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itler, dün nutkunu söyledi 
ngiliz - Almlln deniz anlaşmasını ve Leh -
Alman itilafını feshettiğini bildirdi 

"Danzig Af manyaya dönecektir ,,1 
"Ruzveltin zikrettiği devletlerden 
herhirine garanti vermige hazırım,, 

Yugoslavyanın 
vaziyeti 

Yazan: ASIM US 
İtalya ta.rıı!mdan Arnavutlu· 

b'Un fşgıılinden sonra bütün göz.. 
ler Yugoslıwya üzerine teyec.. 
cüh etti. llk günlerde, bllhas. 
sa Yugoslavya llnrlclye Nazırı 

l'tlnrkov:lç \rcnodlk'de Kont Ci· 
)•nno ile mültuuıtı esruısmdn 
şimdiye kadar lJnlknn Antııntı
ıun en Jmvvetli bir uzvu olAn 
bu memleketin Berlin - Römn 
tııihvcrlne lltllınk ettiğinden 
bnhs edilmişti; takft.t aradım 
hlrknç gün getcr ge~mcz Bel. 
grncl rcsınt molıafill tarat'mdau 
Yugosln.vyanın Dalltan Ant.an. 
tına sndık Jmlacağm.a dair hn
bcrlcr neşredildi. lJq suretle zl· 
hlnlcrde tabU bir tcrcddild hu. 
sulo geldi. 

Acaba bu iki tilrlü rivayetten 
hnnglsi dalın doğrudur? BeL 
grnd hüldlıncti bütün mesele. 
lerde Bcrlin • Roma mlhvert lle 
anlaşmış mıclrr Yoksa bazı nok
talarda nnJn.şınn olmuş da diğer 
bazı clhetlcrde hAIA blrle~ile. 

nı.lyen noktıılar var mıdır? 
Bizim tlkrbnizce Yugoslav. • 

)•nnm Dalknn Antantı ne Der. -------------,-A-=-,--:k~----d-=---
Un - RomB mihveri arasında va- Pote m k ı· n n ara a 
ziyetl şu sul'CtlO tnsv:lr etmek 

=:~:~:::ec::o::::: merası'mle karşılandı kftmctl taratmdnn Belgrad hü. 

kfımcttno teklif edilen ve Ber- k·ı· • f d A d 1 
un hfıkfunetl tarnfmdan mnza- Hariciye Ve ı ımı~ tar~ ın an n_a _o u 
~ı;: ı;::,::ı:;:,;:,::a:!: Klübünde şeref ıne zıyaf et varıldı · 
tılıı blrincl ıasmı Delgrııd hilldL (l'a:ısı 6 ıncıda) 
tnett ile ltıı.lyn ve i\lmanya ara.-
sınan lktıı:;nıU mnııaseebtlerin 
lnldsnfını to'ın1n etmek, ayın 
uını~ndıı Macartstan ile arala· 
l'ıııdald ihtilllflı meseleleri ve 
hllbassn. arazi dnYasmı ha.Dey. 
lcıncı..··tır. ProJonln bu Jcısmı ü. 
zorına.e Bc1grnd bükOmettnln 
llonın ve ncrlin hfiJd}ınetlcri ile 
tnrnnmcn ami flkirdo oldu~nn 
Şilphc yo~r. Zira Yugosla"')"&. 
lıın :rncnfnntt Dnlknnlnrda bu· 
lunan komşulnn lle olduğu gibi 
llnlknn hariclnclek"i devletler 
ile de Jyi komşmık l"C clostlnk 
hliinnsebetlcrl tcı:-ls etmektedir. 
Yııgo ·Iıwynmn Dnlknn Antantı. 
:tın llnhn buhınmn"ı dıı ~[R{'nris. 
tnıı ile nnln..<ımn ınn, Almnnyıı 
''e ltntya ile• dostluk l'O iş birli. 
i:,1 siya eti tnkip ctıneslnc asln 
nınnı llci;,rfldir. 

l•l'oJC'nn ikinci ktsnıma gelin
ce, bu dn şudur: 

ltoınn. ''C Uerln büJ.ôunetlcrl 
)·, _ ... Tft a. 

•g'oslıı.vyn ile l\lncnrishwa. .. & 

''lllnrıııı hulmn;-;.n y1tnl l\lnca • 
ı ı'>tnnı l:'ngo lnv;·tıdan istediği 
nı•nzt cln, nsmclnn fcro.gnt ettir. 
ınn'ft Şllrtffo bn Ud memleketi 
:· ı·ııı. t ıı·mağn çalışır lk<'n l\[n
c <tt•' cdiv• ll)tauıu Uumnnyadnn ist gı 

,!.Devamı p ıncıda). 

Aarada bir 

GARANTi . 
k · · bildigı~·niz bu kelime şu kullanılIJ ycrlenn. 

Miinasrnı pe ıyı 

deki ihtilafa bakrnız: . 
1) Bir memleket dilediği bir memle~~ti, 

1 k bir tecavüz.den korumak ıçın 
karşı yapı aca 

bulunabilir. hh"""'ünde demiyorum; çünkü taahhüdün _ Yardım taa \Jlü 

bir müeyyidesi olur. 
kuvvett~n y . tana Romanyaya (Garanti)" verdi demek, .t gıltere unams , . 

n b .. 1 bir yardım vaadinde bulundu demektır. 
o memleketlerelt Ho~t;erden (Garanti) istemekle (söz) istemiş 

2) Ruzvc 1 

oluyordu. . 1 d garanti istiyeceğine kendisi ' tngilterenin 
R elt Hıt er en . . . 

uzv .) erseydi elbette daha kestırme bır ış yapmrş 
ardınca (garantı v 

olurdu. . e "zünde bazı devletleri sayıp da sayılanları: 
Hususıyle y ryu kuvvetli veya tecavüz caiz göstermek ga. 

zayıf, sayılmıyanları 

rabcti de olmak5ızı~:·· lma'ktan kolay değil mi? Hususiyle (tc. 
Söz vermek, sko~d agörülenin (söz) ü bir harp hUd'asr, yani 

cavüz edecek) mev ı e .. 
. . ryesi de olabılır. 

bır setır ame ık. H·tı bu (söz) ü bile işte öyle uluorta söyleyi-
3) Halbu ı ı er 

vermedi. k sunuz. "Ben (garanti) veririm, benden kcn. 
Bugün o uyor • . 

. . . terlerse ve karşılıklı olarak!., dıyor. 
dılen 15 

b buradaki (garanti) kelimesinin manasr ne? 
Aca a · * * 

Emir Abdullahın oğlu Emir Naip 

tnönünün ya·v-erı·oi'ara-k 
ordumuzda staja geliyor 

Emir oğlunu uğurlarken şöyle dedi : 

Bugünden itibaren benim değil, inönünün oğlusun 
Amman, 28 (A.A.). - Emir Ab 

dullah Hazretleri Reisicumhur tn~ 
önünün fahri yaveri olarak Türk 
ordusunda staj görecek olan Emir 
naip ~ercfine dün aqam veda zi. 
yaf eti vermiş ve gen~ Emir sabah 
merasimle ve halkm tezahüratı a. 
rasında Şam, Benıt, Trablus yolu 
ile Ankaraya gitmek üzere hare. 
ket etmiş, kendisine yaver Srtkı , 
ve bir polis refakat etmektedir. 

Teşyi merasimini Emir Abdul
lah şereflendirldi. Tilr'lrlye Başkon 
solosu Karasapan, hük<lmct erka· 
nr, Ingiliz komutam, muzika ve 
askeri mUireze vardı. 

Emir bu vesile :ile oğluna ıun
ları eôyledi: Emir Abcluilak 

"Bugünden itibaren benim de. 
ğil, İnönünün oğlusun. Alay ko. 
mutanma selamımx 3öyle ve ken"' 
dini Emir değil, asker olarak tak· 
dim. et. Büyük Atatilrkle aramu. 
da başlayan dostluğun Türk • A'. 
rap dostluğu olarak ne kadar J>O"' 
puler olduğunu güzergfilıtaki A'
rap aleminin candan al~ ile sa.. 
bit oldu. 

fki kardeş millet için bu lıtdi. 
senin mina ve §UaıWO azimclir.,. 

Emir Naip huduttan itı"baren 

Suriye, Lübnan, resml m.ahafilleri 
ve ballt tarafından kar§ılan~ 
ve misafir edilerek Rclsicumhur. 
Jarın :t:iyafctiride bUlunaeakör, 

l(Dootlmı 6 modi), 

17 Umumi valilik' Tahrandaki geçitres~ 
ihdas olunuyor . . . • • • • 

Umumi Müfettişlikler mi dort Saat SUrdU 
lağvediliyor 

Ankaar, 28 (Hususi) - Umu_ 
mt mUfettışllklerln lt\ğvedlle • 
:ek onların yerine vam umumt
liklerin ihdas olunacağını bir 

Kahraman Mehmetçiklerimiz kardeş lranhlar 
taraf mdan şiddetle karşılandı 

:CY a:m 5 inci ıa11f cülr.ilı 
müddet evvel bildirmiştim. Ye. 
niden aldığım maHlmata gBre, 
Dahiliye VekA.letl bu husustaki 
hazırlıkları bltlrmlş bulunmak.. inönü çocuklannın çayı 
tadır. Kanun lll.Ylhnsı bugünler- Ankara, 28 (Hususi) - Çocuk 
de Vekiller Heyetine verilecek Haftası münasebetiyle Cumhurre
tlr. L~yihaya göre memeket 17 isi İnönünün çocuktan Ömer tn
valii umumiliğe taksim edile_ önü, Erdal İnönü, özdem Inönü 
cektir. Diğer vilAyetler bu 17 bugün halkevinde mektep talebe-
vllAyetln emrine Yerllecektlr. leri için bir çay vermişlerdir. 

Evde zengin bir büfe hazır~ 
nuştr. Çocuklar bllyillc bir nqe L 
sinde eğlenirlerken Bayan tn&ıft 
de Evi şereflendirmi§ler, çocuk• 
Iarla mc§gul olmuflardrr. 

Amerika, Japonyayı Roma-Berlin 
mihverinden çıkarmıya çalışışıyor 
Ruzvelte, Japonyaya karşı ticari takyidat 

koymak salahiyeti verilecek 
Vaşington, 28 (A.A.) - "Pa. mütenakız tezler karşı karecya 

rasını peşin verip nakledlnlz." 
maddesi ahkft.mıntn inkrzası ta.. 
rihl olan 30 Nisandan evvel b1· 
taraflrk kanunu hakkında kon· 
gre tarafından hlcbir karar it.. 
tihaz edilmlyeceği muhakkak 
görünmektedir. Yalnız 1 Mayıs. 
tan itibaren Reisicumhur, harp 
halinin mevcud olduğunu iH\n 
ettiği zaman bUtUn muharlble. 
re gönderilmek istenilen malla. 
ra otomatik olarak ombargo ko. 
nulması usuıu olacaktır. 

Siyast mahfil, bu Yaziyetin 
asla. uzun sUrmlyeceğlnl çUnkU 
B. Plttlman•ın mcscleslnln ted• 
kikin! sürntlc ilcrl götnrmeğc 

karar vermiş olduğunu beyan 
etmektedirler,, Halihazırda en 

bulunmaktadır YO hiçbir tadile 
tamamlle itminan verir nazarı -
le bakılmamaktadır. Herkes, 
:Amerikanın harbe silrUklenme .. 
11i muhatarasını. mani o1mal:a 
veyahut hiç olmazsa bu tehlike. 
yl tahdid etmeğe matuf bir me. 
tin vUcude getirmeğe t!llışmak.. 
tadır. 

Amerika. diplomasisinin bU: .. 
tun gayreti, halihazırda Japou
yn'yı Roma.Berlin mihverinden 
çıknrmağa matuftur vo blr AY. 
rupa harbi zuhuru takdirinde 
büyUk okyanusta ve uzak en.rk. 
ta nlsbl bir ıtatUko muhatua 
etmek mUmkUn olacaktır. 

1 Pittlman'ın. tadll teklif!, 'J;.. • 

' "(~ 6 noidd) 



Ojiyas'ın ahırları 
"Ahmak bir dosttan, akıllı 

r dtişman daha iyidir,, derler. 
Lkat ahmak bir düşman kar
ında kalınca ne yapmalı? 
En iyisi onu söyletmektir. 
nk ii ahmak, hUYlyet!ni ifşa 

Yazan: Fikret Adil 
söylüyor ve huna şiddeti c itiraz 
ederek, hUyle bir şcylı> Türki
yeyi totaliter deYletlerin şimdi· 
len bir peyki haline girmiş şe. 
kilde il~n demek olaca~rnı biL 
ulriyor. 

mekte gecikmez. gizli maksat Yine Berlin'de bulunan Fa. 
rmı , menfaate dayanan ideo· lih Rıfkı, "Türk gibi görmek, 
Jıl P.rlnl örtmek için durmadan tUrk~e dUşUnmek .. lüzumundan 
tığı bayraklara rağmen zeh. bahseden bir yazısında diyor 
n i döker ve artık ısırsa bile ki: 
b likesizclir. Eski zamanh\l'da din, nasıl 

• Şahsiyete!,, olduğunu iddia hin türlii bal!anc altrndn bir is
mı;sine rağmen, beşeri imk~n 

rın , kabillyetlerin bir "şahıs_ 
,, toplanması demek olan "de_ 
l,, yı, merhum Baba Tahir'ln 
d' alümat,, gazetesinde yaptığı 
T('ihat gibl rütbe ''e nişan şek
ıde Yermeğe lralkışan bir 
~hver muharriri, yukardaki 
ıılerimizi, btr mutalA.asile is

tilil mantıkı olmuc;;sa, şimdiki 

iCl('olojilor ayni tecrübeyi tek · 
rnr etmektedirler. 

Hllseyin Cahld'in bu kadar 
:ı.sabiyetle itiraz ettiği haberin 
içinden alındığı makale, ne 
garip bi rtesadüf lö, "Tanin,, 
muharrirlerinden Muhiddin Bir 
gen tarafından yazılm1ştır. Ve 

lt ediyor. yine ne garip bir tesadU!. Fa_ 
Millet, milliyet, milliyetçilik, llh Rıfkı'nın makalesi de, mih
~ynelmilel, beynelmilelcilik ~·erci muharririn her zaman ya_ 
ethumlarmı bfribirine karıştı_ zr yazdığı sütunlarda çıkmıştır. 

~cak derecede gBzlerl karar_ Mihver, cidden başları dön
ış olan bu muharrir, iddiası. dürilyor. 
: isbat için Fransız muharrlr
~lnden birinden naklettiği * * * 
ırçada dUştUğU tenakuzun da- Vaktile, Ojiyas isminde bir 
l farkında değildir. Fransız Yunan kralının pisliklerile meş 
:tıharrir dlyor ki: hur ahırları vardı. Herkes, L 
"Bugünkü. mJJUyetçilik tari.. çinde 3000 ökllzUn tepiştiği bu 

in kaydettiği. en mlithiş ihti. ahırları temizlemek imkA.nı ol. 
u;lnrdnn biridir,, ra1:dığı hussuunda müttefikti. 
Bozacıdan şahld gösteren bu Fakat Yarr - ilıth HerkUI "ben 

· uharrire hakikatleri bir 7ran 
z sağ cenah muharririnden 
ı>ğil, evvel!, liselerde okutu -
n sosyoloji derslerinden öğ
mmesint tavsiye edeceğim. Bu 
erslerde, mtııet şöyle tarif e-

temlzlerim., dedi ve buna an
cak, o clvardald Alfe nehrinin 
yuvasını değiştirip ahırlara 

sevketmek suretiyle muvaffak 
olabildi. 

Yunan hurafelerinin bu meş-. , 
11 i r : hur mecazını burada batrrlatı. 
un. Kültür, duygu, diişüncc şrmm sebebi, mecra değiştirme. 

" iilkü. birlikleri hl\llnde beli. ğe mecbur lralmnmak için öküz_ 
•n. müşterek metkftre hisleri. !erin sayısrnı tahdid etmek 

biriblrine bağlı yurtdaı;ıltu"In içindir. 
lrleşmesinden meydana gelen F1liRET ADİL 

yıısi ve sosyal bir ccm1yctc, j 
ımct cıerıer. Avukat stajyeri erinin 

Y e bu şartları haiz Türk mil. · t' h 
tinin her ferdinin omuzunda ım 1 anı 

811 sadak da ise, bir ok, bir tek Ankara, 28 (Hususi) - Ha-
ıtiras oku değil, altı aded ol{ kimler kanunundaki muavinlik 

ardır. imtihanına tea11\lk ~den hükümle-

• • • rin tatbiki geri bırakılmış olması. 

Berlln'de bulunan Hüseyin na nazaran avukat stajiyerlerinin 
'11.hid, Alman radyosunun !!- tabi olacaklan imtihanın da ayru 

anbuldan verdiği bir haberde suretle tehiri lhım geleceği düşü. 
'Urkiyenin Amerika Reisicum· nülmekte ise de avukatlık kanu. 
• urunun mesajına ehemmiyet nunun muvakkat maddesi bu hu

ermediğini öğrendiğini yaza_ susta kafi sıhhati ihtiva etmedi
alc bu havadisin Türk efkAnu- ğinden bahisle Adliye Vekaleti 
ımumiyeslne hiç bir zaman ha· katiyetin tefsir yolu ile hallini 
;iki bir tercüman oamıyacağmı Meclisten istemektedir. 

Yazan: SAIT FAiK 
................... 2-

orada, danı yerlerinin bir köşesinde, randevu evi kızlarının bir ku. 
ıu puıd"' bir sinema. oyunu, bir küçük ıapka için feG.:ı ettikleri rL 
~ayet edilen ~slarmda idi. Bu kızların içinde çoğu pudra, allık 
"Ve emsali için mi buraya düşmüşlerdi. Bununlarm içinde ailesine, 
19C>Cuğt1na, ne bileyim bilinmedik bir sefalete, bir hast.':llığa kartıko
tyııbilmek için gelenler yok mudur?.. Diye GÜ}Ünfüı,.'fı Kim bilir 
1'e1ki de vardı. Fakat çoğu para ikinci planJa gelen ~ir başka me
sele için gelirlerdi. 

Semra bu !birinci planda gelen ıtey unutulurdu. Yerini ikinci 
a>Janda gelen para iıtgal ederdi. Bir evde patbnır, insan c'eli gibi 
olurdu. 

Çl'lll\Urlu sokaktan geçen he1· ı1akalı uzamış erkek ekzotik bir 
iklim gibi bir §eydi. Er'kek ne muamma idi. Bu acaip kemikli koca.. 
man im.m, sakallari:rle, bıyıklariyle, sallapatili~i, yahut ~ıklığt, ko. 
kusıyla o kız için hir rklmn, bir dünya - bir kaşif i~,in kutup ne 
üe - öyle bi~y olurdu. 

Kendi kenmnı- şöyle cfüşünfö~dü! 

"Haftada bir sinemaya gidemem. Arkadaşlarımın yanında rezil 
rüıvay oldum. mantom yok. Ailem sefil. İş bu!-amıyonmı. Bak Di
mitrakiııin km Elen1, ecalba nereye gidiyor böyle? •• Bizim Fatma 
da onunla. lsmini ide Aıyıhan koymuş. Hınztr kız! .• ,, 

ilk planda ge1en •bu iklim ketfi arzusu ç~ca.k JıÖnmÜ§lÜ. Ve 
alı§lllltlarch. Hatta beyenilmemeye bile .. Ciga1'1l savrulur. Ve dost 
beklenirdi. Bu dostlardan biri de Necmidir işte. Nec:mininki !de bir 
hikaye anlatmrıtır. Bütün hikayelerdeki gibi daktilo iken kandı.. 
rılmtşhP. 

Ba'bası hastadır, ameliyat parası lazmrchr. Evde satacak ıeY 
kalmanuıtır. Bu kızm hikayesi doğrudur. Necmi lbu hikaye için bil· 

Neşriyat kongresinde 
ne.ler konuşulacak? 

Ankara, 28 (Hususi) - 2 ma. 
yısta Ankarada toplanacak neş. 
riyat kongresi hazırlıkları ta -
mamlanınıştır. Kongrenin tetkik 
edeceği mevzular şunlardır: 

Resmi ve hususi neşir teşek -
küllerinin sermaye ve kuvvetle • 
rini azami verim temin etmek ü. 
zere teksif ederek iş birliği et. 
aıeleri yollarının araştırılması ve 
bu esasa göre umumi bir neşri. 
yat programı hazırlanması, 

Dilimize tercüme ettirilecek e
ı-:erlerin klasikler dahil olarak en 
mzuınlularının senelere ayrılmış 
oir planda tesbit edilmesi ve bun 
laım neşri için alakadarlar ara -
smda iş bölümü yapılması, 

Orta tahsil çağındaki gençlik 
için yazdırılması veya tercümesi 
lazım gelen eserlerin tesblti ile 
bunla.rın neşri için program ha . 
zırlanması, 

Bir çocuk edebiyatı kütüpha -
nesi kısa zamanda vücude getir -
mek için icrası lazım gelen işler, 

Halk için yapilması lazım ge. 
len ne~riyat için yıllara ayrılmış 
bir program vlicude getirilmesi, 

Yazma ve basma eski kitapla.. 
rımrndan yeniden neşri icap eden 
!erin tesbiti, 

A:ısiklopedi ve müracaat lilgat
ları vücude getirmek için yapıl • 
ması lazım gelen hazırlıklar ve 
işler, 

Mtmlekette telif ve tercümeyi 
teşvik edecek mükafatlar ihdası 
ve ~1unların hangi esaslar dahi • 
!inde verileceğinin tesbiti. 

Hususi neşriyata devletçe ya
pılan yardımın daha verimli ve 
esaslı bir yola konulması. 

de at:ıla~·ak ve intihapla encümeı 
!er ayrılıll aktır. 

Koı~.~rcr, ;n tetkikine arzedi1eıı 
mevzular evvela encümenlerde 
müzakere olunacak ve alman ka
rarlar e~bab mucibeli birer ra
porla unn mi heyete verilecektir. 

Umt'ıni heyetin müzakereleri 
cm.ume!'llerin hazırladığı rapor -
!ar üzerin ic cc rey an edecektir, 

Ko::ıgre ş•J encümenlere ayrıla. 
cakt1r: 

a) Basın. yr.yu_ ve satış işleri 
encümeni, 

b) Dilekler er~cümeni, 
d) G€nçlik ve çocuk edebiyatı 
c) Edebi mülkiyet encümeni, 

enciiı::ı.eni. 

e) Mükafat, yardım ve propa
ganda işleri encümeni, 

f) Neşriyat programı eneli . 
meni, 

g) Tercüme .işleri encümeni, 

IroNGREYE İŞTİRAK 
EDECEKLER 

Kongrede bulunacak olan zat
lar ve muhtelif mUesseseler mU. 
messilleri şunlardır: 

Resmi makam ve müesseseler. 
den: 

B~vekillik ve Vekiller mümes. 
silleri; 

Genel Kurmay Başkanlığı mü
messili ve Askeri matbaa müdü. 
dü; 

Basın, istatistik, devlet mete
oroloji işleri, harita, posta, tel . 
graf ve velefon, devlet demiryol
ları umum müdürlükleri mümes. 
silleri; 

Ünivers\te rektörü ve Fakülte 
ler mümessilleri; 

Ankara Tarih, Dil ve Coğraf _ 
ya fakUltesi dekanı ve profesör. 
!er mümessili; 

Okumayı teşvik etmek ve neş • 
riyatı tanıtmak için yapılabile . 
cek propaganda, neşriyatın satış 
ve dağıtma işlerini tanzim için a
lmmaSL faydalı olacak tedbirler, 

Siyasi Bilgiler okulu, Güzel Sa 
natlar Akademisi, Gazi terbiye 
enstitüsü, yilksek mühendis mek 

Matbaalarımızda işin verimi tebi ve yüksek ziraat enstitüleri 
ni aıttrraeak ve kalitesini yük ~ profesörlerinin mümessilleri: 
seitecek tedbirler, Lise, öğretmen okulu, ilk okul 

Edebi mülkiyet hakkma dair öğretmenleri ile ilk tedrisat mü. 
olan mcYzuatımızm günün ihti. fettişleri mümessilleri. 
yaçlarma göre tadili lazım gelen B _Milli. ve hususi müessese_ 
cihetlerin tesbiti, Zerden: 

Kongreye iştirak edeceklerin . . . .. 
kongre::ıin açılmasından en çok C. '!f· ~artısı ve halkevlerı mu. 
on gün önceye kadar bu mevzu- · mes~ıllerı; . . 
larla alakadar olmak üzere ya _ .:Urk _Tar.ıh ve Dıl kurumları 
pacakiarr yazılı teklifler mumessıllerı; 

' Türk Basın birliği ve Anado _ 
KONGRENIN ÇALIŞMA lu ajan.<>ı mUmessUleri; 

ESASLARI Türk Hava kurumu, Türk küt 
Gene Ryni programa göre, kon.. tür kuru.mu, Kızılay, Gençlik Kı. 

grenin <;alışma esasları şunlar o- zılayı ve Çocuk Esirgeme kuru. 
lacak ve aşağıdaki encümenler mu mümessilleri; 
teşkil E'dilecektir: T. C. Merkez Bankası, Ziraat 

- Koı:gre umumi heyet halin. Bankası, Sümerbank, Etibank, ve 

tün parasmı Ma'budeye h.'!rcar. ı'1abudenin asd ismi Mahmu-redir. 
Mabude is:mini ona ilk sevgilisi kıranta adam takmı,tır. Şimdi iıe 
Madam Kalyopinin evinde İtalyan kızınd .. n sonra Mabudenin ismi 
anılır .• 

Rıza Bey yinni yaşındaki oğlunun bugün macerasını öğren. 

mittir. Sesini çıkarmaz. Biraz da oğlunun bu vaziyetinden lbir haz 
duyar. Çünkü bir erkek kumar .da oynar. Kı:claıJla da dü§Üp kalkar. 
Bunda telaıa düşecek bir ~Y yoktur. Cocuk bir Darülfünün t:ılcbe
si dir nihayet .. 

B1tba ile oğul arasında ilk anlaşmamazlık ispanya mes.elesin. 
de.n çıktı denebilir. 

Kahvede ispanya meselesi konuşultmya karar verildiği giinün 
ak§amJ Necmi ile kartılıklr oturmuılar yemek yiyor)a?ldı. Biı' bes
leme yumu§ak ayaklarla gidip geliyordu. Bir saat, gürültü ile İ§li. 
yor, masanın altında bir lkedi dofa~ıyordu. Yemek masasının mu
ıarnbasına gözlerini dikmi§ söylendi. 

- Anladım §İm<Iİ oğul, ~edi. ispanyadaki kavganm sebebini? .• 
- Ne İmi§ o baba? 
- Birdenbire söyliyem.iyeceğim, Yani hemen tuıdur diye kes-

tirip at:.amıyacağım. Y alna öğrendiklerimden bir netice çıkaı'llllayn 

çalı§acağnn. Bu kavgada hangi taraf kaz.anına kazansın, uz.un müd 
det yine hpanya milleti rahat edemiyecekmiş! 

-Eyet. 
- Bunlann arasında binlerle masum, ne yapacağını, kimi tu-

t:acağmr, kimden tarafa olac:ağlm kestiremeyip kah •beriki taraftan, 
lcah ötekinden dayak yiyen, ölen bir sürü bedbaht İns'.lll.- Ve h
panyollar budala. ... 

- Değil baba. Son cümlene kac~ar güzel, ho~ bir fikir. Fakat 
İspanyollar !budala değil. Yollarmı •bulmak için, ne kıthkbn, ne de 
hastalıktan, ne de ölümden korkan kahramanlar. Ve ispanya bir 
kahramanhr diyarı. 

Rıza Bey, oğlunun hakiki tarafını anlamak için fırsatı bulmu§
tu. Sordu: 

- .Kahraman olan hangi tarafm ipsant? 
- Hımgi tarafta daha :çok bpanyol varsa o tarafta daha çok 

kahramanlık vardır. 

( - VAKiT 2'.) NlSAN 1939 

lratı e~çisi Türkkuşu 
müessese~et,ni gezdi 

Ankara, 28 (Hususi) - Iran 1 llava Kuı umu Başkanı Bay !. · "~ 
Büyük Elçisi Ekselans Halil Feh. rü Koçak bana kurumun 1.ı .:tün 

mi bug:.:.n Türkkuşu müesseseleri- I teşkilatını göstererek mufassal iza 
ni gezmiştir. BuralarC:aki tetkik- , hat verdi. Gerek kurumun, gerfs. 
ler beş saat sürmüştür. tayyare alatının, gerekse Türkku. 

Etimesutta Türkkuşu gençleri i şu mektebinin mükemmeliyoti hak 
tarafından muhtelif akrobasi hare 1 kında ne söylesem yanında hafif 
ketleri yapılmıştır. Sefire Sabiha kalır. 

Gökçen de takdim edilmiştir. Ek- Dost ve kardeş İran devle t 
selans Halil Fehmi Türkkuşu mek Türk kardeşlerine daimi saadet 
tebindeki hatıra defterine şunları ve terakkisini camgönlilden temen 
yazmıştır: ni etmekle zevk duyar.,, 

"28 Nisan 939 tarihinde Türk 

ihtisas vesikalarından Vekalef emrine alman 
ahnacak paralar kaymakam 

Ankara, 28 (Hususi) - 2935 

sayılı kanunun birinci maddesile 
buna bağlı cetvelin değiştirilme
sine dair bir kanun layihasını hü
kumet Meclise göndermiştir. 

Layiha esaslarına göre asistan. 
lrk müddetini bitirerek mütehas. 
sıs olan veya jüri heyetelrince mil 
tehassıs olarak kabul edilen tabip
ler ve kimyagerlerin ihtisas vesi
kalarından 20 ikinci sınıf ihtisas 
vesikaJanndan 10 buçuk, sıhhat 

memurları mekteplerinden çıkan
lara verilen şahadetnamelerden 2 
ebelere ve sünnetçilere veriln ruh 
satnamlerden 1 lira tescil harcı 

alınacaktır. 

Bundan başka 20 yataklıya ka.. 
dar para ile hasta bakan hususi 
hastahanelerden, 20 yirmiden faz. 
la yatakh hastahanelerden 40, u. 
muma mahsus baktriyoloji ve kim 
ya laboratuvarı açacaklara verile
cek ruhsatnahelerden 20t fenni 
gözlükçillük ruhsatnamelerinden 
20 lira harç alınacaktır. 

-0-

Diyarbakır belediye 
reisliği 

Ankara, 28 (Hususi) - Diyar
bakır belediye reisliğine Nazım 

önerin intiha br Hak~rfı.daki k!lr'lr
name Vekiller Heyetince tasdik 
edilmiştir. 

!ş Bank.ası mümessilleri; 
Gilnlük gazeteler mümessil -

leri; 
Kitap tabilerinin aralarından 

seçecekleri beş mümessil; 
Matbaa sahiplerinin araların • 

dan seçecekleri iki mümessil; 
Çocuk mecmuaları sahipleri • 

nin aralarından seçecekleri iki 
mümessil; 
Diğer mecmua sahiplerinin a. 

ralarmdan seçecekleri Uç mü _ 
messil; 

Maarif Vekilliğinin kongreye 
ayrıca davet edeceği fikir ve ya. 
zı adamları. 

- Ne demek? 

Ankara, 28 (Hususi) - Gör :..i 

len lüzum üzerine Ba§kil kayma 
kamı Mümtaz Arkan Vekalet en: 
rine alınmıştır. 

Dışardan Gelecek Boş 
Ve Kullamlmı§ Çuvallar 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Veka.letinden: 

Memleketimize sokulmak üre. 
re ecnebi mahallerden getiril -
mekte olan boş ve müstamel çu
vallarm veba hastalığı bakımın. 
dan, itkap iskelelerinde fenni te. 
mizlik ameliyesine tabi tutulmuş 
olmaları lazım gelip etüv usulUn. 
den başka filmigasyon tarımda 
kl.ikürt gazı veya hamİzı kiyanos 
ma ile yapılan tathiratında mü. 
essir ve emniyetli oldukları ci -
hetle gerek etüv ile Ye gerekse 
adı geçen maddelerden birin.in 
kullanıldığı tasrih edilmek şarti. 
le (fümigasyon) ameliyesine tabi 
tutularak temizlenmiş boş ve kul. 
!anılmış çuvallar memleketimize 
serbestçe ithal olunacaktır. 

Umumi bir manada olarak fen. 
ni temizlik ifade eyliyen (dezen. 
feksiyor) tabiri yazılı olmakla 
beraber bu dezenfeksiyomm, ya -
pılış tarzı tasrih olunmamış ve. 
ya konsoloslarımız tarafmd·n 
tasdik edilmemiş şahadetname 
lerle getirilen boı:ı ve müstamel ... 
çuvallar ve Mısır ile Suriye li • 
manlarmdan yukarıda yazılı tı. 

sulde tathir edilmiş fakat sıkış
tırılmış ve çemberlenmiş balya 
lar halinde olarak limanlarımıza 
gönderilenlerin memleketimize it. 
hal edilmeleri için sahil sıhhiye 
tahaffuzhanelerinden birinde e. 
tüv ile tathir edilmeleri icap ey. 
ler. 

Bu kabil çuvalların limanları -
m,zda kükürt gazı ile temizlen .. 
meleri caiz değildir . 

Memleketimize sokulacak boş 
ve kullanılmış çuvallar hakkm • 
daki bu usul 1939 haziranının ip. 
tidasmdan itibaren tatbik oluna~ 
caktır. 

- Yani kahraman her iki tarafta da bulunabilir. Bunun için 
her hangi bir taralı tutarak ıöylemiyorum. 

- Kahr.amanhktan kashn ne oğul? 
- ln·sanlık baba .. Bugün hemen hemen unutulmu§ olan insan-

lık. Bir saadet için. insanların bu gününün saadeti için yapılan her 
hareket insanlık hareketidir. Her ölüm bir kahramanın ölümüdür. 

-Ya harap olan §ehirler, kiliseler, katedraJlar, tarihi eserler ... 
- Yeniden yapıhr. insanlar mesut olduktan sonra tehirlerin 

daln güzeli bina edilir. Tarihi eaer1ere gelince !baba (Neani buııada 
teatraJ bir vaziyet almış.b), insanlar tarih yaparken hürriyetin ve 
müstakbel mesut hayabn tarihini yaparlarken biraz yırbcı ve hatin 
oluyorlar nedense. Elverir ki tarihi eserlere değen her bomba için 
içlerinde derin bir sızı duysunlar. Uzülaünler. Sence bir in.sa.o mı 
kıymetlidir, bir Süleymaniye camiıi mi? 

- Süleymaniye camisi •• 
- Bence bir insan. 
-Bunlar beşeri, insani fikirler mi sanıyorsun böyle söylerken? 

- Farzımuhal baıba.. Bir gün müthİ§ bir tiran ortaya çıksa 

Şöyle Neron ayarınd3 deü bir mahluk. Ve sen de onun emrinde 
olsan. Günün birinde gözleri hayat dolu bir çocuğu bu Tiran yeka. 
latsa. Şunu idam edin dese. Siz olmaz diye kıyameti kopanrsınız 
tabii.. Öteki ya bunu ic!am edeceksiniz, yahut yann s*ah ezanında 
Süleymanİl•e camisini yıkınaya ba§1ıyacaksmız. Ve sana ilk kazma
yı da sen vuracaksın ıdese. .. 

- Bu olmıyacak bir ~Y·· Üzerinde düşünmeye bile değmez .. 

- Olmıyacak bir ,ey olduğunu ba,tan söyledim ~ten. Fwt 
sen askersin. Gördün.. Harpte hamile kadmları öldürenler, küçük 
çocukları süngülerine takanlar görülmemiş midir? 

- ! ... 
- O Jı,~de? Böyle bir ıey de ınuhal olarak mümkündür-. Sü. 

leymaniyeye ilk kazmayı vurur muıun vurmaz mıam? .. 
- r ••• 
- Söylesene? 
- Yani ne demek is tiyorıun bununla? 

(Devamı 'Ve&r) 
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Milli Küme deplasman maçlarının en mühimleri bu hafa yapılıyor 
Ankara Sarnpiyonu O. S por 

BugOn Taksim stadında G. ~a.ra~ı~ .yarında Kadıköyü~de F. Bahçe ile karşılaşacak 
Bu müsabakalardan ilkinin lstanbul, ıkıncısınınde Ankara takımı lehıne neticeleneceğini ümit etmekfeyiz 

1 

Oyun Tarzı 
Ankaralı futbolcular, devam. 

h "' ırt bir çalışmanın neticesi 
olaHk futbol tekniğini kavra
mıt oyun tarzı ve hesaplı oyna
mak bakımından blrlblrile !yl 
bir tekilde anlaşmış bir vazı -
yl'ttedirler. 

'L" )tmı teşkil eden oyuncula. 
• nn en farla nazarı dikkati celb 

eden tarafları teneffüs kabili -
yetıerlnln yerinde oluşu ve yUk 
sek bir enerjiye de sahih bulun
muş olmalarıdır. Bilhassa bu 
sene gerek toplu ve gerekse fer 
dt bakımdan tam manaslle ol -
gun bir halde bulunan Demir. 
sporluların rakip oyununu bo. 
zan, mUtehavvll ve aeyyal bir 
oyun çıkarmaları dn. gUzel ta. 
ra narından biridir• 

Ankara ,aml)ı7on11 Demtr . 
•Poı· takımını dUndenberl ıehri 

1 
nılıde bulmakta711. lkl ldarec! 
\·e 18 futbolcudan ibaret bir ~a
flle halinde selmff olan Anka· 
l'alılar bu,Un ilk macını Tak. 
•lnı ıtadında Galatuarar ile 
ı1•P&catlar, ıon 01unlannı da 
l'&nn Fener ıtaclında Fenerbab 
te takımı Ue oyııa1acaklardır. 

Bu maçlar hakkındaki nok. 

gelmiştir. BugUnkU maçta De. Bin ki Reşad - Esat ve Ance., yetll bir oyun çıkaracakları ve 
mirspor mUdafıuı.sını kimlerin lldls gibi görgu)u Uç muavinle bllhassa Galatasaray ve Beşik. 
teşkfl edeceği kat'f olarak kes. enerjik Lebibln gayretll oyunu taş gibi en kuvvetıt rakiplerini 
tlrilemezse de mevcut eleman· son müdafaanın yUkUnU hafif· kendi sahalarında gUzel netlce
ları nazarı dikkate alarak bu letmektedir. Muhaclmlerden sol lerle mağHlb etmiş olmalarını 
hattın Nuri - Şevket veyahut taraf bilhassa eski GUneşll Re- da nazarı dikkate alarak her 
şe,·ket - Gazi şeklinde olması btlnln iltihakı ile Rebll - Flk. iki maçda da lstanbulun fut -
da muhtemeldir. Her iki şekil. ret halini alClıktan sonra bu ce. •bol ınerakhlarını tatmin edecek 
de de tamamen anlaşmış, tec- nah ne kadar tehlkell bir hal bir oyun çıkaracakları muhak. 
rUbeU oluncular olması ltlbarL almış lse de merkez muhacim kaktır. Bununla beraber maç _ 
le gUvenlllr bir manzara arzeL Yaşarııı adaşı kadar ağır oyna. ların nasıl bir netice ile bltece. 
mektedlrler. maPı ve en bUyUk hatası evvell şlnl şimdiden kat't bir şeklide 

rakip kaleye dönerek cevap bek kest!rıt.ck mümkün değildir. 

İstanbul Takınılan leyifi bu seyyal sol cenahın bU· ÇUnkU, şimdiye kadar dalma 
Yukarda Ankara şampiyonu- tun çalışmalarını en az blr kendi sahasında maç yaparak 

nu mUmkUn olduğu kadar btı _ ihtimal ile yüzde 50 az,!lltmakta galip gelmiş olan Demlrsporun 
ve semeresiz bırakılmaktadır. (yukarda işaret ettiğimiz gibi) 

tUn hatlarlle okuyucularımıza Sağ tarafta Basrı henuz yerini bugUnkU ve yarınki maniaları 
tanıtmağa çalıştık. Bu arada bir yadırgaycr, Naci ise namUtena- ilk deplasman maçları oluşu -
az da İstanbul takımlarını göz. hl driblinglerlyle hücum hattını dur. Buna şimdiye kadar oynn· 
den geçirelim: aksatıyor. Bununla Feneran madıkları saha yabancılığını c' 

Muhacimıer: Ze7Ceriya, 'Arif, Orhan, KtıÇük Orhan ve Zeki Mllda/iler; Nuri ve Gazi 

Mısıra gidecek atletler 
Ankara, 28 (A.A.) -14, 19, 2l 

mayıs tarihlerinde Mısırda yapı. 
lacak beynalmilel atletizm mtı • 
sabakalarma davet edı1en 'l'Urk 
atletizm federasyonu ~ iyi dere.. 
oe alan altı atletle 1m milsabaka
lara iıtirlke kadar vermlftlr. 
l'ürk takımı 111 suretle tqkll e. 

· iştir: 

200 ve 400 metre göıw:ı. 110 ve 

ilk maçta lstanbula vermek i 
1 

··aoı ••o ~ ~U.A l •ör -
ll'Y'9f'•t'<1ıı1Wıı.·~u,.Je aeUoe hakknacla 

• NJ' karııanaa eıkaracalı •• mllfllllb 
bacım battı en kuvvetli bir lh. rı lurmısılılar GUne•ll oyunc~ 
tımale ıöre fU şekilde olacak. Jardan bazılarını da kadrolar 

na almak ıuretlyle kuvvetit 
bir hale gelmlt bulunmaktadır~ 
ıar. Blrlblrlnl takip eden iki 
haftalık antrenman maçları ve 
son vefa - Galatasaary kartı -
lafmaıının Sarı - Kırmızı ta
kımı pek farklı bir sallblyet
Je netlcelenmıo olması bu tek.. 
nlfin hiç de ihmal edllmlyecek 
bir kuvvet oldutunu .dahi bir. 
az daha ileri ııtderek bugUn ls
tanbulun en mümtaz oyuncu., 
tarını bir araya toplamış oldu
ğunu da kayd ve lfaret edebi. 
llrlz. 

tır. 

hkender, Arif, Orhan, Orhan 

Ze~ 
Fenerbahçell kUçUk Orha. 

• nın da Utlhak etmeılle tuvvet-
1 11 bir manzara arseden Demir

.: spor muhacim hattı fırsatçı, 
bir oyuncu olan lskenderln 
de sataçık mevkiinde oynaması 
sonradan iyi bir tekilde fay-- - . 

tat nazarımııı ve dUeUndUklerl. 
ltıizl biraz daha aşalılara bıra
lrıı rak Ankaar eampiyonu De • 
tılrapor takımını okuyucuları • 
'llıza tanıtmata çaıı,acatıı : 

••• 
Bu aene Ankara pmplyonu 

Olarak mlııt tUmeye ıetırak e. 
elen Demlrsporlular bu karşılaf 
lnaıarla ilk deplasman maçları. 
llı şehrimizde yapmaktadırlar. 
'rakım şimdiye kadar dört maç 
)&Pmıı bunlardan UçUnde Be
llktaş, Galatasaray ve lzmlrln 
.-teı talumlannı stızel n fark
lı llettceıerle maı1np etmlt yal· 
tuı .\ntara lklnclıl Ankara GU. cu ile 7aptıtı kartılaşmada be. 

dalanmulle ve dalma ha • 
zırlayıcı bir eleman olması, 
solaçıkta Zekinin her vakıt ve 
her an sert inişleri ve ıuzel or. 
talayıelarlyle kale önlerinde 
mUaald fırsatlar ihdas etmesi, 
kUçUk Orhanın da soğukkanlı 
mtıdahalelerlle bu manzumede 
yer alması ve nihayet Anka -

en mükemmel ve en mo
ranın 
nltör merkez muhaclmi Orhanı 
da elinde bulundurması Demir. 

hacim battı tstanbul ta. spor mu 
kımları için daimi bir tehlike 
haline getirmektedir. 

Muavin Hatb 
Sağa KA.mll ,ortaya Jbrahlm, 

1 da Tahslnin geçmesiyle 
veıoa ı 

l'llb 
ere kalmııtır. 

teşkil edilecek olan muav n 
h ttı ferdi bakımdan ziyade 

. t:plu bir halde varlık göstere • 

bilmektedir. 
Bu hattın en iyi tarafı ve 

t tturdutu embolUnU bozma -
d:n idareli bir oyun çıkarma-
sıdır. • 

Müdafiler ve Kalecı 
Galatuara.r kartııında De. 

mlrıpor kalesini tzmlrll Hilmi. 
nln müdafaa etmesi kuvvetli 
bir ihtimal dahllndedlr. Evvelki 
sene yapılan milli kOme maç
ıarn.da Alıancak kalesini mü
dafaa c:derken sördUtUmUı bu 
oyuncu 0 vakltkl nokıanlannm 
mtthlD' bir kısmını telA.fl etmlt 
yerinde mtıdabalelerl, laabctll 
plonjonlarıyla Uzerlne aldığı va
ılfefl ba,arabllecek bir hale 

Galatasaraylılar arasında -
geçen haftaki Vefa maçında 

gördUfUmUz ılbl • aksayan ta. 
rafları merkez muavin yeridir. 
Burada Bedllyl lstlhllf edecek 
herhangi bir orta muavin Gala
tasaray takımı yUzde 30 daha 
verimli bir hale getirmiş ola -
caktır. Bir de SalAhaddlnln sağ. 
açıkta oynatılması takım için 
daha hayırlıdır. 

FENERBAHÇE 
Sarı llclverdlllere gelince: 
Son Pera galibiyetine rat -

men Fenerbahçenln henüz lıtlk 
rar bulmamış bir takım manza
rasını ıgösterdlğlnl zikretmekll
ğimlz lAzımdır. HUsameddlnln 
bırçınlıfı, mUdaft Yaşarın da 
gittikçe ağırlatan hareketi ta. 
kım frln her zaman bir tehlike 
tc~ nıektedlr. Bereket ver. 

~ 
Galataaaraylt Ba141ı.attin 

Peraya karşı çıtardıtr takımın 
iyi ve kdtU tarafiarını tebarüz 
ettirmiş oluyor. Maamaflh mu. 
hakkak kazanmak mecburiye. 
Unde oldukları pazar gUnkU De 
mi: spor karşılaşmasında daha 
esaslı bir şekilde takımlarını 

teşkil edeceklerini ummakta • 
yız. Bu mUJAhazaya binaen de 
Fenerbahçc on birinin: 

Hüsam - Lebib - Muzaffer _ 
Re~ad - Esad - Ali Rıza • Fazıl
Nacl • Batır! - Reblt • Flkretten 
kurulacağını tahmin ediyoruz. 

Netice Ne Olabilir? 
Yukarda Uç takımın da maç 

ta çıkaracağı kadroların aşağı 
yukarı en esaslı şekfllerinl tah. 
lll etmiş bulunuyoruz. Ankara. 
lJiarın biraz evvel ayrı ayrı tet-
1<fk ettlgfmlz hatlarının yUk -
sek ve şayanı takdir bir ener _ 
jlnln de ilAvesi lle muvaffakL 

ı-

, 

bir tahmin yapacak olursak bu. 

nun Galatasaray karşılaşmasın

da yUzde 60 İstanbul, Fener 

karşılaşmasında da ayni nlsbet 

dablllnde Ankara takımı lehl -
ne olacağını söyllyeblllrlı • 

Maçın Ehemmiyeti 
Şunu da kayıd ve lfaret e. 

deyim ki Demlrsporun tehrlmiz 

de yapacatı bu kartılafmalar 

Hcnenln oldulu kadar mlllt kU. 
me maçlarının da en ehemmi. 
> <'tll oyunlarını teşkil etmekte
dir. 

Puvan hesabı ile bugUn en 
iyi Taziyette bulunna Demirspo· 

run bu maçlarda alacağı netice 
şehrimizde olduğu kadar An • 
karada da geniş bir alAka uyan 
dırınış bulunmaktadır. Bu mU. 
n'ls• hetlo şehrimizde yapılacak 
maçları görmek Uzere Ankara. 
dan kakablık bir meraklı kitle
si de Şt:hrimlze gelmiştir. Bun
lar nrusında futbol federasyonu 
asbaşkanı Ziya Ateş ile bazı 

Ankaralı gazeteciler ve bölge 
antrenörü de kaflle ile birlikte 
gelmiş bulunmaktadırlar. Bun. 
dan başka futbol federasyonu 
reisi Daniyal Akbel ile Anka. 
ra futbol ajanı da bugtınkU 

trenle lstanbula geleceklerdir. 
Mutlak kazanmak için lkl ta. 

rafın da sıkı bir m Ucadelesl ha
llnde geçeceği muhakkak olan 
bu maçlarda bizden Uç takıma 
da muvaffaklyet temennisi. ..• 

lskrim mosabakaları 
Ankara, 28 (A.A.) - Ankara 

ve İstanbul bölgeleri eskrimci • 
lerinin 30 nisan puar gUnll An. 
karada soysal bilgiler okulu sa -
lonunda müsabakalar yapacak • 
tardır. Müsabakalar Uç alllh tı. 
mrinden flöre, epe ve kılıçtır. 

İstanbul ıaJamı, UçU bayan ol. 
mak t1zere 15 Jdtlliktir, 

400 manialı Faik, 5000 ve 10.000 
metre Rıza Maksut, )'41klet ve 
Uç adım atlama Pulat, gUJJe ve 
disk Yusuf yahut Arat. 

Semih antrenör oldu 
Ankara, 28 (A.A.) - Tllrkiye 

millt takım atletlerinden ve ha • 
len Türkiye 100, 50, 4 x 100 met 
re rekortmeni eski ve kıymeW 

atlet Semih Türkdoğan, kendi ar. 
zu ve mUracaatı ile beden terbL 
yesi genel direktörlüğtlnlln tu "' 
vlbi Ur.erine, lstanbul bölpli fali 
ri antrenörliifiiııa ta.vüı olun _ 

muıtur. 
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Yon Ribenfrop 
r 

e e 

Vakti Olmadığını 
Söyliyerek İngiliz 

Sefirini Kabul Etmemiş 
Fransızca Paris • Soir gazete _ 

sinin sureti mahsusada Bcrline 
gönderdiği muhabiri yazıyor. lran veliahdının kardeşile evlenecek Alman devlet reisi Hitforin 
RuzYeltin mesajına cevaben söy. 
liycceği nutuktan evvel, lngiltere 
hük\imeti de düşüncelerini Alman 
hükumetine bildirmcği muvafık 

görmüştür. 

liahlredcıı 
hlJdJriliyor: 

Tahrandaki 
dUğ-Un sona 
erdikten son
ra Mısırda ye· 
nı bir lzdl\'nç 
haberi dolnş
ınaktadır. Bu 
habere naza .. 
ran, Krnl :Pa
tuk'un diğer 

kU~Uk kız knr 
deş! PrC'ns s 
Faize de ya .. 
kında evlenr
C~ktlr. 

Bu münasebetle İngiliz sefiri 
Sir Nevile Henderson Fon Rib -
bentrop ile görüşmek istemiştir. 
Büyük Britanya hükumeti tara • 
ı ndan bu müHlkat Alman hilkfı. 
metine tesmcn bildirildiği halde 
Fon Ribbentrop, hiç vakti olma. 
dığını ileri sürerek İngiliz sefiri. 
ni kabul etmemiştir. 

Fon Ribbentrop, Yugoslav ha
riciye vekili M. Markoviçi kar§ı. 
lamıştır. 

lngiltcre hükmcti 28 nisan cu. 
ma gunune mukarrer üçUncü 
Rayş toplantısından evvel lngil. 
tere hükumct~nin Alman hükfı • 

Prenses Fa .. 
1zenın c,·ıene· 
Ceğf prens hnlc 
ktnda. iki şa· 
Yla cıkmıştır. 
Bunlardan hL 

trnn yclinhcllnin ırnr<ıcşi ne e' lcnccck o. metile temas etmek istediği an-
lan Fnlze büriik ı .. ırdcşl Fc\' zlyc ile bcı•nber !aşılmaktadır. 

r 1 n cı göre, 
lltcnscs bir Arnp prens ile evle
necektir. Fakat daha kuvvetli 
CörUlen cl'~cr ihtimal. p"cnaPs 
l'afzıınıu lran -reliahdin:n knr· 
deşlerlndcn lılı·! ne evlcnmec::. 
dir. 

Bu surcıtıe iki kardeş Mı~ır 
ıırensesl han kralınm iki oğlu 
ile C\"lenmlş olacaktır. 

--

Sir Nevilc Henderson, Fon Rib 
Diğer taraftan, Mısır krali. bentrop ile görüştüğü takdirde 

çesi Ferldenlıı babası Yusuf ne!er söyliyecekti?. Bu merak e. 
zulfikar Paşa Mısırın Tahran dilmektedir .. 
bUJ ilk <'J~lsl tayin edilmiştir. Bu İngiliz hükmctinin sözünü ta. 
hfıclisf'I Kahiredc Mısırın lrnn - şıyan Sir Ncvile Hendcrson'un 

hulasatan §unları söyliyeceği zan 
la daha sıkı bir siyası mUnase· nolunnıaktadır: 
bata girmesine yarıyacak Amil ı _ Londra. Mösyö Ruzvcltin 
olarak karşılanmıştır. tekliflerine iştirak etmektedir. 

2 - İngiltere sulh siyasetine 
sadıktır. Fakat ayni zamanda bil. 
tün müdahalelere karşı koyma • 

• ğa karar vermiştir. Bu sebeple 
herhangi bir hale karşı. mecburi 
askerliği de kabul et.ıniştir. 

3 - tngiltercnin bugünkü vazi-

derson'un yenide:ı vazifeye baş. 
lamak üzere Bcrlinc gelmi'" olma. 
dığını. bilakis hadiselerin kati bir 
şekil alacağı bu son hafta zar . 
fırı.da, İngiliz Başvekili Mister 
Çemberlayn tarafından hükumc. 
tin kararını Almanyaya bildir -
meğe memur edildiğini göster • 
mektedir. 

e 
Meccanen turfanda tütün 

fideleri tevzi edildi 
. Ödeıniş, (Husuti} - tnhi.,arlar lerek. mcml etimizin bugünkü 
ldarcsi kazamızda hastalıksız tü.. §artlarına göre k:ıynnr suyun kuL 

t\in fidesi yetiştirmek hususunda tanış tarzının basit olması ve tü. 
alrnınası lcizım gelen tedbirleri bü tün ekicilerimiz tarafından kolay-

, tUn ekicilerine göstermek, aynı hkla tatbik edilebileceği gözön~
c ı'nıanda ıslah edilmiş tütü.1 to. , de bulundur~larak şayanı tavsıye 

htırnlarının bu mıntakada yayımını görülmektedır. 

t~rnin etmek üzere nümune fide- Bir kamyon kazası 
lıkleri tesis ederek bu fideliklerde 
fnni usulle elde edilen turfanda 

ıı tutun fidelerini meccanen tütün 

Eskişehir, (Hususi} - - İki gün 
evvel gece yarr.ıı, mezbaha civa- Evvelki gün yapıldığını bildirdi ğimiz Merkez nankası umumi he. 
rında feci bir kamyon kazası ol. yeti topl.antı.:mı elan bir görUnüş ı> Clticilerine tevzi etmi:ıtir. 

Fenni usul fitleciliklc kazamız
da tatbik edilmekte olan yerli u
suı fide yetiştirme usullerinin mu 
lıı:aYesesi olarak yapılan tecrübcle. 
l'lll(Jc cemekaıılarda kuru (çatla. 
lllaın.ıı) olarak ekilen tütün to
huınlarının bir hafta zarfında in-
ta b k' ~ etrneğe başladıkları, hal u ı 
k~.Paııcaklarda ancak e'kimden ZO 
t~n sonra intaş ettiği tesbit edil
lllııtir. 

' . Numune fideliklerinde fiıdan çü 
a liiklü~ü hastalıklarını yapan mik
c· roPraıa (parazitlere) karşı kutıa. 
t• ~ılan ilaçlar arasında kaynar su 

ılc lorrnalin ilacının mukayeseli 
i. tecrUbelerinde her ikisi de bu has
tı ta~ıktara karşı çok iyi netice ver

tnittir. 

.. llaçtanıa şekli: Tohum ekmek 
~ere hazırlanan deneme yastık
arın1 

Vela n gübreleri (harçlar) en ev. 
r ti kaynar su ile haşlanmak su. 
r:d le mikropları öldürülmüş, son

an tohum ekimi yapılmıştır. 
da Bf~ Stırctıe hazırlanan yastıklar

ıdclerin ilarsız olan yastıkla. 
ra na ~ k 

zaran rok iyı' büyümesi, ay. 
nar 8 ~ 
d la tıyun gübrelerde bulunan gt. 
l;, ~ rı kabili temessül ve münhal 
hır haıc getiril:!iği in taş eden to-

l uınlar1n gübrede bulunan gıda
arı k k 

daha 01~Ylıkla temessUl c~e:.e 
lcri .~urbüz, kuvvetli büyuduk-

gorUirnektedir. 
Forrnar . ·1 ya 

2, 5 kil ın ılacı ıoo kı o su d 
tı· kuıı 0 Yüzde 40 formalden e 

ı~ıı anılmış ve hazırlanan bu mah
eden rabb eme yastıkları metre rnu. 

• ll'lak aına 8 - 10 litre hesabile sulan 
!' 'r~retıle tatbik edilmiştir. 

uz t'lda iami geçen her iki ila~ 
rındc tlitUn f'd ·u~ · · d 1 nan . ı ecı gımız e a ı· 
rnuabet neticelere istinat cdi-

muştur. Emiııdağından gelen ve 
Neşet namındaki zata ait buğday 
yüklü bir kamyon Mezbaha civa
rından ge!ier ve hafif virajı dö
nerken, birdenbire devrilmiş, kam 
yonun içinde bulunan altı yaşla. 
rında bir çocuk, makinenin altın. 
da canvermiş, iki köylü de yara
lanmıştır. Kamyondaki buğday
lar çukura dökülmilştür. 

Akhisar Belediyesinden : 
Şehrimizde yapılacak amplifikatör hoparlör tesisatı işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Açık eksiltme surctile yapılacak bu işin ihalesi 11--.5-939 ta. 

rihindc saat 15 de Akhisar belediye encümeninde yapılacaktır. 
Keşif bedeli 2650 liradır. 
Bu gibi §Chir tesisatını yapmış müesseselerin te.ninatlarile 

müracaatları ilfı.n ounur. 
Şartname belediyeden istenebilir. (2964) 

Hadise derhal müddeiumumili. ---------------------------
ğe haber verilmiş, hlikumet .dokto P . T. T Umum Müdürlüğünden · 
ru ve müddeiumumi vaka mahal. 
!ine giderek tahkikata ba§lamışlar 
drr. Yaralılar memleket hastaha
nesine kaldmlmış şoför Adliyeye 

sevkedilmiştir. 

Yük ve eşya taşıyan kamyonla.. 
ra yolcu almanın nekadar mah
zurlu olduğunu acı bir tecrübe ile 
bir daha öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Kasımpaşada oturan 18 yaşı~

da Ali oğlu Mustafa adında bır 
dün birdenbire sancılan -

genç, ·ı .. r· 
mış, kıvrana kı\Tana b m~ ur. 

Vakndan müddeiumumilık ha. 

berdar edilerek ölüm etrafında 
tahkikata başlanmıştır. Ceset 
adliye doktoru Enver Karana 
muayene ettirilmiş ve morga kal 

dırılmıştır. 

fuhşa Teşvikten Üç Kişi 
Tevkif Edildi 

Mesut, Şefik ve Hüsnü ~dla. • 

d üç kişi "fuhşa teşvık et.. 
rın a b' . . 

k surundan dUn, ırıncı sor. 
me .. !ı • 

1 hakimliğine verilmış er. sor-
~larında.n sonra tevkif edilmi§. 

!erdir. 

ı - Ankara radyosu i~in biri (200) diğeri (125) lira ücret. 
le iki spiker nltnnca kt1r. 

2 - TaUplerin lise mezunu olması ve teliiffuzlarmın düzgün 
seslerinin mikrofona müsait bulunması bilhassa dilimizi çok iyi 
b:!meleri ve konuşmalan lfızımdır. 

4 - Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dil bilenler ve 
yUksek mektep mezunları tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. 
umumi müdürlüğüne müracaatları. (1408) (2651) 

Muhammen bedelleri ıle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
iki grup malzeme ve c§ya ht.r grup ayrı ayrı ihale edilmek li1.c. 
re 4. 5. 1939 pcrşeıobeg~"'lil snat (10,30) on buçukta Haydarpaşa 
da gar binası dahilindeki korrisyon tarafından açtk eksiltme u. 
sulile salın alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesa.iklc bir
likte eksiltme günü ı;oaatine kadar komisyona müracaUarı la. 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı. 
tılmaktadrr. 

l - 5000 metre ince Amerıkan bezi: :Muhammen bedeli 960 
lira ve n;uvakka' teminatı 72 liradır. 

2 -1000 adet §Clfaj irtibat hortumu bileziği: Muhammen be. 
deli 600 lira ve muvakkat teminatı 45 liradır. (2464) 

5 - V AKIT 27 NiSAN 1939 

Tahrandak' geçitres
r11i dört saat sürdü 

lr-anhlar 
karşılandı 

.BC)Tcttık, Danisgt'ıh dağının arkaııın. 

dan çıkan tayyareler muntaz'nm for. 
masyon hallndc alan uruklnnnda nl. 
çaktan uçarak Elbruz ötelerl.ııdo kay_ 
boluyordu. 

Bu nırada bir hant fllo da çok ma.. 
harctll akrobaııl hünerleri yaptı. Dört 
saat 8Urcn bu geçit esnasında kırk bin 
lrc.n askerini &'ÖrdUk. 

Hepsinin yüzleri yağız, vUcuUarı 

değ ve yayla eocuklarmda olduğU gi_ 
bi Jtıvrak ve tenasUplll • .Adımları sert, 
tııllmlcri mükemmel, tcchizatı modem 
ve tamdı. Bu ordu ile yalnız lranlılar 
vo dört kardeş milletin bUyUk Şe:fl de. 
ğtl, fakat lrnnm bUtUn dostları, kar. 
deşleri ve sağlam bir sulhu seven her. 
kes, bUtUn dünya 1rtibar cclcbllir. 

Geeo GU!Ustan sarayında lran hll§. 
met ve snttımntının bu kıymetli ııcm. 
bolUntlo Ml8ır Melikesinin davetlisiyiz. 

Bahçe yollarında bu serer Mınır as 
kerter! dizildi. Vcnedlk fcnerile parıld; 
yan b:ı.hçede Mısır, Türk ve lngiUz 
muzlknlnrı münavebe ile çalıyor. Çitte 
merdivenlerde Mısır hassa stıvnrllcrl, 

kahverengi yUzlerl, krrmızı mavi par_ 
lak elblselerl, mızraktan ve geni.: knb 
zalt ktlı~arlyle birer bronz heykele 
benziyorlar. 

Muzik yaldı .. lı kubbelerde ha!i! no.ğ 
mclerlni aksettiriyor. Sağ taraftaki 
snlond:ı. Kraliçe N:ı.zlmm rlyuct etliği 
ziyafet sona ermek Uzercdir: Kırm.zı 
ıınlvarlar g1ymi§ yağız ylWU hademe. 
l~rln hizmet ettiği sofrada herkes enm 
panya kadehleri elde ayaktalar. MU. 
zlk dl1ğüne iştirak eden bUUln millet. 
lcrln mllll mnrıılnnnın esas nıığmcle 
rtnden mürekkep bir senfoni çntıyor. 

Taht salonunda davetliler hazır, içe . 
r1ıı1 bir styıı.lı ve beyu senfonisı arndn 
llnl!ormıılann sırmnlnn sanki bu lkı 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - Akhisar Belediyesi elektrik Fabrikasının 939 mali yılı 

ihtiyacı olan tahminen 40,000 kilo motorin, 1600 kilo Vakum ya. 
ğı, löOO kilo Dizel yağı, 1460 kilo kuru buhar silindir yağı, 1000 
kilo yatak yağı, eksiltme suretile ve kapalı zarf usulile almacnktır. 

2 - Me('muunun muhammen bedeli 5584 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı muha " bedelin yüzde yedi bu. 

çuğudur. 

4 - lhale 15-5-939 pazart 
diyesinde yapılacaktır. 

1 1 ~ Akhisar bele. 

5 - Yine Akhisar elektrik fabrikasının yıllık ihtiyacı olan 
540 ton mnden kömürü eksiltme suretile ve kapalı znrf usulilc 
alınacaktır. 

6 - Y1llık kömürün muhammm bedeli 6480 liradır. 
7 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde yedi bu

çuğudur. 

8 - Kapalı zarflar tarif atı kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
9 - !halde 15-5--939 pazartesi günü saat 15 de Akhisar be. 

lediyesinde yapılacaktTT. 
10 - Şartname ve "vsafı Akhisar belediyesinden istenebilir. 

2965) 



6 - VAKi,.-; 29 NiSAN 1939 

H it 1 eri n n ut k P~!:~~!~~~~a~~~~· Komşumuz Bulgaristanda u Icr IJirliği IIar!ciyc Komiser B • B ı k b ı k ı 
Bc:.-:-11.n, 28 (A.A.) - Bugün 

Reichtag'tla söyledigi nutukta Hit 
!er, Iİ:giliz - A1man <leniz itilafla. 
rının fcshedildigini ilan etmiş, fa. 
kat diğer cihetten Alsas-Jıakkında 
vcrdigi teminatı ibka ettiğini bil. 
dirmiştir. 

Hıtl-:r, demiştir ki: 

"Sar'ın Almanyaya avdeti Al
manya ile Fransa a,rasındaki ara
zi mes:lelerini tamamilc halletmıg 
tir.,, 

1 - Dantzig'in Almanyaya ter. 
kedilmesi, 

2 -. Hariciyemiz memleket im
tiyazından müstefid olmak şartile 
''kori:ior,. dan geçecek bir Alman 
otomobil y.llu ve şimendifer hattı 
inşas{, 

3 .:_ Dantzig'de Poolnyanın ik. 
tısadi haklarının tanınması ve bu 
arazid? serbest bir Polonya lima-
nı ihdası, 

4 -· Alman - Leh hudutlarının 
kati tahdidinin tanınması, 

· 5 - ~5 senelik bir a.demi teca. 
vüz misakı akdedilmesi, 

6 - Polonya ve Macaristanm. 
. SlovaK devletine verilen garantiye 
iŞtiraklerinin kabulü ki, bu Alman 
yanın Slovakya üzerindeki haki
miyetini terkettiği manasını ta. 
zammun eder. 

Polonya, aşağıdaki mukabil tek 
liflerde bulunmuştur: 

1 - Milletler cemiyeti yüksek 
komiserinin Dantzig'den geri alın 
masr, 

·2 - Koridordan yapılacak nak. 
liyat için ~olaylık gösterilmesi. 

Bitler, Polonyanın ingiltereye 
karşı giri~tiği taahhütlerin 1934 
tarihli Alman - Leh ititaflarile ka. 
bili telif olmadığını ilave etmiştir. 

Hitler, beynelmilel bir konfe
rans fikrini reddettiğini beyan e. 
dere~ demiştir ki: 

"Almanya, kendisini bir mahke. 
me huzuruna çıkarmış gibi göıte. 
recek olan beynelmilel bir konfe
ran·.a hiçbir zaman _iştirak etmiye 
cekJir. Fakat Ruzveltin zikrettiği 
devktderden 'her birine garanti 
·vermeğc hazırım. Şu şartla ki, bq 
devletler, bu garantiyi doğrudan 

doğruya Almanyadan ve her dev
letin arzu ettiği müddet için mü. 
tekabiliyet esasına müstenit ola
rak istemelidirler.,, 

İngiliz - Alman deniz i.ti!afla. 
nnın feshi hakkında Hitler şöyle 
demiştir: 

''Ingiliz - Alman ıdeniz itilaOa
rmın dayandığı şartların, İngiliz 

matbuatının ve İngiliz makamları 
nın Almanyaya karşı ittihaz ettik 
leri tarzı hareket neticesinde uzak 
laştırılmış o1cluğunµ bugün ingil
tere0 hükumetine bildirdim. Bu fe. 
sih keyfiyeti, bir izzetinefis mese
lesidir. Bununla beraber, İngiltere 
ile bir silah yarı~ına girmeğe ha. 
cet kalmıyacağınr ümit ediyorum.,. 

Hltler, Alman __, Leh itilaflan
nın da feshedildiğini bildirmiştir. 
Mumaileyh, 1934 tarihli itilaf, Po
lonya taraf.ndan ihıat edil:liği için 
artık muteber olmadığını Polon. 
ya hükumetine bi1clirdiğini söyle
miştir. 

Hitler, İtalya ile Almanyayı 

birlertiren bağların çözülemiyece. 
ğini kaydettikten sonra Italyanın 
Arn~utluktaki harcktini tasvip 
ederek burasının İtalyanın hayati 
sahasına dahil olduğunu söylemiş 
tir. 

Hitler, bundan sonra, Alman -
Japon münasebetlerinin ''istikra
rından,, bahsetmiş ve şöyle demiş
tir: 

"Almanya, İtalya ve Japonya 
arasm'Jaki teşrikimesai, hakiki bir 
medeniyetin ve dünyada nizam 've 
adaletin i.damesinin iartıdır.,, 

Eerlin. 28 - .HiUer bugün a<:ı. 
lan Rayştağ toplantısında ez. 
cümle demi~tir ki : 

Son ayın tarihi hadi~elerinden meselesini parmaklarına dolaya. muavini cl>selan~ ,.;.Potcmkin ~uı 1 1 r a an o u "(eş 
:iolayı bu cevap ehcmmıyetli ola. rak dünyayı kana boyamak isti. sabah ckp_re~c lı,tr:-lı hususi 'n. • • 
caktır. . yenler bunu harp sepcbi yapmak' ~onla şrhrımızc gf'lmfş. ve TUrlr., k 1 • • k • • • • • · ı · • 
. Politika hayatına girclidenbe- istiyorlar.,. 1 So\·yet bnyraldnriyle donatı! - 1 1 m u m u n g o r u u y o 
ri Alman milletinin hürriyetini Avrupa sulhü için yapılacaklmış olan istasyonda hariciye 
elde e~mekten başka bir şey dü. ~ey ,tek zaruret Danzig mesele . vekili ŞUkrU Snracoğlu, harici- Bir Balkan Bloku tetkili fikrini ortaya atan 
şünme.dim. Memleketimizin poli. sini demokratların değil, nasyo- ye Yckflleti umumi kiHihi Nu. yaz hrı Bulgar matbuatında akislerini yapmıttır: 
tik ve iktısadi istiklali için çalış. nal sosyalizmin görüşüne göre 1 man Meneı,ncncioğlu, hariciye Bulgar gazeteleri B~lkan mentlek~tler~e ~sis ett:kleri 
tım ve buna çalı~ırken hiç bir za. h:ılletme!üir. Burası nasıl olsa \'ek1\leti teşrifat U. mUdUrU Fu. rınde bu memleketlerı kurtaracakııyaıetın, muştcrek Balkmlılz.r 
~~n başka milletlerin haklarım Şraki Prusya toprağıdır ve Dan. acl Şevket Keçeci. An~ar:ı Vali yaset~ olacağı.nı ıöylemek~ed_ir: . _ .... 
~ıgneyecek bir adım atmadım. ve I~clediye reis muavınl. mcr. G::ızetemız başmuharırrının Balkanlara daır yazdıı;ı l:utu:ı 

1 -:.= g meselesinden dolayı mesul o. 
Harp zamanında ve harıJten kez kumandanı \'e emniyet dL zılarla, diğer gazetelerde &On zamanda basılan mdmlcler Bd 

ı lan Almanlar değildir. Koridor 
sonra daima milletim için doğru Almanyanın !t"ndisine has olan rektörü ve Çin maslahatgUzarı gazetelerine nakledilmektedir. . 
ve müsavat esası dahilinde ku • ve Sov~·et bUvük elçlliği erkfı.nı Bulgar Başvekili Goıpodin Köseivanofun parliln:cnto hari' yoludur. Danzig seı 'Jest şehir o. " " 
rulmuş bir sulhün teminini iste. 

1 
k Al d l d k tcrafır.dan karşılnnmrc::tır. Mu - encümenindeki izahatından ıonra ıuetelerin ne~riyatmclan nnl 

ara manyaya av e e ece . ı 'h ı k. B ı · h · · · ı dim. t• Y"zd . . b . ı..-ı· d zika Son·et ve Tiirk mttrşlnrını an cı et JU<.ur, ı u garııtan, anci sıyasctınde büyük dev c 
ır. u e yırmı eş nısU\:~ın c • d h' b. · ba ı ·ı 'h k • :ı· Alman milleti aleyhinde bir . • . çalmıs, hlr askeri kıta selı\m en ıç ırıne ğ anıp ılı a etmemek niyetındo ır ve Ron-.zı:ı 

sulh olduğu zaman siyaset adam. Polonyalı ıle mc~ku? olan k.orı • ı rcsmı;ıi ifa ctıni~tir. d:ln olan taleplerini ıulh ve anlatma yeliyle is'af etmek ı-rzusı•rt 
tarı neden itiraz etmediler? Ne. dar Almanlara aıtttır. Danzıg ve Elu;el~ns Po.cmkirı, gnrd:ıkl dır. Romanya ile Bulgaristan arasında 20 yıldır de\'am et'cn an 
den uzun senelerden beri beraber Danziğe giden bir yol mukabi - huRıısi 1ialoncla keneli le dnl kar- mazlığ.:ı bir çareihal bulunmasını Bulgar hükumct:nin or~anı D 
yaşamağa alışmış milletleri biri. linde Polonyalılara yirmi beş se. 1 • • t ıı-. t 1 • Udclet (t gazetesi, Bulgaristanın kom§ularında.n beklediğini yazıyor. f. l'k kt t kl'f tt'k p 1 .. şı a) an 'czn .. ır m ı; ·-
birlerinden ayırdılar. En ufak ik- ~: 1 ~a b e 1 d~ :r 0 onya hu rUşttikten sonra d<•ğru<"n Sov _ gazetesi de bir ba,makalesin:le Bal kan milletleri arasında bir 
~hıadi ihtiyaçları nazarı itibara umetı unu re c 1• yet sefaretine ı:ltmlştlr. le§kilini muvafık bulmaktadır. Bulgar matbuatında sar.sör oldu-
almadan neler yapmadılar! Danzi0cr hiç bir zaman Leh ol. A k ,,8 · A A ) s t göre, bu makalenin Bulpr hükumetinin ele fikrine tercüman ol 

11 ·ara, w 1 n •• ·"· - ':>Vye 
Mesuliyet demokrat sulh dik _ mıy:ıca'•tır. Ben vaziyctimi de . Hariciye I<oınir.er muavini P. ıı itib:ıriyle ehemmiyeti a~ikirl'ır. Bu itibarla, makaleyi aynen 

tatörlerinin omuzlarındadır. Al. İiştirecck değilim. Polcmkln saat onu otu:ı;da r!yn. cWnıe ederek atağıya koyuyoruz: 
manya bugün demikrasilerin ta. 
kındıkları vaziyet karşısında çe~ 
kinmiyecek, korkm1yacaktır .,, 

''BJ.ŞKALARININ SÖZİLE HA-
REKET ETMlYECE~!z .. 

Hitler bundan sonra Yahudi 

1 setkumhu r küşkıi !lP. gid.•rek 24 tarihli Mir . gazetesinin baş-ı hut, Balkanlı millctl:rin istih::3 Emir Abdullahın defteri mahsusu Im::a YC nıU. makalesinden: ecnebi pazarlarına rnz rr.sa, 
tenkiben harici:r~ ,·et'li ŞUkrU "Balkan milletlerinin büyük ve milletlerin iktısadiyatını balt• ogwlu Emir Naip Saracoğlunu, Bnşvck il Dol;:ıor yüksek menfaati memleketlerinde. yan Avrupa ve ı:iünya pazarla 
Refik ~aydam'ı ziyaret etmiş - ki serbesti ve nimetleri kendileri nın takyidatının önüne mü~te 

( Ba§ tarafı 1 ncide) tir. için muhafaza edebilmektir. Bina. bir ticaret siyaseti ile mani 

meselesine temas etmiş, dünya Şam, 28 (A.A.) - Maverayı 
ihtilalinin ,bir Yahudi ihtilali ol. Erdün Emiri Abdullah Hazertle-

1I arlclyc Ve kili bu ziyareti enaleyh, Balkanlılar anlaşarak, nabilir. 
bb:::at ziyaret etmek, Daşvckll yak nlaşarak, birleşmelidir. Teşkil Balkanlı milletlerin müşte 

Doktor Re!llc Snyrlam da k:ı.rt edilecek Balkan Bloku büyük dev bir iktısadi siyaseti ne şel;iL1e duğuna i§aret ettikten sonda sö. 
züne §Öyle devam etmiştir: 

- Demokrat :mlh diktatörle. 
rinin yıkmak istedikleri, müstem 
lekelerini 'elinden alıp iktısadi 
vaziyetini altüst ettikleri bir mil 
Jeti yepyeni bir devlet olarak di. 
rilttik. 
Şimdi Avrupa devletler.i ara -

sında mütekabil bir hürmet ıie 
anlaşma üzerine kurulmuş bir 
muvazeneden bahsediliyor. 

Alman milleti başkalarının sö. 
zile hareket etmiyecektir. Dahi • 
li ve harici siyaset bakımından 
k,imsetıin emirlerile hareket et
miyeceğiz. 

Sar'm Almanyaya jlhakmdan 
sonra Fransa ile artık hiçbir top 
rak' davamız olmadığını evvelce 
spylemiştim ':'e bunun böyle oldu. 
ğunu tekrar söylüyorum. 

KOÇüK DEVLETLERİN 
CEVAPLARI 

Küçük memleketlerden sorduk. 
Hiç biri Almanlar tarafından 
tehdit edildiklerini söylememiş _ 
lcrdir. Bu memlek~tlerin istikla. 
1i tehlike altında değildir. 

Macarlar, Yugoslavlar esasen 
bizim komşularımıroır, onlar 
hakkında bütün bunları söyleme
ğe dahi hacet yoktur. 

Romanya ile de esasen anlaş -
mış bulunuyoruz. 

YAPTIKLARIM 

Benim en büyük hayat idea -
!im şudur: Vaktinde parçalanmı§ 
olan Alman birli~ini yeniden te. 
sis etmek, milletimi birleştirmek 
istedim. Ve istediğimi yaptım. 
Bundan S<?nra milletimin reyini 
topladım ve ekseriyetle bütün 
Almanlar Anschluss'u kabul et . 
tiler. 

. Bunu mf.iteakip ecnebiler elin
de bulunan Almanların istikbali. 
le meşgul olduk. 

Bi~i bir eşkiya haline sokup 
şuraya buraya saldırmış gibi gös 
termek istiyorlar. Halbuki Çeko. 
Slovakya bizim memleketimizle 
bolşevik arasında bir köprü idi. 
Onlar bize karşı, emniyetimize 
karşı silahlandırılmış bir t~hlikc 
idiler. Biz bilakis orta Avrupay: 
birleştirmek istedik. 

İngiltere ve Fransa. · ltalya ve 
Almanyanın şimdiye kadar yap. 
tıklarma katiyen itiraz edemez. 
!er. Etmiye hakları yoktur. Çün
kü onlar tatmin edilmiş millet • 
!erdir. Bizler ise kürreiarz üze. 
rinde yaşamak hakkını istiyoru7 

SEFERBERLiK YAPMADIK 

rinin staj yapmak için Ankaraya 
g.k kt .. b .. Ş ~ IJıral.rnak surctlyl.J iade etmiş- letler yahut gruplardan birinin a. ne suretle tatbik cC:ebileccl;lc 

ı me e uzere ugun ama ug-
lerdir. leyhinde olacak değildir. Blok, si- ihtisası olanlar söyliyeccl:I:: 

rayan oğulları Emir Naip Hazret- ı 
S ..,t 13'dc Harici ·e ,.ckı'lt yasi ve iktısadi temeller üzerine Bu dava, b:lki de kolay de .. ı leri Suriye hududuna geldiği da. _a,. • ~ ~ 

Şuk ·· Saracoıo:ıu tar r laıı ı ı kurulacaktır. Bundan sonra müı.. ama, asıl büyü!c hed:fe, Bal kikadan itibaren her geçtiği yerde · ru ı.. n mı ll - :r 

ti n Potcıı\klıı "'Crcfiııe " tereken takip edilerek siyaset her milletlerinin istiktal ve mevc pek parlak surette istikbal edil • .;a r u. •1 ..tt. 

miştir. nadolu kulübUncle bir yemek ve. birinin siyasi ve iktısadi menfaat-

$ h 
. b .. ih" .. rllmlş ve bu ziyafette Dahiliye lerini koruyacaktır. Her yere kar. 

am §e rı ugun tar ı ve go· • , O k h b ~ı halisane olarak güdülecek böy-
.. 1 • b' .. · t ~ h \ eklll li alk ztra , mu a erat 

ru memış ır gun yaşamış ır. ':le i le bir siyasetle, Balkanlı milletler 
· dh ı· d t 1 k d 7 d ve mUnakaHl.t veklll Ali Çet n· 

rın me a ın en o e e a ar a- arasına sokulmak istenen nifak. 
kikadan ibaret olan mesafe erkek, 
kadın, çoluk çocuk onbinlerce hal. 
km izdihamından ve mütemadi aL 
kışlarından dolayı ancak bir bu. 
çuk saatte katedilebilmiştir. 

Karşılayıcılann büyülıı: bir kıs

mı at üzerinde ve ellerinde kılıç 
olduğu halde bütün yol boyun.da 
kasideler okumuşlardır. 

Bütün erkanı hükumet ve aske
ri müfrezeler istikbal merasimine 
iştirak etmişlerdir. 

Öğle yemeğini maiyetlerile bir
likte Reicisumhurun nezdinlde ye. 
mişlerdir. 

Akşam yemeğinde Fransa !ev. 
kalade komiserinin davetlisi ola-
caktır. 

Emir Hazretleri yarın sabah 
Halep yolu ile Ş~dan hareket 
edecektir. 

Amerika, Japonyayı 
mihverden ayıra

cak mı 1 
mcırikanın 

· tchidktlr" 

(D11şlımıfı 1 incide) 

Jnponya'ya karşı 

bir bitaraflık mu -

kaya, Hariciye Yckftleti ve Sov-
yet sefareti erkft.nı hazır bulun_ lara mani olunacak ve Balkanlar. 

muşlardır. 

Yugoslauyauın 
vaziyeti 

da üstünlük iddiasının önüne ge. 
çilecektir. 

Dediğimiz ıekilıde teşekkül edi
lebilecek bir Balkan bloku yalnrz 
Balkanlarda değil, bütün Avrupa
da da sulh garantisi olacaktır. 

(Ba§ tarafı ı ncide) Balkanlılar arasında teşkil edi-
arftZt meselesinde müzaharetl. lecek böyle bir blokun Balkan mil. 
nJ, hiç olmazsa bitaraflığını te. Jetlerini sıyanet ve Avrupa ıulh\1 
nıliı etmek lstl:y•:>rlAr. Daha için olan ehemmiyeti Atiklı:tdır. 
doğrusu Yngoslavyamn mülkt Fa'kat, bu blok ne için olmıyor? 
tapıamlyettne riayet jçln temi. Olması için önüne geçilemiyecek 
nat ,·ermeğe mukabil Rumanya- maniler mi var? İki türlü mani o-

nın payla.ı;ıılmn.sı harekf!tfne doğ labil~_r. lktısadi .. ve siyasi.. . 
nHlan <loğ'ruyn yahucl dolayı_ Dunya ve Avrupa devletleny. 

j l ,. 1 ' ad d le olan ticari ve iktnadi münase-s y c ı ugos avy nn yar rm 
l klf 1 ,. 1 1 ihtl batını Balkanlı devletler ayn, ay-
>C • yor ar. ı ug()!, .,. ar _ . • • 

1 •·t kt ,... ır 1 __ , 11 rı tanzıme çalıştıkça ıktısadı ma.. ma .ı,;: açı an açı,..a :u e '"' _ . . 
ı b IA hl .. h i 1 nıler hakıkat olarak devam ede-

m yen 11 p nı ç şııp es z - k . 
ce tir. 

taJyanlann ve Almanların hal tk d. . 
1 

d kal 
tısa ı manıa arın orta an • 

ve ta,·ırlarından onlıyorlar \ ' e k b·ı . . . B Ik 
1 1 a ı mesı ıçın, a an ı ar, umu-

i.,tc projenin bu krsmına karşı 1 • f l .. .. .. 1 k 
· .. mı men aat arını gozonune a ara , 
ınutcreddld huunuyorlar. Ilcr- "k d" .. b 1 • • lb' ı•v• . ı tısa ı munase et erını e ır ıgı
lin • Roma mlhl'erine tamnmcn 
lltihnk etmenin hu netlceı;;i kar. 
şısında: "Yug;O!'la,·ya Ilnlkan 
Antantına sadakatini muhafaza 
Nliyor., demek lüzumunu hisse. 
eUyorla.r. 

Haklknt halele Yng;o.sla\'ya-

le tanzim etmelidir. 
Ecnebi pazarlar Balkanlı millet. 

lerin istihsalatına lazımsa, veya-

Maçekin Başvekil 
olacağı söyleniyor 

nm Jl.oma \'e Ilcrlinden gelen J;c)Jcrnt, (lhısusl} - Hırvatlarla. 

nr.faza etmekle beraber Roma - bn iki ı•arçalr tekliften birini Sırplar nr:mn<la 20 sene<lir denım 
aerlin mihverine karşı göste_ kabul ,.e tas,·ih etmekte ne ka- edip duran ıınlıısmazlığa nihayet Ye. 
receklerl mukavemette Fransa d:tr haklı ise ikindsine kıırşı rilın lştir. Hın·aılar li<leri doktor Mıı • 

çekle BnşYckil Svetkoviç ZaAreptc 
ve lngilterc'ye her türlU madclt miitcre<ldlel bulunmakta, hattA hir itB:ırname lınzalnınışlnrdır. Dok. 
yardmıtla bulunmasına medar rcıl karan Termekte o kadar tor ~lılçck Prens Pol tarMınrlnn ka. 
olaraktır. haklıdır. Zira Ma<"aristan ,·ası. bul edildikten sonra pıızar gü_ 

V:ışington, 2S (.\.A.) --Ayan. ta.-.lle Rumanya üzerine yapılı\- nii Hırvat mcbu~lnrını toplıyarak itl
tlan P!ttman, Pelo!c-umhııra ıo <'alt taıırrmmn neticesi zahirde ıarnamenin ~c~ninl bildirece~~i~. ~le 

Un C\'\'elindeıı kongreyi haber. ~ ı;ıl . ·a 1 in kArlı i;sterilse huslnrın lasvıbınılen ııo?ra ıtılarna. 
g . • , l:ug;o, &~) <: g ıne neşrolunncaktır. Yenı teşkil edl. 
llnr etmek şartı le J aı,onya ya hile hakikatte tama mile zarar. lecek muhtelit kabine anla~mayı tat. 
karşı ticari takyidat koymak lfdlır. Yugosl8\0 ya ltt Ihımanya bik s:ıh:ısına koyac:ıktır. Hın·allar. 
;c ı; hıyetinl vereıı ıır 'rnrnr su. yı birlblrindcn a;yırmak nnc-ak ılan dürt nazır yeni knhincye gire. 
'Jti tc,·dl etnuc;:tir, Calkan Antantmı parçalamak cck Ye nAlebi ihtimal doktor Mnçek 

Knrnr sureti'ldı• :ı <lrvlct mu· ,·c onclnn ~onra her hlr Ralknn- H::ışvrkil olaaktır. 
~~~~~~~~~~~-

P n P d c sin 1 lınzn.. c••lN! dn !etler - lı rolünü ayn ayrı y<-rc vurmak lav entellektiiellerindf'n miirek. 

yetini müdafaa cıdecek olan 
kan bloku teşkili hedefine 
bilmek uğrun.da, bu türlü m"' 

ların önüne geçilmesi 
dür. 

Balkan Blokunun teşkiline 
ni olan hakiki sebepler siyasi 
Yalnız bu siyasi sebepler n 
dir? .. 

Balkan paktı anlaşmasınırt 

bakkuk etmiş olması göste 
tir, ki bu pakta dahil Bal )'a 

milletler arasında siyasi ba le 
dan bir anlaşmazhk yoktur. 1 
!arın.da arazi meseleleri ballo 
muıtur. Onlardan hiç biri, 
rinı:ien hudutlara müteallik bi' 
teğin peşinde değildir. Bu .,, 
de, Balkan paktına dahil de 
terden bazılariyle halledilrıı 

meselesi olan ve Balkan pa 
dan dışarda kalan Balkanlı d 
Bulgaristandır. 

Tam bir Balkanlılar anlat 
ve Balkan bloku teıkiline B 
riıtana ait meseleler mani o 
tadır. Fakat kurtarıcı ve u 
bir davanm tahakkukuna en ld 
lan bu açık meseleler o !kadat r 
korkunçtur? .. Doğrudan doi e 
söylemeden, yalnız dünya ıııJ 
atının neler söylediğini te 
ettireceğiz. Herkes itiraf etrıı 
dir, ki Bulgaristana yükle 
Nüyi muahedesi onun huku 
çiğnedi. Kesif ve .temiz B 
!arla meskun olan yerleri ko 
aldı, ve denize serbest çıkıtı 
mahrum etti. 

Bütün dünya matbuatı, 

yalnız matbuat değil, yükse'IC 
kiler işgal eden resmi rical 
vamlı ve adil bir sulhün t 

çarelerini araştırırlarken, :S 
ristanm isteklerinde tatmin 
mesini muvafık buluyorlar. , 

Feci bir şekilde haksızlığ• ~I 
radığmdan itibaren, bugüne 
dar, sakin ve sabırlı haliyle t 
lerinin haklılığıyla bekliyen 
garistan, dünya umumi efltj 
hissiyatını kazanmıştır. 

Demek oluyor, ki BuJgarıJ) 
ali.kalandıran hususların sıl 
iyilik yoliyle taha'kkuku uıtl 
yetle arzulanıyor. . 

1 
Balkan milletlerinin lyilıı 

eriıilmesi arzulanan, ve P. .e 

- Amerika Cumhurreisi Ruz- Alman seferberliği diye yalan 

tleıı hlrl bu ınııah<1 ~f.\c ı::ugıısir mnksn.<lilc lmnılmuş hir tertip· keb bir ka.laba.lılc Delgrad
olarak Aınerika'h nıtrndaşla - t<-n başka bir şey değihllr. Yu. ela nfiınayişler yapmışlardır. 
lanıı hayatını ll•:&lil>C')P dU'}Uı_ i::O!'lla\·)'Rnın h()yle ]•lr tertibe Ritarnfhk namı altında olsa 
lU~ll Yeya ı\mel'ilrniıl:ıra Yı>l'!. filet olması ancak mili iistlkA. bile Ilalkan Antantından ay. 
l~n haklnrı \'e !•11~!,razl,ırı knLlıınl Uerlln - Roma mihl'erinin rılmanm tchlikeslnılen hah. 
um!ığı takıliHIJ .\mcl'ika tle hu ı eine te!'llim etm<-slyle kabil ola.- setmlşlerdir, Jlunnu için Ilal_ 
devlet arn.:;mclnki tlcnı ct:n bazı 1 bilir. Sonrl\ Ilalkan antantı tik· kan Antantına rlnhll olan 
ltny:cllarıı. talıi ~utııln"'n;"rı zik - ri hu nntnntn clahl ofon ntC'm. meml<'kctlercln hiik(ımete ge
r<'Jil:•ıcktccllt'. Rcish:ıım!ıur al• leketlerdc biitün hnlk tabakala. c:en h<'yC'tlerin hn uınumi ka· 
nacaı. tcdbl:;e1! on gıln e,·.e: n nra!'lına işlemiş, )"e'rleşmlş TC ıınat hllAfına harekP.t etmeleri 
kon:;rcye bfldlre(C'lctlr. Knnu~ köklt"şmiş bir kananttır; nltc. kotar bir fıı;ı deAildlr. Oyle sa
l M,,yıs ın:.;9 ian ftiLnren hir

1
1dm Yugoıııla,·ya Harl<'lye Nazı- nıyonız ki hAdiselerin inkişafı 

.. ene i:ıUddctla mute!Jcr olacal<.ın Markot"lc;'ln \'cnedlği ziyaret bizim hu tahmhılmbl teyld e. 

sulhuna faydalı olacak Mil 
vamlı bir vaziyetin BaikS 
tessüsü kabil olabilecek ve b 
retle, izalesi mümkün ol:ı.%1• velt ıW'fcl tahsınn mahsus garip :ıöyleniliyor. Almanya geçen se • 

..,_ ~ göndereli. Bu telgraf ne de bir tek insan sc!erber et. 
- Jt .~rr ~maa ı:ağırma. me-di. Bu sulhperverane muvaf -
ğa ka~ •m.eerdim. Almap halkı- . fakıyetleri kıskanan demokrat _ 
ııın l11r:: ',.ılıp cevabmır ona gö. lar blroen nefret ~diyorlar, bizi 

, nf ıtistedim • kıskanıyorlar. Bu Çekoslovakya tır. \ct.ınesl üzerine binlerce Yuıos. dccektir. t.SIM US 

·1· _,.,, 
kan blokunun teşkı ıne •·· 
g~ne hakiki sebep de ortad 
kacaktır, ki, bu blok, 13~·' 
Balkan milletlerinin hakiki 
kılacaktır.,, 
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1-M;;;kı;Ta;ih=~~;~J mrnm:m:=a.--:aı a n••• w 1•11 --

Sinema 
Meşhur Almaiı yıldızı 
l-lana Alber ile yeni yıl· 
iızlardan Hernıa Rebin 
Yeni çevirecekleri bir 

filmde 

1 sta n bul da yangm havuzları 

Bucün Hicri 1264 
bahtedecetim. 

tZMlR KAGIT FABRtKASI 
VE ESERİCEDiT KAGIDI 

Ermeni zenginlerinden Dilzoi
lu Huce Karabet ile Huce Mih. 
ran lzmirde bir kltıt fabrikaıı 

yaptınyorlardı. 1263 te fabrika. 
nın inpatı bitti, reımikUıadı ya-

Jl:~------------~-~~~====~==:::===:".".:-'.'""::'===::".==:==========~iPılara'k ilk çıkardığı kliıtlar h. .. ---~~--------==:..----------.---h-- [ tanbula geldi. • Antalgaga aıt atıra ar lzmir kiğıtlan ilk önce oMuk-
----.- _ _ __ __. ça ratbet gördii. Bilhaua l'etın! - - -

Yirmi sene evvel 
.A TAL VA 

dairelerde tercihan kullanıldı. Bu 
kllttlarm alimeti farikuı, Uzer
lerine vurulan "Esericedit., dam
gaıı idi. 

Fakat İzmir fabrikasının kapan 
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Bayan GABY V AGNER hakiki yaşmı itiraf 
ve bu derece cazib bir tanıda nasıl güzelelıtiğini izah ediyor: 

On gün kadar evvel çektir- teki Tokalon kreminin terkibin. 
diğim Fotoğrafımı gördükçe de Viyana 'Universitesinden 

1 

KURU StSTEM 

·-ı- ~...; 
:Cki)"E ·iS1~t\~ 

Kuru Sistemle 

Yap.tan Kelebek . .,ka İ 
Kontr- Plaklar 
Çarpılma, çatlama, kabanna 

vesair gibi hiç bir anza 

göstermez. 

Kontr • Plaklar bu gibi arıza
lara karşı garanti ile satılır. 

ı Kızıl,Kaym, Karaağaçtan 
1 mamul Kontr - Plaklar stok 

olarak her zaman mevcuttur. 

Her yerde satı§ yerleri 
vardır. Yazıhane adresi: 
Sirkeci Mühürdarzade han: 
No.5 

_..::::::::---=:::::m-· =!al! -==:=mi1i!5--:=11==-.w:1naıee::='!::::::::r:::~:-=:c: ... ::.-:::::•"!ii:::::ı;:::::!::-~~i:i~.::1:1 C :.... ..~ ·-... ;oao:r. ........ ::::1'.::.'W~;;. 

mı BAHAR KOKULARI 
!:U • "' 1 . . . ı k . . k 0 

• • t 1 Hi!Cıger erımızı nası yı ar)· ne•enızı arttırır, zev ımızı aze erse 
HP x 

!!!I Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da ..... 
:::2 
:::: .... 
:::: .... 
:::ı· ... ... 
:c:! :::: 
:::ı .... 
:::ı 
::1: 
:::: 
:::ı .... .... 
:::ı 

::=a •••• 
!!!! :c .. •• :;ı 
:::1 .... :::: 
:::ı 
:::ı .... ···: i!:a 

! 
n :: 

ii 
ii .. 
P. .. •• .. .. :: .. .. 
!! .. 

Ömrümüze ömür. kuvvetimize kuvvet katar. 

!1tnmıııın ........ .__ ... .__ ... _. • .__ ....... ..__...,,_11nıı1111ıııtf 
~ s 
§ ~ 
\ = 

gözlerime inanamıyorum. En a- meşhur bir Profesörünün keşfi , _, 

şağı 40 yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıymetli 1 ı Mayıs Bahar Bayramı 1 
c: 
a s: .. .. .. .. .. 

APAMARKA 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et. gençlik cevheri vardır. Akşam· ; günü göğüslerhıizl Türk 

.. ... .. .. .. .. 
:ı 
:ı 

IF»D~INÇ ve HUBUIBAıi 

!1 Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 1 Kuruluş tarihi: 1915 l\1. Nuri Çapa ~iktaş Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

rafında buruşukluklamn vardı. ları yatmazdan evvel pembe :\faarif Cemiyeti rozetiyle 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün rengindeki Tokalon kremini .. 

1 
ini 

S
. sus ey z.. • 

ise cildim yumuşak ve dostla- kullanınız. ız uyurken o, bes-
rrmın gıpta nazarile baktıkları leyici ve güzelleştirici tesirini .. ~ . .. 

k d H k ·· · c·ld" • .. SAHiH! : ASIM ll!'> 

• 
wg··:::::::::::ı::m::::·!P.::::.-:n1::11m1mım::sr.ama::z::1:::~ :ı ...................... 1;11;; ........ ::: ;:alllllllll:mm:r:t:ı:::;; :.. __ ........................... -..... . açı ve buruşuksuz ur. er es gosterır. ı ınız yumu§ayıp gu. Neşriyat .Miidfiril: u. Ahmet Swengil 

benim hakkımda 35 yaşında ol- zelleşir ve buruşukluklannı gi- Basıldığı yer: v AIUT Matbaası 
duğum haWe ancak 25 yaşında deri~ Gil~üzi~ndebeyazren- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

göründüğümü göylüyor. Yegane gindeki Tokalan kremini kulla. 
cild unsuru olan Tokalon Kre. nınız. Siyah benleri yok eder ve 
minin gece için Pembe rengini açık mesameleri sıklaştırır ve 
ve gUndilz için beyaz renkteki· cildinizi beyazlatıp · kadife gibi 
ni kulanarak güzelleşmeye mu- yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
vaffak oldum. Tokalon kremini her kadın, ''günde beş dakika,. 
tavsiye ettiğim dostlarnndan daha genç görünebilir ve tene 

' bir çokları da benim gibi mem. yeni bir güzellik verebilir. To· 
nuniyetbahş semeresinden hay- 'kalon kreminin semeresi garan-
rette kaldılar. tili.dir. A~i takdirde paranız iade: 

Cild unsuru olan Pembe renk· olunur. 

•. Çün1<0 "ASPfRIN senef er• 
denberi her türlü soğukal· 

'gınlıklann~ ve ağrılara karşı 
tesiri *"$aşmaz bir. ilaç olduğunu 

lsbat "etmiştir.· 

, A S P I R " 1 · N rn ~ resirincren 

emin olmak için lütfen 
~ 

·marka·. 

~.... i ' sına· dikka) ~·" ı. 

Türk Hava Kurumu 
27 nen TertDp 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ramiye: 40 bin liradır.Bundan başka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet atar ak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Bla de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz .. 

ist. Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
Muhammen 

kirası 

Lira 
Bahçekapıda dördüncU Vakıf hanın birlncl katında 
kahve ocağı ile han dahilinde kahvecilik. 100 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Ayvansarayda Atik Mustafa paşa mahallesinin Fırın 
sokağında 17 No. lu ev. 4 
Ayvan.sarayda Atik Mustafa paşa mah. Kundakçı 
sokak 52 No. ev. 4 
Kumkapıda Kazganisadi malı. Cami sokak. Kazgani 
Sadi camii. 4 
Dayahatun mahallesinde Tığcılarda lmameli han üst 
katta 2 No. lu yanmış oda arsası. 1 

1\lüddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttır

maya çıkarılmıştır. !stekliler 2 Mayıs 939 salı günü saat on be. 
şe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Va. 
kıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2710) 

Kıymeti Pey parası 
L?ra Kr. Lira Kr. 

~ . :(. 
1109 00 89 93 • Vefada Darülhadis mahallesinin !maret 

sokağında 4 No. lu ve bcrmucibi çap 
279,73 metre murabbaındadaki Şeyh Ve. 
fa imaret arsasının tamamı. 

336 00 25 01 

lvO 52 14 29 

257 20 19 29 

1200 00 90 00 

-
1183 58 88 77 

Bayezit, Bayezit mahallesi Hacı Memiş 
sokağı Ali paşa han içinde eski ve yeni 
5 No. lu odanın tamamı. 
Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Val
de han birinci katta 61 No. lu odanın 
tamamı. 

Bayezit, Bayezit mahallesinin Hacı Me. 
miş sokağın.da Ali paşa han içinde eski 
ve yeni 29 No. lu odanın tamamı. 
Alemdarda eski Llıla Hayrettin ve yeni 
Alemdar mahallesinde Fatma sultan 
camii sokağında eski 12 ve yeni 7 No. lu 
ayni Şah sultan vakfından dört oda ve 
bir sofadan ibaret bahçdi mektep bina. 
sının tamamı. . 
Taşkasapta Molla Gürani mahallesifü •. 
Hayrettin paşa sokağında 4 No. lu 1555 
metre murabbaındaki arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkul 15 gün müddetle açık arttırma. 
ya çıkarılmıştır. 

!halesi 8-5-939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğin-
den taliplerin Çcmbcrlitaşta Vakıflar Müdürlüğü Mahlfılat 

kalemine müracaatları. (2711) 

Akhisar Belediyesinden : 
1 - 939 mali yılı Akhisar şehrinin umumi temizlik işi ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulmu.5tur. 
2 - İ$in bedeli muhammeni 8.000 liradır. 
3 - Her isteklinin bedeli muhammenin % 7,5 uğunu teminat 

olarak \•erecektir. 
4 - !hale 15 Mayıs 930 pazartesi günü saat 15 tedir. 
5 - lsteklilerln şartnameyi belediyemizden isliycrck kapa

lı zarf usulile müracaat etmeleri ilan olunur. (2966) 

DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 
ilkbahar tarif esi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 rı· 
sandan itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl
mış ta. 

Muhatapları adreslerinin öğrenileme. 

mesine binaen tebliğ edilemiyen talı.. 

rir neticelerini havi cetvellerin asıla.. 

Mahallesi cağı yer. Talik tııtl 
'Mimar Kemalettin Mimar Kemal mahallesi Ordu 29/4/939 

caddesi No. 189 kunduracı dükkfuu 
duvar.na 

Şehsuvar Kumkapı Nahiye l\Id. kapısına 
Kazganisadi Nişancı Mehmet Pş. camii kapısına 
Behram Çavuş İstasyon caddesindeki 31 No. lı dük. 

kan kapısına 
Mimar Hayrettin :Mimar Hayrettin camii kapısına 
Tavşantaşı Dibekli camii kapısına. 
Muhsine hatun İbrahim paşa camii kapısına 
Nişanca Nişana Mehmet paşa camii kapısına 
Saraç İshak Saraç İshak camii ,, 
Mesih paşa Ordu caddesinde fotoğrafçı dükkanı 

duvarına 
Tülbentçi Mermerciler caddesinde bulunan ağaca. 
Kti.tip Kasım Lfulga Musalla caddesindeki ağaca. 
Cankurtaran Ahırkapı meydanı 3 No. lı dükkana 
Mahmutpaşa Nuruosmaniye caddesinde büyük ağaca 
Küçük Ayasofya Kadırga camii kapısına 
Alemdar Cağaloğlu ,, ,. 
Molla Fenari Nuruosmaniye Vezir Hanı caddesinde 

56 No. lı dükkan önündeki ağaca 
Emin Sinan Piyerloti caddesinde Bakkal Hafızın 

dükk~nı önüne 
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İshakpaşa KüçUk Ayasof ya hamamı duvarına ., 
Sultanahmet Sultanahmet camii kapısına ,. 

Eminönü kaza.sının Kumkapı şubesi mahallatı içinden tııll 
edilip sahiplerinin adreslerinin öğrenilememesine binaen doJ ı 
dan doğruya tebliğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva edell 
rer varakanın hizalarında yazılı mahallere asılarak bu kn,,s 
ilan olunduğu ve 2901 sayılı arazi tahrir kanununun 8 inci ıll 
desi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vaki tıı. 

re itiraz edebilecekleri alakadarlara tebliğ olunur. (B) (2960) 

Jandarma telefon şebekesinin ikmal ve ıslahı için tU 
olan \'e hepsine 850 lira bedel tahmin edilen 7 kalemden ~b!l 
hat muayene telefonu ve paratoner ile malzeme açık eksiltrııc 
konulmuştur. Listesile şartnamesi levazım Müdürdüğündc t!ı 
lebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 63 ~ 
75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber Y 
939 çarşamba günii saat ı.ı bııcııktn. Daimi Encümende bı111 

malıdırlar. (t) (2627) 


