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!iR TARAFTAN C MBERLAYN ULH KU TARACACIZ 
--~~-~-:,~-:•k k·i-m -iste-r? -- DERKEN DiC R TARAFTAN ALMANYANIN 

YENi BIA ASKERİ T AV ZE GEÇE· 
CEÖI SÖYLE IYO 

~ lii~ ~ ~ im;e hatta har;le~~op ve tüfekle elde edilmesi 
lo t'tarı olan fütuhatı temin etmek isti yenler bile bu zaferi 
~8tıı, tüfeksiz ve harpsız elde etmek arzu ederler. işte 
~nJ tın içindir ki bazı Amerikalılar, Hitleri, insan kanı dö
~ lrıcden birçok mühim işler gördüğü için takdir etmekten 
ttıdilerini alamıyorlar. Almanya Hırvat ve Sırp hudutlarına asker yığdı 
~ lier yerde harp kelimesinden sinirlenen, hoşlanmıyan in
~ tılar vardır. Hakikaten bu korkunç ve meş'um kelimenin 
t 'hassa ticaret piyasalarında, iktısad sahalarında yaptığı 
1~11t korkunç ve meş'um tesirlerden müteessir olmamak, 
-._drap duymamak mümkün değildir. Bunu bize bu mak
~la hatırlatanlar da olmuyor, değildir. Fakat ne çare ki 
~· J>la karşılaşmamak için harbı istememek kafi gelmiyor. 
~ti~ iddia edebilir ki eski Arnavutluk kralı Zogoda onu, 
il ıahdın doğduğunun ikinci günü, severek aldığı kraliçe 
~~Yavrusunu barındıracak bayağı bir toprak parçası ara-

Çemberlayn diyor ki: Balkanlarda ve ne de Akdenlzde hiç bir tecavüze imkan bırakmıyacağız 

~ • -... • da yapmıştır. Çemberlayn, 1 talimat vererek, lt~l~ad~.n 
söze başlamış ve ezcümle bundan sonra ne duşundu -
demiştir ki: ğünü sorduk. Bizi bu hare-

i a mecbur edecek bir harbi istemiş olsun. 
~arbi kimse istemez, hatta harple yapılacak fütuhat sev-

1nda bulunanlar bile ... 
~klikin şunu unutır:amak lazımdır ki: Kan dökmeden mem
~ .ttler zabtedenler karşısında, sevgili yurdlarını kaybettik
.: için kıyamete kadar yürekleri kan ağlıyacak milletler 
tdır 

~~ne. bu acıklı ve ibret verici akibeti biran hatırından 
~ '"mamaları lazımgelen hürriyet ve istiklal aşıkı millet
d tde bu felaket uçurumuna yuvarlanmamak için, kimsenin 
~,doğruyu sevmediği harbe, icap ettiği gün, seve seve, 
d~~tle sevine koşmağı bilmeliler ve kan dökdüren veya t: d?rıniyen bir harp karşısında kalmamak içi_n harbe, 
~~~lı gündüzlü çalışmak suretile hazırlanmalr, hazırlanmalı, 

ltlanmalıdırlar. 

1 

Londra 14 ( Radyo ) -
lngiliz Başvekili B. Çember
layn, sabırsızlıkla beklenen 
mühim beyanatını dün öğle-

~ SIRRI SANLI den sonra Avam kamarasın-

&i;t;Şik""A';;;i"k'~---d;;~ 
• 

'>lası ve· hava lif olarının 
Büyük Manevraları Başlıyor 

---~-

'~--
~Vaşington 13 (Radyo)-Amerika donan
ç ksının, bugünlerde büyük manevralara 
~1 acağı ve bu manevralara muazzaın tay-

\ 

ilte filolarının da iştirak edeceği söyleniyor. 
k Alakadar mehafil, bu manevralara f ev
~e ehemmiyet atfetmektedir. 

• 

GUL İSTER AGLA 

Gazete müvezziine düşen in;ras 

~ 
~ a_. _ 

-
~~ -~ -~'~,,~~~ ~~~~~~,,~ 

\ ~<>ndrah bir zat ölürken, kendisine hergün gazetesini bırakan müvezzie 500 lira veril
'•tıi vasiyet etmiştir. Müvezzi parayı gözyaşları arasında al .nış ~e: . 

~ ........_ Ömrümde bu zat kadar temiz, dürüst ve iyi ahlaklı hır muşterı görmemiştim. Çok 
'ıq.llt Verdiğim gazetelerin hesabım unuttuğum vaki o)ur.:f.u. Fakat müşterim, lmuntazam 

ttte tuttuğu defterinden borcunu çıkar1r öderdi, demiştir. 
f~l\ 'tabii kime dua etsin elbette ona yardım ve iyilik edene. Fakat hayatında daima 

-lılt edenlerin öldükten soJra onlara dua edilmesini istiyen heriflerin akılların<&! 

iSTER GÜL İSTER AGLA 
~IF1E3!?~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Nisanın sek izinci günü, kete sevkeden sebe p, Korfo 
Arnavudluk sefiri; Hariciye adasının, bir emıi vaki neti 
Vekilimize müracaat ederek, cesinde tecavü 7 e uğrama-
Arnavudluğun lta lyanın teca- sıdır. Böyle bir hadise, çok 
vuzu karşısında istiklalini fena akibetler husule geti -
müdafaa etmek mecburiye- recek ve Akd niz s tatü\, o· 
tinde kaldığını söylemiş ve sunu ihlal ed l celti . f.d\a t 
Büyük Britanyadan yardım ltalya, Arnavud'.ul-tan rnrıra 
etmiştir. başka hiçbir h ueket yap-

Bu esnada ltalya, kuvvet mak niyeti11de olmad ğın ı 

istimal etmek sure iyle Ar- sefirimize bildirmiş ve bu 
navud luğu işgal etmiştir. Bu hususta teminat ta vermiştir. 
vaziyet karş sında, derhal Bu münasebetle, ne Bal· 
tsşebbüsata t evessül ettik. kan yarımadasında ve ne de 
Bu esnada, ltalyanın Lon- Akdenizde hiçbir tecavüze 
dra maslahatgüza rı, acele imkan bırakmıyacak ve dün-
Haricive Nezaretine gelerek, yanın bu taraflarında statü-
Yunanistan hakkında t~mi- konun haleldar olmasına mü-
nat vermiştir. Bu ani ve saade etmiyecektir. Büyük 
kuvvete istinat eden hadbe- Britanya, Yunanistanla Ro-
lerin tesiri malumdur. Bun- manyayı tehdit eden ve bu 
dan dolayı, Roma sefirinıize iki devletin istiklalleri_ni ko-

rumak için müsellah kuvvetlerini kullan
mağı icabettirecek herhangi bir tecavüze 
karşı bütün kudret ve kuvvetiyle bu . dev
letlerin yardımına koşacaktır. Bu temınatı, 
Fransa da ayni ş ~'dlde vermektedir. Bütün 
devletlerle alakadarlara ve bilhassa Yu
nanistanla stkı münasebatı olan Türki
yeye bu hu ıu~ta sefirlerimiı vasıtasiyle 
malumat v e,-dık. 

Saadet kişesi
ni 1 bir 

harikası 
Her keşidede müşterilerine 

en büyük ikramiyeleri ka
zandıran Saadet kişesi bu 
keşidedc 36486, 20585 nu
maralara 1500 lira 17317 
7675 15675 18675 13890 

16890 31003 19890 29342 
24890 21342 34290 23675 
35675 6342 39675 29365 
6365 29365 14365 21365 

numaralara 1000 lira ayrıca 

22 müşterisine 500 lira ka
zandırmıştır. Bu uğurlu kişe 
müşterilerine isabet eden 
ikramiyeleri derhal tediye 
etmiştir. 

Sa~d kişesi sahibi Hasan 
T .ıh s ir. Ö nderi t ebrik eder
l~en ~i ' . rin de biletlerinizi 
Saadet kişesinden almanızı 

tavsiye ederiz. 

Şimdiye k:tdar aldığımız ve alacağlmız 
te=lbirlerle sulhü korumağa muvaffak ola
cağımızdan eminiz. 

Paris 14 (Radyo) - Belegrattan haher 
veriliyo: Hırvat ve Sırp hudutlarında Al
manyamn a'Jker yığmağa başladığı müşa
hede edilmiştir. Alakadarlar bu ha~eketle 
Almanyanın bir t ecwüze hazırlanmaga baş-
ladığını iddia etmişlerdir. . . . . . 

Tahmin edildiğine göre Hıtlerın ıkınca 
yıldönümü olan 20 Nisandan evvel bir ha-

_,t_.-.. • - Devamı 4 fıncü sahifede -

Göbelsin 
Ziyareti 

Atina (Hususi) - Yuna
nistandan çok iyi intibalar 
alarak ve burada gene çok 
iyi intibalar bırakaraklstan
bula giden Alman propa
ğanda nazırı Göbelsin Tür
kiyeyi ziyaretine Yunan mat
buatı büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedir. 

Belediye reisi
mizin beyanatı 
Yang•n sahası ba~tan 

ba,a imar edildi 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz lzmirin imar işleri, 
limanın tevsi ve nakli, yeni

- Devamı 4 üncüde -
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Şeker ve ömUr 
-2-

(34) 

kadının adı meşhur Lale-Bu 
dir. 

Papahğın hapishanesine 
ilk giren mahkOm 

Hele insan şeker hastalı-1 
ğımn zayıflatmıyan - cl';;ine 
tutulursa tedavisine devam 
etmek şartiyle tabii ömrünü 
yaşamasına hiç~bir manı kal
maz. Böyle yapanlar -beyin 
sulanması, ecele behane gibi 
olan zatürre'ei gelinceye ka
dar yahut yorgunböbreideri 
duruncaya .. kadar yaşarlar, 
bunlar da şeker~ hastalığının 
sonu değil, tabii ömrün so

Sen onun böyle genç 
göründüiüne~u ba~ma.~ 

Geceyi çok rahatsız ge- tanıdım. Dogrusunu ıstersen 
çirdim. J o zaman çok güzel ve oynak 

Kötü kötü rüyalar görmüş, bir kadındı. Gerçe şimdi de 
kabusların terletmesinden oynaktır amma, tabii eski 
bunalmıştım. ' tazeliği kalmadı. 

Başımda zonklıyan bir ağrı Neyse, bize burası lazım 
vardı. değil. Bir zamanlar bütün 

Arkadaşım Sabri ile so- şehir delikanlıları bu kadının 
kağa çıktık. 1 abii kendisi peşinde dolaşıyorlardı. Kur-
işine gücüne gidecekti. Ben, naz karı, hepsini. memnun 
bir iki gün bizim mahalleye, etmeğe çalışıyor, hiçbir sızıl-
daha doğrusu karıma görün- tıya meydan vermiyordu. 
miyecek ve onun hareketle- Günün birinde biz de bu 
rini tarassud edecektim. kadının ağına düştük. Ken-

Sabri : "Daha erken.. Şu dini kurtarabilirsen aşkolsun. 
kahveye girelim de bir çay Adama bir sülük gibi yapı-
içelim !11 Dedi ve caddenin şıyor, türlü diller dökerek 
kenarındaki kahveye götürdü. para çekiyordu. 
Bir müddet konuştuktan 
sonra içeriye üst baş temiz 
kırk, kırk beş yaşlarında bir 
adam girdi. 

Sabri bu adamı görünce : 
"Hud .. Nerelerdesin nuru 

aynım !,, Diye kalktı, elini 
sıkıp yanımıza oturttu. Ve 
bana şöylece tanıttı : "Kö
mür tüçcarlarından Yahya 
bey ... 11 

Yahya bey sevimli çehreli, 
şakacı bir zattı. Gülünç hi
kayeler, fıkralar anlatıyordu. 
Halbuki benim bütün aklım, 
fikrim karımda idi. Hep onu 
düşünüyor, "Kim bilir şimdi 
kimlerle düşüp kalkıyor !..,, 
Diyerek içimi yiyordum. 

Bir aralık Sabri müsaade 
istedi ve işine gitti. Yahya 
beyle yalnız kaldık. Hem 
konuşuyor, hem de caddeden 
geçenleri seyrediyorduk. 

Yarım saat kadar sonra 
kahvenin önünden şık bir 
araba geçti. İçinde orta yaşlı, 
güzelce ve sırtında kürk 
manto bulunan bir kadın 
vardı. Kollarını dolduran al
tın bilezikler ilk bakışta gö
ze çarpıyordu. 

Araba, geçer geçmez Yah
ya bey dedi ki : 

- Şimdi arabada geçen 
karı var ya .. Benim eski göz 
ağrılarım dandı. 

- Ya? 
- Evet ... 
Ve şöylece izah etti : 
- Bu kadının adı "Meş-

hur Lale,, dir. Sen onun 
böyle genç göründüğüne bak
ma.. Enaz elli yaşlarındadır. 
Fakat vücuduna iyi baktığı, 
pudra ve allığa fazla ahbap
lık gösterdiği için öyle gö · 
rünüyor ... 

Ben, Laleyi çok gençken 

Belki inanmıyacaksm am
ma, ben şu demin araba ile 
geçen meşhur Laleye tam 
3500 lira harcadım. Şunu da 
itiraf edeyim ki, ben bu pa
raları nacııl verdiğimin far
kında olmadım amma sonra
dan acısını cektim. İşte bu 
böyle bir kadındı azizim. 

- Peki şimdi ne yapıyor? 
Yahya bey bir kahkaha 

koyverdi ve şunları söyledi : 
- Böyle kadınlar ne ya

par be birader ? Vakti ge
şince işi pezevenkçiliğe dök
mez mi ? İşte meşhur Lale 
de şimdi ikincisini yapmakla 
meşguldür. 

- Devam edecek -

Siğara f abri
kası müdürü 
İnhisar idaresinin 5iğara 

fabrikası müdürü Kemal Sar
lıca lstanbul Cibali siğara 
fabrikası müdürlüğüne tayin 
edilmiş ve dün lstanbula 
gitmiştir. 

Sıhhat 
Nizamnamesi 
İş kanununun tatbikatın

dan olan sıhhat nizamname
si bugünlerde Ankaradan 
alakadarlara tebliğ edilecek
t'r. Sıhhat Vekaleti uzun 
müddettenberi nizamname 
üzerindeki tetkiklerini bitir
miştir. Nizamname ile bütün 
iş yerlerinde işçilerin sağlı

ğiyle alakadar tesisat yapılw 
ması ve tedbirler alınması 
mecburi tutulacaktır. 

Yakın tarihten bir sa.ha 

10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile vücuda ge
tirilmiş emsalsiz bir sanat şaheseri 

SÜVEYŞ FEDAiLERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

:-Baş röllerde: Anna Bella - Tyrone Povver-Leretta Y oung 

BugUn Matlnelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında • 
Telefon: 2573 

En yüksek takdir alkışları toplıyacaktır. 
Ayrıca: gayet gülünçlü l{enkli Miki ve Paramunt 

1 Seanslar: 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 da baş!ar. 
ııımıı 

Jurnal 

Papalık makamı faşist 

İtalya ile Latran muahedesi 
ile anlaştıktan sonra küçü
cük müstakil bir devlet ol
duğu tanınmıştı. Her müs
takil hükumet gibi Papalık 
hükumeti de dünyevi haki
miyeti Vatikan sarayına mün
hasır bulunmasına rağmen 

bir de hapishane vücude ge
tirmiştir. 

Vatikan hapishanesi kj
çük olmakla beraber mo
derndir. Çok aydınlık ve 
havadar olup mahpusların 

gezmesi ve idman yapması 

için güzel bir bahçesi vardır. 
Hapishanenin muhafazası tek 
bir jandarmaya tevdi edil
miştir. 

Çünkü şimdiye kadar bu
raya birkaç gün nezaret al
tında bulundurulmasına lü
zum görülen iki kişiden 

başka bir mevkuf ve mah
pus getirilememiştir. 

Ancak son günlerde Pa
panın seyisinin oğlu bir do· 
landırıcılık meselesinden hap
se mahkum edildiğinden 
hapishanenin ikmal edildiği 
1935 senesindenberi ilk defa 
hapse mahkum bir mücrim 
modern hapishaneye konul
muştur. 

Vatikan sarayı Nazırı 
Kont Serafini, bu hapisha
neyi inşaya lüzum gösterdıği 
zaman Papa ruhani bir mer
kezde böyle bir cezaevının 
bulunmasına pek memnun 
olmamıştı. Hapishanenin ya
pılmasına muvafakat etmekle 
beraber buraya bir mahpu
sun girmiyeceği ümid edil
mişti. Fakat seyisin oğlu 
yaptığı cürüm ile Papanın 

ümidini boşa çıkarmıştır. 

-:.:..:-.... :--
1625 ton kAğıftan 20 

milyon ıd ,ap 
İngiltere daima kara or

dusuna asker bulamamaktan 
şikayet eder. Askerlik mec· 
huri olmadığı ve istiyen, 
ücretle orduya girdiği için 
gençler en fazla havaya ve 
denize heves ediyorlar. 

Bilhassa daha kuvvetli bir 
kara ordusuna ihtiyaç duyan 

ı lngiltere gençleri orduya 
1 yazılmaya t ı.- şvik için "Milli 

Hizmet,, ismi ile bir broşür 
hazırlamış ve 20 milyon ola
rak basılan bu kitap mem
leketin her tarafına dağıtıl
mıştır. 

Bir buçuk ay gibi kısa 
bir müddet zarfında basılan 
bu 20 milyon kitap için 
1625 ton ktğıt harcanmıştır. 
Kitaptan lngiltere, Iskoçya 
ve Gal için ayrı ayrı birer 
tab yapılmıştır. 

nudur. ._,... - --- - _...._. _, ____ 
Fakat insan böbreklerininl 

çıkardığı ve kanında fazla 
nispette bulunan şekere 
ehemmiyet veremez de, per
hiz etmezse o vakit iş çok 

değişir, daha doğrusu iş şansa 
kalır. 

Bir gün hafif J bir yorgun
luk, küçük bir grip tesiriyle 
- şekerli hastayı en ziyade 
korkutan - vücud ekşimesi 
ve P ima kokulu aseton mey
dana çıkar. Bunları geriye 
çevirmek de hiç kolay ol
maz. 
Şeker hastalığının bir de 

zayıflatan cinsi vardır. Bu 
cins ötekinden pek ağır ol
makla beraber onda bile 
tedavi edilenler edilmiyenin 
şansı bir olmaz. Tedavi edi-
lenin uzun yıllar yaşamak 
için büyük şansı vardır. 

Hastalık arada sırada şid
detlenerek vücudu ekşitmek 
ve aseton çıkarmak marifet
lerini gösterse bile bunların 
geri çevrilmesi ihtimali çok 
olur. 

Bu türlüsünün de perhiz 
ve tedaviye ehemmiyet veril-
mezse? O vakit ne olacağını 
sizi de meraklandırmamak 
için, sölemiyeceğim. Yalnız 
unu haber vermek lazımdır 

ki ehemmiyetsiz bir grip ya
hut boğaz hastalığı, mide 
bozukluğu, en hafif bir yor
gunluk, gebelik, o olacak 
şeyin çabuk gelmesine sebep 
olurlar. · 

Vakıa, şeker hastalığına 
tutulduktan sonra ömrü ol
dukca tedaviye devam et
meğe mecbur olmak da bir 
hastalık sayılabilir, fakat ne 
de olsa bu hastalık - yeni 
tedaviye mecbur olmak has
talığı - şeker hastalığının 
kendisi kadar acıklı olamaz. 

Ondan sonra da, şeker 
hastalığının tedavisine devam 
etmek kandaki şeker muva
zenesini muktlaka devamlı 

surette temin edem ... z. 
Bu muvazene arada sırada 

gene bozulur ve onun için 
tedavi edilirken de şeker 
muvazenesini sık sık araştır-

mak lüzumlu olur. 
Kararsız bir muvazene, 

daha doğrusu muvazenesiz 
bir kan demek. Fakat, mu
vazenesız bir akılla bile ya
şamak mümkün olduğu dü
şünülünce, kanın şeker ba
kımından muvazenesiz olma
sının ne ehemmiyeti kalır. 

(Son) 

.................... ._ ...... ~ ......... 
Yeni Sinemada 

Dündenberi büyük bir n uvaffakiyetle ?evam eden 
Sizleri coşturacak, şaşırtacak. Teshır edecek 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ BİR PROGRAM 

Hepsi lzmlrde ilk defa • 

ATEŞ ÇEMBERi 
Henry Fonda - Madelaine Caroh 

Gangsterler karşı karşıya 
Fraaohot Tone - Magde Nvans - Joseph Caleleia 

Türkçe F oks Jurnal 
Cumartesi-Pazar 10.45 - 1.30 - 3.30 - 5.30 - 8.30da 

sair günler 11.30 - 2.50 - 5.50 - 8.30da 

~1JLebrun 
........ "' 

Fransa reisini,· teselli 
~bulmaz bir matem içinde 

mi zannediyorsunuz? 
Uyle ise aldanıyorsu-

nuz. Çüukü, devlet reisi 
nişan alan bir amirali ku-

• cakhyarak " sizi bütün 
nkalbimle tebrik ederim,, 

diyor. 

Muhasebe mü-; 
dürleri ile mu
hasebecileri 
arasında 

Ankara, 10 (Hususi ) 
Kaza malmüdürlüklerile vila
yet muhasebe müdürlükleri -
ne veya mülki ve askeri mü· , 
essesat muhasipliklerine ta
yin olunacak malmemurları 
işe başladıklarını hemen o 
gün kendileri tarafından bir 
tahriratla zat işleri müdür
lüğü firmasile vekalete bil
direcek ve seleften devir 
alınmağa başlandığını bir 
telğrafla muhasebat umum 
müdürlüğüne yazılacaktır. 
Halef ve selef beyninde ya
pılacak muhasebe devir cet
vellerinden bir nüshası işe 
başladığı tarihten nihayet 
bir aya kadar hesabat şu
besi firmasile muhasebat 
umum müdürlüğüne gönde · 
rilecektir. Herhangi bir se-
bcpl\! olursa olsun eski mu
hasip devir vermeden ay!'ıl
dığı takdirde sebebi tasrih 
ve şayet bir tarafa gitmişse 
bu da beyan edilmek sure
tile keyfiyet yeni muhasip 
tarafından derhal telgrafla 
muhasebat umum müdürlü
ğüne bildirilecektir. 

Vilayet husui 
idare bütçesi 

Ankara, (Hususi) - Vila
yet hususi idareleri 939 büt
çe projeleri Dahiliye Veka
letine g elmiye başlamıştır. 
Kırşehir , Ela zığ, Yozgat, iz-
mir, Eskişehir, Gaziantep, 
Kırklareli, Çoruh, Kastamo· 
nu ve Antalya bütçeleri her 
vekalette kurulan bir komis· 
yon tarafından t etkike baş
lanmıştır. 

Ölenlerin Yol Paraları 
Dahiliye Vekaletinden ge

len bir tamime göre ölenle· 
rin tahakkuk etmiş yol pa
raları varislerinden alınmı
yacakbr. 

Hindiyi 
Çalmışlar 

Güzelyah Şeref sokağın· 
da Abdullah oğlu Nuri Ak' 
bulut ile Osman oğlu 14 ya: 
şında Hüseyin Elmalı. Zek1 

oğlu 16 yaşında Ahmediıt 

evinin Bahçesinden bir birı:,. 
disini çaldıkları şikayet ed• 
miş ve hindi ile birlikte 
saçlulur yakalanmıştır. 

Hakaret 
etmiş 

Bornovada arabacı Tabir 
oğlu Rifat sarhoş olup Bor 
novada mümessil Hasan O~' 
henizin dükkanı önüne ge· 
ıerek "Belediyede hırsıı, 
sen de Hırsızsın,, deye te· 
cavüzatı lisaniyede bulundu· 
ğundan suçlu yakalanmıştır· 

Zarar Yaptı 
Yol bedesteninde arabacı 

lbrahim oğfu Ali Hepal. dile' 
lratsizliği ve tedbirsizliği ne· 
ticesi Mustafa oğlu lHüseyi• 
nin dükkanına yıktığı duva· 
rın taş ve toprak yığınların· 
dan 150 lira zarar yaptığı 
iddia edildiğinden suçlu ya· 
kalanmışhr. 

Otobüse 
Çarptı 

Atatürk caddesinde 542 
numaralı hususi otomobil 
sahip ve şoförü Kadir oğltl 
Mustafa Kaygusuz idare· 
sindeki otomobilini r:likkot· 
sizliği yüzünden Bdediyenill 
otobüsüne çarptırdığı ·ve 
lıa!~ı tehlikeye düşürdüğüP" 
den yakala mıştır. 

Damda ölmüş 
. Dikili kazasının Çandarh 
nahiyesinde göçmen Hasan 
oğlu Hüseyin Yaka, evioiP 
hayvan damında ölü bulun
muştu. 

Adliyece tahkikata başlan" 
mıştır. 

TAYYARE Sineması Telefon: 
3646 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük filıni 
ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLARI,, 

Eserinden 

Harp dönüşü 
Mümessilleri: Reimu - Jerman dermoJ 

1914 - 1918 B yük ve umumi harbinde bir Fraosıı 
köylü ailesinin feci romam 

Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haberleri
7 



~hkara Radyosu 
l .(Bugünkü program) 
~Ye Radyodifüzyon Postaları 

Ne güzelmişim!!~ 
4LGA UZUNLUGU 

~ 1639m. 183Kcs. 120KW. 
Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 

J2. P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
li3() Proğram 
13.30 Türk müziği - pi. 
,. lllenıleket saat ayarı , 
~'lla ve meteoroloji haber-

~,!-1~ müzik karışık proğ
tl . pt. 
~~~~~uşma 2.n~lap tari
ı._, dersleri- halk evinden nak-

lhl\ !IJ"" proğram. 
ı,f-~üzik bir ~_uar.~e~- pl. 
19 oııuşma .. 1 
~S Türk müziği fasıl he-

~ıılar: Hakkı Derman, 
~ef Kadri, Hasan Gür, 
Ok ri ÜfJar, Harr. di T o kay. 
·l()~~~: Celal T_o~s.!s:---:-
letj lJans, meteoroloji haber
l() • ıiraat borsası fiyat 
r:~S Türk müziği 
r'nlar: Vecihe, Fahire 

Maruf Fransız artisti Yv
onne Printempa, geçenlerde, 
çevirdiği bir filmin gösteril
mesine devam edilmiş. Ka
dıncağ1z, kurdelede kendi
sini görünce haykırmaktan 
kendisisi alamamış: 

"Meğer ben ne geçn imi
şim, meğer ben ne güzel 
imişim! ,, Ne denir dünya 
bu ! 

······iı- @······ 
23 1'4isan Ço
cuk Bayramı ~ilan, Refik Fcrsan. 

~tlYanlar: Necip Rıza Ahıs
liıi' Radife N t>ydik. 
~·S Caz peşrevi. 
t\k •dullah ağanın hicaz yü
l.b ıemc.i ;i -Niydeyim. 
'i acı Arif-hicaz ş:ırkı - be
._ Qı halim firakınla. 
li Jtdik Fersan-tanbur tak-

23 Nisan Halk saltanatı

nın kurulduğu güı:dür. Bu
nun için Çocuk Bayramı ve 
bunu takib eden Çocuk haf
tasında çocuk saltanatı te· 
sit edilmektedir . 

s."'~· 
Çocuk E<ıirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 

hl~liıaen Şen - Hicaz şarkı -
la r ne çabuk geçti. 
~denin - hicaz şarkı- şu 
l.hi ki dağda bir yeşil. 

~~~ıııım~~~ 

21 memleket saat ayarı. 

&. caz saz semaisi. 
'-t~lihattin Pınar - hüzzam 
9. IQ•aşkınla sürünsem. 

'-~iha~~in Pınar - hüzzam 
\l ·sevıyordum onu. 
l\:•iz Kapancı - hüzzam 
'- ·Büklüm.büklüm sırma 
~ ... 

21 konuşma haftalık spor 
servisi. 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat. 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30müzik senfonik plaklar 
22.30 müzik melodiler ve 
solistler-pi. 
23 müzik cazband - pi. 
23.45-24 son ajans haber
leri ve yarınki proğram. 

klark Gabel, yen filimini 
• • 

çevırıyor 

• 
~rk ]Kab:)Jl.eni. çevirmek!:....:_ o!~t~ filim~ .Jı~~ecan~ı 
~~erini Jilim!2_«:._ken bır~c:_m~{.~uhab~r~. rolu
) ~Ynamaktadır.1LNeşesine bak~lınca, sevımlı aktorun,- bu 
~l roliinden çok ·memnun oldugu anlaşılıyor mu ? • 
1-

lı!.1.:.i.il Bugun ._,, 

f Kültürpark ~Sinemasında 
~ ... ,.,.. ~2 2.uBüy-Ük~Fili~ Bi;den · 
......... li - - '\-

1- Akdeniz~ Korsanları 
~·--~Dl~-.aujU~deniz_harb--,------

2- Kadınların Sırrı 

r+ 

ROBERT TA YLOR - IRENE DUNNE 
l' •rafından temsil edilmiş ahlakı - içtimaı bu hissi dr~m 

Ayrıca: Türkçe sözlü F oks Jurnal r 
Seanslar her giln: Deniz Korsanları 3 ve 7,lOda 

Kadınların Sırrı 4.50 ve 9 da 
Cumartesi Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı ile başlar .... 

(HA.LK/h SES!) 

Afganistanda .iptidai 
sil mecburi 

Afganistan genç ve ileri karşılanmış ve hatta bir is-
fikirli hükümdarı kral Zahir yan çıkmıştı. Kral, bu isyanı 
~ah memlekette yeni bir bastırmak için asker gönder-
terakki hamlesi atmış ve bir ' miş ve çarpışmada 200 kişi 
kanunla iptidai tahsili mec- 1 ölmüştür. 
huri kılmıştır. Malum olduğu üzere bu-

Avrupa gazetelerinin yaz- günkü kralın babası Nadir 
dığına gö. e, bu kanun, her Şah, ileri fikirli olmasından 
yeni'ik hareketi gibi, muta- dolayı, 1933 te öldürülmüştü. 
assıp halk tarafından fena "Vakit,, 

Cebellüttari kta 
gizli faali-yet 

ispanya büyük mikyasta işçi 
sev ketmiş 

Almanya sessizce Ş. rka 
doğru açılına ;iyasetini takip 
ederken, lngiltere de Garbi 
Agdenizde ve Şimal Afrikası 
m•seleleriyle yakından ala
ka.dar olmak mecburiyetini 
hissetmektedir. 
Çünkü Almanya ve mütte

fi':i ltaly:l, Akdenizde hava 
ve denizaltı l uvvet ve üsleri 
meselesini her an kurcalaya
rak lngiltef.: için hayati 
ehl!mmiyeti haiz olan Hin
distan ve Uzak Şark yolunu 
tehlikeye sokrı.aktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında ln
giltere Akdeniz meselesinde 
liaklı bir endişe göstermeğe 
başlan ıştır. 

Bilhassa so11 günlerdl! Ce
belüttarıktan Londraya ge-

Her mısafi.rin 
gideceği 
oteller 

lzmirde Keçecilerde Lale 
sineması karşısında Manisa 
ottli ile hmet Paşa Bulva
rında Bergama otelidir bu 
otell.:r lzmirin temiz ve sıhhi 
ott li olmakla maı uf ve ucuz-
dur. 1-3 

Aşcıbaşı Makra 
M3karnaları 

1937 - 1938 SL 'ı.bi1 : rcrgi
sinde birinci!ik n:.: dalyasını 
kazanmıştır. 

len haberlere göre general 
Franko Cebelüttarık kaya
sını çevreleyen mır. takaya 
çok büyük mikyasta işçi 

sevkederek büyük bir faa
liyete başlamıştır. 

lngilterenin gizli ajanları 
ispanyanın cenubu garp kıs
mına dört bin mahkum ve 
yt.diyüz elli mütehassısın 
gönderilmiş olduğunu öğren

mişlerdir. Bu müt\ hass s!ar 
arasında birçok Alman mü
hendislerin bulunduğu da 
söylenmektedir. 

l'ugüne kadar Cebelütta
rıkın deniz tarafından fethi 
imkansız görülüyordu. Fakat 
bu hudut Hinterland cihetin
den hiç de sağlam değildir. 
bilhassa son vaziyete göre 
lngilterenin emniyeti günden 
güne sarsılıyor demektir. 

ı u vaziyet karşısında ln
gilterenin de harek-eti bek
lenmektedir. 

Boston şehri 

. 
Resmini gördüğünüz Ame

rikanın Boston şehri dünya
nın en büyük binalarına sa
hiptir. 

----~~~~~~111111!'~-------------------=~llE RI Sinemasında 21:~~ 
13Ninn Ç1: rambadan itibaren 

Onb~.ıılerce kişinin alkış ve takdirini kazanan 
ALDUL ~EHAP ve Leyla Muratın ölmez eseri olan 

TÜRKÇE Sözlü;: ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN -ASK şah~s~ri. 
Bütün sinema meraklılarının Ferah Ferah gorebılmesı 

için Bir Hafta daha devam edeceğinden Fırsattan ! 
istifade eniniz f; 

Ve lzmlrde ilk defa Nooh BERY ~ 

Her tarafa ö!S~:~~ü~~bja~dutl~~~!!!nç macera••I 
Zengin ilavelerimiz dünya haberleri reklAmlar 

.. .. 4 ............................... ~ 

LÜKS LÜKS 

•• ı ı ~,,.. 
UKS 

MARKALI 

.t.m6ŞIR 
VEJJAMVO '/ 

Sabunlaı 

Kamçıa~lu 
Cilt Teııagüf h utalıkl Hı :: 

elektirk tedavisi 
ı nir • 1 · , ı: ı : ı : · ; , 
,, : i i f !;

0

1 1 it' } 

~~ ~J;:;;t:&J:;::t.;;a ~&::.ta 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. lsrarJ.a 
arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Cumhuriyet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin alttncı ke~ide ise müşterilerine yirmi -bin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on \atandaşa da ayn ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve rl!fah:ı kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı k i~ede:n piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etm ·yiniz. Çünkü sizi n:esud v.! 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet,, 
L i şesidir. 

Amonycaklı 

cimyevi eübre, 
karaboya, zaç
yağı ve her 

• 
cınns 

asitler 
ve baharat ••• 
Tel. 3882 
mm~~~~~m~m~~•m 

Ter7.i Kazım Saneüder 
ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın ' yüksek terzi ·mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise
Diker . 



ŞEHiR 
HABERLERi 

-~#-

Fazlı Güleç 
şehrimizde 

Bursa meb'usu, eski vali
miz bay Fazlı Güleç, lzmir 
meb'usu Bn. Şehime Yunus 
ve Sadettin Epikmen An
kara.dan şehrimize gelmişler
dir. 

19 Mayıs 
Jlmnasllk Şenllklerl 

19 Mayıs tarihinde yapı
lacak bü)•ük jimnastik şen
likleri için şimdiden büyük 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Jimnastik şenliklerinin bu 
sene ya Alsancak stadında, 
yahut ta Kızılçullu sahasında 
yapılması için tetkiklerde 
bulunulacaktır. 

Hamid günü 
Büyük şairimiz Abdülhak 

Hamidin ölümünün üçüncü 
yıldönümü münasebetiyle bu 
gün saat 17,30 da Halkevi 
salonunda bir tören yapıla
cağı haber alınmıştır. 
Su törende bütün yurddaş

ların bulunmalarını tavsiye 
ederiz. 

Bir kadın iki kafah bir 
çocuk doğurdu 

Adana - Doğum evinde 
Adananın Akçe mescit ma
hallesinden Kabakçı Meh
medin karısı iki kafalı ve 
ensesinde iki tırnak olan bir 
çocuk doğurmuştur. Çocuğu 
parçalıyarak almak mecbu
riyeti hasıl olmuştur. 

Rlyaseticumhur f lfir
monlk orkestrasi 
Şehrimizde üç konser ve

ren Riyaseticumhur filarmo
nik orkestrasını teşkil eden 
güzide san'atkarlar dün şeh
rimizden ayrılarak Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Atletızm bayramı 
ikinci lise talebelerinin atle
tizm bayramının 6 Mayısta 
yapılacağı ve sporcu genç
lerin şimdiden hazırlandık
larını öğrendik. 

Halkevlnde konferans 

ikinci lise yardirektörle
rinden B. M. Özün (Suiisti
mal kurbanları) mevzuu üze
rinde çok enteresan bir 
konferans vereceğini ve bu
nun oparlörlerle yayımı ya
pılacağını haber aldık. 

--~~-
• 
Irana gitmek· 
te olan heyet 

Musulda hararetle 
karşılandı 

Musul 13 (Radyo)- İrana 
gitmekte olan ve B. Ali Ra
na Tarhanın heyetimizle Türk 
askeri kıtasını hamil husu~i 
tren, dün kardeş Irak top
raklarına girmiş, Musula ka
dar uzanan yolda bütün is-
tasyonlarda halkın kardeşçe 
ezahürleriyle karşılanmıştır. 
A~keri kıtamız, kışlada 
ardeş Irak askerlerine mi-
afir olmuştur. Mutasarrıf, 
ece heyetimiz şerefine bir 
iyafet vermiştir Heyetimiz 
e askeri kıtamız, bu sabah 
erküke hareket etmişti ... 

(HALKIN SESi) 

Yeni Arnavutluk hükômeti teşekkül etti 
Roma 14 (Radyo) - Tirandan bildiriliyor: Yeni Arna~~t hlikômeti teşekkül etmiştir. 

Ayni zamanda Tiranda milli emniyet kolları yapılmıştır. ünümüzdeki nisanın 16ıncı Pazar 
günü Arnavutluğun her yerinde bayram yapılacak ve her taraf ltalyan ve Arnavut bay· 
raklarile süslenecektir. 

14 NİSAN 

Arnavutlukta 
Vaziyet 

Belgrat, 13 ( Radyo ) -
Arnavutluktan bildiriliyor : 

Düzelmedi •• 
, 

ltalya Hariciye vekili TirandanRomaya döndü ı 
Tiran 14 (Radyo) - Burada bulunan ltalyaa hariciye nazırı Kont Ciano bugün tekrar 

tayyare ile Romaya döndü. 

"Sahil boyu ve motörlü 
vasıtaların gec:.mes;oe veya 
tayyarelet"in inmesine müsait 
olan şehirler tamamen işgal 
kuvvetlerinin elindedir. Bun
lar buralarda hemen hemen 
bir mukavemete tesadüf et
memışlerdir. Memleketin ce
nubunda hiçbir mukavemet 
gösterilmemiştir. Şimalde va
ziyet daha karışıktır. lşkodra 
ve Alesyoda merkezi hükfı-

metin ve kral Zogonun 
ritesinden ötedenberi az 
azade olan katolik olan 
dita kabileleri ricat halio 
olan Arnavut kuvvetleri 
bakiyelerine hücum ede 
silahlarını almışlardır. Şi 
biricik mukavemet merk 
şimali şarkide göcebe Mli 
kabileleri arasında olup 
da mühim mikyasta zai 
mektedir. Müsellah çete 
nağılmakta, silahlarını sa 
lamakta, dağlardan ine Dostluk mukavelesi imzalandı 

Berlin 14 (Radyo) - Alman - lspanyol - ltalyan dostluk mukaveleleri imzalanmıştır. 

Halifaks Bulga · Elçisini kabul etti 
Londra 14 (Radyo) - Bulgar orta El ; isi dün hariciye nazırı Lord Halifaksı ziyaret et-

miş ve son vaziyet hakkında izahat verdikten sonra Balkan meselesi hakkında yeniden 
bazı müzakereler yapılacağını bildirmiştir. 

ARNAVUT ÇETELERi FAALiYETTE 
Italyan askerlerini garbe doğru püskürttüler 

Paris 14 (Radyo) - Arnavutlutluktan gelen haberlere göre şimal kısımda Arnavut çe
telerile ltalyan askerleri arasında kanlı çarpışmalar devam ettiği gibi ikiyüz kadar Arna
vut çetesi ltalyan karakolları bulunan iki köye hücum etmişler ve köydeki ltalyanları gar
be doğru püskürtmüşlerdir. 

Antep ve Diyarıbakırda fırtına oldu 
Antep 14 (Hususi) - Dün öğleyin anide fırtına başlamış ve rüzgarlar saniyede l 7met

re sür'atle esmiştir. Fırtına şehirde birçok zararlar yapmış bazı evlerin baca ve kiremit · 
leri uçmuştur. 

Diyarıbakır 14 - Dün cenuptan esen rüzgar akşama doğru sür'atini çoğaltmış ve fırtı
na halinde esmiştir. Ağaçlar yıkılmış ve camlar kırılmıştır. 

Mısır limanlarına tel örgü vapılacak 
Kahire 14 (Radyo) - Mısır limanlarının her hangi bir denizaltı gemileri tarafından vu

kubulacak tecavüze karşı limanlara tel örgü girilmesi hakkındaki teklif lngiltere bahriye 
nezareti tarafından kabul edilmiş üe bu hususta limanlarda tertibat ahnmağa başl;-n
mıştır. 

Macarlar Translivanyayı istiyor 
Londra 14 (Radyo) - Macar hükumeti Translivanyanın ilhakını istemiştir. Bu hareket 

Varşovada fena tesirler uyandırmıştır. 
Varşova 14 (Radyo) - Bura gazeteleri bugün baş yazıları sıra Translivanyaya mı geldi 

diye Alman ve Macarlara hücüm etmektedirler. 

Ordumuz 1800 subay daha kazandı 
lstanbul 13 (Hususi) - Yedek subay okulunun bu seneki 1800 mezunu bugün yapılan 

muazzam törende .. sonra kıtalarına sevkedilmişlerdir. 

Vekiller heyeti mühim bir toplantı yapmıştır 
Ankara 13 (Hususi) - Dün Reisicumhur İnönünün riyasetinde toplanan Vekiller heyeti, 

bugün de Başvekil B. Refik Saydamın reisliğinde Büyük Millet Meclisi binasında toplan
mış ve geç vakte kadar müzakerelerde bulunmuştur. 

Mısır DahiliyeNazırına Suikast 
Kahire 14 (A.A.) - Dahiliye nazırına karşı bir suikast hazırlamış olan genç 

cemiyeti mensuplarından altı kişi tevkif edilmiştir. Birçok tabanca ve infilak 
ile ele geçirmiştir. 

Mısırlılar 

maddeleri 
' 

Mühimmat nezaretine Çorçil getirilecek 
Londra 14 (Radyo) - Yakında ihdas edilecek olan mühimmat nezaretine Churchillin 

getirilı:aesi kuvvetle muhtemeldir. 

Piyasada uyanan heyecan kalmadı 
lstanbul 13 (Hususi) - Avrupa vaziyeti hakkında şehrimize gelen son haberler piyasa

da uyandırdığını bildirdiğim heyecanı teskin eylemiştir. Barışın kurtarılması hakkındaki 
ümidler çok kuvvetlidir. Bilhassa Türkiyenin bitaraflığını muhafaza hususundaki karar ve 
azmine dair uyanan kanaat piyasamızda tesirlerini göstermiştir. 

Dün ecnebi bankalardan mevduat hesaplnrını çektiklerini bildirdiğim eşhas, yeniden 
bankalara hesaplarını iadeye başlamışlardır. Avrupa hadiselerinin inkişafı Türk piyasaları
na müessir olmaktan çok uzak görülmektedir. 

Musul konsolos nu 
o 

öldürenler mahkum 
lar 

Musul 13 (A.A) - Divanıharp lngililiz konsolosunun katlinde methaldar olmakla itham 
edilen beş kişiyi iki ilci on b"ş sene arasında tehalüf eden ağır hizmetlere mahkum 
etmiştir. 

Romada hava müdafaa manevraları yapıldı 
Roma 14 (Radyo) - Dün burada hava müdafaa manevraları başlamıştır. Sabahtan 

akşama kadar üç defa tecrübe yapılmıştır. 

Tehlikeye karşı Mısır ordusu da hazırlandı 
Kahire 14 (A.A) - Bura gazetelerinin yazdığına göre Mısır ordusunda bütün mezuni

yet geri alınmış kıtaat kışlalarda toplanmıştır. lngiliz donanınas~na mensup bir çok harp 
gemilerinin bugün lskenderiyeye gelmesi bekleniyor. 

Belçika As~{eri Tedbirler Alıyor 
Brüksel 13 (Radyo) - Kabine bugün Piyerlonun riyasetinde toplanmış ve ihtiyati bir 

tedbir olmak üzere bazı sınıfların s ilah altına alınması hakkında Milli müdafaa nazırı tara
fından verilen projeyi takdik eylemiştir. 

~kt#~UlllID~~ ~ 

Belediye Reisi
mizin beyanatı 

- Baştarafı 1 incide -
den yapılması mutasavver 
mühim işler ve bu sene Fu
arda vücuda getirilen yeni
likler hakkında Anadolu 
ajansına verdiği beyanatında 

ezcümle demiştir ki: 

- lzmirin imar işleri yan
gın sahasında ve yanmamış 
kısımlarda olmak üzere iki 
noktadan ilerlemektedir. 175 
hektarlık yangın sahası son 
sekiz sene zarfında sarf e
dilen büyük gayret neticesi 
mevcut imar planına göre 
bugün hemen h~men imar 
edilmiş vaziyettedir. Bu saha 
içinde 430 bin metre mura b
balık Kültürpark ve Izmir 
enternasyonal Fuarı vücuda 
getirilmiş birçok asfalt, be
ton, parke yol ve kanalizas
yon açılmış, yüz binlerce 
ağaç dikilmiştir. 

Mutat veçbile yirmi ağus
tosta açılacak olan Fuar 
hazırlıklarına hararetle de
vam etmekteyiz. Bu yıl do
kuzuncu defa açılacak olan 
lzmir enternasyonal fuarına 
geçen yıllardan çok fazla 
rağbet gösterilmektedir. Bu 
sene yeniden birçok ecnebi 
devletler resmen fuarımıza 
iştirak etmekte oldukları 
gibi yabancı ve yerli firma
lar adedi de geçen seneler
den çok fazladır. Fuarda 
başlıca yenilikler olarak bü
yük sergi sa;ayı 2500 kişilik 
(Anfiteatr) nebatat bahçesi, 
kültür ve ziraat müzeleri, 
tenis kortları ve daha bir 
çok tesisat vücuda getiril
mektedir. 

Göring 
Romaya dönuyor 

Roma 13 (Radyo) - Ma
raşal Göring ile zevcesi ve 
maiyeti , yarın Trablusgarb
dan buraya gelecek ve bu 
ayın 16 ıncı gününe kadar 
ltalya hükumetinin resmi 
misafiri olarak burada kala
caktır. 

Manisa hapishanesinde 
bir katil iki gardiyanı -yaraladı 

Manisa (Hususi) - Bun
dan dört sene evvel Uşak 
belediye reisini katilden 15 
sene 7 aya mahkum İzmir -
Bayraklıh Nazmı oğlu Fethi 
Öçalan kalın bir çi-viyi siv
retmek suretiyle kendisine 
bir cerh aleti temin etmiş 
ve sebepsiz olarak gardiyan 
İsmail Aslanı ve Aslanı kur
tarmağa gelen gardiyan Mus
tafayı hafif surette yarala
mıştır. 

yurdlarına dönmektedir. ,, 

Çemberlayn 
Sulhu kurtaracaoıı 

derken 
Baştarafı 1 ncide -

reket yapmak Almanyac' 
arzu edilmektedir. 

Paris 14(Radyo)- Yugof' 
lav hududuna Almanyaoıf 
mütemadiyen trenlerle aske' 
ve mühimmat, taşıdığı söY .. 
lenmektedir. 

Paris, 14 (Radyo) - ono 
akşam Başvekil DaladiY" 
Fransız milletine bitabeO 
metni Fransa ve lngilter• 
tarafından müştereken tesbil 
olunan bir beyanname net· 
retmiştir. 

Fransa hükumeti Akdeoİ' 

ve Balkan yarımadası stattı .. 
kosunun cebren veya cebit 
tehdidi altında her tarlO 
alıştırılmasına mani olmai• 
azami ehemmiyet vermek" 
tedir. 

Son hafta hadiselerioiO 
doğurduğu büyük endişeleri 
nazarı itibara alan Fransı• 
hükumeti Romanya ve Yu" 
nanistanın istiklalini sara" 
haten tehdid edecek ve 
Romanya ve YunanistaO 
hükumetlerinin buna milli 
kuvvetleriyle karşı koymai1 
hayati menfaatlerinin iktiza" 
sından bulacakları bir teşeb
büs vukuunda Fransanıo 

onlara iktidarındaki bütilO 
muaveneti derhal yapmakl• 
kendini mükellef bildiğioe 

dair Romanya ve YunanİI" 
tana kat'i teminat vermiştir. 

Diğer taraftan Fransız· 

Polonya ittifakı da Fransız" 
Polonya hükumetleri tarafıD" 
dan ayni zihniyet dahilinde 
teyid ve tekit olunmuştur. 

Fransa ve Polonya, kendi 
hayati menfaatlerini doğru· 
dan doğruya veya dolayısile 
ihlal edecek her tehdide 
karşı der hal ve doğrudan 
doruya biribirlerini müteka· 
bilen garanti ederler. 

Bugün elçilerimiz bu be· 
yanatı bütün alakadar hükü
metlere ve diğerlerine ve 
bilhassa Yunanistan ile sıkı 
münasebetleri olan Türkiye• 
ye bildirmişlerdir. 

Noterler-in teftlflerl 
Noterlerin en az senede 

bir defa teftişe tabi tutul· 
maları lazımgeldiği halde bu 
teftişlerin zamanında yapıl· 
madıkları anlaşılmıştır. Ad
liy~ Vekaletinden gelen bir 
tamimde teftişlerin zama· 
nında ve muazzam şekilde 
yapılması, raporların gönde· 

rilmesi bildirilmiştir. 
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