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• M. MECLiSiNDE 
Plclye Veklll ltalya tarafından Arnavutıuıun 
eri ı,gall altına ahnması ve Hatay meselesl 

Ye bunlardan tevelllt edebilecek siyasi 

Yugoslavyanın Selerberligi 
meselelere dair izahat verdi 

Ankara 11 (A.A.)- C. H. 
Partisi Büyilk Millet Meclisi 
grubu bugiln 11-4-939 öğ
leden sonra Reis vekili Ha
san Sakanın riyasetinde top
landı müzakere mevzuu son 
siyasi hadiseler hakkında 
Hariciye Vekilimizin verece
ği izahat idi ilk defa söz 
alarak kürsüye gelen muh
terem Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu son haftanın belli 
batılı siyasi vakalan hakkın
da bayanatta bulundu bilhas-

FRANSA AKDENIZDEKI BUYUN LiMAN· 
1

LARINI IMGIL TERENiN EMRiNE VERDi 
Malta ve Cebelüttarikte ani bir hücuma karşı tertibat alındı 

1

ITALYA iKi MiLYONA YAKIN ASKERi• 
NI SiLAH AL TINA ALDI 

Korfo adası önlerinde ·İngiliz dritnavutları dolaşıyor 

-Devamı 4 üncü sahifede -
1 

...___~;.--;;"~·;------ ··---------, 

. ._.. ----
aybedilecek vakıt yoktur 
~~~~~~~~a:aıs ~ -

iter ,On, her saat, hatta dakikadan dakikaya yeni ve 
1 •e fikirden geçmiyen hadiselerin zuhuru beklendiği 
ıaaıanda devlet ricalinin, gözü açık, kulağı delik dip
tlarıa hiç bir dakika kaybetmeden, dostluklann, anlaı
l'ln, ittifaklann derecesini, sağlamlığını, icabında filiyat 

nda, daha açık a6yliyelim: bir harp vuk.uunda ne ka-
lte yarayacaklannı anlamağa, 6lçmeğe çalıtmalan ve 

anladıktan sonra da gene dakika fevtetmeden karar 
leri Jizım gelmektedir. Esasen devlet adamlarının, 
g6ren diplomatlann zeki ve dehası, ancak böyle za
cla. ve bugUnkn hadiseler karııaında uzun boylu va-

'- fırAt kaybetmeden verecekleri isabetli kararlarla 
•• çıkacaktır. 

Q_~et t'krar ediyoruz: Kaybedilecek vakıt yokktur. Dost
~n, ittifaklann, mlitekabil emniyet ve muavenetlerin 
~ ibaret olacağı, çabucak meydana çıkmalı ve bundan 

gene çabucak alınması lizım gelen tedbirler alınma
• Bu,on her devletin idare m .:suliyetini omuzlarına yilk

..._ 1' her devlet adamı bu nazik meseleyi dütünmeli ve 
iı "lllll bil çaresini bulmalıdır. 

SIRRI SANLI 

Piyangosu 
'--nbul, 12 (Hususi) - ' 
~e piyangosu dün çe

ie bqlanmıt ve kaza-
..._aralan qağıda bil
°'11m. 

4675 
um araya 

bin lira 
342 No.ya 

bin lira 

2~003 No.ya 
25 bin lira 
4890 No.ya 
20 bin lira 

38365 No.ya 
15 bin lira 

Bu biletlerin son 3 rJ.ka~ 
mile nihayet bulan biletler 
ylizer lira amorti alacaklar
dır. 

- Devamı 4 lincüde -

l'ER GUL iSTER AGLA 
-----~---IE3i!E'.•F3!E'~2E---

Paris, 12 (Radyo) - Ital- Paskalya tatilleri esnasında 
yada 1912 kur'ayı kimilen sarfedilmiş olan siyasi ve 
silih altına almıştır. Şimdiye diplomatik faaliyet bu hafta 
kadar Italyanın askere davet zarfında inkişaf etmekte de-
ettiği tfradı miktan iki vam edecektir. Rivayette 
milyona yakındır. Çarşamba günil al<di mukar-

Paris, 11 (A.A.) - Seli- rer olan kabine içtimaı bu-
hiyett ır mahafil Paskalya gün saat 16 da yapılacaktır. 
esnasında zuhur eden bey- Londra, 12 ( Radyo ) -
nelmilel buhran esnasında Malta ve Cebeliittarıkta as-
Ingiltere ile Fransanın nok- keri kuvvetler takviye edil· 
tai nazarlan ve hareketleri mit ve Sicilya ile Malta ara-
arasındaki sıkı birliğe işaret sında tayyare münakalatı 

etmekte ve bu birliğin bu muvakkaten durdurulmuştur. 
jki devletin diplomatik ve Tayyare ve donanma hü-
askeri hareketlerindeki mu- cumuna karşı toplar hazır 
vazilik ile tecelli etmit oldu- I hir vaziyete konmuştur. As
ğunu iliv.e eylemektedirler. &t:Sa::t:aa::t:aoıom k.t:ll ~a::t:a 

--1m::ı•-=----· Şimdiye kadar sayı
m lamıyacak kadar çok 

Alman 
Propaganda Nazırı 

lstanbulda 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Alman propaganda nazırı 

Göbels bugun öğleden sonra 
tayyare ile şehrimize gele· 
cek ve tayyare meydanlığın
da erkini hükumet tarafın· 
dan karşıl,macaktır. 

Alman nazınnın seyahati 
hususi mahiyettedir. 

latanbulda bulu::~u~e miid
detçe hük6ıcctin.iı.in mi!lafiri 
olacaktır. 

vatanda,ıarımızı servet 
ve saadete kavu,tur an 

(Ali Kemel 
Kişesi) 

Kırk bin, on bin vesair 
birçok ikramiyeler kazandır
dı ve tediye etti. 

30342 Numaralı bilet40000 
Akseki bankasında bay Ra
şidin valdesi bayan Fatma. 

2979 Numaralı bilet 10000 
Torbalıda Mehmet oğlu bay 
Şaban. 

14675 No.lu biletlOOOAy
dında mahkeme kltibi b. Şakir 
27675 No.lu bilet 1000 Ma
arif memurlannın müttere
ken aldıklan bilet. 

36003 No. lu bilet 1000 
Bay Ahmet. 

38890 No. lu bilet 1000 
Bay lsmail. 

5365 Numaralı bilet 1000 
Bay Kizım. 

30365 Numaralı bilet 1000 
Kuzuoğlu uhanında bay 
Hasan ve Hamdi. 

Kazandıran Uğurlu Kişe 
ile kazanan bu talihli vatan
datlarımızı da tebrik ederiz. 

•• • • 
20,000 3000 1500 

Tuhaf bir saat meselesi - ~~'"'""-~'~''' ~~,,~ 

Llralarl klmler kazan
ddar? 

lzmirde bir çok seneler
denberi bir çok vatandaılan 
zegin eden Mezarhkbatındaki 
(Cumhuriyet kiıeıi) bu defa 
sattığı ( 4890 ) aumaraya 
(20,000), (39371) numaraya 
(3000) ve (24791) numaraya 
(l 500) lira kazandırmak fır
s 1 tını v ~rmiştir. 

"-riıtanın Kiskunhals ıehri mezbahasında bir bir inek kesilmit, ineğin midesinde bir 
'-tt bulunmut.Bunu haber alan ineğin sahibi kasap saatin kendisine ait olduğunu iddia 
' '•kat bunu haber alan celep ineği kendisi saattı için saatın kendisine verilmesini 
"'er, mesele btlytlr it ditanya akseder. Bunu duyan bir köylli saatın ona verilmesini 
• "-ıldl ineği celebe satan kendisi imif. Bu iş bir kavga halini alır ve it mahkemeye 

• mahkemenin verec~ği karar beklenmekte imiı. 
.atan saat için bu kad · r glirilltü yaparak kocaman bir şehri ayaklandıran bu adam
~ ey okuyucu buna: 

lsTER GÜL iSTER AÖLA 
..................... & ----

Cu:rlıuriyet kişeıi sahibi 
Bay Receb ile kazanan va
tandqlanmızı tebrik ederiz. 

ker ve zabitler arasında izin 
kaldırılmıştır. 

Paris, 11 (Radyo) - Son 
dakikada verilen malumata 
göre; Akdenizdeki l ütün 
Fransız limanları ile deniz 
üsleri, bu akşam,:ıan itibaren 
lngiliz donanmasının emrine 
amade bir vaziyetE: sokul
muıtur. Pu karar, Ingiltere 
baıvekili Çemberlayn ile 
Fransa başvekili Daladiye 
arasında telefon vukubulan 
uzun bir konuşmadan sonra 
alınmıştır. 

Paris, 11 (Radyo) - Si
yasi mehafilde temin olun
duğuna göre, Yunanistanla 
Türkiyenin toprak biitiinlüğü 
hakkında yapılacak her hm
gi bir teklif veya hareket, 
Ingiltereyi sala likayd bıı t -

kamaz. 
Italya tarafından, Akdeniz

de yapılacak en ufak bir 
teşebbnsten Ingilterenin der
hal harekete geçeceği ve 

lşiddetle mukabelede buluna
cağı Londra'dan haber veril-

mektedir. 
Ayni haberlere g6re Yu

nanistanla Tilrkiyenin top
rak biltünliiğü tamamen mü-

1 emmendir. 
- Devamı 3 üncOde -, ________ ----

Ueurlu dük
kanın 

Tallhll mUfterlsl aoo,ooo 
llra kazandı 

Şehrimizde Mezarlıkbatın
da tütün ve müskirat bayii 
Kulalı bay Ismail Hakkı 
Mertten tayyare piyanko 
bileti alan Devlet Demiryol
ları sekizinci işletme dairesi 
memurlanndan bay Saim, 
(200;000) lirayı kazanmıfbr. 

Her keıide de bir çok 
vatandatlara büytlk meblAğ
lar kazandıran bu hayırlı ve 
uğurlu dllkkAnın sahibi bay 
Ismail Hakkı Merdi ve bu 
uğurlu bayiden biletini ala
rak bOyük bir servete kavu
şan bay Saimi öz yOrekten 
kutlarız. 

-------::EE--------
I Kral Kar ol Dobrjcede 

Romanya Kralı halk arasında 
Bükref 11 (A.A) - Kral Karol pazar aktamı Bllkreıten 

aynlarak Dobriceye gitmittir. 
'i!!Bm& ~~ ~--liiE:iiBWiiii?iiiBti!W .. nll'mi-K':!l•lll:ll-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Belediveye teşekkür 

Gaziler caddesi civarinda 1257 numaralı sokakta bulunan 
elektrik direklerinin kaldınldığı geçenlerde okuyuculanmaz• 
dan aldığımız bir mektupa atfen yazmıt ve mezk6r dire
ğin tekrar dıkilmesini belediyemizden rica eylemiştik. 

neşriyatımızı nazarı itibara alan çalıtkan belediyemizin 
1257 nci sokağa evvelce kaldınlan elektik direklerini tek· 
rar diktirdiğini memnuniyetle haber aldık. 

11

Halkın Sesi,, dileklerile yakından alikadar olan gayr~tli 
belediyemiıe okuyuculanmız namına teıekklr ederiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

• 
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~ O O K T O R g, 
.. :llillllııııınımmmıınmınmnınmııııııımmınmıımar 
Burun arkasındaki et
ler ve hUyUk bad:?-n-

Yeni Franiız Hava 
Transatlantiği 

ROCHAMBEAU (32] 

Başın sıkıldığı zaman Hüseyin 
ustaya gider, istediiini alırsın! 

Haydi Allaha ısmarladık ! .. 
* • • 

Bekir, pencerenin önünde 
oturmuş, eli çenesinde dü
şünüp duruyordu. 

Blıi görünce kalktı ve al
nını kalın demir parmaklığa 
dayadı. Hapishane mü-lürü: 

- Nasılsın delikauh, dedi, 
hastalık falan kahnadı ya ? 

Bekir, dudaklarında do
faştırdığı acı bir tebessümle 
cevap vtrdi : 

- Ş~mdtlik iyiyim bey !.. 
- Öykrse biraz dışarı 

çık d .:- iı.ava al.. Bak bizim 
arkadaş geldi, seninle ko
nuşmak istiyor. 

Parmaklığa yaklaştım : 
- G~çmiş ola B kir, seni 

merak ettim de geldim.. lyi 
gördüğüme memnunum. 

Dedim. Elini göğsüne gö
türdü : 

- Eyvallah beyciğim. Ek
sik olma ... 

Fakat nasıl bir bahane bul
malıydım? .. Doğrusunu ister
sen üstelik karımı da çok 
seviyordum. Hulasa, elde 
sanki biribirine karışmış bir 
yumak vardı ve ben onu bir 
türlü çözemiyordum. 

Sözü uzatmıyayJm. Niha
yet birkaç gün düşündükten 
sonra ı:ve geldim ve karıma 
şunları söyledim : 

- Karı, şehirde işler çok 
durgun gidiyor. Ekmek pa
rasını bile zor kazanıyorum. 
Geçende arkadaşlar söyledi
ler, eğer köylere çıkıp de
mircilik yapacak olursak bir 
hayli para kazanacakmışız. 

Bunun için yarın yok öbür 
gün birkaç demirci toplanıp 
köylere çıkacağız. 
Maksadım, karıma şehirde 

olmadığımı göstermek ve 
serbest hareketlerinden isti
fade ederek bir kulupunu 
yakalayıp boşamaktı. 

GUrUltU koparan 
hediyeler •• 

Geçenlerde Norveç par
lamentosu azaları veliahd 

)!ens r..aOlafın küçük oğlu 
prensl Harold'a, vaftiz rnera
simi dolayısile son derecede 
san'atkarane işlenmiş bir 
bira ve bir de viski kupası 
hediye etmişlerdir. 

Bundan haberd.ır olan 
matbuat bu hediyelerin mü
nasebetsizliği dolayısile şid
de li bir hiıcuına geçmiştir. 
Çünkü Norveçte müskirata 
karşı mücadele hala devam 
edip durmaktadır. Bu he
diyeler parlamento azalarını 
müşkül bir mevkie sokmuş
tur. Küçük prensin bunlarla 
limonata ve süt te içebile
ceklerini söylemişler ise de 
bu sefer de prensi tabiatsiz 
liğe sevk töhmeti altında 
bulu11maktachrlar. Saray me
hafili işi örtbas eylemek için 
uğraşmaktadır. içki lehtar
ları bu münasebetle faaliyete 
geçmiş bulunmaktadırlar. Bun
lara göre içkiye müsaade 
edilmiş olsa idi bu mesele
lerden hiçbirinin ortaya çık
masına sebep kalmıyacak 
idi. 

clkler •• 
Çocuklarda bademcikler 

bazan çok büyür. Böyle ço
cuklar sık sık anjin olurlar. 
Sık sık iltihap geçtikçe bu 
iltihabın bakayası kalır ve 
uzuv büyür, Dahame kesb
eder ve böylece bademcikler 
hazan boğazın deliğini kapı
yacak kadar büyük görülür. 
Adeta ı.boğazda iki küçük 
domates gibi durur. Şüphesiz 
bu kadar büyük bademcik
leri böylece terketmekte 
mana yoktur. Bu gibilere 
ameliyat lazımdır. Ancak 
her zaman az çok büyüye; 
bademciklere ameliyat lazım
mı? Ve ameliyat yapılırsa_ 
artık bademcik büyümez mii 
Bu münakaşa edilecek bir: 
meseledir. Küçüklerde ba:
demcik ameliyatı sür'atle • 
yapılmak icap ettiğinden 
esaslı olarak kökünden çıka
rılamıyor. Bu sebeple yeni
den büyüyor ve böylece bir 
kaç defa ameliyat olanlara 
tesadüf ettik. İkinci müna
kaşa edilecek nokta badem
ciklerin bir nevi süzgeç 
vazifesini ifa etmeleri mes-"' 
elesidir. Hakikat bademcik
lerin boğazdan bedene dahil 
olan birçok mikroplari hapis 

-Y~ni .. Fransız~hava:transatlantiğijRochambeau yirmi yol'' 
td~ . maktadır. lKabineleri gayet ferahtır. Sür ati ~aatte t/J 
mildir. 

-------:;:;~-------

Tuğgeneralle- Aşcıbaşı Mark 
rjn Maaşları Makarnaları 

t"I 

~Yükseltiliyor 

Gardiyan demir kapıyı 
uzun gıcırtılarla açtı. Bekir, 
yorgun yorgun dışarı çıktı. 

Ve doğruca ilk konuşmayı 
yaptığımız odaya girdik. 

Hapishane müdürü, gene 
bizi yalnız bırakmak için : 

- Benim çok mühim bir 
işim var .. Hele siz konuşun 
da.. Ben birazdan gelirim. 

Karım bu sözlerim üzerine, 
önce heyecanlanır gibi oldu 
"'7e : 

- Fakat nasıl olur, dedi, 
ben burada yalnız başıma 
ne yaparım ?. 

Taze kan tozu yapıhyor 
1 Bundan bir müddet evvel 

zayıf düşenlere, yaralılara 
taze kan zerki için stoklar 
hazırlandığından bahsetmiş

tik. 

ve tevkif eden ve vücude 
siper olan esaslı bir süz
geçtir deniliyor. Binaenaleyh 
vücude faydalıdır, zararlı bir 
uzuv değildir. Çıkarmakta 
mana yoktur ·deniliyor. Son 
senelerde tıb matbuatında 
bademcikleri çıkarmak ve 
çıkarmamak arasında birçok 
yazılar yazılmaktadır. Taraf
tar oJar.Iar var, olmıyanlar 

var. Biz herhalde mutedil 
olarak pek bariz büyümüş 

olan ve teneffüse üsret ve
ren bademciklerin çıkarıl

masını muvafık görüyoruz. 

Hükümet, generallerimizin 
maaşları hakkında yeni bir 
kan un projesi hazırlamıştır. 
Bu proje ile Tuğgenerallerin 
maaşları yükseltilmektedir. 

Orduda generalliğe terfi 
etmek içtimai vaziyette bü
yük bir tahavvül husuJe ge
tirdiği ve yüksek masrafları 
istilzam ettiği halde tuğge
neralliğe terfi eden bir su
bayın aldığı maaş farkı 32 
liradan ibarettir. Bu itibarla 
tuğgeneralliğe terfi etmek 
adeta bir sıkıntı husule ge
tirmektedir. 

Dedi ve çıkıp gitti. 
Şimdi Bekirle karşı karşı

yayız. Sözü gene ben açtım: 
- E.. Bekir dc:dim. Beni 

senin kadar üzen hikayeni 
yarıya kadar dinlemiştim. 
Alttarafını da bugün anlat 
da bitsin bari... 

Genç mahpus elini saçla
rında gezdirdi. Ve alnını ka
şımağa başladı. Sanki hadise 
yığınlarının altında kalan 
hatıralarını eşeleyip çıkar
mak ve bulduklarını anlat
mak istiyordu. 

- Bilmiyorum ki nerede 
kaldık ... Kafam ka~ma ka
rışık bir çorba gibi. 

- Benim hatırımda kal
dığına göre, siz, demirci us
tasına gitmiş, derdinizi aç-
mıştınız. Adamcağız size ba
şından buna benzer bir vak'a 
geçtiğini anlatıyor ve karı
nızı boşamanızı tavsiye edi
yor. Sonra? 

- Ha.. Evet hatırladım. 
Sonrası geçende de anlattı
ğım gibi yimiyor, içmiyor ve 
mütemadiyen bir çare düşü
nüyordum. Karşımda bir tek 
yol vardı : Karımı boşamak!.. 

- Canım yanında annem 
var ya !.. Zaten dolaşmamız 
bir ayı geçmiyecek .. Ne ola
cak ay dediğin gelip çatı
yor ... 

Dedim ve çamaşırlarımı 
hazırlamasını söyledim. 
Şunu da size anlatmak is

terim ki, karım, pek belli 
etmemekle beraber, bu gidi
şime seviniyordu, amma şim
di bana, bunu nereden an
ladın diyeceksin değil mi ? 
Acele etme de anlatayım .. 
Ertesi gün ansızın eve gel-
diğim zaman yavaşça kapıyı 
açtım ve içeriye girdim. Ka
rım, hem çamaşırlarımı ha
zırlıyor, hem de yavaş sesle 
şarkı söylüyordu. Fakat ayak
larımı mahsus merdivenlere 
vurarak : " Ben geliyorum, 
sesini kes !,, Der gibi yukarı 
çıkınca sesi durdu. 

Ve işin tuhafı bana gene 
yalnız kalacağından ve pek 
sıkıldığından bahsetti. Tabii 
içimden gülerek lazımgelen 
lakırdıları söyledim. Ve gfı
ya teselli etmiş oldum. 

Ertesi sabah, köye gidiyo
rum, diye evden çıkarken 

karıma bir miktar para bi
raktım ve : "Ben çok dur-

- Devam edecek -

Müsabakanın Altıncı ve son Haftası Şerefine 

ELHAMRA Sinemasında 
Telefon: 2573 

BugUn Matinelerden itibaren 
I 

Her sene yalnız bir filim vücuda getiren dahi re Jısor 
Ernst LubLsch'in 1939 senesi için yegane olarak 

vücuda getirdiği 

• • • Sek ızıncı 
şıklığı 

Fransızca Sözlü Süper Komedisinde 
Claudctte Colbert'in zarafctile Garry Cooper'in 

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

Ne kadar dikkat edilirse 
edilsin konserve halinde ka
nın saklanmasmdaki mah
zurları gözönünde \.bulundu
ran Amerikan doktorların

dan Matmazel Myrtie Craver 
Amerika da T eksas eyale · 
tinde Dallas civarında bulu
nan Baylor üniversitesi 
laboratuarlarında insan ka
nını kurutmağa muvaffak 
olmuştur. 

Toz haline vazedilen kan 
camdan tüpler içinde muha
faza edilmektedir. Bu suretle 
kan bütün evsafını muhafaza 
eylemektedir. 

Avustraıa. hlndlsl nasıl 
yavular? 

Avustralya hindisi billdi
ğimiz kuşlar ve tavuklar gibi 
yavrulamaz. Ru hayvan çürü
müş nebatatın üzerine yu
murtlar, buradan hasıl olan 
hararetle bu yumurtalar ha· 
yatiyet kesbeder ve nihayet 
yavru yumurtadan çıkar. 

--.4Ji:....::-

Motosiklet me
raklılarına 

Az müstamel Harley mar
ka mükemmel bir motosiklet 
satılıktır. Taliplerin Elhamra 
arkasında Akdeniz garajı 
sahibi bay Mitata müracaat-
ları. . 3-1 

······»G·· .... 
ı Bekçilerin ka-

• • zanç vergısı 
Çarşı ve mahalle bekçile

rinin hizmet erbabından ad
dedilmiyerek gayri safi irat 
üzerinden kazanç vergisine 
tabi tutulmaları maliye ve
kaletince kararlaştırılmıştır. 

--~-

ltalya ile ticaret 
anlaşması 

· Türkiye· İtalya ticaret an
laşmasında bazı değişiklikler 

yapılmıştır. 

Listenin 65 inci pozisyo
nuna giren çavdar için iki 
milyon, arpa için on üç mil
yon, yulaf için de beş mil
yon liret olarak ayrı ayrı 
verilen kontenjanların yerine 
yirmi milyon liretlik konten
jan verilmiştir. 

................................... I ..... ~ 

Yeni Sinemada ~ 
Göz alıcı.. Can yakıcı . . Hisleri okşayıcı .. 

ŞAHESER FİLİMLER HAFI ASI 

SENORİTA 
JEANETTE MO DONALD NELSON EDDY 

6SILAH s s i 
ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 

Türkçe Foks Jurnal 
-

Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 - 8.15 de 
~ ...... lir.il .......................... EitiS 

1 1937 - 1938 Selanik sert' 
sinde birincilik madalya••; 
kazanmıştır. 

.,.... ..... w w •• w • _,.,,.,.,; 

getirmek hem de tuğgeoe 
larin sıkıntısını giderıl'~ 
üzere, baremin dördiiO 
derecesinde tuğgeneralle~ 
3.2 gösterilen emsalin ~ 
olarak değiştirilmesi sure~ 
tuğgenerallerin 32 lira OJI 

farkının 59 liraya çıkarılıl'I 
muvafık görülmüştür. ,Ot 

Neşri tarihinden yi1 ., 
lüğe girecek olan poroje bl 
tek maddeliktir: 

Evelce paşalık ( mirliva, 
ferik, birinci ferik, müşür ) 
olmak üzere dört rütbe iken 
bugün generaller ( tuğgene
ral, tümgeneral, korgeneral, 
orgeneral, maraşal ) olmak 
üzere beş rütbedir. Tuğge
~eneralliğe terfide maa~ 32 
lıra fark etmekteeir. Tuğge
nerallikten tümgeneralliğe 
terfide 112 lira ve müteakip 11

- Subay ve askeri ts'~ 
rütbelere terfide yüzer lira murların maaşları hakkınd'f 
maaş farkı vardır. 1932 · numaralı kanunun aç. 

Generalliğin ilk rütbeleri cü madd desinde dörclii11~ 
arasındaki maaş farkı esasen derecesinin 3.2 olarak $ J 
nisbetsiz olduğu için, hem terilen emsali, 3.5 ol•' 
farkı daha mevzun bir hale değiştirilmiştir.,, ~ 
~~~Jö;:ta:~~~~~~~-' 

Ter"-i Kazım Saneüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarf 

no. 35 . / 
Avrupanın yüksek terı• 

binden diplomah 

Peşin ve ti' 
Taksi "' 

En müşkülpesent sllb•1 ı 
rın ve sivillerin miza.çl~ıl 
göre taksitle her türlil e 
Diker. 

TAYYARE Sineması 
2 Büyük Filim Birden dl 

Amerika revü sahnelerinin dilber yıldızları bir ar• 

Mily~ lar Revüsü 14" 
Baş röllerde: ALiCE FA YE - GEORGE MU~P .,et-' 

Müzik, dekor, tuvalet ihtişamını yaşatan bu revüye ıli 

KAPTAN SKORPivoS,,,., 
Elen sanatkarlarının temsil ettikleri tamamen J{ll 

Sözlü ve şarkılı büyük komedi ıerİ 
Ayrıca: Metro Jurnal ~n y 

Bu haftaya mahsus seans saatleri: Milyonlar re\'Ub1şlf 
6 - 9,30 Skorpiyos: 4.30 ve 8de, Cumartesi: 1 de 

Pazar günü l lde ucuz ha.Ik seansıdır. 



1 
. tecrübeler bunu isbat 

~ bg~lterenin - Edinburgh ü- dia ediyorlar. unlar biulerce 
~ eraıtesi kimya profesörü ton zehirli gaz atıldığım, 
.. lldali "Geniş nefes alı- münakalenin durduğunu, has-
oııtf 
~·" ıerlavhası altında yaz- taların hınçahınç dolduğunu, 
'tıır hir eserde halkın harp hasıl olan kargaşalık esna-
' k lırunda zehirli gazlardan! sında hükumetin de otoritesi 

t l 
lldar korkmaması lazım kalmadığını, ondan sonra 

e tc v • • ı · d Ih 1 ~ egını şu suret e ızah e- üşmanın su şart arını 
Yor. : dikte ettiğini görüyor gibi 
ıı9. l 1 1 'ır çok kimseler müte- o uyor ar. 

~I ıs ağziyle yazdıkları ma- Halbuki hakikatte zehirli 
~itlerde halkı zehirli gaz- gazların yapacağı tahribat 
~ il korkutmağa ve bir ta- hücum esnasıncJa ani bir 
h~ esrarengiz yeni zehirli sürpriz karşısında kalacak-
•e t Yr icad edildiğini haber lara inhisar edecektir. 
~~eğe kalkışıyorlar. Hat- Monzara şu suretle tarif 
ti b~ Yeni gazların herhan- edilebilir. Harp tehlikesi var. 
~bi:.r gaz maskesinden ge- Herkes gaz maskesini yanına 
sıtftceğini iddia ediyorlar. alıyor. Birdenbire düşman 
~e temin ederim ki bu tayyarelerinin lngiltereye yak-
~~lecilerin yaydıkları şa- !aştığı haber veriliyor. Yarım 

Sa yüzde yüz yalandır. saat sonra Londra üzerinde 
~· 11 zamanlarda mühim gazların en tehlikelisi olan 
• ılebiJecek yeni bir zehir- hardal gazı bombaları düş-
taı ı' d d'l · · ~il ca e ı memıştır ve meğe başlıyor. Sokaklar 

tettCtği de yoktur. Kimya- bomboşiur. Bombaların bir 
- -•1-tr Umumi harpte kulla- bina üzerine düşmediği yer-

Ço~ il Zehirli gazları harpten lerde halk zehirligaz hücu-
~- t'vel biliyorlardı. Klo- munun farkında bile değildi. 
1&16

174 senesinde, fosgen Birkaç dakika zarfında ze-
t,~ Senesinde ve hardal hirli gazları def'e memur 
\d 1854 senesinde keşfo- kıt'alar iş başına geçmiştir. 
'"- Hiçbir ilim adamı bu- Bir saat sonra da halka mas-
~ hardal gazına faik bir kelerini çıkarabileceği tebliğ 
~~li gaz icad edeceğine ediliyor. Halk o ana kadar 
bile 11 V~emez. lcad edilse odalarım terketmemiştir. Bir 
~-l 0 zehir geniş mikyasta kaç saat sonra Londra nor-
ltQ.ı·k edilemiyecek kadar mal hayatına avdet etmiştir. 

~ 1 
eli olur. Bu hücumda hafifçe müte-

~ essir olan çocuklar hastane-
\ı llıtrikanın Maryland har- Jere kaldırılmıştır. Yirmi 
~ f'Zı fabrikasında Ağus- otuz kadar ölü vardır ki 

t ~~ 916 de vukua gelen bunlar da bomba parçala-
, te~b llın verdiği telefat garp nnın isabetinden ileriye gel· 
J ~il esinde harbeden kıtala- miştir. 

~t."Yni müddet zarfında 
llıtı· 

~ı,0 ı gaz telefatım aşmıştı. 8ir de velveleciler düşman 
\ı lllllouth'deki lngiliz har- tayyarelerinin hiç haber ver-
~ll ~llıı fabrikasında çalı- meden şehir üzerindo zuhur 
~d llıiihendisferden ve ame- edivereceğini, pek yüksek-
~~ll~ll bin iki"yüz kişi fahri- lerde uçarak zehirli mayileri 
~,dırı çalıştığı birkaçay zar- aşağıya salıvereceğini yay-
~ aı çok zehirlendi. maktan hoşlanıyorlar. Hal-

\ ıların maskelerden nü- buki birinci sınıf mütehas-
~ k~debileceğinden dolayı sıslar zehirli mayilerin 
l'ti Orknıağa hacet yoktur. lakıtılabilmesi için tayyarele-
~~·llkü gaz maskeleri her rin en çok üçyüz kadem ir-

ti bir ağır gazın mole- tifada uçmaları lazım gele-
~; .... 
"lll4~d1.nı nıassetmeğe muk- ceğini söylüyorlar. En ehem-
V ır. miyetsiz tayyttre müdafaa 
\~1\'eleciler meseli Londra tertibatına malik olan bir 
~il ilde uçan bir düş- şehirde bile bunun mümkün 
'\~ tayyare filosunun mut- olmıyacağını söylemeğe ha-
~Uvaffak olaeağını id- cet yoktur. 

~ ................. .. 
Bugünden itibaren r+) 

l<ültürpark Sinemasında 
._s E AD EyTF'.liDilra A G ı 
~... GENÇLİK... REVÜ ve GÜZELLiK FİLİMİ 

Ynıyan: Buz üzerinde dünya Paten Şampiyonu 
ilahi Yıldız S O N J A H E N 1 E 

11, DiKTATÖR 
Ylik bir tarihi facıayı canlandıran muazzam Hanle 

l. Oynıyan: C L 1 V E B R O O K 
~..._il Ayrıca Foks Jurnal 

c•lar: Diktatör 3,30-7,50de Saadet Durağı 9ve 5,lSde 
~lllartesi Pazar 1,30 da Saadet Durağı ile başlar t 

etmiştir 
Velvelecilerin yaymaktan 

hoşlandıkları bir tehlikede 
bir ton hardal gazının 45 
milyon insanı öldürmeğe 
kafi gelecektir. Şayet bu 45 
milyon ir. s&n bir sıraya di
zilerek zehirli gaz payını 
beklemeğe hazır olsaydı bu 
iddianın doğruluğu inkar 
edilemezdi. 

Bir sokak silindiri deşa

yed önüne yatılmış olsaydı, 
karşısına çıkan bütün İnsan
ları ezip geçebilirdi. Bundan 
dolayı insanların bir sokak 
silindiri gördükleri zaman 
korkmaları lazım g~lir. 

Mayıs 1928de Hamburgda 
11 ton fosgen gazı' boşalı-

Vt rdi. 
Hamburg!ular bu kazadan 

habersiz sokaklarda dolaş
tıkları ve gaz maskelerile 
mücehhez olmadıkları halde 
on iki kişi öldü, on iki ki
şi de yaralandı ve 160 kişi 
hafifçe müte~ssir oldu. Gaz 
geçmiyen odalarda oturan 
ve maske taşıyan halk ze
hirli gaz bombaları burun
ları dibinde patlamadıkça 

· müteessir olmazlar. Emin 
olunuz ki umumi harpte 
garp cephesinde bulunan 
Fransız köylüleri zehirli gaz 
hücumları başlayınca sadece 
evlerine çekiliyorlar, kapıla
rını, pençerelerini kapıyor 

lar ve hücum bitinceye ka
dar dışarıya çıkmıyarak ken
dilerini korumağa muvaffak 
oluyorlardı. 

Gaz tehlikesi gazın ken· 
disinden ziyade sebep ola
cağı paniktir. Gaz hücumla
rından maksad zaten şehir 
lerde yaşıyan insanları öldür
mek değil, onlara dehşet 
telkin ederek her ne baha
sına olursa olsun sulh istet 
tirmektir. Onun için zehirli 
gaz hücum !arına karşı en 
birinci mukabele dehşete 
ve korkuya kapılmamaktır.,, 

-: ...... :.~--

Hıfzıssıhha 
MecJisisi 
Vilayet hıfzıssıhha Meclisi 

evvelk igün sıhhat müdürlü
ğünde aylık toplantısını ya
parak vilayetin sıhhat işle
rini gözden geçirmiştir. 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye:Radyod ifüzyon Posta la rı 

DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW . 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği 
Çalanlar: Refik Fersan, Fa
hire Fersan, Zühtü Barda
koğlu.I 
Okuyan: Melek Tokgöz 
1-Kürdili hicazkar peşrevi. 

2-Rahmi beyin - kürdili hi
cazkar şarkı - sana ey canı
mın canı efendim. 
3-Sdahettin Pınar - kürdili 
hicazkar şarkı - Nereden 
sevdim. 
4 - kürdüli hicazkar şarkı -
çılgınca sevip . 
5-Zübtü Bardakoğlu- santur 
taksimi. 
6- türkü - benliyi aldım ka
çaktan. 
7-türkü-A benim mor çiçeğim 
13 memlt:ket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik Riyaseticum
hur bandosu - şef : İhsan 
Künçer 
1-marş - Friç 
2-p. Linke - aşk valsı 
3-mercadante - Elisa e cla
udio (uvertür) 
4-T. vv. thurban -Afrika süiti 

A) marş 
B) serenad 
C) eğlenti 

5-H. G. Amers - skoçya fan-
tezisi. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik dans müziği-pi. 
19 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu 
19.15 Türk müziği fasıl 

heyeti 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi T okay. 
Okuyanlar: Celal Tokses, 
Safiye Tokay. 
20 Ajans, meteoroloji haber
lr>rİ, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Zühtü Barda
koğhİ. 
Okuyanlar: semahat Özden-
ses, Haluk Recai. 
1-Mahur peşrevi. 
2-dedenin-mahur şarkı- sana 
layıkmı. 
3-Latif ağanın -mahur şarkı
aldı aklım bir gonca leb. 
4-Neyzen Rıza- suzinak şar
kı- çaldrıp çalgıyı. 

5 - kürdili hicazkar şarkı -
gönlümü başka. 
6-Refik Fersan- tanbur tak
sımı. 

7-Leminin- hicaz şarkı- so
rulmasın bana yesim. 
8-Şevki beyin - hicaz ~arkı-.. 
Demem cana beni yadct. 
9-hafız Yusufun- hicaz şarkı 
sevdayı ruhun aşk eline. 
10-saz semaisi. 

, 

12 NiSAN 
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Sabunları 
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LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke

ve cil
korur

sunuz. lsarla 

• • 
senızı 

dinizi 

arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 

d • 1 a resı :l 
UMIDUN 

~ DOKTOR t 
•ı Salih Sonad ı ~ f ;: 
t Cilt, Saç ve Zührevi has- ı es a D) 
~ talıklar m ütehassısı ] &. =- 7' 
[t~ 2 nci Beyler sokak No. ~ 1 1 e °' a•• g 
[t, TELEFON 33 ıs - g9 C: 
~~-- ~ -:.~ -=-~~ Z!:! 3 - - -- o "'I Ci 

Dr. Demir Ali ~ ın ;ıs;- F 

-.~- - K ~mçıo~ıü--· l . ..: .?- =... f 
Cılt Tenasül lıutalıkları ,.. 

~ "• o elektirk tedavisi .... ,,., c 
:· _... :ıı;-•znir · -J ı •tt !İ l :/1! · :;, ::; ~. ,.. 

'l• .: i> f !l! · ı , : HTJ • D) 7' 
~~~@~~::;a.:;: -:::;;;;p ~-=-....s: "fil eruı § 
D~. Fahri Işık t A>~ f 
lzmır Memleket Hıtstanesi ~ F O' ; 

Rontken M:itehui ısı l s· 8 il) "' !:; 
Rontken ve elektrik tedavi•ı ,.. c 8 §' 

yapılır ıkinci Beyler So. :ı ~ ~ ~ 
No. 29 TELEFON 2542 ~ r:r ; ~ 

Devren Satılık s: 
111 

Kemer caddesinde G ıziler 
de 128 numaralı tütün v~ kır· 

: l ı i ye ve saire dü '<ka nı a t.:İ • 
met dofayisile devren satı· 
lıktır. Taliplerin içindeki sa
hibine müracaatları. 

21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 temsil iki kadın tipi-

--~-~-

Mesut, bahtiyar çocuğunun kap- ; 
ris:erinden neşe)endiğin vakit 
kimsesiz: boynu _bükük yavrulart 
da hatırla .• YıldaJbir lira ver ve 

1 Çocuk esirgeme kuru'llurıa üye ol! 

Çamaşır ve 
tahta sodaları, 
ekstra tuz ve 
ikramiyeli pa
ket civiler, ça
maşır . tuzu ve 
ipekli yıkayan 
sabunlar. T~ı;::~n 

21 memleket saat ayarı 
21 konuşma komedi 

22 müzik küçük orkestra -
21.15 esham, tahvilat, kam-
biyo-nukut borsası fiyat şef: Necip Aşkın 

23 müzik cazband - pi. 

ASRI Sinemasında Tel. ~ 23.45-24 ~on a!ans haberleri 
2394 ~ ve yarınkı nrogram. 1 

bir muhacir kıyafetinde Yu
nanistana iltica etti! Ve şim
di Floriua kasabasında taç 
ve tahtı tehlikeye düşen Kral 
Zogonun haline mi, yoksa 
kendi derdine mi ağlıyaca

ğını bilemiyor! 6 Ninn Ç«··şambadan itibaren U " ..... ~·vvvv·v·v"~ 
Şark sinemacılık aleminin eşsiz bir şaheseri KraJıçe "'· 
Mısırın.ses krah ve musiki Ustadı 

Abdülvehao Levla Murat Geraldine 
Talihin şu garip cilvesine 

bakınız: Bir yıl evvel türlü 
nazlar ve nimetler içinde 
Kral Zogo ile evlenerek Kra 
liçe o1an Macarlı Prenses 
Geraldine Arnavutluk tah-

TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN ASK 
ılkinci Büyük Filimimiz 

İzmirde ilk defa BO -: 3AKER tara fından 

ŞARKf Cf HAYDUT ~or~~c:::~dc:ı~ı tına varis bir çocuk dünya-
şaheser zengin ilaveler dünya haberleri.Bay Tekin reklam ya getirdiği gün bir kat da-

~~ ha mesut olacak iken zavallı 

İtalyanlar her halde Kra
liçe Geral dine'nin dünyaya 

çocuk getireceğini biliyor
lardı; evvelden bilmemiş ol
salar bile çocuk doğar doğ
maz derhal haberdar olmuş
lardır. Hiç olmazsa Arnavut 
milletinin bu mesut hadiseyi 
rahat rahat kutlama•ı için 
bir hafta bekleseler olmaz-
mı idi? ' 
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DUnya hAdlselerlnln 
insanların ensesine 

yUklettlğl yUk 
~~= ... =~~~·-.:.....:.~ 
Veteriner teşkllitı 
lzmir merkez kaza vete-

riner teşkilatı için 939 yılında 
lazım olan icar bedeli tah
sisat rlistesinin hazırlanıp 
gönderılmesi Ziraat Vekale
tinden Vilayete bildriilmiştir. 

Teşekkür 
Tehlikeli ve müzmin bir 

apandisit ameliyatını muvaf
fakiyetle başararak yeğenim 
Bürhan Gökselin hayatını 
kurtaran, yüksek hazakat, 
iktidar ve liyakatının hayranı 
olduğum Memleket hastanesi 
operatoru sayın doktor Bay 
Recep Güvenkana, hastanın 
bakımında fevkalade ihtimam 
ve alakasını gördüğümüz baş 
baş hemşire Bn. MesudeUlu-
soya ve hastalarına bir kar
deş şefkat ve muaveneti gös· 
tererek onların biran evvel 
iyileşmelerinde ve hayata ka
vuşmalarında daima amil olan 
hemşire Bn. Haslet Kızılöze 
sonsuz şükran ve minnettar
lıklarımı sunarım. 

"Anadolu,, gazetesi 
muharrirlerinden 
Şahap Göksel 

Bır harp vuku bulursa 
Londra ( Radyo ) - Bi 

hark vuku bulduğu takdirde 
lngiliz hükümeti Boğazlardan 
serbestçe geçebilmesini te-
min için hükumetimiz nez
dinde lazım gelen teşebbü
satı yaptığı haber verilmek
tedir. 

Diğer taraftan verilen ma
lümata göre lngiltere Bulga
ristanı Balkan antantına gir
mesi için diplomatik yolile 
görüşmelere başlamıştır. 

Askere 
davet 

lzmlr Askerhk Şube
sinden: 

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

(HA l .. KJN SES/) 

flll ....................................................... . 

1 Arnavutların 
tarihi 

Londra radyosuna göre lngiltere, Türkiye ve Nereden geldiler nerelere M 
--_Yunanistanla gizli bir. ·an~~ş.ma y~ot~! dar yayıldılar v~ Arnavut! 

Londra, 12 (Radyo} - iyi malümat alan mahfelın verdıgı hır habere gore hır harp . •• 
vukuunda lngilterenin Türkiyeve Y unanistana yapacağı yardımşeklinin ne olacağı d nkük~bine nasıl f eşekku) etti 
içtimaında mevzuubahs edılmiş ve verilen cevaplarda Polonya ve Romanyaya vaad edılen 
rnrdım şeklinin bu iki Balkanlı memleketlere teş il edileceği bildirilmiştir. Diğer taraftan 
lngilterenin Türkiye ve Yunanistan ile bir muahede yaptı ğı fakat bu ruuahedenin metni 

, mdilik gizli tut ıtcıcaİı hl> !r v~r lın ~ktedir. 

It lyaya imza~ının koruması ihtar edilecek 
Londra, 11 (Radyo) - Itttlyd. anlaşmayı 

o\m:ık üz re bir dda danı ltı l ta ırn vermi ş 

teklif edilec:.!ktir. 

ihlal ettiğinden lngiltere hükümeti son defa 
olduğu imzasının şerefini koruması kendisine 

J, giltere Kıbrıs ve 
tedbirler 

Korfoda mühim 
aldı .. 

J 

Paris, 11 (Rddyo) - Londradan bildiriliyor : 
"Dün toplanan lngiliz kabinesi bilhassa Yunanistana yapılacak yardım tedbirleri için 

salahiyet almıştır. Bu salahiyete istinaden lngiltere Kıbrıs ve Korfoda muhtemel, bir taar
ruzu önlemek maksadile mühim miktarda gemi göndermeğe karar ve lazımgelenlere bu 
huhusta talimat vermiştir. 

Diğer taraftan verilen bir habere göre, Kıbrıs ve adaları civarında müteaddit 
lngiliz gemileri dolaşmaktadırlar. 

Yardıma Davet Ediliyor 
Kahire, 10 (A.A.)- Mısırdaki Arnavudluk kolonisi, Arnavudluk işgalini protesto eden 

ve Müslüman dünyasını yardıma davet eden bir beyanname neşretmiştir. 

Macaristan Uluslar s ·osyetesinden Çekildi 
Bren 11 (Radyo) - Uluslar sosyetesi genel sekreteri Avenol, bugün Macaristan Hari

ciye nazırı Kont Sakinin imzasiyle bir nota almıştır. Bu notada: Macaristanın Uluslar sos
yetesinden ayrıldığını bildirmiştir. 

Genel sekreter, Macaristan Hariciye nazırının notasını alınca, bütün aza devletlere birer 
telgraf çekmiş ve keyfiyeti bildirmiştir. 

ln2iliz parlamentosunun toulanacağı 
resmen bildirildi .. 

Londra, 12 (Radyo) - Parlamentonun içtimaı resmen bildirilmiştir. Perşembe gunu 
parlamentonun toplantısında Çemberlayn ve Lord Halifaks beyanatta bulunacaklar ve öğ
leden sonra Ayan ve Nazırlar meclisi toplanacaktır. Parlamento toplantıyı müteakip tek
rar dağılacaktır. 

Polonya, Ma aristaıı ve Romanva ara-
sında karşılıklı teminat . 

Paris, 11 (Radyo) - Polonya Hariciye Nazırı bay Bek yakında Macaristan ve Roman
yaya giderek karşılıklı teminat meselesini görüşeceklerdir. Bu görüşmelere buüyük ehem
miyet atfetmektedir. 

Hollanda hudutlarını takvive etti .. 
Londra, 12 (Radyo) - Hollanda hükümeti mevcut kuvvetini üç misline çıkarmış ve 

derhal hudutlarını takviye etmiştir. 

İtalya Arnavutlukta ıslihat yapacak mış 
Paris 11 {Radyo} - ltalyanın Arnavutlukta büyük ıslahat yapmağa karar verdiği ve bu . 

maksatla, yarın Tiranda umumi bir kongre toplıyacağı söyl~niyor. Kongreye, her kasabadan 
5-15 aza iştirak edecektir. Kongrede Arnavutluğun bütün ihtiyaçları tetkik olunacaktır. 

Büyük Kurultay 29 Mayısta toplanacak .. 
Ankara, 11 (Hususi) - Büyük Parti Kurultayının 29 Mayıs Pazartesi toplantıya çağı

rılması esas itibarile kararlaşmıştır. 

Kurultayın mesaisi bir hafta kadar devam edecektir. Ruznamesi Partinin faaliyeti 
bakımından çok ehemmiyetli maddeleri ihtiva etmektedir. 

B.M.Meclisinde 
- Baştarafı 1 incide -
sa Romen Hariciye Nazırı 
Gafenkonun lstanbul ziyare
ti ve Hariciye Vekilimizle 
mülakatına ait beyanatı de
rin alaka ile dinlendi son 
günler zarfında ltalya tara~ 
fından Arnavutluğun askeri 
işgal altına alınması ve Ha· 
tay meselesi ve bunlardan 
tevellüt edebilecek bütün si
yasi meselelere dair uzun 
uzadiye izahat verdikten 
sonra kendisine ayni mevzu-
lar üzerinde muhtelif hatip
ler tarafından tevcih edilen 
suallere cevap verdiler, bir 
çok hatipler söz aldılar ve 
Hariciye Vekilimizin izaha
tına müvazi mütalealar be-
yan ettiler, müzakere saat 
18,30a kadar devam etti ve 
fariciye Vekilinin izahati 

tasvib olunmakla celseye ni
hayet verildi. 

Yu2oslavya
nın seferberliği 

- Baştarafı 1 ncide -
Atina, 11 (Ö.R.) - ltal

yanııı Yunanistan ve Korfo 
hakkında lngiltere 'ye kat'i 
teminat verd iği hakkında 
sabah gazetelerinde intişar 
eden haber münasebetiyle 
bütün gazetelerde şu nokta 
intişar etmiştir : 

"ltalyan hükümetinin Yu
nan hükümetine de ayni 
kat'i teminatı vermiş bulun
duğunu bildirecek mevkide
yız.,, 

Londra, 12 (Radyo} - Ro
manya lngiltere ile bir kar
şılıklı yardım anlaşması akdi 
için harp vuunda boğazların 
lngiliz fk'ansız filolarına açık 
olmasını Türkiye - Romanya 
ve Sovyetler birliği arasında 
bir karşılıklı yardım paktının 

imzasını istemiştir. 
Paris, 12 (Radyo) -lngiliz 

filoları Korfo ve Kıbrıs ön
lerinde dolaşmaktadır. 

lngilterenin anavatan filo
su da Akdenize hareket et
miştir. Filonun bit kısmı 
Cebelüttarık ve bir kısmı da 
Maltada bulunacaktır. 

Londra, 12 ( Radyo ) -
lngiliz başvekili Çemberlayn 
Mussolini ile telefonla görüş
müş ve ltalyan askerlerinin 
lspanyadcm derhal çıkarıl· 
masını istemiştir. 

Londra, 12 ( Radyo ) -
Londra hükümetinin Türkiye 
ve Yunanistana yapacağı 
yardımda Romanya'ya da 
aynen teşmil edileceğini bil
dirmiştir. 

Londra, 11 (Ö. R} -Sov
yet sefiri B. Mayski bu sa 
hah F oraynofise giderek 
Hariciye Nazıriyle yarım sa
.ıt~! ı ru ı s>·i:ni1ti:. 

ltalyanların askeri hareka
tı münasebetile Arnavutluk 
günün meselesi olduğu için 
geçen nüshalarımızdan bi
rinde bu memleketin şim
diki vaziyetini anlattık; bu 
sefer de Arnavut milletini 
yazacağız. 

Şemseddin Sami şöyle di. 
yor: 

"Tarih tarafından tekzib 
olunmaktan çekinmeksizin 
ve cinsiyetçe mensup oldu
ğum bir kavmi büyütmek 
arzusunda bulunduğuma ham
ledilmeyeceğinden emin ola
rak diyebilirim ki: Arnavut 
kavmi vaktile Triyesteden 
Sıvasa kadar sakin büyük 
bir kavm idi.,, 

Ve şöyle anlatı or: 
Arnavutlar, tarihin zapte

demediği pek bir zamanda
ııberi Balkan yarımadasında 
yaşarlar. Asyadan Avrupaya 
geçen akvamın en eskilerin
den olan Kelt'lerden az ev
vel, yahut az sonra geldik
leri melhuzdur. Zaten arala
rında lisanca vesair husu
satça da benzerlikleri var
dır. Kelt'ler garbi Avrupada, 
Arnavutlar da kıtanın cenu
bu şarkisinde yerleştiler. 
Şimali Avrupaya da daha 
sonra Tötonlar (yani Cer-

_menler) ve Slavlar geldi. 

O sıralarda Arnavutların 
milli ismi Plasiç'ti. Sonradan 
gelen Helenler Mora yarı
madasiyle Yunanın bir kıs
mını bunlardan aldılar. Pla
siçlerin birçoğu ltalyaya ge-

çip, ihtimale göre, o 
bulundukları yahut sonr• 
len diğer bir kavimle 
şarak Latinleri teşkil ett 
P'asiçler Yunandan da 
bütün çekilmeyip kimi 
lık havalide kaldı, kiınİ 
tilat ve temessül etti. 

Plasiç denen eski A 
navutlar, dört kısma 
dı: 1- İliryan'lar ki 
Arnavutluk denen ye 
Bosna Hersekte ve Dal 
yadaydılar. 

2-Makedonyalılar ki S 
nik, Manastır, Üsküp ve 
rez taraflarındaydılar. 

Trakyalılar ki Edirne vil 
tile Bulgaristan cihetleri 
yaşarlardı. 4 - Friçyahl 
Anadolu sahillerile An 
ve Sıvas arasında bufuO 
lardı. 

Anadolu Iran, Yunan, 
ma vesair büyük devletle 
fatihler tarafından asırl 
istila edildiği için burad 
Plasiç'ler inkıraza uğt 
Trakyadaki Makedonyad 
Bosna Hersek ve DalmaÇ 
dakiler de Hünler, A .,,r 
Bulgarlar, Slavlar tarafıo 
ezildi. Arnavutlar da şiıı> 
Arnavutluk denilen sab 
sıkıştı, kaldı. 

iki bin senedenberi c 
yan eden vukuat zaten ı1' 
but olduğu için bu zam• 
hariçten Arnavutlük kıta 
bir müstevli gelip yerlef 
tahattur edilmiyor. Binae 
leyh oradaki Arnavutları 
bir ırk halinde kalmışla 

(Sonu yarı" 

1. p yangosu 
- Baştarafı 1 ncide -

2979 No. ya 
10000 Lira 

39371 No. ya 
3000 Lira isabet etmiştir. 

ısoo Lira kazananlar 
1127 31689 2333 3960 

20585 8127 36486 24792 
1000 Lira kazananlar 
33978 14054 . 1670 14317 
19743 22709 22092 8568 
37138 14900 34290 
200 Lira kazananlar 
1514 12874 4887 32842 

17658 33911 36740 11169 
24697 18266 8611 35972 
10407 31348 22856 29863 

6464 28717 13820 27745 
7124 3686 7564 10057 

19513 1210 39185 29462 
9986 34005 21650 3334 

22461 . 1276 31938 8041 
33880 17598 26481 12882 
20138 5696 30131 36423 
24463 34720 1242 11274 
25238 24940 1279 8662 
4320 9103 8545 
7o Lira kazananlar 

Tay.yare piyangosunuO 
kü keşidesinde fzmire 
çok isabetler vukubu)m1Jf 
200.000 liralık ikramiye 
Jet Demiryollar.nda B. 
me, 25.000 lira lzmirde . 
bekçiliği yaapan ve baY1 

rafından ismi tesbit edil 
yen birine, 20.000 lir' 
isim ve adresini bayie , 
dırmamış olan bir şahsa 
bet etmiştir. 

15.000 liralık ikr•~ 
yarım bilet almış olan 
mektep hademesi B. ~~ 
zana ve Ekmekçibaşı Jo 
tası sahibi B. Ahmede•. 
bin lira Torbalının D• 
köyünde Mehmet oğlaJ 
Şabana, 3000 lira fıı:ııit ti 
seki bankasında B. ~
düşmüştür. 

Hava hücu11'1 

ından korull 
15977 7704 34355 34376 

8212 33489 9450 26689 nizamnaıııe 
39340 33837 24907 16476 i ) 
21277 6989 18602 36612 Ankara, 11 ( Husus şı 
31933 4402 38984 35761 Hava taarruzlarına k~r ... 

• 111 V" 
4970 10693 17330 21078 runma nizamnaaıesı~ııer 

27247 36575 15849 12095 yete konulması Vekı tıf· 

Ze ngln Olmak 
leter•enlz 

34118 2~4_2_97 _ _ ____ yetince karşılaştırılmıt ~' 
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