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ARTIK YETER 1 • 
~"1 defa bu hitabı, kıhçl~:n ku ... vetine güvenerek hoş
~ na giden memleketleri istila eden devletlere değil, kuv-

50• ~ile, topuna, tüfeğine, tayyaresine, yalnız güvenilmeğe 
jt:J \ er bu sihirli ve mucizeler yaratan hakiki istinatgaha 

aol" ) ).•nmadan şunun bunun muhabbetine, sempatisine, hima-
11ise a::ne bel bağlıyan saf milletlerle, onların daha çok saf ve 

Ql ricaline bağırıyoruz : 
'- &yük devletlerin, kliçük ve hazırlanmamış devletlere 1 

~ olan bugünkü vaziyetleri ormanlarda aç kalmış kap· 

le ~rın yolu üstüne, pençelerinin önüne düşmüş besli ku • 
~ D, körpe ceylanların vaziyetlerinden başka birşey de· 

C ""i r. Hatta denilebilirki bu zararsız hayvanların vaziyet-
'I ~.o küçük ve hazırlanmamış devletlerinkinden daha az 

~eli ve fecidir, çünkü kaplanlar onlara : "Biz sizi se
' z, bi~ .si~i _himaye edeceğiz, hiç çekinmeden kucağı
' atılabılırsıaız,, demeden daha merke avlarının üzerle · 

•hlıverirler. · 
;.a_ndan takriben üç dört hafta evvel gene Arnavutluğun 
,,~ edileceği hab~ri v~ bunun kat'i bir şekilde tekzibi 
'-tıne yazdığımız bir yazıda "pekte zengin olmıyan Ital
~n ~nav~~l~ğa ~öktüğ~ .~ilyonlarca lireti kral Zogo'nun 
~ gozlerı ıçın dokmedıgını ve bunu kralın daima hatır
~ ı lizım geleceğini,, hatırlatmaktan kendimizi alama
~ k. Biz bu hakikati söylerken, bu gün bütün devletler

nıüna.sebetler idamesine karar verdiğiıiıize göre, biç 
--~vleti tariz ve tecavüz hedefi yapmayı düşünmiyoruz. Shl sevinç ve iftiharla düşündüğümüz birşey varsa o da 

,J s:~iyet Türkiyesinin siyasi dostluklara pek büyük bir 
t~ ~ ıyet vermekle beraber, vatanın müdafaası, Milletin 

1' ~ '- lali mevzuubahs olduğu zaman, istiklal savaı;ında oldu
ç~t' ~~ kendi kendini, yalnız başına da müdafa~ edebile-:d• l>ır •mette hazırlanmış olmasıdır. 
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neler yazıyor ? .. 
~eron Vima'dan : )arından olan bu zatın şah-

tina ,ehri B. Hitler'in siyeti bütün dünyaca maruf-
'11cı doıt ve mesai arka- t.ır. Zekası, f~aliyeti ve ya-
'· tadan Dr. Y osif Gö- ratıcı dehası herkesçe mü-
~iıafir etmektedir. scllimdir. Bu sebepten, gü-

n nazırı tenezzühe zide misafirini sevinçle kar-
ttır. Buradan Radosa şılıyan Yunan milleti, onu 
ittir. Yunan milleti bu dualariyle teşyi etmektedir. 

ttten mahsus surette 
Yı '-n olmuıtur. 

aeması altında din
tiyen 8. Göbels'in 

ti izden iyi intiba
ı cağını ümid ede-

~lti'den: 
tzzüb için memleketi-J 
Relen Alman propa-
~ llazırı Dr. Göbels'i 
\ı ')'ltabtı samimi hür
• t hararetli dostluk 
:ıe karşilamıştır. Al
tlderinin en sıkı dost-

Vradini'den : Dün gayri 
resmi bir surette Atinaya 
gelen B. Göbels, Alman hü
kumetinin en faal ve en ya
ratıcı uzuvlarından olduğu 
gibi, aynı zamanda da çok 
sempatik ve fevkalade mü
n~vver bir zattır. 

B. Göbels memleketimize 
ve bilhassa kadim tarihimi
ze karşı alaka göstermekte
dir. Atinanın antikacıları B. 
Göbels'in ilk gelişini bir 
türlü unutamamaktadırlar. 

bazı tadilat yapmışlardı. 
Vahap sağ açıkta sağhafta 
müdafii oynuyordu. 

Hakem Hasan Yanık'ın 
idaresinde oynanan maç çok 
zevkli oldu. Vahabın yüksek 
idaresi ve buna inzimam 
eden yüksek oyunu gali-
biyett.: büyük bir rol oyna
mıştır. 

Oyunu misafir takım 4-1 
kazandı. Yapılan goller fev
kalade güzel pasların neti
cesi idi. Bilhassa birinci ve 
dördüncü goller birer şah
eserdi. 
Doğanspor ekibimiz ço!( 

ltalyan kuvvetleri Körice •• 
ış ve 

kodrayı da işgalden ·sonr:a ileri 
harekatlarına devam ediyorlar 
TiRAN DEMIRYOLU iLE BAZ BUYUK 

KOPRU~ER BERHAVA EDiLDi 
ı usolininin bugün Tirana giderek mühim 

bekleniyor 
bir 

nutuk söylemesi 
Londra, 10 \Radyo) -

Tirandan sonra dün de lş
kodra i«gal edilmiş ve bu
rada çok kanlı çarpışmalar 
olmuş Arnavud milli çeteleri 
iki yüz ltalyan askerini öl
dürmüşlerdir. 

ltalyan kuvvetleri Elbesan 
üzerine yürümektedirler. ltal
yan bombardıman tayyare
leri karşı gelen köyleri yak
maktadır. 

Paris, 10 (Radyo) - Av
lonya, Dıraç, Medua, Bistip
sals limanları 191 ltalyan 
harp gemisi tarafından bon.
bardıman edilmiştir. B~:
bardıman esnasında en çok 
zarar gören Dıraç limanıdır. 

Bombardıman esnasında yüze 
yakın Arnavud kadm ve 
çocuk ölmüştür. 

Roma 10 (Radyo) - ltalya 
hariciye nazırı kont Ciyano 
dün Tirana gitmiş ve bugün 
de Başvekil Mussolini Tirana 
gidecek ve orada da mühim 
nutuk söyliyeceği zannedil
mektedir. 

Belgr:ıd 10 ( Radyo ) -
Bazı Arnavud aileleri Yugos
lav topraklarına iltica etmek
tedirler. Arnavudluğun hu 
tarafında~ ltalyanlarla Arna
vud gönüllüleri arasında çete 
muharebeleri devam etmek
tedir. 1 eslim olmiyan kasaba 
ve köylere yangın çıkaran 
gazlı paçavralarla bombar
dıman edilmektedir. 
- BÜdapeşte, fô(Radyo) -
Selaniğe giden Arnavud 
kralı Ahmed Zogonun Ka
hireye veyahud İstanbula 
gideceği söyleriiyor. 
..., Paris, 10 (Radyo) -İtalya 
Arnavutluk Üz"rhde yap
makt.t olduğu askeri hare-

çalışmasına rağmc:! kuvvetli 
Ankara t ~~. ın:ı l: arşısında 
fazld b;rş :y yn parr. am1ştı ... 

Hake!!" lJ<?sa ı Ya n ık O \ u
nu gü'!e! ' idare ettiğini qÖy
lersek bir hakikati ifade 
etmekten başka birşey yap
mış olamayız. 

.. Bu maçtan evvel oynanan 
Uçok - Alsancak maçını uç
ok 4-1 kazandı. 
Beşiktaş Fenerbahçeyl 

3 - o yencl 
Istanbul, ( rlususi) - Dün 

yapılan Beşiktan - Fenerbah
Milli küme maçını Beşiktaş
lılar O - 3 kazandılar 

ka~ bittikten sonra Yunan 
hükumetine ait Korfo ada
sın ı da işgal edeceği haber 
alınmıştır. 

Belgrad, 10 (Radyo) -
it al ya Belgrad e )çisi bugün 
Yugoslav Hariciye Nezare
tine giderek Arnavutluk 
meselesinde Yugoslavyanın 

bitaraf kalmasından Musso
lininin teşekkürlerini b ldir
miştir. 

Paris, 10 (Radyo} -Dıraç 
ile T tran arasındaki 32 kilo
metrelik şimendifer hattı 
baştan başa harap edılmiştir. 

Parıs, 10 (Radyo) -Rados 
on iki adada Trablusgarpta 
İtalyanlar tahşidatlarına ve 
Brendizide askeri nakliya
tına de am edilmektedir. 

Paris, 10 (Radyo) - Ka
•vaya, Berat kasabaları da 
Tşgal edildi. Beratda büyük 
köprü berhava edilmiştir. lş

kodra gölünde yüz kadar 
Arnavud boğulmuştur. 

Paris (Radyo) - Vaşing

\ tondan haber alındığına göre ı 
~rnav~dluğun Italyanlar ta
[rafındaıı işgalınm büyük bir 
-,manası buluduğunu ve bunun 
•Avrupada zuhur edecek yenii 
...bir buhranın mukaddemesi 

İzmir Askerlik Şubesinden: 
İzmir şubesinde mukayyit 

yerli erlerden 316 (dahil) 
doğumundan 1334 ( dahil ) 
doğumuna kadar henüz hiz
meti filiyesini yapmamış ve 
şimdiye kadar sevk edilme
miş olan piyade sınıfına 
mensup erlerin hemen şu

beye müracaatları ilan olu-
nur. 

............................... ~""""-~ 
Yıldırım Mete kazaya 

kurban oldu 
Dün sabahleyin saat se

kizde Kemeraltında fotoğ 
rafçı Kemal Metenin oğlu 
dokuz yaşında Yıldırım Mete 
m.:sanı'1 üzerinde brovnik 
t .banc~yı karıştırırken bir 
Laza l urşunu beynini par
Çala~iŞve zavallı yav~u öl-

sayılacağından maada Kt>llcg 
misakını da fe shd mesi dota
yısiyle Amerik~ da p ek )8 

kından alakadar ettiği ileri 
sürülme kt~dir. 
Aynı menbadan verilen bir 

habere göre bun dan sonra 
Hitlerin Danzırg için bir 
harekete geçeceğini bekle
menin pek tabii olacağı 

beyan edilmektedir 
Paris (Radyo)- Arnavut-

luğun sebepsiz olarak ltal
yan ordusu tarafından işgal 

keyfiyeti bütün dünya de
mokrat devletleri nezdinde 
büyük bir asabiyet tevlid 
etm:ştir. 

Bu sabah harbiye nezare
tinde Başvekil Müsyö Dala
diyenin başkanlığında top
lanan başlıca nazırlar vazi
yeti tetkik etmişlerdir. 

Öğleden sonra Reisicum
hurun başkanlığında nazırlar 
meclisinin bir toplantı yapa· 
cağı haber verilmektedir. 

Fransız hariciyes· lngiliz 
hariciye,ile sıkı bir surette 
temas halindedir. Londrada 
ise vaziyet daha ciddi bir 
surette karşılanmıştır. 

Başvekil Çemberlayn İs
koçyada tatilde bulunduğun
dan dün yapılan kabine top
lantisine iştirak edememiştir. 

Fakat nazırlarla vukubu
lan telefon görüşmeleri so
nunda Çemberlayn bugün 
Londraya döneceğini ve ya
pılacak kabine toplantısına 
riyaset edeceğini bildiril
mektedir. 

Amerikada ise bu hadise
ye büyük bir ehemmiyet ve-
rilmiştir . 

Tatilde bulunan Reisicum-
hur Rozveltle yaptığı bir te-

İkinci hafta 
Dün Kızılçullu koşu ala

nında yarış ıslah encümeni
nin tertip ettiği İlkbahar at 
koşularının ikinci haftası 8 
bin kişinin önünde yapıl
mıştır. 

Birinci koşu : Bu koşuya 
dokuz hayvan girdi. ikrami
yeler 340 lira mesafesi 1000 
metre idi. Bunlardan l'l!rva
na birinci, Önkes ikinci ve 
Yılmaz üçüncü. 

ikinci koşu : ikramiyesi 
300 lira mesafesi 1800 met-

lefon muhaveresi müteakip 
Hariciye Nazırı mösyö Kor
del Hull dedi ki: 

Amerikan efkarıumumiyesi 
İtalyanın son hareketini bir 
tecavüz olarak karşılamıtbr. 
Arnavutluğun İtalyanlar tara· 
fından işgali dünya sulhunlia 
yeni bir tebdid karşısında 
bırakıldığı zehabını uyan
dırmıştır. 

Amerikanın bu hareketi 
şiddetle tashih ettiğini bil
dirmiştir. 

Son dakika: 
Kont Clano döndU 
Paris, lO(Radyo)- Tirana 

gitmiş olan Kont Ciyano 
dün Romaya diSnmiittllr. 
Kont Ciyanonuo d6ndilğünü 
öğrenen İngiliz sefiri Lord 
Perth kendisini ziyaret ede
rek son vaziyet hakkında 
bir çok sualler sormuştur. 

Mülakat bir saat kadar sür
müştür. 

Paris, (Radyo) - Korfo
nun işgal edildiği haberi 
Romadan tekzip ediliyor. 

~~~s;E:~~Sd:a 

A lman 
Hududunda 
Polonya 
Tahşidatı 

Paris (Radyo) - Polonya· 
nın Berlin sefiri hariciye na
zırı B. Beke verdiği izahatta 
Alman hariciye nazırı Fon 
Robentrupun Alman hudutla-

rında Polonya taraf andan ya
ılan askeri tabşidatı hot gör
mediğini bildirmiştir. 

at koşuları 
viş, ikinci Yaman, üçüncü 
Musul. 

Üçüncü koşu : ikramiyeler 
500 mesafesi 1600 birinci 
Yatagan, ikinci Batıray, 11-
çüncü Ece. 

Dördüncü koşu : ikramiye
ler 400 mesafesi 2000 metre 
Kümirsarz birinci, Ô2demir 
ikinci, T omru üçüncü. 

Beıinci koşu : Bu koşuy:\ 
iki hayvan iştirak etmiş bi
rinci gazve, ikinci Cemre 
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Fotoğrafın altında yalnız 
şu iki kelime vardı : 

'' Katil Bekir '' Likin birader herif masa
~undan fırladığı gibi üzerime 
atıldı. Niye uğradımı anla
madım. Altalta üstüste kav
gaya başladık. Ve kısacası 
evlad, aradan bir hafta geç-
meden herif, beni yolda 
gördü ve gene üstüme çul
landı. 

Eh artık canıma tak de
mişti. Herifçi oğlunu adam 
akıllı ıslattım. Ve bu yüzden 
evLid, bir sinir hastasının 
münasebetsizliği beni burada 
bir ay yatırmağa mahkum 
etti. Gördün mü evlad, gö
rünmez kaza diye buna 
derler .... 

Musa dayının neşesi kaç
mıştı. Bir cigara verdik. Ar
kasından gene şakalaşmağa 
başladı. "Ne yapalım beyim, 
başa gelen çekilir !,.,, Di
yordu. 

Mademki, Bekirle görüşe
miyecektim. Kalktım ve ka
pıya doğru yürüdüm. Musa 
dayı arkamızdan : 

"Yahu, diyordu, ara sıra 
uğrayın da şöyle birkaç laf 
atalım... Haydi güle güle!...,, 

Hapishane müdürüne : 
"Bekir iyileşince bana te

lefon et geleyim,, diyerek 
vedalaştım ... 

Aradan bir hafta geçti. 
Bir gün önümdeki gazete

leri karıştırırken, iç sayfa
larda tanıdığım bir fotoğraf 
gördüm. Fotoğrafın altında 
yalnız şu iki kelime vardı : 

"Katil Bekir,, 
Gazete, Bekirin temyizden 

evrakının bozulmuş olarak 
gönderildiğini ve bu yüzden 
duruşmasının tekrar yapıla-

. cağını yazıyordu. Bu müna
sebetle de benim gördüğüm 
fotoğrafını koymuştu. 

Fakat bilirmisiniz, fotoğtaf 
insan yüzünün bütü:ı husu
siyetlerini tesbit edemiyor 
galiba.. Çünkü ben eğer 
Sekiri görmemiş olsaydım, 
bu fotoğrafa bakarak onun 
çok azgın bir katil olduğu 
neticesini çıkaracaktım. Hal
buki, gördüğüm Bekir gerçe 
birkaç kişinin kanına girmiş 
bir adamdı amma, yaptıkla
r.ından çok pişmanlık duy
duğunu ve cinayetleri müthiş 
tesirler altında icra eyledi-
ğini giisteren bir çehre taşı
yordu. 

Bu satırlarla demek isti-

yorum ki, fotoğraflar.. ekse-
riya bize tesbit ettiği sima
ların tam kopyası olamı
yorlar. 

Ben böylece düşünüp du
rurken birdenbire telefon 
çaldı. Ahizeyi kulağıma gö
türdüğüm zaman hapishane 
müdürünün tatlı sesini duy
dum: 

• 
- Merhaba erenler. Na-

sılsın, iyi misin ? 
- Eh.. İç güveğinde hal

lice.. Sen ne alemlerdesin 
bakalım? 

- Bildiğin işlerle meşgu
lüz. Müjde, bizim Bekir iyi
leşti. Eğer bir maniin yoksa 
hemen gel!... 

- Birini bekliyorum. Gel 
mediği takdirde yarım saate 
kadar oradayım... , 

Eyvallah 
- Güle güle .. 

* • • 
Beklediğim adam gelme-

diği için kalktım ve hapis

hanenin yolunu tuttum. Yol

da arkadaşlarımdan biri 
gördü ve sordu : 

- Nerey ! böylt: ? 
- Hapishaneye gidiyo-

rum!... 

- Devam edecek -

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Tezğahtar 
Aranıyor 

Bakkaliyede çalişmış bir 
tezgahtar aranıyor. 

Kemeraltında SAKIZ 
Bakkaliyesine müracaat 

1-3 

Müsabakanın Albncı ve son Haftası Şerefine 

EL HAMRA Sinemasında 
Telefon: 2573 

itibaren Bugün Matinelerden 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi re1ısor 
Ernst Lubi~sch'in 1939 senesi için yegane olarak 

vücuda getirdiği 
i ... ;.._r , 
1 

• • • Se k ızıncı 
şıklığı 

Fransızca Sözlü Süper Komedisinde 
Claudette Colbert'in zaraf .;tile Garry Cooper'in 

bütün seyircileri teshir edeceklerdir 
Seanslar: 1-3-5-7-9 Cumartesi Pazar 11 de 

. - =:;z;zw- 3 -

Gece horlamaları t M t 
Uykuda horlamak bazı in- 80 an 0 

Lazım olan şeyler · ~ 
on patates, bir çay fibİ 
süt, üç yumurta, tuı, 
tereyağı.) . 

Bakkal ve muharrir 
Frenkler, san'ati ticarete 

alet eden, yani işi madra
bazlığa döken san'atkarlara, 
bilhassa muharrirlere "bak
kal,, derler. Bakkallık da 
zeytini havyar, çevrişi tere
yağı yerine satmamak şar

tile, her meslek gibi hür
mete layık olduğu halde, 
san'atla tabaııtabana zıd 
oluşu, san 'atkar için bir ha
karet manası çıkarıyor. 

Bir fren k gazetecisi, bu 
meseleyi parmağına doJamış, 
"bakka!lur intikam alıyor,, 
diye yaygara koparıp dur-
makta. Meğer, bir bakkal, 
camekanındaki domuz pas
tırmalarının, pe; nir tekerlek
lerinir,, sucuk kangallarının 

yanına, meşhur bir muharri
rin en meşhur eserlerini 
dizmiş, teşhir ediyormuş. 
Gazeteci "Ey muharrire bak-
kal diyenler, buyurun baka
lım! Gördünüz mü intikamı? 

Şimdi bu bakkala da bir 
isim takın!,, diyor. 

ihtar, yerinde. Acaba Pa
risli bakkal, kalem erbabını 
kışkırtıp kendisine "muhar
rir,, dedirterek sunturlu bir 
intikam almağa mı kalkıştı 
dersiniz? 

Sadakat 
N evyorkta bir otomobil 

çarpışması oluyor. Otomobi
lin sahibi, direksiyonu ba
şında ağırca yaralanıyor. 
Derhal can kurtaran otomo
bili vak'a mahalline geliyor. 
Yaralıyı götürecekler. Ame
rikada, yüzlercesine. tesadüf 
edilen olağan işlerden biri. 
Otomobildir bu, tabii çarpı
şır. insandır, tabii yaralanır 
ve tabii hastaneye kaldırılır. 

Lakin, can kurtaranın gel
mesile beraber, iş, olaganhk-
tan çıkıp bir fevkaladelik 
almış. Yaralının yanında bir 
köpeği var ki, efendisinin 
tehlikede olduğunu hissettiği 
için, yanına adam yaklaştır
mıyor. Hangi can kurtarıcı 
memurun haddine düşmüş, 
elini uzatıp yaralıyı yerinden 
kaldırmak? Ne tehdid, ne 
yumuşak m1ıamele, ne kan-
dırma, hiçbiri fayda verme
miş. Nihayet, yaralının, dur
dukça kan kaybedip ölme· 
sine mani olmak için, köpe
ği de tabanca ile yaralamak· 
tan ve ikisini bir sedyeye 
koyup hastaneye kaldırmak
tan başka çare bulama· 
mışlar. 

lngiltere tarihinde ilk 
defa görülen bir 

hareket 
İngiltere tJ:·:!ıinde ilk defa 

olarak kraliçe Elizabet, Avam 
Kamarası::~::ı galeride otu
rarak meclis müı:akeratını 
dinlemiştir. 

İngiliz a . a j asası hiıküm
lerince İngiliz kralları Avam 
Kamarasına giderek müza
kereleri dinliyemezler. 

sanlarda adet gibidir. Bazı
larında ise yaş ilerledikçe 
tezahür eder. Bazı gençler
de ve çocuklarda da horlama 
görülür. Bunların sebepleri 
muhteliftir. Herşeyden evel 
bu sebep mevziidir. Yani 
burun, boğaz ve burunun ar
kasındaki geniz denilen 
kısıml:ırın gayri tabiiliği ora
larda mevcud kemiklerin, 
bademciklerin, fena etlerin 
vejetasyonların büyümesi eğ

rilmesi gibi arızalarda gayet 
tabii olarak rahat teneffüs 
etmek imkanı·-münselip olur 
ve binnetice hava serbest 
g irip çıkmayınca bir takım 
gayri ~tabii manilere çarpa
rak sesler çıkarır ve bu da 
horultuyu · tevli<l eder. Şu 
halde horlayanların ilk mü
racaat edecekleri tedbir 
burun ve -boğazlarının mu
ayene ettirilmesidir. Tedavi 
ve belki de ameliyat icab
eden vak'alar vardır. Burun 
k emiklerinin veya iki burunu 
ayıran hicabın, yani perde
nin eğriliği bu ·cerrahi mü
dahale ile bertaraf edilebilir. 
Ve bu suretle havanın girip 
çık . ası kolaylaşır, horultu 
da biter. 

Umumi ·.surette bedeni ve 
uzvi ıztırablarla müterafık 

had ve müzmin hastalıklar
da da horultu ve rahatsız 
teneffüsler görülür. Böyle 
vaziyetlerde de hastalıkların 
şifasına çalışmak lazımdır. 
Bunların haricinde itiyadi 
olarak horlayanların da ye
mekten laakal üç saat geç
meyince yatmamalarını , ya
takta sırtüstü yatıp yan yat
iİıamalarını, şişmanlıktan müm
kün mertebe kaçmalarını, 
gece yatarken buruna bir 
iki damla mitol veyahud go · 
m}nollu yağlardan damlat
malarını, günde bir veyahud 
iki defa burunu kalevi yani 
bikarbonat dö sudlu mahlül
lerle }'\kamalarını sık sık 
sıcak su ile ayak banyosu 
ya ı>malarını tavsiye ederiz. 

Antalyada:r bir kız orta. 
dan: kayboldu 

Antalya,(Hususi) - Şarm
polda kahveci Giritli Hüse
yinin baldızı Münire bir 
aydanberi ortadan kaybol
muştur. Görülen lüzum üze
rine Hüseyin tevkif edil
miştir. Münirenin bir cinayete 
kurban gittiği tahmin edi!
mektedir. 

Memur 
aranıyor 

Orta tahsilli yazı makine
sinde çalışabilir bir memura 
ihtiyaç vardır. Talipler Mari
fet matbaasına müracaat et · 
sinler. 

............ .-.... mm ... .-. ........... ... 

Yeni Sinemada ~ 
Göz alıcı.. Can yakı cı . Hisleri okşayıcı .. 
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Bu mantonun kumaşı pek 
kalın değildir. Kürkü de 
ısıtmaktan ziyade garnitür 
olarak kullanıldığı için kış 
geçse de kullanılabilir. 

H er mevsim ıçın ayrı 
manto yapamıyanlar bu ne
viden bir manto ile kışla 
baharı birleştirirlerse hem 
ekonomi yapmış, hem de 
şıklıklarından birşey kaybet· 
memiş olurlar. 

Geniş reverlerinden baş
ka süsü olmadığı için bu 
mantonun öyle bir mevsim· 
de modası geçeceği de dü
şünülemez. Bu kruaze göğ
sü, ve boyu uzun gösteren 
bu dikişler ne zaman olsa 
göze batmaz. Böyle bir mo-

. delde yaşın da pek ehem
miyeti yoktur. 

Gerçi geniş yakası pek 
g .!nçlere uymaz amma biraz 
küçültülürse başka tarafında 
bir denişiklik yapmaya ilıti· 
yaç kalmaz. 

-~=~--

Patates, süt, tuz, bı 
b• ·· Üç Y" ır pure yapınız . . 
tanın sarısını içine k• 
•. ııol 
Uç yumurtanın beya b 
dövüp beyaz köpük 
getirdikten ~onra içiP-t, 
ediniz. Bir kalıbı , .., 
sahanı hafifçe y;ığlaY'P. 
dökünüz. Fınnda yirll'1 

dakika beklettikten 
çıkarınız , sıcak sıcak /e 

• 
• • 1)1 

Dör yumurta sarısı. 
gram un, 15 gram çel<' 
siz üzüm, 100 gram sıl ~ 
gram şeker, 15 gram ro 
gram tuz, 30 gram tere~ 
ile karıştır ı nız. Sonra 
yumurtanın akını do. , 
beyaz köpük haline get~ 
Bir kapta tereyağını Y8 • 

Hazırladığınız hamuru 1 

dökünüz. l· 
Beş dakika hafif ,8 t • 

alelade bir omlet pişirır 
pişiriniz. Altüst edip ; 
dakika daha pişirdikte11 

ra hemen yiyiniz. ~ 
~~~~~H" 

İzmir Asliye ikinci 
Mahkemesinden: 

1 
. Değirrııendağı Mah0111 

kağmda 16 numarala e 
oturan Nevzat tarafı~ 
Karataşta 9 eylül sok'~ 
sayılı evde mukim r.fe 
aleyhine açılan boşanll'~. 
vasına mütedair arzub• 
retile davetiye varaka51 ~ 
deialeyh Medihanın ik• 
gahının meçhuliyetine il'' 
lzmirde çıkan H. Sesi i. 
tesinin 21.3.39 tarih ve 

ı h ·ı ·ı· te sayı ı nus ası e ı aneo .. 
11 

edildiği ve tahkikat ~ilde 
bildirildiği halde ınıı~ 
leyh tayin olunan güo "w ' 
atte muhakemede haııt 
lunmamış olduğundan 

kında muameleyi ~ 6-f. 
icrasına ve tahkikatıni0 ~ Çarşamba günü saat bl .. 

'I kine karar verilerek bu"' 
1 ·v 

tanzim kılınan gıyap ·d 
namesi mahkeme korı J~ 
asılmış olduğundan IJJU

111 
leyh Medihanın tayin ° 
gün, ve saatte tahkik~~~ 

Temyiz mahkemesine kimi Rifat Gözübüyil .. 
Gönderilecek dosyalar huzurunda hazır bul~11 , 

Adliye vekaleti, temyiz veya vekil göndernıe'};J'l• 
mahkemesine gönderilecek takdirde bir daha tal 
dosyaların muntazam ve nok- ve muhakemeye ·kabU 
sansız olarak gönderilmesi miyerek gıyabı hükiiOI ~ 
hakkında alakalılara bir ta- · Ieceği tebliğ ma1caının' .,, 
mim göndermiştir. olmak üzere ilan 011111 

~~ J;;;:t:ilJ;;;:t:i(~J;;;:t:;(~ ~~~~ 

Ter.'7.i Kazım San2üdet 
ızmir: Yeni Kavaflar fi 

no. 35 . 
"k k ter•• A vrupanın yu se lı 

binden diploIJJ8 

Peşin ve ·~ 
Taks•b' 

En müşkülpeseot 511 ıı 
rın ve sivillerin ıniı•: el 
göre taksitle her tnrl 
Diker. 

4 ----~-..--..~:moı.,.r,;~-------------r~eıe6 

TAYYARE Sineması 364 
1 

2 Büyük Filim Birden . ,,,~ 
Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları bar 

Milyoıı lar Revüsü ~f'~ı 
Baş röllerde: ALİCE FA YE - GEORGE ~V ili 

Müzik, dekor, tuvalet ihtişamını yaşatan bu re'Yuye ' 

KAPTAN SKORPiYO~"~ 
Elen sanatkarlarının temsil ettikleri tam~ıneP ~ 

Sözlü ve şark ılı büyük komedı beri~ 
Ayrıca : Metro Jurnal - ~n y~ o:1 

----------- .:--... - evii' f 
Bu haftaya mahsus seans saatleri: Milyonl.ar /ae 1'' 

6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de; Cumartesı: 
Pazar günü 1 lde ucuz holk seansıdır. 



tam t • fı•~ lzmir Defterdarlığından: er-.....;· r ne ~ Jcra dosyct Muhammen bedeli 
Lira K. 

12 50 •• goren çocu~ 
.. 

No. 
474 
475 

476 

477 
478 

Karşıyaka rağbet sokak 20 eski No. la ev 
Yol bedestanı ridayet hanında 83-15 
No. h dükkan 
Bayraklı Buroova caddesinde 26,28 taj No. 
ev. 
Karşıyaka selamet sokak 8-8 No. lı ev 
Birinci kordon balıkhane altında 11 taj 
No. lı dükkan. 

20 00 

45 00 
30 00 

125 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 5-4-939 tarihin

den itibaren 15 gün müddetle aÇ1k artırma usulile müza-
yedeye konulmuştur. • 

İha lesi 20-4-939 tarihinde perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin muhamrr.en bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depo
zito akçesi yatırmaları ve ihale günü milli emlak müdürlü
ğü n de toplanacak satı ~ ke mi ;yo11una müracaatları itan 
olunur. (1148) 

LUKS LÜKS 

' . 
l 

*' 
Amerikada'füenüz sekiz yaşında olan Rişard~ Kenealy'nin 

Esağ g3ı'i h ~r; '!yi t .!ri g 'j ·,n !kt<! .:li r. DJ1<to ·\ar, bu~hutah
f ğın ne olduğunu tayin • edememekle beraber ona tedavi et

mektedirler. Do'dorlara göre, çocuğun göz sinirinde bir 
bozuklu1c vardır. Çocuğun herşeyi doğru görmesini temin 
için, ke-ıdini doğru g3rm.!ğı! yava~ yava~ alıştırmasıdır. 

Rişard arkadaşları ile top oynarken bunlara çelme atmak 
istediği zaman bunların boyunlarına sarıldığını sanar. (Hal

. buki koşan çocukları~ yukarıdaki zeminde olduğu gibi gör
mesi' Rişardı oyun oynama1<ta birçok~güçlüklere uğratmak-

tadır. 

gt Halbuki!... Rişard, arkadaşlarının doğru~ _!am gördükleri 
ltrenHbu· şekilde#ters_görür._ Çocuk, doktorlorın tavsiyeleri 
~ üzerine, birçokr tedbirlere baş 'urmuş ve bunları tatbika 
(ba'Şla~ıŞtır~ Fakat,' henüi"° hiÇ-biri~i; -;;üsbet ~hl;.,- tesirini 

• • ., t' gö_r_~ü~ ~eğildi:. ~i!_ar~ doğ~~olara~~ğ:..:_~a-;;- da1 
ıc_ Itııard ve arkadaşları hır treneuıbaktıkları zaman:;arka- ters goruyor ve bıttabı bu yuzden okumakta büyük mükf: 

daıları, treni bu şekilde)ve tam olarak görürler. - lit çekiyor. ş 
\lnay~t daimi encümeninden•. lzmir icra Hakimliğinden"'?i' bulunulmu1 ve yapılan tetki-

N Gazi bulvarında yeni tuba- Irat neticesinde talep vaki 
,
1 

afia ta.mira~ı .mütemadiye amelesi için satın alınacak lfiyecil; r çarŞımda ... 5 numa- muva~ı~ görülmüş olduğun-
~11 sapı ıle bır.~ık.!e 500 kazma, 250 kürek, ~~O tırmık,::; lralı3.~ğazada Ü~:.Üm_!ahi!_~ dan ıkı ay mühlet itasına 
~ ~aba, 100 supurge, 10~ etrafı kapalı toz ıçın gözlükJ j lpalamut 've saire ticaretile ve avukat Saffet Hünlerin 
~._S, lıra muhammen bedel ıle ve 15 gün müddetle açtkl liştigw al eden Kohen birader- k · - --~ l{sılt k ld w d · kl'l ı _.. - ~mser tayinine!karar verih 
~, m:ye .~nu ugun an ıste ı er~n 2490 sayılı . yasa hü- ller şirketi t;;;fı nrlan verilen _ ~ş _olduğundan İcra iflas 
-.,?llerıne gore h.azı.r.lıy .. acaklara temın. ~tlarile .birlikte 17 ni - ist_idada a_l_acaklılan ile kon-. k - -28~8:-o--~-........ -~ .. 939 lld 1- anununun nci maddesi 
._ pazartesı gunu saat e vı ayet daımi encümeni- ~urdato a'<detmek üzere ~~ucibince keyfiyet ilan olu-
~aş vurmaları... (1117) mühlet -.._ nur. 

BuglJnde:i2:1tıbaren rr~!·~,.-:A=-{~~~;;~,~~~.-~;;..;.. ___ d __ llll!f!!!!lleııiıııl~ 
Kültüroark ,..:.Sinemasında ~- ···~~· --: . "'1E.~~a~~n a 23~4 

2 
;ı ~ • . . .·t' ' ·_'iıı (' T şam.ba.~_an '"' ı.tıbar. en~ __ 

ı_. BüyükC:,filim Birdenı ,, ş 

S E 
v ar~ sınem:ıcılı~ alemının eşsız bır şaheseri 

ADET DURA G) ~1ısu·ın ses ·krah ve musiki uiTadl·-

AŞK... GENÇLİ~ .... REVÜ .. ve GÜZELLfK .FiLİMİ AbdülvehaPLeyla Murat 
Oynıyan: Buz uzerınde dunya Paten Şampıyonu .. 

n İlahi Yıldız S O N J A H E N 1 E.; TURKÇE Söz~ · ARA~Ç~Ş!!kı.!!_ _ _ 

8üyük I! ı!ih~cıa! cı~nd!n ~ .. ~ :.nıe . ~ ~ ş lk~i B~ükl Fil~miz A. s K r 
Oynıyan : C L 1 V E B R O O K 1 lzmırde ılk defa BO ~ BAKER tarafından r 
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~ Salih Sonad •' ~ f ;: 
~j Cilt, Saç ve Zührevi has- ~~ ::ı B S» 
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Dr. Demir Ali ~ ~ pr F 
• :s "' =: Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hutalıklan 
elektirk tedavisi 

•zni r • J rit:i l !fl ! ' 5> 
h · ) ) r !l!t >ı : H 7J 
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Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket H;ıstanesi 

Rontken M titehassısı 
Rontken ve elektrik tedaviaı 

yapılır ıkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

{)evren Satılık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır
tasiye ve saire dükkanı azi
met dolayisile devren satı
lıktır . Taliplerin içindeki sa
hibine müracaatları. 
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Mesut,lbahtiyar çocuğunun kap
rislerinden neşelendiğin vakit 
kimsesiz .. boynu]bükük yavruları 
da hatırla .. Yılda bir lira ver ve 

Çocuk e!lirgeme kurumuna üye ol! 

~ Se . .. ~yrıca Foks Jurnal ŞARKICI HAYD ;r 'T Korku heyecan~ 
' analar: Dı~tator 3,30-7,SOde Saadet Durağı 9ve 5,15de ...J ve macera~dolul 
...., Cumartesı Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar ı 1 1 şaheser zengin ilaveler dünya haberleri.Bay Tekin]uklamk 

Çamaşır v~ 
tahta sodaları, 
ekstra tuz ve 
ikramiyeli pa
ket civiler, ça
maşır tuzu ve 
ipekli yıkayan 
sabunlar. T~':!~n 

~~ 



Adliye· 
Mübaşirleri 
Hakkında 
Ankara 10 { Hususi ) 

Merkez ve mülhakat kad_ro
sundaki piyade ve süvari 
mübaşirlerindeu tebliğat işle

rinde çalışanlara duruşma 
sırasında tarafları çağıran

larının ve tahsil derecelerini 
ayrı ayrı gösterir tasdikli 
cetvellerin vekalete gönde- 1 
rilmesi müddeiumumilklerde n 
istenmiştir. 

,,Le Temps" bu 
ilk merhaledir, 1 

divor! 1 

Paris,(Radyo)- Le Temps 
gazetesi Arnavutluğun işgali 

1 
hAdiıeıine büyük bir ehem
miyet atfederek şu mütale-
ida bulunuyor: I 

Arnavutluğun işgali ile \ 
ltalya ile Almanyanın hazır- 1 
Jadıkları ve tatbike başla
dıkları (Şarka dÖğru) müş
terek programın ilk merha
lesidir. Bu program, merhale 
merhale Sdaniğe ve Ege 
denizine doğru hareket edi
leceğini göstermektedir. Gene 
bu siyaset icabı olarak Yu- 1 
goılavyanın mefluç bir hale 
getirilmesi için çalışılmak · 

tadır. 

-E':IB--

Avrupaya 
lngiliz Askeri 
Gelebilse •• 

(HA l.KJN SESi) 

............................................................ 
Arnavutluk işgali ve islim alemi 

Paris, {Radyo) - Svriyeden Parise yazılıyor: 
Arnavutluğun kan dökmek suretile İtalyanlar tarafından işgal edilmiş bulunması burada 

bilhassa İslam alemi mahfellerinde çok derin bir tesir yapmıştır. 
Deveran eden bir şayiaya göre, Suriye hükumeti bütün İslam devletlerini İtalyaya karşı 

cephe almak için bir birlik vücude getirmelerini istiyecektir. 

Arnavutluk neden kurban git~iş?! 
Londra, {Radyo) - Arnavutluk istilasını mazur göstermek istiyen ltalyan gazeteleri 

İngilterenin Polonya il,. anlaşmasından ve Daladiyenin Tunus mes'elesinde gösterdiği meta
netten sonra siyaset istikametinin şarka doğru döndüğünü ve bu suretle Arnavutluğun 
kurban gittiğini yazmaktadırlar. 

Belgrad Gazeteleri 
Görünmek 

Ahvalden 
istemiyor 

Nikbin 

Belgrad, (Radyo) - Politika gazetesi, Arnavutluğun işgalinden bahsederken: "bundan 
fazla kan dökülmiyeceğini ve Yugoslavyanın bu hadiseyi, muvakkat bir tedbir telakki 
ettiğini,, yazmaktadır. 

(Cemil Mardam)ın Sözleri 
Paris, (Radyo) - Suriye umumi efkarı Arnavutluğun işgali karşısında her tarafa pro

testolar yağdırmaktadır. 
C{ mil Mardan Arnavutluğun işgalini barbarlara layık bir hareket gibi telakki edileceğini 

beyan etmiştir. 

Tunus Matbuatı Ne Diyor? 
Paris, (Radyo) - Tunus m'itbu'itı diyor ki: Sözde Müslümanların hamisi gibi gorunen 

ve bu hususta iki üç seneden beri bin bir türlü propagandılarda bulu un M uuolini, Hit
lerin fütuhat ve istila siyasetini aynen taklid etmekten başka birşey yapmamıştır. İslam 
hamisi olduğunu iddia eden Mussolininin Arnavutluktaki müslümanları mahv ve perişan 
eden kanlı hücumundan sonra onun bu iddia4Jmda ne kadar samimi (!) olduğunu her Müs
lüman öğrenmiş oldu. 

Pöti Parizyen 2'azetesine göre Bitler, Mus-
s9Jiniden daha talihli imiş! 

Paris, (Radyo) - Bugün çıkan Pöti Parizyen gazetesinde ltalya - Arnavutluk hadiseleri 
hakkında şayanı dikkat bir makale neşredilmiştir. 

Muharrir yazısında diyor ki: 
Hitler şimdiye kadar yaptığt hareketlerde hiçbir zaman insan kanı dökmek gibi vaz

iyetlerle karşılaşmamıştır. Bu cihetten Mussoliniye nazaran daha talihlidir. Mussolioi ise 
Paskalyanın mukaddes Cuma günü ellerini kan ile bulaştırmak bedbahtlığına maruz kal
mıştır. 

10 

Garip bir va; 
B~r genç bilmiyerek kı 

deşini kacırdı 
Kaş, (Hususi) - Kazamız Yusuf, yeni 

da, şimdiye kadar emsaline Zeynep adında b 
nadir tesadüf edilen garip Ayşe de yeni 
bir kız kaçırma vak'ası ol- Mustafa adında 
muştur. 

Evveldenberi karı koca 
olarak yaşıyan Yusuf ve 
Ayşe adındaki bir çift on 
beş on altı sene evel geçim
sizlik yüzünden ayrılmışlar
dır. Bunlardan meydana ge
len Fatma adında bir de 
kızları vardır. 

Ayrıldıktan hemen sonra 
Yusuf, Fatma adında bir 
kadınla evlenmiş ve Ayşe de 
lbrahim adlı bir erkekle 
hayatını birleştirmiştir. Ara
dan zaman geçmiş, bunlar, 
birbirlerini unu.muşlardır. 

çocuğu meydana 
Mustafa ve Zeyn 
ailenin çocuğu gib 
fer, büyümüşler v 
rinin kan birliğini 
mişlerdir. 

Nihayet geçeni 
retköyü civarında 
severek dağa ka 
çift, hadisede ceb 
için kızın ebeveyn 
dan adliyeye getiril 

Yapılan tetkikat, 
ile Zeynebin kard 
ğunu meydana çı 

evle .. melerine müsa 
memiştir. 

--.... --··--
Bir erkek 

Beraber yaşadığı kadı 
öldürdü •• 

Gaziantep, ( Hususi ) -
Geçen gün Pazaryerinde 35 
yaşlarında Mehmet beraber 
yaşadığt Salihayı çok feci 
bir surette yaralıyarak öl
dürmüştür. 

Sekiz senedenberi Keşan 
kazasından Saliha adlı kırk 
yaşlarında bir kadınla gayri 
meşrfı bir surette karı koca 
gibi yaşamaktadır. Bundan 
birkaç ay evvel aralarında 
çıkan geçimsizlik yüzünden 

üzere 27 Mart 
nü öğleden sonra 
rine gidiyor. 

Bu sırada Mehme 
şılaşıyor. Mehmet 
tekrar beraber yaşa 

teklif ediyor. Kadın 
dince kızarak tab 
Salihaya ateş ediyor. 
kurşunlardan ikisi 
ediyor. Kadın yere 
nıyor. Katil yerde y 
dının kalbine de bir 
ederek öldürüyor. 

İngiltere adalarından Av
rupa kıtasına mücehhez bir 
halde bir iki milyon lngiliz 
askeri gelebilse her şey ani 
olarak yoluna girecek; buna 
hiç şüphe yok. 

Romanya Hariciye Nazırının Memleketimizi 
1 Ziyareti Ehemmiyetle ~ arşılandı 

Paris, {Radyo) - Tayin edilen tarihten evvel memleketimizi ziyaret eden Romanya 
Hadciye Nazırı Gafenkonun bu ziyaretine bilhassa Fransız ~matbuatı büyük bir ehem
miyetle karşılamıştır. 

ayrılıyorlar ve Mehmet baş
ka bir kadınla evleniyor. 
Yalnız kalan Saliha kendi
sine bir koca buluyor, onun
la evlenmek için eşya almak 

Bununla da hıncını 
mış olacak ki, bir d 
ıüne ateş ediyor. · 

Bnynk masraflar yaparak 
silahlar dökmek neye yarar? 
Marifet bu silahları tammak 
ve kullanmasını bilmektir. 

Pekala biliyoruz ki, lngi-
1' zle!' aa\..er'ik mecbu,..iyetini 
sevmezler. Askerlikten nd
r.et ederler bu onlar~a ana
ne halind-dir. 

F\kat ne yazık! Bulundu .. 
ğumuz zamanlar, insan kur
banı vermek istemiyenler 
için pek tehlikelidir. 

Maamafih son aylar içinde 
lngiliz umumi efkarı esaslı 
bir ıekilde değişmiıe ben
zıyor. 

Bekliyelim ve ümit ede-

lim : Çemberlayn, yolunda 
ayni engelleri bulmasın. 

L 'lntransigeant 
""""""'"""'~~'"""-~ 

Askere 
davet 

lzmlr Aakerhk Şube
sinden: 

1076 No. lu kanunun 7 
ncı maddesine göre istihkam 
ve ışıldak yedek uteğmen
lerin (yarsubayların) terhis 
tarihlerinden iki yıl geçmiş 
olanlann 45 günlük staj 
görmek üzere kıtaya sevk
edileceklerinden 15 Nisan 
939 güntl şubeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Bu münasebetle bu sabah çıkan Fransız gazeteleri bu husustaki mütalealarında diyor
lar ki: 

Hava kuvvetlerinde m 
''Arnavutluğun işgal edildiği bir sırada Romanya Hariciye Vekilinin Türkiyeyi ziyareti 

büyük bir ehemmiyeti haizdir.,, 
vazeneye doiru •• 

Bek Polonyada hararetle karşılandı 
Paris. (Radyo)- Bir haftadanberi Londrada lngiliz devlet adamlarile siyasi temaslarda 

bulunan Polonya Hariciye Nazırı Kolonel Bek Varşovaya avdet etmiştir. Mumaileyh büyük 
bir hararetle karşılanmıştır. istasyonda Kolonel bekin askeri alayına mensup birçok 
yüksek rütbeli zabit tarafından "yaşasın (Bek) yaşasın Pofonya ordusu,, sözlerile karşı-
lanmiştır, Bu sözler Polonyanın müdafaa ve mukavemete hazır bulunduğu şeklinde Fransız 
mahfelleri tarafından tefsir edilmektedir. 

ltalyan matbuatı 

lngiltere ve Fransada ol
duğu gibi Almanya ile İtal
yada da bu memleketlerin 
ordularını karşılaştıracak o
lan bir harpten seri bir ne
tice alabileceğine inanan as
keri bir şef mevcut değıl
dir. Yalnız hava ordulariyle 
zaferin . kazamlabileceğine 
de inanan yoktur. 

Hava sahasında kemmiye-
tin baskını ihtimali hali J 

Arnavutluk isga.lini nasıl mazur gösteriyorlar, -~- , 
Paris, (Radyo) - Romadan alınan haberlere göre ltalyan matbuatı Arnavutluğun işga· ·Göçmenler için 

linin sebeplerini sayarken bunların başında birçok Arnavutların ltalyan kralına mürecaat 
ederek memleketlerinin ltalyan tacının himayesi altına alınması için ricada bulunduklarını yeni tathir 
zikretmektedirler. 

lngiliz matbuatı ve vicdan millisi istasyonları 
Paris, {Radyo) - Londradan a!ın:ın h:ıberlere göre lngil iz matbuatı müttefikan Arna- Ana vatana gelen muha-

vutluk işgalini şiddetli yazılarla tenkid etmekte ve bu hadisenin İngiliz vicdan millisini cırlerin Kavak ve Tuzlada 
diktatörlükler aleyhine bulunmağa sevkt y! · rr.c!ct'!dir. yapılan fenni tathir işleri 

Romanya Hariciye Nazırı Ayrılırken ~:1~~~es=~i~a;ı~:.~~k!::~e:~ 
lstanbul 10 (Hususi)-Romanya Hariciye Nazırı Gafenko ile Türkiye Hariciye Vekili leri tarafından idare edil-

arasında yapılan mülakat dün sona ermiştir. iki dost Hariciye Vekilleri Balkan antantı mekte idi. 
çerçevesi içinde bir defa daha mü~terek tetkikat yaparak mutabık kalmışlardır. Muhacir gelmesinin uzun 

Istanbul 10 (Hnsusi) - Romanya Hariciye Nazırı Gafenko lstanbuldan ayrılmazdan ev- müddet devam edeceğini 
vel gazetecilere beyanatında r eşe ve sevgi içinde güzel top aklarınızdan ayrılıyorum fazla ğöz önüne alan Sihhat ve 
bir şey söylemiyeceğim yalnız dostum Şükrü Saraçoğlunun elini sıkmak bu defa her za- içtimai Muavenet Vekaleti 
mankinden fazla kuvvetli olmuştur. tamamen ayrı bir iş olan 

Istanbul 10 (Hususi) - Romanya Hariciye Nazırı Bükreşc, Hariciye Vekilimiz Şükrü muhacirlerin fenni tathir iş-
Saraçoğlu Ankaraya avdet etmişlerdir. lerini ayrı bir teşkilata gör-

Fransız Reisicumhurunun iştirakile dürmiye karar vermiştir. 
Bunun için Vekalet müs-

m Ühİm bir top' antı takit ve yalnız göçmenlerle 
Paris 10 (Radyo) - Fransız Curnhurreisi Lebrön dün paz ır olmasına rağmen Hariciye meşgul olmak üzere bir tahaf-

Nazırı Bay Bonneyi kabul etmiş ve bu görüşmeye Başvekil Oaladiye ve erkanıharbiye fuzhane müdürlüğü kura-
umumiye reisi de iştirak etmiştir. Toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. caktır. 

mevcuttur; fakat dah 
zaman için mevcut o 

caktır ve o zamana 

da bu, bir zafer ve 

harp vadi teşkil e 
Garp milletleri, orta 
pa milletlerinden ziya 
va tehlikesinden ko 
değildirler. Diğ~r tar 
bu harbin tesiri lıuut 
ki karannzlıldar M 
Avrupa devletlerini 
teşebbüse teşvik edece 
hiyette değildir. 

Böyle olunca, Alma 
hava vasıtalan imalib 
3 milyar mark tem 
devam edecek ve ar 
bir sene geçince her 
milyar verilerek vllcu 
tirilen malzeme hurdaya 
makta devam edecek m 

--~--

Arnavutlu 
Haricinde 
Arnavutların tery 

Paris, {Radyo) - A 
vutluk haricinde ve bilJa 
Amerikada bulunan elli 
den fazla Arnavut Ruz• 
Çemberlayn'a, Daladi~ 
işgal hakınnda gönderdı 
ri protestolarda ltalyaoı~ 
hareketi nefretle yadedıl 
ve yardımları istenmiıtir· 
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