 12 kişiden ibaretti. 

cOeuvre.> gazetesi ise dikkate değer bir makalesinde ra- fü1.lerden bir takımının lehte ve diğerlerinin aleyhte bulun- B K . b hah 8 55 
di'kal-sosyailst part.is1 içinde kendln1 gösteren muhtelif te· maları sebebiyle ayni ruızariyeye bağlı olan bu parlamento ay~n am~anı~w u ~ ·~at · 
mayUlleri :mAzur göstermektedir. Gcrçe, diyor, radikal par- cru-tınının kendi aralarında ihtilafa düşürmeksizin hüküme- te Parıse gelm~. dıgerlerı Perpınyan ve 
tisinin ezell tereddUtlerile alay etmek mümkündür. Fakat te i~ra'kin devam edcmiyeceğini ileri sürmilş]erdir. Diğer Tuluzda yerle~mişlerdir. Yolcular Fran
anlamak lAzımdır ld bu tereddütler memleketin bir kısmının bazı rnebu.c;lar bunun aleyhinde mütalaada bulunarak par- aaya harple alakası olmıyan ıebeplerden 
orta Framıilann tereddüt, kaygı ve aksüliımcllerine tercü- ti ekseriyetinin hükümet lehinde rey verdiğini ve akalliye- dolayı geldiklerini bildirmişlerdir. 
man olmaktadır. Eğer bunca J'8<likal _ .sosyalist mebuslar tin ona uyması ioap edeceğini hatırla1mışlardır. 
halle cephesi e'berlyetinden ayrılmışlarsa da bunun sebebi . Parti rel.si .ve Da~adier içtimada hazı:. bulunı;ıadığ~ LONDRA. 7 (A.A) - Hariciye ne· 
temsil ettikleri esnaf ve köylülerin hissiyatında nranılmalı- bır karar venlemenuş, sadece flyan meclisı aleyhindeki neş- zaretl halihazırda cümhuriyetçi lıpanya
dır Yani bu mUntehlplerinin hissiyatına sadık kalmaktan riyatı takbih eden bir tnkrir kabul edilerek radikal-sosyalist 
i~ettir. Bunlar halk topluluğuna sadık kalmak isterler, p~rtisi~.1ruç bir i?eoloji tahdidi ~oymaksızın birinci olarak nın ecnebt memleketlerden harp malze· 
fakat halk topluluğunu fabrikalann !§çiler tarafından işgali , mılli bırlıx formulUnU kabul etmış olduğu hatırlatılmıştır. mesi ıahn almak hakkının tanınma.ı için 
§eklinde ankunaınaktadırlar.> lTALYAN GAZETELERtNIN TEFSiRLERi Baraelon hükümeti tarahndan verilmi, 

KABiNEDE ISTIFA ARZULARI Roma 7 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri Fransız mebu.san olan notayı tetkik ebnektedir. 

ASiLERiN TECA YOZLERt 
Franko ordusunun tecavüzüne gelin

ce general Franko Katalonyaya karıı 

harekSta bizzat nezaret etmektedir. 
Cümhuriyetçiler Leridanın ıı:iyaından 

sonra Balager • Blanka hattı üzerinde 
yeni bir hattı müdafaa tesisine baılamı§• 
)ardır. Bu müdafaa hatlı Barselonu mü-

lıpanya -'an JıaçıP ,... ·ı ·cd 
F ranuıya • ta 
eden milliyet'i~f 
Hududu ge~fl ; 
ten ıonra F r (llt

1
' 

jandarmtıları ~~ 
ralınclan Jıottlt 
ediliyorlar .. t,. 

,,ıll 
man ve ltalyan hava filolanndan ,..At • tıı~ 
~ekkil büyük bir hava kuvvetine 15 

etmektedir. 

tJof' 
LERIDA, 7 ( ö .R) - General 1;.t 

brdo tarafından idare edilen nas>'0~ 
kuvvetleri Leridanm yirmi yedi kilo tf11İt 
re ıimal prkisinde Balageyi ~gal e 

Paris 7 (Ö.R) - cPetit Parisien> gazetesi .!İyasi vaziyet meclisinde mali pro~lerin tetkikinde beliren vaziyeti göze Diplomasi mahalili büyük Britanyanın 
hakkında.şu rivayetleri kaydediyor: çarpan bir memnuniyetle tefsir ediyorlar. B. Bluın'un itiraf ademi müdahale ıiyasetine mlizaherete lıpanyada ıon vaz.iyet (Hmita) . Jı-1,,ı 

Knblnedeld :radikal-190syalist DULrlar yan resml olarak ettiği= gibi 1938 eenesln.dıe hazinenin biltçe harici tedarik et.- devam edeceğine kani bulunmaltadır. dafaa edecek olan iatihkimlar silsilesi- lerdir. Bütün bu mınta1r.ada .;~~01ıoı' 
i9limn etmJ~lerse de ibir karar verememl§lerdir. Radikal na- rnek mecburiyetinde kalacağı meblağ 40 milyer franktır. nin ilk hattı olaeakbr. Şimdi milliyetçile- yeniden kurulmağa baolamııhr· .Jr 
urlardan biri §U beyanatta bulunmuştur. cMesele artık pal'- Alelade biltçe ile birlikte Fransanın bir senelik ma.!l'af ye- MADRID CEPHE.SiNDE rin pl&nlan Katalonyanın ıimalini tama- ietikametinde ileri hareketi dev.ıı' 
Jamento ~lesi değildir. Hiç tereddüt etmeden, bilhassa kfuıu 90 milyar frank olacaktır. Bunda vilayet, nahiye ve men ifgal ederek Fransa ile rabıtallnı yor. 

0 
,...J 

milli müdafaa sahasında yeni ve büyük iş görmek lazımdır.> belediyelerin masrafları dahil değildir. Bir Ç(}k hatiplerin N.,1 ~ Diğer taraftan sosyalist grubunun içtimaı hakkında da kaydettikleri gibi bu muaz.z.aın bir enflAsyon demektir. FranJcistlerin Katalonyayı istilaya ça· kea~ektir. Naııl ki eenupt.a ~alanaiyayı BURGOS, 7 (ö.R) - . etİpİ 
§U malfunat verilmektedir: Eski maliye nazın B. Rcynaud bunun Fransız maliyesinde lı,tıkları ıırada eümhuriyetçiler Gua~· tecnde çalıımaktadırlar. Şımdı Katalon· hükümeti Kata1onyanın muht-"

1 ~ıt' 
c Mebusan meclisinde alınan neticeden sonra ~vekil sadece bir ihtilAI dejtil, ayni zamanda bir iflAs itirafı olduğu- laja ve Albarajin aruında giriıtikleri te- yayı lıtillya çalıpn General Frankonun ga ettiğini ve Katalonyadaki dört ,,~o· 

B. Blum dahiliye nazırı B. Dorınoy derhal lstüa taraftan nu söylemiştir. cavüzde devam ediyorlar. Bu tecavüzün ordusu 250 bin kifi olup bu kuvvet ara• te doğrudan doğruya nasyooalit~1.fi'I' 
görünmiişlerdir. Parti genel sekreteri B. Paul Faure ise hU- Italyan gazete1eri B. Blum kabinesinin ancak 21 reyle ek- hedef·ı Fr '~ d T t ha ıında bir rok İtalyan alaylan bulunmak· meti tarafından idare ediJınek 

· · '--~ · · · · bu kse · i lnd 80 kadar b anılO or usunu or ozaya a· ,,, 
ktinıelin mebusan uucuından kabul edilen mall ~)e ıle senyet kazandığını ve e rıyet Ç e §U me ~- k" · 1 k f'k . d . k K tadır Tecavüz ordusu ayni zamanda Al- bahşettiğjni bildirmiıtir. 
lynn meclisi huzuruna çıkmasını muvafık gönnilşlerdir. sun reyi de dahil olduğunu ileri sürerek Ft1lMız kabinesinın un ° ma ı rın en vaz geç~~e • . _a- • 
Diğer bazı ~1.alar radikal-sıosyalist idareli bir kabinenin şimdi komünistlere tAbi olduğunu iddia etmekte ve bunun talonyaya karoı yapılan tazyılu mühım !!!.!!!!!!!.!!!!~~~~~!!I!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!.!!!!~~~~~"""""'!'""'!"'~~~~!!!.!!!!~~~~ 
sosyalist iştiraklle teş'kllini kolaylaştırmak üzere kablıM!nin gerek Fransada, gerek Pariste tediyeden hali kalmıyacağı· mikyasta azaltmaktadır. Hükilmetçiler 
istifası taraftan olduklannı söylemişleroir. Nihayet diğer nı yazıyorlar. Albaracin civanndaki taarruzlarında 15 
-------------------·------ kilometre ilerlemiıler Ma11egero, Tem· 

Çin üniversitesi rektörü 
Vazifesi başına giderken tecavüz 

ederek öldürdüler. Katiller yakalandı 
TOKYO, 7 ( ö.R) - Hariciye neza· j Bunlar da muJcabcle ederek suikut fa-ıtır. Mezkur kumpanyanın Şanghay, K~n· 

reti mümessili Sovyet Rusyanın Çine as-
1 
illerinden birini yaralamışlar ve neticede 

1 
ton, Amoy, Çinkiang, Hankov, Nnnkın, 

keri yardımı hakkında Japonyanın elin-
1
her üçünü yakalamıılardır. Dr. Herman Tientsin, Cingteao, ve diğer bazı yerler

de kafi deliller olduğunu bildirmiştir. nakledildiği hastanede ölmüııtiir. deki bütün tezgah· ve depoları da Ameri-

ŞANCHAY, 7 (ö.R) - Şanghay 

Hıristiyan federasyonu reisi, Çin Kızıl ha
çının direktörlerinden biri ve Şangahy 

Çin üniversitesi rektörü Dr. Herman dün 

üniversiteye giderken üç meçhul ,ahsın 
hücumuna uğrıyarak- yaralanmıştır. Mü
tecavizler ltaçmııler ve kendilerini takip 

• •it •• 1 ! 

kalılara intikal etmiştir. 

AMERiKALILAR ÇIN TtCARET Oeyli T elegrafın bu hususta yazdığı
CEMtLERINI SA TIN ALIYORLAR na göre Japon hükümeti bu alım aatım 

LONDRA. 7 (A.A) - Hongkongdan iıini ·büyük bir dikkat!e takip etmiıler· 
bildirildiğine göre Şanghaydaki Ametİ· 
kan maliye mahafiline mensup Villiyam 
Huninin riyaset ettiği bir Amerikan va· 
pur kumpanyası Çin =ıeyrütefain kumpan-

dir. Amerikalıların ıabn aldıjı 44 gemi
nin.Amerika namına teSc:itini abloka dev~ 
Jeti olan Japonyanın kabul ede.eeğine ih
timal verilmemektedir. Bu ·4.f gemin,ln 

ento ve Azoru İ§gal etmişlerdir. 
Daha garpte, Cümhuriyet orduau, 30 

kilometrelik bir cephe üzerinde devamlı 
topçu hazırlığından ıonra tecavüze geç· 
miıtir. General Miajanın aıkerleri on iki 
kilometre ilerlemiıler, dü§manların~ 

mukavemetini kırını~lar ve Abvad~i 
muhasara ederek şimale teveccüh etmİ§
lerdir. Cabeza, Moro Ceiro Kalabnza, 
Elsotiyyo, Ceiro Piyazzo mevkileri zap
tcdilmiştir. Şiddetli muharebeler devam 
ediyor. 

Kong limanında bulunmaktadır. Mezkur 
Çin kumpanyası doğrudan doğruya Çin 
hükümetine aittir. 

ŞANGHAY, i (A.A) - Şanghay 
Çin üniversitesi rektörü B. Hermanliu 
bugün otobüs beklerken öldürülmüıtür .• 
iki Çinli yaka!anmııtır. 

Hankeu hükÜmeti taraf tarlarından 
olan profeıörün Şanghay fıkir hayatın· 

da mühim bir mevkii vardı: Ve m11liyet
perver Çinlilerin umumi hürmetine maz· 

Çinliler vaziyete hikiJJI .. 
dir. Surlar Çinlilerdedit 

.. de bi~ 
Hankeu, 7 (A.A) - Çin Telgraf ajansı 7 /4/938 tarih•11 

diriyor : . tile" 
Taiecuang da vaziyet aynidir. Ve 9ehrin ıurları dainUl Çııı el• 

rin elindedir. Taiercuangın doğu timalinde muharebe de";';,011• 

mektedir. Burada geri kıt'atı ile muvasalası kesilmiş ola~ 8

1_,. •• 
lar mühimmat nakli için tayyarelerinin yardımını bekbyor yı;ı 
Çinliler ıilah ve mühimmat yüklü olarak Lihsengden gelen deJ1 
Jopon furgonu ele geçirmitlerdir. Bu nakliye koluna refakate 

300 Japon askeri esir edilmittir. . e )<O-

Son günlerdeki şiddetli muharebeler .esnasında bir takv~aıeııl 
lunu tetkil eden 2000 dütman askerine Linseng .. tl~ııg ceJ<iaOI 
hattı üzerinde hücum edilmit ve bir çoğu öldürülnıuttur~. Sib•r 
cephesindeki Çinliler Fuyanga bir kilometre uzaklıkt 1 do;rıı 
boyu geri almıtlardır. 600 Japon ölmü9tür. Şimdi fuyanga 

taarruza geçilmittir. .h. defi 26 
Askeri eksperler Japonların sek iz temmuz 1937 tarı 

1
111 

01.rıJ' 
mart 938 tarihine kadar olan :zayiatını 300 binden fas • 


