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~il b y ·ı . h d' ı . ı "Arnavutluğun ortadan kaldırılması herke-; lı egenı mıyen a ıse erın, en umu mıyan zamanlarda 

11 ~ edegeldikleri bir devirde yaşıyoruz. Pek çoğu birer 
i~ a gibi patlıyan bu hadiselerden sonra her devlet, her 
tU tt pekala anlamış oldu ki, her şeyden önce kendi kuv
't tle, kendi birliğine istinat etmesi lazımdır. Bu fırsatla 
~~ey daha öğrendi ki: Milli birliği olmıyan milletlerin 

1 • • t• 
sın emnıye ıne :arşı bir darbedir. Çember- 1 

d'etlerinden, nüfus fazlalığından da bir hayır yoktur. 
k •selerin günden güne büyümesi, ve devletlerin teker 
t\ier değil, fakat zümre zümre birbirlerile çarpışmak zartı
~~~e kalmaları ortaya, güvenebilecek dostlukları, daya· 

ılecek ittifakları tecrübe etmek, teraziye koymak mu· 
~-~~nı ~tmıştır. Bu, mesele hakikaten çetin, çözülmesi 

'k· iuç hır muamma halini almıştır. Böyle zamanlarda ha
~ dost, menfaatlerin ve siyasetlerin uygun düşmesine 
~~rak p~k çok itimad ve istinat edilmeğe lay.k görüll!n 
tt dostları., icabında ne yapabileceklerini vakıt varken 
b llıak bir siyaset icabıdır. Bu dostlukları tartarken tec
~ ~ Ve imtihan terazi'linin gözlerine kuru laflardan ibaret 
~ •klar koymak gafletinde bulunmak lazımdır. Öyle bir 
diı'nda bulunuyoruz ki icabında dostluklarından istifade 
tr e~~yecek do3tlar, insanlara düşmanlarından fazla zarar 

tqte titrler. işte gözü açık diplomatların pek çok dikkat 
t~kleri mühim nokta burasıdır ... 
~ SIRRI SANLI ... 
~ ......................................................................... .. 
''"lllgar mebusaıi meclisinde 

l'lluh~llf mebus "Bulgar millefinln Çekoslo
vakya ve Arnavutluğun aıdbe11ne 

Sa '-Aramak istemediğini ,, söylemi~tir. 
b fYa,. 15 ( .A .A ) - Dün den de hiçbir taahhüde gi-
~ llaan meclisinin içtima- rişmemiş olduğuna dair te-
~k~ muhalefet mebusları minat vermiş .. ol~uğunu h.a: 
~ llıete hücum etmişlerdir. tırlatmıştır. Hukumet harıcı 
fı ~)ııop Bulgar 'll t' . istizacların bila müddet t e-
'tttt S mı e ının h' . . . . 
;,. .,. lovakya ve A ti _ ırını ıstemesı ve bu talebin 
'114 rnavu u d k b 1 d'l . 
11. llk'ıb t' y k . e a u e ı mesı üzerine 
"l~;ı.... e ıne ugrama ıste-

14lg • muhalefet mebusları protl!sto 
~~~ ııu söylemiş ve kala- makamında müzakere salo-

bi bir Bulgar heyetinin 
td Yeti belirsiz müzakere- nunu terketmişlerdir. 

~t e ~ulunmak üzere ~er- 23 Ni=~-:Çocuk 
~e &ıtrnek üzere olduğunu Bayramı 
&İlheta:ıiştir. Ticarethane Sahipleri: 
b a~~a ~iğer .bir mebus Çocuk işi memleket işidir. 

t~ lıgunku vaı:ıyeti 1915 Çocuk Bayramına sizde Vit 
vaziyete teşb ih ederek rinlerinizi Çocuğu ilginlen-

~~~an heyetleri Sofyaya ge- direcek surette süsliyerek 
~amanki hükumetin- iştirak ediniz. 

laynın bu felaketli siyasete devam etmek 
istemesi teessüfe mucip.tir." 

Londra (A.A.) - Avam .mek istediğini söylemesi te-
kamarasında Çembcrlaynın essüfü muciptir garantiler 
nutkunu müteakip söz alan siyasetini kollektif emniyeti 
muhıle fe t işçi parti<-i reisi 
Attlee Başvekilin nutkunun tahakkukuna kadar idame 
kendisini sukutu hayale uğ- ve bütün memleketle teşmili 
rattığını söylemiş ve demiş- lazımdır fakat hükumetin 
tir ki: Arnavutluğun ortadan böyle bir yola gircc egını 
kaldırılması herkesin emni 
yetine karşı bir darbedir gösterir hiç bir sey yoktur. 
Arnavutluğa karşı yapılan lngiltere Fransa ve Sovyetler 
bu hareket lngiliz ltalyan birliği arasında tam bir an-
anlaşmasile giriştiğ.i taahhüt- laşma tesis etmek lazımdır 
}erin Musolini tarafından bu üç hükumet diğer sulhçu 
ihlalinden başka bir şey de- memleketlerin de iltihak nok-
ğildir. Çemberlaynin bu fe- tası olabilecek bir tesanüt 
Jaketli siyasete devam et- deklarasyonu yapmaları şart--------

tır bundan başka kabinenin 
de mütecanis olması icabe
der şimdiki hükumet mc m
leketi layikile idare edemi-
yor. 

Muhaleft:t li'>eral part c; İ 

reisi Sinclair mih !/er devlet
lerinin dünyayı t.ıhakkünı\ı:ı i 
siyaseti altına al nak hu u
sunu takip ettiklerini v e 

bilhassa büyük Britanya t op
raklarını istihdaf eyledikle
rini söylemiş ve o da Atlee 
gibi Sovyetler birliğile teşriki 
mesai ist~miştir. 

Hüseyin Cahidin 
Italyan gazetelerine cevap 

bir makalesi 
veren 

İtalyan gazetelerinde göze 
çarpan bütün teliişın gayesi 
şu: Balkan devletleri salın 
lngilizlerle bir anlaşmaya 

kalkmasınlar. Yoks" ... , evet, 
yoksa halleri haraptır. Çiin
kü "bugün ltalyan topn ğı 
olan Arnavudluk Egeye ve 
Karadenize doğru bir sıçra
ma tahtası olur! ,, 

Bay Hüseyin Cahit bu 
kuru tehdide verdiği uzun 
bir cevapta ezcümle diyor ki: 

Eğer Balkan devletlerinin 
lngiliz ve Fransız misakına 
girmeleri ltalyanlarca haki-

ka girmeğe sevk ıçın en 
kuvvetli bir amil olacaklar· 
dır. Çünkü akıl ve mantık 

ile, vekayi ile, mevcud mu
ahedelerle hiç telif kabul 
ctmıyen ·bu tehdidin altı r.

daki iştiha hırsı ve hayal 
sukutuna uğramak korkusu 
p . k barizdir. ltalyanlar ha
kikaten böyle bir sıçra

ma yapmak istiyorlarsa mey
dan açıktır. 

Yalnız bu "T arpeienne,. 

Süveyş F edaile • 
l 

.. 
katen hasmane karşılanarak 
onların Egeye ve Karade
nize sıçramalarına meydan 
açacağı yolunda ltalya gaze
telerine atfolunan neşriyat 
doğru ise bu sözler a zıcık 
tereddüd olanların bile göz
lerini açmağa ve onları misa-

yakasından aşağı doğru bir 
sıçrama olması ihtimali pek 
mevcud olduğunu unutma
maları iktiza eder. İtalyan· 
lar hani Tunusu, Nice'i, Sa
voie'yı istiyorlardı? Neden 
Fransaya hücum etmeyip de 
Arnavutluğa saldırdılar ? 
Çünkü Fransa demir bir 
leblebidir. Arnavutluk ise 
zayıftır! Sair küçük devlet
ler Arnavutluk gibi gafil 
avlanmamak için tedbir alır
larsa mı kabahat işliyecek
ltr? 

kiyeye 
teminat vereceği 

söyleniyor. 

Londra, 14 ( Radyo ) 
Türkiye sefiri B. Tevfik 
Rüştü Arasta Halifaks ara
sındakt temaslara de~am 
olunmaktadır. 

lngiltere hükumeti, Yuna
nistanla Romanyaya verildiği 
gil i Türkiyeye de ga.ranti 
verilmesini teklif etmış ve 
bunu Sovyet Rusyanın biran 
evvel emniyet blokuna gir· 
mesini temin için elzem gör
müştür. 

Türkiyeye teminat vere-
ceği hakkında gelecek per
şembe günü beyanat yapı

lacağı söyleniyor. 
Bulgaristana 

garanti verile- ·--~~~~~~::;;::;;~. '--~~--

'~· . 1 ttı ·1 blı 1 yon dolar sarfiyle vücuda getirilen ve büyük bir itina ile sözlen Türk çcy~ çevrı-

~l~;•r~~~ fiı~;~;ın ~~~~ak bir zaferi ol. cl'..tır. 

~ Bekçinin bekçisi 
) ~:l~rdenberi dünyayı kasıp kavuran iktisadi buhran bir sürü yeni ve garip meslekler 
~~~:t\ U, Bir tanesi de, köpek bekçiliği, kıymetli, sevgili bir köpeğiniz var, :yedirip içiri
t ~~~ lll fakat gezmeğe götürmiyorsunuz. Tasalanmayın, Köpek bekçisi emriniz~ amade, 
\~it~tı bir ücret verdiniz mi, sevgili köpeğinizi bir saat, iki saat, üç saat refakatinde 

~ıt>:ıcdek. k ki . . . . 1 h d ki .. . d b k 'l'k t . . . 

' 

11 1~ .en öpe erı evımın :na ımızı ırsız an sa aması ve uzerın e e ~ı ı . e ~esı ıçın 
Şırndi ise ona bir de bekçi veriyoruz. Zamanın yaptığı bu garip tahh cılvesıne: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

. 
ce2-i söyleniyor 

- - ::--'*...:""--

Londra 15 ( Radyo ) -
Son dakikalarda alınan bir 
habere göre, Bulgaristana da 
garanti verilmesi için bazı 
teşebbüsata girişildiği bildi
rilmiştir. 

•••••• ...... ı::· •••••••••••• ...... t·····ı:c!········· ... 
Heyeilmlz Berllne gitti 

Istanbul, 15 ( Hususi ) ~ 
Hitlerin ellinci yıl dönümü 
münasebetiyle yapılacak me
rar imd c:- hükumetimizi temsil 
ir' n N .. ~ a Vekilimiz emekli . 
~ener :-1 .\li Fuad Cebesoyun 
riyasetindeki heyet bugün 
Berline hareket edecektir. 

. 
Sağnaktan evvel ilk damlalar 1 

• 
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· ~ Aile Ocaklarını Söndüren ~ Dünyada 
Neler Otuyor? 

tm•oolmomfiiii--~~ iSKEN DEA BEY 

~ CanavarJ • • ~ 
~~~YAZAN: GONÜL EMREııooota~ 

(35] 

Yahya bey 
anlattı : 

bana şunları [ Hevesini aldıktan sonra bo{ 
l;ir çuval gibi-- fırlattı attı.l 
lielki mesudbTr yuva kura
cak olan bu-~amuslu kız, 
şimdi umumhanede · sürünü- · 

- Mejhur Lale birçok 
erkeklerin kanına girmiş bir 
kadındır. Cilveleri kadar 
uğursuzlukları da vardır . .., en 
bu kadın kadar parayı se
ven insan görmedim. 

Sonra paranın kimde ol
duğunu ilk bakışta anhyan 
meşhur lale, her zaman bu
lunacak bir kaz arayıp bu
luyor ... 
Şimdi de Y enicami mahal

lesinde büyük bir apartıma
nın sahibi olan bir zengin 
ele geçirmiş ha bre yolup 
duruyor. 

Yahya beyin hu sözleri, 
beni deliye çevirdi. Çünkü 
onun Y enicami mahallesi de
diği yer, bizim mahallemizdi. 
Koca apartımanda tam evi
mızın karşısında ve aile 
-Ocaklarını söndüren canava
rın apartımanı idi .... 

Merak ve heyecanla sor
dum: 

- Meşhur Lalenin koca 
apartımana gittiğini hiç gör
dünüz mü? 

Yahya bey benim alakamı 
anlamış olacak ki güldü ve : 

- Vallahi, dedi, gözümle 
görmedim amma, birkaç de
fa Cami mahalJesinde tesa
düf ettim .. 

Ve şunu ilave etti : 
. - Dedik ya.. İki gözüm 

bılmem ne, tövbe ettiği za
man işi öteki biçime döker
?1iş. Meşhur Lale de öyle 
ışte ... 

Yahya beyden bana lazım 
olan malumatı almak için 
dedim ki: 

- Doğru... Sizin demin 
bahsettiğiniz koca apartı
~anda oturan adam, keyi
fınden başka birşey düşün
miyen, namuslu kadınları 
baştan çıkaran bir herif. Ve 
her halde meşhur Lale bu 
adaman evine gidiyordur. 
Beni dinlerseniz bu heriften 
biraz bahsedeyim : 
Adı geçen adam, kırk beş 

elli yaşlarında kalantorun bi
ridir. Dört katlı apartıma
nında yan gelip, keyfine ba
kıyor. Anlaşılan bir miras 
yedi olacak ... 

Ben gözümle gördüm, gü
nün muhtelif saatlerinde 
apartımanına güzel ve şık 
kadınlar girip çıkıyor. Herif 
çehre züğürd? birşey amma, 
parası çok ... istediğini aya
ğına getiriyor. 

Sonra gözü doymıyan bir 
herif... Zavallı bir fabrika 
amelesini baştan çıkardı. 

f yor.. Ya bir° hovarda bıça
ğının altında, yahut:bulaşık 
bir hastalığın mikrobu ile 
can verecek ... 

Gene bu canavar herif, 
evinde barkında namuslu 
namuslu yaşıyan bir aileye 
musallat oldu. Ne yaptı, 

yaptı; koca4iından ayırdı. 
Şirr. di onunla metres hayatı 
yaşıyor... Bedbaht kocası bu 
acıya dayanamadı, kendine 
kıydı. Hulasa, vicdansız ada
mın biri .... 

Bu sözlerimi alaka ile din
liyen Yahya bey : 

- Vay anasını be! ... De
mek böyle adamlar da var 
ha .... 

Dedi. Ve ilave etti : 
- Meşhur Lale tam ada

mım bulmuş öyle ise... Çün
kü yukarıda da söylediğim 
gibi bu avrat, para uğrunda 
herşeyi yapar. Geçende de
likanlının biri, Laleye fena 
halde içerlemiş ve sağ ya
nını sırtında bırakıncaya ka· 
dar ağız tadınla adamakıllı 
ıslatmış ... 

Fakat alışmış, kudurmuş· 
tan beterdir, derler. Gene 
uslanmadı uğursuz .... 

Yahya beye sokuldum ve : 
- Ne yazık ki dedim, bu 

canavar herif benim kom-
şumdur ve apartımanı evi
min tam karşısındadır ... 

- Yapma yahu !... E öy
leyse sen bu herifi yakından 
tanıyorsun demektir ... 

:-- Yok.. Benimkiler duy
dugum şeylerdir. Lakin he
rifi gören numarayı verir 
zaten .... 

Bu sırada bir adam geldi. 
Yahya beyi alıp gitti... Ben 
de kahvede oturmayı lüzum
suz gördüm. Çünkü içirae 
yeni şüpheler girmiş, beni 
mütemadiyen rahatsız edi
yordu. Acaba meşhur Lale
nin parmağı, benim karımın 
da hayatında bir rol oynu
yor mu ? Diye düşünüyor
dum. Kalktım ve arkadaşı
mın evine gittim ... 

- Devam edecek -

······~~ ...... 
lnadcı bir Yugoslavyah 

Genç bir Yugoslavyalı hiç 
bir lakırdı etmeden 20 bin 
k!lometrelik mesafe katede
ceğini 650 dolara bahsa tu
tuşmuş ve bahsi kazanmıştır. 

Her istediğini yazı ile 
ifade eylemiştir. Fakat mas
rafı kazancının fevkine çık
mıştır. 

Yakın tarihten bir saıha 
10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile vücuda ge

tirilmiş emsalsiz bir sanat şaheseri 
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Senede Uç dört defa 
mahsul veren çilek 

fldelerl 
Zamanımızda harikalar yal

nız sanayide• değil, ziraat ve 
meyvacılık aleminde de ya
ratılmaktadır. Malumdu ki 

.. çilek senede bir- defa mah
sul verii.' Halbuki Alman-

r yada Vefenslebend'de öte
denberi çilek ve emsali 
meyva yetiştirmekle geçinen 
Gustav Herzberg senede iki 
üç, hatta dört defa mahsul 
verecek bir çilek fidesi ye
tiştirmiş lir. 

Bu iş için on sene müte
madiyen tecrübeler yapan 
bu adam bu senenin Mayı
sında çilek fidelerine çiçek 
açtırmıştır, paskalyada yemi
şini toplamıştır. 

Haziranın sonunda bir 
daha çiçek-açmışlar ve Tem
muzun ortasında tekrar ye
mişini toplamıştır. 

Eylülde fideler uçuncü 
defa mahsul vermiştir. Şimdi 
fideleri cam altına koymuş
tur. Noelde dördüncü defa 
mahsul vereceklerdir. Bu 
suretle yeni yetiştirilen fide
ler ile bütün sene çilek is
tihsal edilecektir. 

Dört defa yetişen çilek
lerin cins itibarile farkı yok
tur. Yalnız Eyliilde yetişen
lerin kokusu fevkalade hoş 
ve kuvvetlidir. 

Almanya, taze yemiş için 
hem harice muhtaç olma
mak, hem de her mevsimde 
turfanda meyva bulundur
mak üzere, adeta bir inkılab 
yapıyor. 

Zulu kadınlarının saç 
tuvaletleri 

Zuluda yaşıyan evli kadın
ların kendilerine has bir 
baş tuvaletleri vardır. Zulu 
kadınları hayatlarında birçok 
kere evlendikleri için başla
rındaki kuvafür gittikçe ağır
laşır ve genişler. 

Kanun böyle 

Sayın bay, köpeğinizin 
yüksekliği elli santimden 
fazla olduğu için hakkınızda 
zabıt tutacağım ? 

Hayır, bunu söyliyen Av
rupa zabıta memurlarından 

biri değildir. Vak'a Boston
da geçiyor. 

Boston şehrinde elli san
timden yüksek boylu köpek
lerin sokaklarda dolaşması 
yasaktır. Eski bir kanunla 
bu yasak edilmiştir. 

Amerikada cari olan da
ha böyle eski kanunlar var
dır. Mesda 1915 de çıkan 
bir kanun Jova devleti hu
dutları içinden bahis tutuş
mağı yasak etmiştir. 

Aregonda yatak çarşaf
larının 2 metre 80 den uzun 
olması yasaktır. 

.. ~ıııııınııımwııııııwııuııııııııoııımııııımunııouıınııonıınıııııınl. A ti k I ) 1~ 
Şekere perhizetmellml? rnavu u ve ta ya için V8D 

1 Şeker hastalığına tutuldu- t•ı 
ğunu anlıyanın ilk hatırına 1 e çarkışan bu meşhur tari 
gelen şey hemen şeker ye- ı h • • •• 
mekten sakınmakladır. Bü- ŞB Styetın Serguzeştİ 
tün tatlı şeylerden vazgeçer, Bir kariimiz soruyor: yanlar lskender beyi ateŞ1 

kahvesine bile şeker koy- "Eski Arnavut Başvekili- sokduktan sonra imdadıJll 
maz. nin Mussoliniye çektiği bir gelmediler.Arnavut muhariplc 
iş bu kadarla bitse gene bir telgrafı gazetelerde okudum. boğazları tutarak, orıııao. 
şey değil. Fakat yenilirken Arnavutluk ve ayni zamanda Jarda saklanıp baskınlar f 

lezzetli tatlı olmadığı halde Italya için vaktile çarpışan rerek çarpışıyordu. Bull' 
vücudun içinde sonradan şe- Y orgi Kastriyotis'ten (isken- yaparken de gerek askerle 
ker haline gelecek unlu şey- der beyden) bahsediyor. Lüt- gerek memleketi zedelend1 
ler de var. Hamur tathla- fen. sü.t~n~muzda malumat Yeğeni Hamza beyle en 
randan, böreklerden insan verı~ m~sın:z?,, vendiği arkadaşları bile pa· 
vazgeçse bile ekmekten vaz Bır rıvayete göre Miladi dişahla birlik olup Kastriyot 
geçmek pek güç bir iştir. 1404, diğer bir rivayete gö- aleyhine harekete geçtilet· 
Bununla beraber erbab sa- re de 1414 tarihinde doğmuş Fatih sultan Mehmed, def 
yılanlar madem ki ekmeğı- olan Y orgi, Akça hisar cihe· alarla lskender beye ka 
de yasak ediyorlar. Hasta- ti~de ., .prens olan Kas- askt!r yolladı. Nihayet Ati 
hktan kurtulmak için ekmek trıyotı nın oğludur. ikinci navut asi sulh talebinde b 
yemekten de vazgeçilir. En Murad Arnavutlukta fütu- lundu ve 1461 de bir ınusı 
sonunda şekerli hastaların hatta bulunurken Yani pa- hede akdetti. 
gıdaları etlere, balıklara ve dişaha itaat etti. Sultan Mu- lskender, bu sulh zaııı• 
yağlarla sebzelere m.inhasır rad da itaati ilerisi ıçın nında ltalyaya geçerek Fralı 
kttlır. 

1 
• temin etmek üzere rehin sa kralı yedinci Şarh 

Vakıa, bu kadar sıkı per· diye prensin dört oğlunu tecavüzüne karşı Napoli f 

hizle analiz raporlarında şe- alarak Edirneye getirdi. Yor- Sicilya kıralı birinci Ferdi 
ker hanesi artık boş kalır. gi aralarında en küçüğüdür. nando'ya imdad etti. S 
Kandaki şeker analiz edi- Fevkalade zeki ve cesur sayede kazandığı galibiyet• 
lirse onun nisbeti de normal olduğunda•J, padişah bu ço- mukabil Ferdinando, lskell 
derecede bulunar. cuğu sevdi ve hemcinsi bü- der beye San Pitro dukat 

Bunun üzerine, insan hiç yük isken der' e izafeten adını ünvanını verdi. 
şeker yemediği halde kana "lskender bey,, koyClu. Sa- lskender, bu muharebedeıl 
normal derecede şeker ne· bık Y orgi, şehzadelerle bir- dönüşünde, Papa ikinci Pi''. 
reden gelebilir, diye belki likte yetiştirildi. Büyüyünce, nin teşvikile, muahedesiııl 
düşünürsünüz. Sancak beyi tayin edilerek bozarak Türklerle mubare• 

Vücudumuz en usta kim- Sırbiyede, Şamda vesair belere başladı. Fatih sultaıı 
yagerdir. Kendisine lüzumlu taraflarda devlet hizmetinde Mehmed de ona karşı kiil 
olan şekeri gıdalar arasında bulundu. iştirak ettiği bütün liyetli miktarda asker göO' 
bulamayınca o etten de yağ- muharebelerde fevkalade as- derdi. 
dan da . kendisine şeker keri maharet gösteriyordu. Kastriyoti, dayanamıya· 
yapar. Kuvveti o derecedeydi ki, cağını anladı. Venediklilet 

Şeker hastalığında iş bu her taraftan kuvvet ve cesa- den imdad istemek üzer 
kadar basit olsaydı, şekeri ret imtihanına gelen ~pehli- Leş kasabasına gitti. Zatell 
ve şeker olacak şeyleri büs- vanlarla padişah huzurunda hastaydı. Orada öldü. (1467~ 
bütün hazfetmek pek akıllı- çarpışıyor, hiç birine mağlup Gömüldüyse de, kemikleri 
ca bir hareket olurdu. olmuyordu. mermi isabetine karşı tılsıOI 

Halbuki yediğimiz gıdala- Pederi vefat edince, mül- sayıldığı için mezardan çık• 
rın vücudumuzdaki metabo- kü Osmanlı memaliğine ilave rıldı. Her minimini parçasııı 
lizmaları birbirine bağlıdır. edildi. Akçehisara bir mu- cengaverler elbiselerine dikel 

( Sonu yarın ) hafız gönderildi. lskender lerdi. 
~-=.-::ımım :-::::~ :::-.:..-::.-_~:::--.=..-:::z;-:::.-:: b .. y o sırada Şam seferinde Küçük yaşta bir oğlu kal 

bulunuyordu. Geri döndüğü dı. Perişan olan bir takırJI 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 224 ncü sa

yısı çıktı. Bu haftalık fikir 
ve sanat gazetesinin bu sa
yısında lsmail Hakkı Balta-
cıoğlu, Hüsamettin Bozok 1 

Hakkı Toklu, Nurullah Ka-
zım Tilgen imzalı yazılar, 
Mimar Sinan anketine ve
rilen cevaplar, iç sosyete, 
kültür, kitap ve ilim haber
leri gazetede yer almakta
dır. Bu kıymetli gazeteyi 
hararetle tavsiye ederiz. 
~~~ 

Her mısafirin 
gideceği 
oteller 

lzmirde · Keçecilerde Lale 
sineması karşısında Manisa 
oteli ile ismet Paşa Bulva
rında Bergama otelidir bu 
oteller lzmirin temiz ve sıhhi 
oteli olmakla maruf ve ucuz-
dur. 1-3 

vakıt, üç kardeşinin vefat asilerle birlikte Venediğ 
ettiğini öğrendi. Halbuki kaçtı ve ne olduğu öğıe 
pederini l yerine kendinin nilemedi. 
yahud kardeşlerinden biri- lskender bey vefat etti1' 
nin geçeceğini sanıyordu. ten sonra Akçahisar tesliOI 
Kuşkulandı ve kinlendi. oldu ve bütün Arnavutlu 

1443 de maiyetindeki Ar- Türklere inkiyad etti.(Y. ç. 
navutlarla birlikte kaçarak · ""'-"'"'~"'-"-.......... "'""""""" ...... ""-
Akçahisar muhafızını kan
dırdı, babasından mülkünü 
istirdad ettikten sonra Ar
navutluktaki diğer prensleri 
ve derebeylerini ayaklan
dırdı. Başlarına geçti. Mer
kezden gelen askere, gerek 
mehareti, gerek tabii istih
kamların yardımile uzun 
müddet karşı durdu. Avru
panın hıristiyan hükümdar
ları, bilhassa papa ile Maca
ristan kralı lskender beyin 
Osmanlı akınına bir sed ola
cağını umdular. Kendisini 
teşvik ettiler, onun müttefiki 
oldular. 

Lakin Türklerin kuvveti 
bu isyanı bastırdı. Hıristi-,,._ 

* 

Aşcıbaşı Makrı 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selinik ıe 
sinde birincilik madaly 
kazanmıştır. 

.................................. , ....... 
Yeni Sinemada 

Dündenberi büyük bir n. uvaffakiyetle devam eden 
Sizleri coşturacak, şaşırtacak. Teshir edecek 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ BİR PROGRAM 

Hepsi izmlrde ilk defa 

ATEŞ ÇEMBERİ 
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 8] 
&.1.a ......... lllİl ...................... ---iiiiım 

TAYYARE Sineması 
Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük fildlj 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLARI,, 
Eserinden 

Harp dönüşil 
MUmessillerl: Reimu - Jerman dermol 

1914 - 1918 B yük ve umumi harbinde bir frao••' 
köylü ailesinin feci romanı . 

r: A;:_;~a: Metro Jurnal en son dünya haberler;-



-...!.AHl#E 3 (HALKIN 5tSI) . ,11 BU KADIN-LAR!-
&• 

releri bilirler 
~tın çok çıplak giyin-

• ~ bilirler. Bu yüzden so
'dlbp hastalandıkları da 1 • 

ti ır amma, sıcaktan piş
er. 

~· * 
~'.,. tebessümle sözü kes-
1 bilirler. 

ç * 
~ly, kahve ne kadar sı-
tı_ olursa olsun, içerler; 

rı Yanmaz. 
. ı • 

~ıııo """' gözüne kömür 
~ 1 kirpik kaçsa onu ga-

ıı Çabuk çıkarırlar. 

! ~ t.ki lb" ı· d . . . rı .,._1 e ıse er en yeoısını 

1ıJ tderler. 

~ . 1
11! zamanında ağlarlar, 

et' &· • 
" ... .. d ıt- llıagaza an aldıkları 

i' •ttltth değiştirmekte ve geri 
tlcte mahirdirler. 

~· 
lf' in v d - k t- agaza an er eğe ait 

tk Yı gayet -tabii bir 'vazi-
'te - -
tk'alırlar. Halbuki bir 

kadın eşyası aldığı 
ltı \' . t . ·· ı- b azı ye ını gu uoç u. 

.~td' * 
~ ıye seçmek onlara ver-

t, 

s~Yf • 
t, f alarla mektuplar yazar-

• \ h~kat bütün bu sayfalar
~t. ıç bir şey dememişler-

L ~ttd'k * 
't~ ~ feri zaman;..şişman-
>\"1• ıstedikleri zaman za-

t •r. 
t ~it . * l' ~ ••nemada .... yer bulunca-
'~ı'dllr yirmi otuz kişi ra-

t tderler. 

.• ~t * 
\ t~dilderi zaman bütün 
d\~·tıde, istedikleri zaman 
~liı b>/lllrlır. 

Neleri ~~ 
Bilmezler 
Tren, vapur tarifeler;ne 

bakıp trenin vapurun hare
ket saatini tayin etmeyi bi
lemezler. 

* 
Kocaları için bir şişe rakı 

veya bir şişe şarap almayı 

bilmezler. 

Kalabalık caddede tram
vayların, otomobillerin biraz 
tenhalaştığı zamanı kollayıp 
karşıdan karşıya geçmeyi 
bilmezler. 

* 
)mBir:vidayı sıkıştırmak iç.in 
sağa mı çevirmek lazımdır, 
sola mı; bilmezler. 

* 
Bir şişenin mantarını aça

mazlar. 

* 
Rüzgarlı havada şemsiyeyi 

nasıl tutacaklarını bilmezler. 
* ; 

Yürüyen trenin vagonunda 
dosdoğru yürümeyi bilmezler. 

* 
Bir sinemada, •:bir tiyatro

da şapkalarını çıkarmayı bil
mezler. 

* 
Bir çakmağı çakamazlar. 

Bir mektubu postaya ve
remezler. 

Evdeki lüzumsuz eşyayı 

atmak lazım geldiğini bil
mezler. 

* 
Ellerini mürekkeplemeden 

bir dolma kalemi doldurmayı 
bilmezler. \ 

* 
Tramya.yda kapıyı açamaz-

lar. 

Bir taş atamazlar. 

Misafirlikte bir kere otur
dular mı, bir daha kalkmayı 
bilmezler. 

Bugün 

kültürpark Sinemasında 
"+' lı 

: 2.vBüyük~Filim Birden! 

1- Akdeniz Korsanları 
BUyUk deniz harbı 

2- Kadınların Sırrı 
~~-. ROBERT TA YLOR - IRENE DUNNE 
, •fından temsil edilmiş ahlakı - içtimaı bu hissi dram 

I
~' Aynca: Türkç" sözlü F oks Jurnal 

11•1ar her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7,lOda 
~ Kadınların Sırrı 4.50 ve 9 da 
~lrte•i Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı ile başlar 

Daladier 
Baygınlık değil fo

toğrafçı = mağnezyo
munun tesirleri. 

Yeni Yıldızlar 

Yeni parlıyanlAlman sanatkarlarından -Marika· Rök'ün 
bir filminde dikkıte şayan bir pozu 

Emlak banka

sına ait 
Paralar 

Ad1iye veka1eti teşkilatına 
bir tamim göndererek muha
faza edilmek ve nemalandır-

mak üzere Emlak ve Eytam 
bankasına gönderilmesi lazım 
gelen paraların geç gönde-

rilmekte olduğunu bildir
miş ve 884 sayJlı Emlak ve 
Eytam bankası ile medeni 

kanunu vekalet, vesayetve 

miras hükümlerinin tatbikına 
dair nizamname hükümlerine 
göre Emlak ve Eytam ban
kasına yatırılması lazımgelen 

küçük, mahcur ve galiplere 
ait paraların vaktinde gön
derilmesi hususnuna dikkat 
edilmesini istemiştir. 

Teneke ile 
Yaraladı 

Karşıyaka İnkişaf Soka
ğında İzmirli Demir oğlu 10 
yaşıda Abdurrahman Öz
kuşlar, ;sokakta oynarken 
fzmir1i Hüseyin oğlu 10 ya
şında Bekir Fetlan'ın kaşı 
üzerine teneke ile vurmak 
suretile hafis surette yara
ladığından yakalanmıştır. 

aşırmış 
Halkapınar Şayak fabri

kasında Üsküplü Ali oğlu 
Niyazi Coştun, fabrikada 
çalışmakta olan Mustafa oğ
lu Nurittinin paçal dairesin
de asılı bulunan yeleğinin 
cebindeki 70 'ira kıymetin
de saatının çalındığını iddia 
ve şikayet ettiğinden yaka
lanmıştır. 

--... -·--
İzıllir Nafia Müdürlüğünden: 

Ziraat okulunda yapılacak ser inşaatı 5256 lira 89 kuruş 
keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükfımlerine göre 
hazırlayacakları tt:minallarile bir1ikte 24 Nisan 939 Pazar-
tesi günü saat 15te Nafia miidürlüğünde mütenekkil ko-
misyona baş vurmaları. (1191) 

A 1 Sinemasında Tel .
8 

2394 
1 ~N is 'ln Ç'l:·şambadan itibaren 

Oubiulcrce kişinin aikış ve takdirini kazanan 
ALDÜL VEHAP ve Leyla Muratın ölmez eseri olan 

TÜRKÇE Sözlü·· ARAPÇA Şarkılı 

YAŞASIN ASK şaheseri 
Bütün sinema meraklılarının Ferah Ferah görebilmesi 

için Bir Hafta daha devam edeceğinden Fırsattan ~ 
istifade eniniz U 

Ve lzmirde ilk defa Nooh BERY ~ 

Her tarafa ö~~~:~~!~,~~du,E~~!!!nç macerasıl 
Zengin ilavelerimiz dünya haberleri reklamlar 

.................... Dil ................ ~ 

15 N!SAN 

!~LUKS LÜKS LÜKS 

M.ARKALI 

Ç6mAŞIR 
VE8ANVO > 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Sabunlaı 

~mDô~ ~~o-R mnn r;"4~~~ g Er 
" Salih Sonad ~ ~ i' A1 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ı :: ~ e: ~ 
.; talıklar mütehassısı 1 ~ ı:r a ~ ' 
r+) 2 nci Beyler sokak No. ~1 1 2 ~ a· ~~~LJJn'1'$"~ 
+] TELEFON 33 1 s 0• "" C: 
~~9~~~~ ~~ ~'F 

Dr. Demir Ali J ~ ~ 
!?.. = 2. Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül h :ıstalıkları 
elektirk tedavisi 

•ıni r · 1 iri ı !İ > !fi ~ · 5 > 
"• : il f :!!!'> ı : )17} 

fj" c: 
ı;;·~:ıı:-

fO = ~ 
~!ifil~ 8 
~= ~ 

Dr. Fahri Işık ~ ~ ~ g' § 
lzmJ:n~k::ı'•~~\.~.::~:~esi j ; ~ J [ ~ 

Rontken ve elt'ktrik tedaviar a 8 :; ~ 
yapılır · ıkinci Beyler So. ~ g'" ~ 
N o. 29 TELEFON 2542 1 ı::: 
~~~~~ ~J;;::.t:;I 

Cumhuriyet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü \'e beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin a]tıncı keşide ise müşterilerine yirmi bin 3000, 
1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarım'ızı servet sevinç 
v~ refa.h7 .kavuştvura.n bu uğurlu ve hayırlı kişeden ~iyango 
bıletlerınızı almaga ıhma} etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "C" h · t 
k. ·d· um urıye ,, 
ışesı ır. 

ııaıı rr-mıımwımumm 1111111111111 

Amonyaklı 
kimyevi e-übre, 
karaboya, _zac
yağı ve her 

• 
cınns 

asitler 
ve baharat ••• 
Tel. 3882 
~mJii::t::i&~~~rnm;;;;;;•2m~uıımım 

TerT.i Kazım Saneüder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi -mek 
- binden diplomalı 

feşin ·ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayi<:
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise
Diker . 



AHIFl.4 

ŞEHiR 
HABERLERi 

- -J!#. *-

Belediye 
Dadlmi Encümeni 

Toplandi 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra belediye
de reisi Dr. Behçet Uz'un 
reisliğinde toplanmış, bazı 
kanalizasyon ve yol inşaatı
nın ihalelerini yapmıştır. 

Tayinler 
Kuşadası - Davutlar nahi

yesi müdürü B. Raif İnan, 
Selçuk nahiyesi müdürlüğüne 
Ödemiş tahrirat katibi B. 
Cemal Akman Menemen tah
rirat katipliğine, lzmir iskan 
mümeyyizliğinden açıkta ka
lan B. Fettah Ödemiş tah
rirat katipliğine tayin edil
mişlerdir. 

-ZiE:E--

Doğanspor 
lstanbula gidiyor 

Bu hafta lstanbulda Milli 
küme müsabakalarını Fener
bahçeJ~'ve Vefa takımlariyle 
yapacak Izmir şampiyonu 

Doğanspor takımı dün sabah 
Bandırma ekspresiyle lstan 
bula hareket etmiş ve Bas
mahane istasyonunda spor
cularımız tarafından uğurlan
mışbr. 

lnhllAI eden öğret
menlikler 

istifa etmek, başka vazi
feye tayin edilmek, asker 
olmak, hastalanmak gibi se
beplerle özel Türk, azınlık 
ve yabancı okullarında açıla
calr öğretmenliklerin inhilal 
vuku bulur bulmaz derhal 
Vekalete bildirilmesi Maarif 
Vekaletinden şehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Rakı fabrikasında 

bir hldlse 
Alsancakta Mesudiye ma

hallesinde ~dün bir hadise 
olmuş ve (B. Macidin rakı 
fabrikasında çalışan ustabaşı 
Cemal ağır surette yaralar..
mıştır. 

Rakı fabrikasında çalışan 
Kazım adında bir işçi, vazi
fesinde faydalı olmadığı dü
şüncesile dün ustabaşı Cemal 
tarafından işinden çıkarıl
mıştır. 

Kazım, işine tekrar alın
mamnı ~temi~ede ~~~ 

reddedilmiştir. Kazım bunun 
üzerine bıçağını çekerek us
tabaşı Cemali kolundan ve 
karnından ağır surette yara
lamıştır. 

(HA ~KIN SESi) 

Ankara Radyosu · B M M E ' 
(Bugünkü program) • ., 

TürkiyefRadyodifüzyon Postaları 1 L ısı N D ~ 
DALGA UZUNLUGU 1 Iİİİİ' 

1639m. 183Kcs. 120KW. : Anka~a 14 (A. A.)-B. pj. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. Meclisi bugün Mazhar Ger 

--------------• T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW {I mt!nİn başkanlığında toplıll 

M ·ı • • k l ı 13.30 Proğram mıştır. 
Usso ınl nut Unu So••y er- 13.35 müzik neşeli müzik-pi, Gelen evrak arasında bO' 

14 memleket saat saat ayarı, lunan ve milli müdafaa fi' 

l k h ık 
i2~~s ve meteoroloji haber- kaleti 1938 yılı bütçesi: 

muhtelif tertiplerine iki er en a : 14.10 Türk müziği yon beşyüz bin liralık ıD 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer zam tahsisat konulmatl 

" Kahrolsun Fransa, Paris, Korsika, 
Diye ba2"ırmışlardır ••• 

''' 

Cevdet Kozanoğlu. ait kanun layihası ruznaıo" 
Tunus. Okuyan: Muzaffer İlkar ye alınarak müzakere " 

Roma 15 (Radyo) - Evvelki gün Faşist meclisinin içtimaından sonra Mussolininin halka 
söylediği nutukda düşman milletlerinden bahsederken halk şöyle bağırmıştır: 

11 Kahrolsun Fransa, Parise, Korsikaya, Tunusa ! ,, 

Paris evlerinin Üzerine .kum döküldü •• 

1-Eviç peşrevi 
kabul olunmuştur. 

2-Cemil beyin - eviç şarkı- •·f 
b Bunu takiben söz aa-

ir nigahın kalbimi etti esir. • ı 
3 S milli müdafaa encümeni reı• 

- adettin Kaynağın - eviç general Kazım Sövüktekİ' 
şarkı - doğuyor ömrüme harp mükellefiyeti hakkınd 
bir yirmi sekiz yaş güneşi. 

kanun layihasının ehemiye 
4-eviç şarkı - gözlerim kan 
agv lıyor. binaen bu devrede müzakeı' 

Paris, 15 (Radyo) - Muhtemel hava akınlarına karşı bütün Paris evlerinin üzerine dil-
5-Vecihe -kanunla- ferahnak edilebilmesi için havale e 

kum dökülmüştür. d dl'"' taksimi. iği Milli müdafaa A ı, 

Belçika silah altına asker çağırdı.. 6 - Şakir ağanın - ferahnak ve Dahiliye encümenlerindell 
Brüksel, 15 (Radyo) - Hükumet gördüğü lüzum üzerine beş sınıf silah altına almış ve yürük semaisi - bir dilbere mürekkep bir mühtelit eo 

dil düşdüki. men tarafından tekik edil°' bu askerleri derhal hududa göndererek takviye etmiştir. 1.• 
7-ferahnak saz semaisi. sini teklif eylemiş ve .,... 

Cebelüttarikte tahşidat devam ediyor 14.40 müzik bale müziği-pi. !teklif kabul olunmuştur. 
Cebelüttarik 15 (Radyo) - Cebelüttarikin üç mühim limanına mütemadiyen vapu!"lar 15.30 konuşma hukuk ilmi Meclis pazartesi günü tor 

dolusu mühimat gelmektedir. Son üç gün içinde dört bine yakın askerle takviye edilmtir. yayma kurumu-bay schvvars lanacaktır. 

Al b 1 Mukayeseli hukuk bakımın- F d man mat uatı ne er yazıyor dan lngiliz borçlar hukuku- ransa a 
Berlin 15 (Radyo) - Berlin gazeteleri Çemberlayn ile Daladiyenin beyanatlarını şöyle nun ana prensipleri. ltalya aleyhine 

hülasa ederek cevap vermektedirler. işbu konferans Halkevinden Nümayişler •• 
Bu iki devletin garantisine lüzüm yoktur zira Atina hükumetin: Italya garanti ettiği naklen radyomuzla neşredi- Paris, 14 ( Radyo ) "' 

gibi Romanya ile de Almanya ticaret anlaşması yapıldığından bu garantilerin fuzuli olduğu lecektir. Drağniyan şehrinde ltalya1l-
tebarüz ettirilmektedir. 17.30 Proğram lar aleyhine şiddetli nüııı•-

AJman propaganda nazırı Berline döndü 11.35 müzik dans saati -pı. yişler yapılmış, camlar k•raı-
18 konuşma çocuk esirgeme mış ve ltalyan mağazalarıoıO 

Berlin 15 (Radyo) - Budapeşte, Belgrad, Rados, Atina ve lstanbulu hususi surette kurumu vitrinleri parçalanmıştır. z•-
ziyaret eden Alman propaganda nazırı Göbels bugün tayyare ile Ber1ine dönmüştür. b t .. · ·1 · - h-''' 18,15 Türk müziği fasıl he· ı a, numayışçı erı guç .,. 

Ha lif aks Lordlar kamarasında izahat verdi yeti. dağıtabilmişierdir. 
Çalanlar: Hakkı Derman, • Surİyede Londra, 15 (Radyo)- Çemberlayn dün Avam kamarasında beyanatta bulunurken Lord 

Halifaksda Lordlar kamarasında ayni şekilde beyanatta bulunmuştur. Lord Halifaks ltal
yanın verdiği teminatın samimiyetini ihlal ettikten sonra teessüflerini bildirmiştir. 

Bu esnada meb'uslardan bazıları "Sovyetler birliğini ne yapıyorsunuz.,, sözlerine şöyle 
cevap vermiştir. Eğer Sovyetler birliğinden bahsetmemişsem de biz Sovyetler birliği elçisi 
ile daima temastayız yapacak birşey yoktur demiştir. 

Polonyada Alman üniforması giyilmiyecek 
Varşova 14 (A.A)-Lodz makamatı Alman Sudet akalliyetini 

üniformalarını giymekten mennetmiştir. 
Almanlarına müşabih olan 

Almanlar ispanya Tooraklarına 
Çıkarmağa başladılar 

Paris, 14 (Radyo) - Bir takım Alman nakliye gemilerinin, ispanya 
ve mühimmat çıkarmağa başladıklarını, (Figaro) gazetesi haber veriyor. 

Diğer gazetelerde okunan haberlere göre, pek çok Alman zabiti, 
vazife almışlardır. 

Asker 

sahillerine asker 

Italyan ordusunda 

Italyanlar Rados adasına üç fırka 
göndermişler asker 

Baris 14 (Radyo) - ltalyan donanmasının, 12 ada açıklarında manevralar yapmağa 
başladığı ve bu manevralara müteaddit tayyare filolarının da iştirak ettiği, Rados adasına 
yeniden üç fırka asker gönderildiği söyleniyor. 

Sovyet torpitoları 
Porsaid, -Dört Sovyet torpidosu limanda demirlemiş ve Kahire ile Moskova arasında 

resmi diplomatik münasebetlerin mevcut olmamasına rağmen ilk defa olarak mürettebatının 
karaya çıkmasına müsaade edilmiştir. Sovyct torpidaları kısa bir müddet kaldıktan sonra 
uzak doğuya doğru seyahatlerine devam edeceklerdir. 

Eşref Kadri, Hasan Gür, 0-
Basri Üfler, Hamdi Tokay. ltalyanlar aleyhine d 

mayifler yaplldı 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Cidde, 14 (Radyo) _ye• 
Safiye T okay. men ve Hicazda büyük bit 
19 Konuşma dış politika ha- hareket müşahede edilmiştİJ'• 
diseleri. 

Binlerce Arap silahlanma!' 
19,15 Türk müziği halk ha- ve meçhul bir hareket içlll 
vaları - Sivaslı Aşık Veysel 
ve lbrahim. hazırlanmağa başlamıştır. 

Şamdan gelen son haber' 
Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman. lere göre; Suriyede Italyall-

lar aleyhine nümayişler y•-
19.35 Türk müziği eski eser- pılmış, şiddetli lisan kullall-
lerden müteşekkil proğram. mışlardır. Nutuk söyliyeO 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re- U " bir kadın Mussolininin A • 
fik Fersan, Cevdet Çağla. hın düşmanı olduğunu sar 
Okuyan; muallim Nuri Halil 
Poyraz. 
20 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Temsil Peleas ve Me-
lizand. 
Yazan: maurice maeterlink 
Tercüme eden: Ekrem Reşid 
temsil esnasında Cemal Re
şid piyanoda Claude Debus
sy nin operasından "İnterlu
de,, ler çalacaktır. 
21.15 memleket saat ayarı, 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut borsası fiyat 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik küçük orkestra: 
şef: Necip Aşkın 

lemi~tir. 

Çinlilerin 
zaferi 

Yunanistana lngiltereden 50 tayyare geldi 
Atina 14 (Radyo) - lngiltereden vapurla 50 harp tayyaresi gelmiştir. 13u tayyareler 

Sovyet bir}İi"i derhal hava istayonlarına nakledilmiştir. 

Avrupa mUdafaasının Alman donanması meçhu, bir is•ikamete gitti 

Hadiseden sonra hasta
neye kal ' ırılan B. Cemale 
ameliyat yapılmıştır. Hadi
seye adliyece el konmuştur. 22 haftalık posta kutusu 

22.30 müzik operetler -pi. 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 

temel taşı Paris, 14 (Radyo) - Alman ordusunun, büyük hazırlıklara başladığı ve meçhul istika-
ve yarınki proğram. 

~a:::t::I[ ~DllIUlk.t:::iill~ Jlii;:t::ill Vaşington, 14 (Radyo) -·- metlere doğru geniş sevkiyat yapıldığı Berlinden haber veriliyo"'. 
lngiltere ve Fransanın azim-
kar hattı hareketleri burada Polonya 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu hareket, Amerikanın hat
tı hareketini, sempatisini 
teşci ve teşvik etmiştir. Bu 
suretle bitaraflık aleyhtarla
rının ellerine yeni kozlar 
geçmiştir. Gazeteler, şöyle 
demektedirler. 

hükumeti topraklarını 
muktedirdir 

Dövmek 
müdafaava istemiş 

- Sovyetler birliği, Avru
pa müdafaasının temeltaşını 
teşk\\ etmektedir. 

Varşova 14 (Rardyo) - lngiltere Başvekili Nevil Çemberlayn ile Fransa Başvekili Dala
diyenin son sözlerinden bahseden gazeteler; Polonyanın kendi topraklarını muhafazaya 
muktedir ve bu hususta tamamen hazırlıklı olduğunu, bununla beraber dost devletlerden 
vetilen grantiyi de memnuniyetle kabul ettiğini yazmaktadırlar. 

Karantinada B. Mehmet 
Özgüneysü, hükümet karar
larına . aykırı olan muayyen 
saatten sonra da müşterile- • Ç'll' 
rine rakı sattığı haber alın- Vaşington, (Radyo). - de' 

edl.(dı• mış, menetmek istiyen polis lilerin ileri hareketlerıoe ıı· 
memurları~ yanındaki gece vam ettiklerini gösteren y• ,,-seferber Fransadaki bütün fabrikalar 

Paris, 14 (Radyo) - Hükumet bugün Bütün sanayi aleminin seferber bir hale girdiğini 
bir emirname ile bildirmiştir. Fransa dahilinde mevcut bütün fabrikalar askeri ihtiyaç için 
Çalıştırılacaktır. 

bekçisi b. lsmail Emile tokat lerı bütün Amerikan ıııe )e 

vurmağa teşebbüs etmiştir. muaları büyük resiııılet 

engin OJmı·t 
: lslera1111lz 

Suçlu tutulmuştur. neşretmektedirler. ~§ 
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