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Din mündencatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 
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/ngilterenin yeni 
Roma aefiri 

Roma 2 ( ö.R) - Yeni lnailiz sefiri S1r 
Peni Loren bug(ln Romaya aelmit ve ..._ 
pLmmJlbr. 

teminatı 

1 

mebusanı toplanıyor 
C ............. ı Polonya 

::Bay Bek Bitlerin son nut

Dün sabah Başvekilimizin çok 
değerli nutukları ile açılmıştır 

Ankara, 2 (Hususi) - Türk neşriyat rum) diye söze başlamış, kültür dava
kongresi bugün İsmet İnönil Kız ensti- mızda bu kongreden beklenen role te
tlisünde ilk toplantısını yapmıştır. mas ederek burada hazırlanacak olan 
Başvekil Refik Saydam (Birinci Türk programın büyük bir dikkatle tatbikine 

neşriyat kongresinin içtimaını açıyo- sarfı mesai edileceğinden bahsetmiş, 

kongrenin teknik kısmı hakkında izahat 
vermeği maarif vekilimize bırakmışlar
dır. 
Maarif vekili Hnsan Ali Yücel kongre
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

Eskl Arnavuı K a ı Zo;-o 
Yetmiş kişiden fazla niaiyetile 

Selinikten 

Günün 
Muamması 

- *-ŞEVKET BtLGtN 

Polonya günün en büyük muam
masıdır. 

Almanya, diğer meselelerde yap
tığı gibi, Danziğ ve Koridor mese
lesini de ani bir kuvvet darbesile 
mi hal edecektir? Yoksa diplomasi 
yolundan yürüyerek Polonya ile uz
laşmayı mı tercih edecektir? 

Serbest şehirde Hitlerci teşekkül
lerin şefi olan Dr. F orster 19 39 yılı 
sona ermeden Danziğin Almanyaya 
bağlanacağı vaadini B. Hitlerden al
mıs olduğunu söylemiştir . 

. Bu v~ad bir nümayiş midir, yoksa 
h~~ .te?dıt mi, bunu bilmiyoruz. Bil
dıgımız bir şey varsa o da Polonya
nın serbestisini muhafaza için Vistül 
nehrinin ağızlarını kendi elinde tut
mağa hayati ehemmiyet verdiğidir. 

Böylece iki tara f ta hedeflerinin 
neden ibaret olduğunu tasrih etmiş· 
lcrdir. 

A lmanya uzlaşma teşebbüsünün 
akim kalmasından Polonyayı mesul 
tutuyor· Lehlere gelince, onlar Al
man dostluğu hakkında yanılmış ol
duklarını söylüyorlar. 
~u mevzuda Büvük Garp Demok

ras.ılerile Sovyet Rusyanm endişe
len daha az değildir. Bilhassa 
Sovyet Rusya kendi emniyeti ba
kı~m~?n Polonyanın mukaddera
tı ıle fıılen alakadardır. 

Burada hatıra gelen sual şudur: 
Al~anyanın Danziğe ve Korido

ra .. munhasır gibi görünen talepleri 
mustakbele ait müddeiyatı için bir 
basaı:ıak teşkil etmiyecek midir? 
. M~hver kopardığı her tavizde va
ı.yetın değişti~ini ileri sürerek ye

nı talepler serdetmeğe alışmıstır. Şu 
alde Alman isteklerinin nereye 
aracağını kestirmek imkansızdır. 
lmanya hesabına Lehistanı kor· 
utmak vazifesini deruhte e<len 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

lstanbula 

Kral Zogo ııe zc ıJccsı 

- YAZISI 3 cü SAYFADA -

hareket etti 
Topçu ala )' ı na 

Dün alay sancağı 
tör enle tevdi olundu.. 

---o-
Şehrimizde bulunmakta olan ikinci 

ordu müfettişi orgeneral İzzettin 
Çalışlar ve maiyetleri erkanı dün, 
İzmir garnizonuna mensup bir top
çu alayına verllecck alay sanc:ığı 
töreninde hazır bulunmuşlardır. 
Dün sabah erkenden mahalline ha

reket edilmiş, saat on bire doğnı 
alakadar topçu alayı meydanda 
mevki almıştır. Orgeneral alayı tef
tişten sonra İstiklal marşiy1e törene 
başlanmı..c;tır. 
Törene haşlanırken Orgeneral, top

çu alay komutanına alay sancağını 
tevdi cyliyerck bir hitabe söylemiş 
ve buna alay komutanı cevan v"r
miştir. Misafirler öğleyin verilen bir 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

G. Vey2and şerefine 
ö~le zivaf eti verildi 

General Vey gand Ankaracta 
_ Tayyare postasiyle aldığımız resimler -

Ankara, 2 (Hususi) _ Büyük erka- kili B. Şükril Sar.acoğl.u ~a yarın gene
nıharbiye reisi mareşal Çakmak bug~ ral Veygand şerefine bır zıyafet =:~J 
Fransız generali Veygand şerefine bır 

1 

ve general yarın akşam Ankara Y 

öğle ziyafeti v~rdi.. . d nlaİstan~~ 2 (H ") _ Be linden d~ 
Akşam Fransız se'fa'rethanesınde e • ususı L - L . ... ~ .. -- '-~ 

zi1.afeı verildi. vekili - ...._.... ..... -

li 

kuna cevap verecektir 
Leh - Alman gerginliği artıyor 

Varıo1.1a 2 ( lJ.R) - Ga.telaı 
">u ıabalaki nüılaalarında F orayn
aliıte Polonya sefirine yapılan be
yanatı büyük man,etlerle lıayd• 
diyorlar. Bu deklarıuyonda cPo
fonya doğrudan doğruya veya bil
vaııta bir taarruza uğradığı talı • 
dirde büyük Britanya ve Franıa· 
nın kendi yardımına ,itap eduek
lainden emin olabilir.» 

Hi.!er Polonyamn Berlin elçisi Lepiski ile görürı.ı11or 

Varşova, 2 (Ö.R) - Cümhurreisinin 
riyasetinde nazırlar meclisi bu sabahki 
toplantısında fevkalade içtimaa davet 
edilen parlfunentoya verilecek kanun 
layihalarını hazırlamıştır. Milli mUdafa
aya memleketin iktısadt faaliyetine ve 
P!!:_anın istikrarına ait bu layihalar mu-

- SONU 4 'ONCO SAHİFEDE -

Sovyetlerin teklifleri 
Londrada cesaretle ortaya atılmış 
bir yapıcı plin olarak alkışlanıyor 

Londra, 2 (A.A) - Sovyet teklilleri 1 giltere ile Fransa, Yunanistana yaptık
bu sabahki gazetelerin başrnakaleleri-1 lan taahhUdü ifa etmek mecburiyetin
nin mevzuunu teşkil etmektedir. Buma- de kaldıklan takdirde Polonya ne yapa
kalelerde sureti umumiyede Sovyetle-

1 caktır? 
rin aşağıdaki tekliflerde bulundukları Nevs Chronicle, şöyle yazıyor : 
kaydedilmektedir : •Sovyet bükümetinin cesaretle orta-

1 - Sovyetler Birliği, Fransa ve İn- ya attığı yapıcı plinın ameli bir tesir 
giltere arasında bir garanti teatisi. icra edebilmesi için derhal siyast veya 

2 - Sovyetlerin İngiltere ve Fransa askeri görüşmelerine başlamak lazımdır. 
tarafından Polonya ve Romanyaya ve- Daily Mail gazetesine göre sulh cep-
rilen garantilere iştirakleri. hesi ancak kendisini meydana getirmif 

3 - Fransız - İngiliz garantilerinin olan ideale müsteniden teşekkül edebl
Litvanya, Letonya ve Estonyaya da teş- lir. Bu ideal, milletleri taarruza karp 
mili. korumak ve onlara istedikleri hUkümet 

4 - Hollanda, Belçika ve İsviçreye şeklini temin etmekten ibarettir. İdeolo-
verilen garantilere Sovyetlerin iştiraki. jik meselelerin bu ideal için bir mAnl 

Bu sistemin tahakkuk etmediğini iz- teşkil etmesine hiç bir zaman mUsaade 
har etmekle beraber Daily Telegraph etmemelidir. İngilterenin de Sovyetler 
gazetesi, başlıca zaafın mesuliyetin yal- birliğine karşı neticeleri şimdiden tah
nız bazı memleketlere inhisar ettirilme- min edilemiyecek olan taahhütlere gir.if
sine olduğunu yaz.maktadır. Meselıl İn- memesi 18.zıındır. 

Atatürkün plinı 
takip edilseydi 

Ingi.liz ba§Vekili Çembnlayn refikuile 
Balkanlar ve dünya sulhu bugünkü nazik 

vaziyette olmıyacaktı 

Yugoslavya 

Kral naibi ıtaıyan 
manevralal'Ulda 
bulanacak.. 
Belgrad, 2 (Ö.R) - Yugoslavya 
hariciye nazırı Mark.oviç Fransız 

sefirini kabul etmiş, Roma ve Berlin 
seyahatlerinin verdiği neticeler hak
kında sefire uzun boylu izahat ver
miştir. Yugoslavya hariciye nazırı, 
bilhassa Balkan antantına Yugoslav
yanın sıkı rabıtalarla bağlı olduğun
dan bahsetmiştir. 

Belgrad, 2 (Ö.R) - Kral naibi 
prens Pul ve refikasının Roma seya
hat programı tesbit edilmiştir .. 
Prens ve prenses 10 mayıs öğleden 
sonra Romaya muvasalilt ederek 
kral Emanüeli ziyaret edeceklerdir .. 
Yugoslavya kral naibi Kapitülde 
kendi şerefine yapılacak resmi ka
bulde hazır bulunacaktır. Prens Pol 
İtalyan filosunun ve hava manevra
larında ve Santa Marinellada İtalyan 
motörize kuvvetlerinin yapacaklan 
manevralarda hazır bulunduktan 
sonra 16 mayıs öğleden sonra Yu-
sosla a dönecektir. 

F aris - Yunanbtanın eski nazırlarından Jorj Peı.mez oğlu Parla • Suvar 
gazetesinde nep-etUği bir makalede Amavutlutun I talya tarafmdan ilha
kından sonra Balkanlardaki yeni vaziyeti tahlil ederek diyor ki: 

«Balkanlar vaziyeti tetkik edildiği zaman A vusturyanın ilhakından ve Çe
koslovakyanın imhasındanberi bazı Balkan memleketlerinih mevkileri hay-
11 değişmiş olduğunu unutmamak lAzımdır. Merkez! Avrupa devletleri hudut
larının yeni tahdid §ekli mihver devletlerinin Romanya ve Yugoelavyada 
nüfuzlarını pek ziyade 90ialtmıştır. Şimdi de Arnavutluğun ltalya tarafın
dan işgali Yunanistan ve I talya arasında müşterek hudutlar yaratmıştır. Eğer 
Balkan paktının müessisi olan Kemal Atatürkün milteşebbisi olduğu plin 
kabul edilmiş olsa idi bugünkü vaziyetten muhakkak surette sakınmak ka
bil olurdu. Bu takdirde Balkan paktı bugünkü şeklinden çok daha bi.iyük 
ve şümullU bir mahiyet taşıyabilirdi. F.ier Bulgaristan bu pakta iştirake da
vet edilseydi ve eğer bu pakt Balkan devletleri arasında mahdut garantili 
bir ŞP<kilde kalmıyarak tam bir ittifak §eklini alsa idi bugün karşılaştığımız 
meseleleri çok daha kolaylıkla ve çok daha müessir bir surette halletmek 
kabi olurdu. 

Bu şartlar dahilinde bir Balkan ittifakı, 50 milyon nüfusu geçen ve harp 
halinde 5 milyondan fazla bir orduyu harekete getirebilen bir kuvvet olacak
tı. Aynı zamanda Avrupada diğer hiç bir memleketin malik olmadığı iptidai 
maddeler bolluğuna sahip olacaktı. Bundan başka bu ittifak diğer büyük dev
letlerle müsavi şartlar dahilinde görüşebilen üçüncü bir mihver yaratacaktı. 
Bu ittifak yalnız cenubu şarki Avrupanın menfaatlerini korumakla kalmıya
cak, fakat coğrafi mevkii Avrupada tehdide maruz kalan sulhun korunması
na muvaffakıyetle yardım ede.bilmesini temin edecekti. Maalesef Balkan dev
letleri o zaman takip edilmesi lAzımgelen bu hattı hareketi tamamen kavrı
yacak halde değillerdi. Nefislerini muhtemel t hlikelere karşı koruyabilmek 
için başlarında dolaşan muhakkak tehlikeyi il mal ettiler. Buglinkü vaziyet
te Balkanlar bitaraflıklarını muhafaza etmek, istiklal ve tamamiyeti mUlki
yelerini korumaktan başka bir şey yapamailar. Btlyiık devletlerin Balkan
larda hüküm süren haleti ruhlyeyi ve dünyanın bu parçasında büyük harp-

IMM\l'B ~ •tUkoyu ihWe matuf tq büslerin lj.d edı~ 
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iLK TURK NEŞRIY AT KONGRESiNDE 

Başvekil B. Refik Saydamın 
söyledikleri mühim nutuk 

Reisicümhur 

lnönü 
-~

General Veygandı 
kabul buyurdu 

-*-Ankara 2 (A.A) - Reisicümhur Is -
met lnönil bugün saat 17 de general 
Veygandı kabul buyurmuşlardır. 

Kabul esnasında hariciye vekili Şük
rü Snracoğlu ve Fransız büyük elçisi 
Massaigll hazır bulunmuşlardır. 

· U2.ak k" k Ankara 2 (A.A) - General Veygand Ankara, 2 (A.A) - Birinci Türk neş- yeti umumiyesine bu programı esas yap-1 cuda getirdık. Bunu en.. .. oye .?- fi b k F ns büyük elçisi 
riyat kongresi bugün saat onda İsmet ı mağı daima umde ettik. dar götürmek, yalnız goturmek degıl, şere ne u a şam ra ız . . 
İnönü kız enstitüsünde ilk toplantısını Sizin geçirdiğiniz tecrübeniz ve ilini- okutmak zevkini ~aimi sur~tte idame Massai~ tarafından bir akşam zıyafeti 
yapmış ve başvekil Refik Saydam kon- niz bize bu programı verecektir. Ve biz etmek, bu kongrenın yapacagı programa verilmiştir. 
gre mesaisini .şu nutukla açmı.ştır : bunu zamanla mevcut maddi vesaitimiz 'tabi olacaktır. . . Ziyafette başvekil Refik Saydam, ha-

Birinci Türk neşriyat kongresinin iç- ile takip edeceğiz. Ben şahsen gürültülü Sizin ilminizden, tekrar edıyorum, ~ı- .. e vekili Şükrü Saracoğlu, Milli mü-
timaını açıyorum.. programsız işten zaten hoşlanmam .. zin ilminizden ve tecrübelerinizden ıs- nd cfıy kil" N . T az Iran lngilterc N 

. t k tif d d w. V .. uda a aa ve ı acı ın ' ' ' e.şrıya ongresinin sayın üyeleri. (Bravo sesleri).. a e e ecegız. e programı vuc .. .. k 
1 

.
1 

· y _ 
Arkadaşım Maarif vekili Yücelin ve Esaslı bir programa tabi olarak geç getireceğiz .. Onu tatbik şerefini kazana- Polonya, Roma?ya huyu e çı erı, u 

onun çalışkan arkadaşlarının hazırla- te olsa daima müsbet gayet üzerinde bilirsek atiyez:ı net!<;elerini gördüğümüz nan sefiri ve saır zevat hazır bulunmuş-
dıkları bu kongreyi teşrüinizden dolayı yürümeği kendim için şiar edinmişim- zaman da sevıneccgız.. lardır. 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. dir.. Arkadaşlarım da bu esasta dai- Tekrar sizi selnmJanm.. Ziyafeti parlak bir suvare takip et -
T~k kültür davasının mühim bir me-

1 
ma benimle beraberdirler. Zaten bu, .~.şin i~mi teknik J;usmını .a:kadaşım mi.ştir. 

selesı olan bu meseleyi mütalaa etmek mütearifedir. Yuce-1 sıze arzedecektır. !şlerınızde mu-
iç.~n ve onu programlandırmak için sizin Nihayet esaslı bir program safahatı- vaffakıyetler dilerim. 
yu~k. ihtisnsınızdan, görgünüzden isti- nı takip ederek onu yavaş ta olsa tahak-
fad~. ıçın ~eşriyat kongresini toplıyoruz. kuk ettirmek Stiyen bozulmaktan kur- Ankara, 2 (A.A) - Birinci Türk neş-
Cümhurıyet hilkUmeti bütün işlerin- tardığı gibi yapılacak her hangi bir tec- :riyat kongresi komisyonları bugün öğle

de ihtisas erbabının tecrübeli arkadaş- rübe hakkında başlangıcı ve esası ma- den sonra toplantılarını yaparak reis 
~~ bize verecek1eri bilgili direk- lum olduğu için bize daima yolda kolay- ve mazbata muhaITirlerini seçtikten son
tiflerı bır araya getirerek böyle bir prog- lık verecektir. O kadar_. ra kendilerine tevdi edilmiş olan işler 
'l'am vücuda getirmeği ve mesaisinin he- Memlekette bir milli kütüphane vü- üzerinde konuşmalarına başlamışlardır .. 

Macar nazırları Berlinde 
Verilen ziyafette Tel eki ve Ribben

trop karşılıklı nutuklar söylediler 

ltalyan kabinesi Mussolininin riyasetinde bir toplantı halinde 
Berlin, 2 (A.A_) - Von R~b.bentroJ? • Kont Teleki, söylediği hararetli söz-ı te çalı.şmağa ~~ızır bulunmaktadır. . . 

tarafından Macarıstan başvekilı Teleki !erden dolayı von Ribbentropa teşekkür Berlin, 2 (0.R) - Macar başvekilı 
ve hariciye nazırı Csaky şerefine veri-

1 etmiş, sonra Macar milletinin büyük kont Tcleki ve hariciye nazırı kont Csa
Jen ziyaf ~t esnasında söylenen nutukla- ve kuvvetli Alman milletine karşı olan ki saat 11 de hususi trenle Berlinden 
rın metni .şudur : sempatisini ve hünnetini ifade edebil- Budapeştcye hnreket etmişler ve istas-

Von Ribbentrop demi;ştir .ki : . ınek fırsatını ele geçirdiğinden dolayı yonda hariciye nazırı fon Ribbentrop, 
•Kahraman Macar m;lle~ıne eski ve memnuniyetini izhar etmiştir. hariciye müsteşarı, Macaristanın Berlin 

sadıkane dostluk bag1arıyle merbut Kont Teleki, demiştir ki : sefiri, Almanyanın Budapeşte sefiri ve 
:!an A~an milleti sizi hararetli bir •İki millet arasında derin bir kök sal- diğer bir çok şahsiyetler tarafından se-
mpatı ıle karşılıyor. Geçen senelerle 1 dostluk devletun' · · b" lamlanmı .. lardır so ht:d• ı d · ,_ d 1 - mış o an ızın ın sene- ... · ~ n a ıse er enenmı.ş oıan ost ugu- . d" t' d d · k •· b" 

muzu tak · ım· tir B"'t'' h k lık rnevcu ıye ın e aıma atı ır ele-
.. :p• .. vhıyi]et:fc ış 1.k u unM a ~ren- man olmuştur. Macaristarun Alman mil- Budapeşte, 2 (Ö.R) - Macar gazete-
'" '

1

ermın « ına o ara acarıstan- .. . !eri, Macar nazırlarına Berlinde yapılan 
dan zorla koparılan arazilerin geri alı - !etine karşı besJedıgı dostluk son za- kabulü fevkalade parlak diye ta\•sif 
dığını hususi bir memnuniyetle kayd~- manlardaki hadiselerle daha ziyade kuv- ederek Alman gazetelerinin makaleleri-
diyorum. Bu hadiseler ve Macaristanın vetlenmiştir. ni memnuniyetle naklediyorlar. 
Komintern aleyhindeki pakta girmesi Biz ancak teşriki mesai ve Berlin-Ro- Yan resmi Pc.şter Loyd, bir mayıs 
A~ya ve dost devletlerle yeni bağ- ma mihvedndc. birleşe~ dostl~ımızın merasiminin Macar devlet adamları üze
lar ıhdas etmiştir. Aramızdaki teşriki .rnrdımı sayesındc eskı Macaristanın rindeki çok iyi tesirlerini kaydebnekte 
mesai mütekabil sarsılmaz bir emniyete topraklarına kavuştuk. Macar hüküme- ve iki memleketin mukadderat birliğin
dayandığı için her iki memleketin nefi- l ti, mihver devletleriyle bu emniyetli den bahseylemektedir. 
ne olarak mtismir olacak ve dost İtalya 1 birlik siyasetine devam. et~e~~ .kat'iy-1 .. Hiç bi1: gazete, bununla beraber .. ~~
ile de ıilkı bir irtibat olduğu için bir yetle azmetmiştir ve aynı husnunıyet ve ruşmelerın mevzuu hakkında en kuçuk 
sulh garantisi teşkil edecektir. · 1 dostluk hislerini izhar edenlerle birlik- bir haber bile vermemiştir. 

Liselerde 
---tı-·---

Dersler haziranın 
onaa kadar 
devam edecek 
Ankara, 2 (Hususi) - Maarifçe bu 

sene L.iseJerde tedrisatın haziranın onu
na kadar devam etmesi kararlaşmıştır. 

M!sırda 
Bir mühimmat 
fabrikası kuruluyor 
Kahire, 2 (A.A) - Elbalağ gazetesi-

nin veroiği malOmata göre Mısır milli 
müdafaa nazırı hafif silahlarla infilak 
maddeleri ve mühimmat imal edecek 
bir fabrika tesi!'i için bir proje hnzırla
mıstır. Dört ayda tahakkuk C'ttirilecek 
olan bu proje. tnhminen 950 bin İngiliz. 
lir:> n ınalolncaktır. 

svec _, 
• --

Har·ciye nazırı' 
and erin nutku 

B. Sandler 

SON HABE 

Parti Grubunda 
Hariciye Vekilimiz 

siyasi vaziyet hakkında 
izahat verdi 

Ankara 2 {A.A} - C. H. Partisi B. M. Meclisi Rrubu buRÜn (2 
5. 1939} saat f 5 de reis vekili Hilmi Uranın reisliğinde toplandı. 

Söz alan hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, son hafta zarfında cereyan 
eden dünya siyasi hadiselerini ve bunlardan bilhassa bizi enterese eden 
kısımları çok canlı ve vazih şekilde izah etti. 

Saraçoğlunun izahatını büyük alaka ile dinliyen grup bu beyanatı 
tamamiyle tasvip etti. Ve ruznamede müzakere edilecek başka madde 
bulunmadığı için reislikçe celseye nihayet verildi. 

Fransız Maliye nazırı 
beyanatta bulundu 

Paris 2 {ö.R} - Maliye nazırı B. Marşandu Mar umumi meclisin
de beyanatta bulunarak, bu vilayet ahalisinin son hafta geçirmis ol
duğu hicret ve istila tecrübesine rağmen sükunetini muhafaza etme
sinden memnuniyetle bahsetmiş ve demiştir ki: 

_ Bizim sulhu muhafaza arzumuza hiç bir endişe karışmamakta
dır. Keza, Fransanın hürriyet, tamamiyet ve .şcr~fi muha~~z~ h~susun
da üzerimize düşen vazifeleri, kabulde de luç bır tereddudumuz yok-

tur. f A w l... k l k . . d 
M 1. nazın Fransanın müda aasını namag up ı ma ıçın ev-

a ıye ' d b l k 1... ld w ·· l t. ı· d kafi bir kudrette bir or u u unma azım o ugunu s;ı;os-e ın e ın e b l•w• 1.. • . . 
termiş ve bunun için bütün milletin iş ir ıgı uzumunu ışaret etmıştır. 

Belçika dahiiiye . ~ . 
vaz!yet ~nı 

nazırı 

izah 
Belçikanı1' 
etti 

Brüksel 2 { ö.R) - LeopoH nisai cemiyetinin umumi asamblesin
de söz alan dahiliye nazırı B. Devez Belçikanın dahili ve beynelmilel 
Yaziyetİnİ tarif etmiştir. Nazır, Kralın r 4 .birinci teşrin wl 936 tarihli 
nutkundan sonra Belçikayı istiklal siyasetıne avdet ctmege sevkeden 
beynelmilel vaziyet değişikliklerini hatırlatmış ve dem istir ki: 

<ı: Böylece Lokarno muahedesinin verine bizim için kıyas. kabul ~t: 
rniyecek derecede daha iyi bir mevki kaim olm~ştur. Bu ~azıy.et .. m~l!ı 
teahhüdlerimiz itibarile kendimizi ve beynelmılel tealihudlerım17 ıtı
barile rde komşulanmızı tatmin etmektedir. Hukukan, harp haln~de. 
Belc:ika hudutları ıt.ta .maeunıy 
bir taraftan ordumuzun vikayesi albnda. diğer cihetten komşularımı-
zın şeref ve namus teahhüdlerinin zımanı'?dadır. . . 

Nazır Belçikanın bu vaziyeti hakkındakı Fransız - lngılız ve Alman 
deklarasyonları arasında mevcut bazı farkları göstermiştir. Alm~n?'a, 
Belc;ikanın tam hükümraniyet dahilinde bir istiklal siyas<;.ti takıbıne 
karar verdiğini kaydetmiştir. Bununla ~raber, ~u~u da .m~şa?ede e.t
mek icap eder ki bu siyaset daima bizım kendı sıyasetımwızdı ve bı.z 
hiç bir zaman kimsenin tabii olmadık .. ~itara.flı~t~n. çı.k!ıgımız vakıt 
dahi hükümranivetimizin şümulü dahılınde ıstıklalımızı muh.afaza 
ettik'. Fiilen cenup komşularımız da bu istiklale riayetten başka hır .şey 
istemiyorlar. . r 

Binaenaleyh, meseleyi hangi bakımdan tetkı~. e~ersek. ede ım, v~-
. t" • yabancı hüküm ve nüfuzu altında degıldır. Mılletler cemı-zıye ımız .. · ·ı 

yetinde bulunmamız ve bundan rteşet :d~n mutemrnım garantı er, 
·ıaziyetimizin hukuki ve manevi kıymetını bozmaz.l> 

Italya 
.. --*-

Mısıra teminat 

Macar 
- *-

T~caret nazırının 
• Eski Arnavut Stokholm, 2 (A.A) - İsveç hariciye verıyor 

nazırı Sandler bir mayıs dolayısiy]e H be 1 dı" Roma, 2 (Ö.R) - Macar tica~et na-

Macaristan tamamen Almanya Roma seyahati 
ve ltalyaya 

Paris, 2 (Ö.R) - Alınan - Macar gö
h~el~~~ hakkında muhafaza edilen sı-

giz}jllge rağmen Macaristanın tama
nıiyle Almanya ve İtalyaya bağlandığı
na şüphe edilmemektedir. Macaristan 
her şeyden evvel Tuna vadisinde siyasi 
\'e ekonomik emniyeti sağlamak arzu
sundadır. Bununla beraber, mihver dev
le~Ierine bağlanmakla bunu temin et
~ış olacağından şüphe ediliyor. Bahusus 
ı Macaristanın müşterek bir hudut te-
s~i arzu edecek derecede sıkı dostu 
0 

Lehistan müstakil milletlerin ınev
~Udiyetine karşı yapılacak tehditlere 
b~ koyrnağa karar veren devletlerle 
ır eşmiş bulunmaktadır. 
~udapeşte, 2 (Ö.R) - Gazeteler Ma

carıstanın Almanya ile münasebetleri-

bağlanmış .• K 1 Z söylediği nutukta enternasyonal vaziye- Roma, 2 (A.A) - akralır a ınh ~ zırı buraya gelmiş ve istasyonda Italyan ra ) ogo ı· d" ı ı d ı Id • ·· ı · göre İtalya kralı Mısır na, usus . . -~ ın en ışe ere o u o ugunu soy emış, bır" mektup go .. ndererek İtalyanın dost- ticari mübadele nazırı ve denız tic.u.,.. 
1 İsveç ile diğer şamil memleketlerin bi- ı Yetmif killiden faz a ıaraflığı kabul ettiklerini hatırlatmış, ıuk hisleri hakkında teminat vermiştir. müsteşarı tarafından seıam anm.l§tır. 

r Bu mektubu, geçenlerde Romaya gel- Macar nazın, İtalyan devlet adamla· nin mükemmeliyetini ve iki memleke- maı· t ·ı s l "'nı.kten büyük devletler arasındaki tertiplerin lçis" azil . b 1 cak 
tin mukadderat birliğini kaydetmekle ye l e e a şimal memleketine şamil olmadığım ve miş olan İtalyanın Kahire e . ı v esı riyle mühim müzakerelerde u una 1 b l h k tt • b b pi girilm · başına giderken götürmüştür. lıfektu- ve iki memleket arasındaki ticaretin beraber başvekil ve hariciye nazırının •tan u a are et e l esasen. u gi ı terti.. ere . . esi ıçin bl k" ask ri bazı lık 0 

ı ı k ı d ılın bun gayesi Tra usta ı_ e. .r. - hacmı"nı· genişletmek için çalışılacaktır. Alınan h ·u·kurn·· et merkezindeki görüşme- şıma mem e et erme avet te yap . .a- _ di 
1 İstanbul, 2 (Telefonla) - &ki Ama- dığını ilave etmi§tir. ların Mısırda uyandırdıgı en şe erı ıza- -·---

lerinin mevzuu hakkında hiç bir malQ- vut kralı Zogo, Larisadan SelAnik yolu Sandler, Ruzveltin mesajı üzerine İs- le etmektir. -
mat vennemektedirler. ile Türkiyeye hareket etmiştir .. Kral veçe ve komşu memleketlere Almanya- - CEBELttrTARIKTA.. 

Mebusan meclisinin ~ar~~iye komis- Zogo, kraliçe Jeraldin, yetmiş ~i~iden mn tevcih ettiği suallerin fazla olduğu- HAYF ADA • Cebelüttarık, 2 (Ö.R) - Llna yolu 
yonu yarınki çarşam~ gilnu saat l7 ~~ 1 fazla maiyeti ile bu gece ~t bırı on nu çünkü bizzat Ruzveltin daha bida- Tedhiş hareketlen üzerindeki barikatlar bu sabah kaldırıJ-
içtimaa davet edilmiştir. Ayan meclisı dokuz geçe şehrimize gelmiş b~unacak- yette kendi şahst teşebbüsil ile hareket Hayfa 

2 
(Ö.R) _Hayfa ve civarında mıştır. •Harigs• kruvazörü ve üç destro

hariciye komisyonu da perşembe . günü tır. ~a~ Zog~nun ":1ültec~.sıfatiyle ~e~~ ettiğini .bildirdiğini ve n~yet ~iman- tedhiş ~eketleri yeniden ~lamıştır. yer Cebelüttanktan ~f\rk istikametine 
saat 11 de toplanacaktır. Bu komısyon- leketimızde ıkametıne musaa~e edıldigı yanın şımal memleketlerını tehdit et- Bir çok suikastlar kaydedilmiştir. hareket etmişlerdir. 
1 be lmil ] vaziyeti tetkik için bildiriliyor. Ankaraya gitmesı de muh- mediğini ve onlardan sormasına lüzum 

arın yne e. . . temeldir. olmadığını kaydeylemiştir. •••m•••••••••••••••••••••••• •" içtimaa davet ed~dıklen ~ı~~aktadır.. Paris, 2 (Ö.R) - Arnavutluk Kralı Sandler, Ruzveltin sulh lehindeki !f • 
Yarın sabah Berlınden donmuş. ~lacak Zogo ile kraliçe Jeraldin, ve bir çok ma- gayretlerini alkışlamıştır. • BV!'VN DVNY ADA B wl y R E 2' oe TA "D ı. 
olan hariciye nazırı Kont Ksakının bu iyetleri erkanının fstanbulda beklen~ ARJKA 
iki celsede kısa birer müdahalede bu- dikleri ve artık orada ikamet edeceklerı --- U!f ANDIRAN H 
lunması imkansız değildir. haber verilmektedir. Esasen kral Zogo ENTERNASYONAL 

da gençliğini İstanbulda geçirmiştir. VE U'NİVERSEL 
·~~~.X77~AS--- • -*- d n 4t C' 

:i:~ndcn y E N i si N EM A o A Roma koşuların a r arıs r uarı Kültürpark • 
sınemasında 

1 

ren . Kadın biniciler Bütün dünyanın 1$ ue 
COaVLMEMİŞ, JŞi'J'ILMEMİŞ ŞEY - ~ mükafatı.. . ticaPet mepJıezldlP 

· . . ~ Roma, 2 (A.A) - Beynelmılel at -~ Alınanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz yeni kopyalanyle ıkı muaz- ~ I yarışlarında kadın binicilerine tahsis 8.$uu Ekspozan 
zam TÜRKÇE .filim birden ,~ I edilen Diana mükafatını Fra Oivolo is- 2.000.000 ziyaretçi 

. CENiN GO. ·zoEsı· ·ımindeki atile Mm. ~~i (İtalya) ~a- 13 mayastan 29 mayıs 1939 a kadar de-/lt1 J H R A zanmı.ştır. İmpero mük~atını Erle. ıs- vam edecek olan PARİS fuannı ziyaret ! mindeki atile Alman yuzbaşısı Brınck- ediniz. •.. 

Hi ND MEZARI ınan kazanmıştır:,_,_ Fuar ziyaretçilerine pek çok: ..eyahat 
kolaybkJan gösterilir. Bunun için yalnız 
fuara iştirak kartuıa himil olmaJ. kifi-

AYRICA : EN SON T 0 R K Ç E FOX JURNAL ................................................................ , 
C1lllUlrtesi • pazar : 10 - 1.30 - 5.00 .__ 8.30 DA 
Saiİ' ıünler: l.tO - 5.90 - 8.31 DA 

., ..... B.GAFENKO 
Papayı zl~ etd dir Bu kart hmir Fransız ıenen.I kon-
Roma, 2 (Ö.R) - Ro~a hariciye soı:..ujundan temin olunabilir. 

nazırı B. Gafenko Papayı zı~aret ederek Pa. 

Sinema aleminde inkıJip yapan zarnanımmn en B0YÜK REJisöaO .. 

FRANK CAPRASIN MUAZZAM ESERJ 

Gaip 
RONALD KOi.MAii 

Diinya yaratıldıktan beri ya.,.Jaa en btiyük en muazzam sinema muciusi 
dört milyon dolar sarfiyle Tibette filme abnan İstanbulda bir ay mütema

diyen oymyan şa 'ıeserler şaheseri 

SEANSLAR : Her ıün 3.30 - 6.10 - 8.45-
Cumartesi ve pazar ıiiDleri sat el• DE 8AŞLAR 

' 



Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

- 21 

1 Hitlerin 
söylediği 

Bedin 2 (Ö.R) - HıtlCT, bır Mayıs 

nut unda Almruıyarun hayat sahası 

prcnsıbini rnildafaa tmi ve Alman mil
letini ittihada davet etmiştir. 

Hitler «Alman milleti bUtdn davala-

Mayısta 
nutuk 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Sabahtan sabaha E . . . . 
••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

imkan ve iktidar 
MİRAÇ KATffiCIOCiLU 

T •• k • t k • 1 DOKTORUN KOŞESt• ur neşrıya ongresı ................ : 
Dün sabah Başvekilimizin çok 

nutuklari ile açılmıştır değerli 

Muam-ması 
geıır mı. 

--tr-
YAZAN: Dr. G. A. 

---~·---

FRAllSIZ • IHGILIZ 
Futllol tcdıonJarı 
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IMPARATORI 
.::!lil .. ımı!lllmlt .... wm•••1SrJ111_. .......................... !'!Cliı 

- 194 
BiZANS SARA YINJN İC YUZU 

Y e~ğ~ç· .. ·1;1;·····;~;i·~~ç··,···~;·;~;~ attı 

Yaşasın .. Dedi. Demek artık bizansı haydutlar idare 
ediyor. Sade imparator bizden değil . .. 

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

:=. ~ ~·~ ... ·.· . ' ; 
: . : . : .... ~ . 
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lbrahim bütün 
Hepsini de yere serdikten 

boynuna astı büyük putun 

putları kırdı 
sonra elindeki baltayı 
ve beklemeğe başladı 

- Hayır, alay değil ciddi söyliyorum. - Acaba muhterem peder böyle ve ancak saraya geldikten sonra t>ğreruıuş-
- Peki Ya siz ne oldunuz? geç vakıt imparatorla ne konuşmağa gel- ti. 

~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

- Ben, Hıristidinin yerine teşrifat na- eli. Muhakkak imparatoriçenin ölümü Ve şimdi o, düşman dediği iki kişinin, O sabah, o bayram sabahı da böyle onun tahta parçalarını dile getirmesi 1 Dedi. Tabii putların hic birinde hi 
Jtin oldum. ile alikadar olsa gerek bu ziyareti.. Hıristidi ile Sebastiyanonun muvakkat yaptılar, 1 üzerine kanaat getirmişti Binaenaleyh bir hareket sezilmedi. ~ ~ 

- Ya Hıristidi? Diye mırıldandı. yokluğundan istifade ile imparatoru yal- y Her~es evinde v~ ~~ed~ .hazırladı- ~ıldızlara bakarak <hastayım> demesine Bir rivayete göre Ibrahimi puthane-
- O da başvekil oldu. Evet .. Bu gelen zat, baş papas Eftim- nız bulacak ve onunla istediği gihi ko - gı nadıde yemeklen siniler ıçınde cBU- l ınandı. nin içinde değil, dışında bırakmışlardL 
Yengeç bir sevın· " -~-ası kop--.J.. düf b f ki bil k V ki bilir' . 'b" yük puthane» ye getirmeğe başladılar. - Madam ki hastasın, dedi. Kal .. Fa-, Ve puthane kapısını da cn~uhkeTYW>"'"' ~ nıu· ill'U.l yostu ve tesa ·· onun u se er · ziya- nuşa ece ti. e m yıne ne gı ı 1 " "'""""" 
- Yaşasın .. dedi. Demek artık Bizans reti esnasında sarayda ne Sebastiyano fırıldaklar çevirecekti. Puthanenin içi ve dışı çeşitli tS.amlar- kat puthanemizi sana emanet ettik. Bu- kapamışlar, kilitlemişlerdi. 

Jmparatorluğunu haydutlar idare edi- vardı ne de Hıristidi. Baş papas bunu Bİ'l'HEDİ la doldu. 1 ı:adan bir yere ayrılma... !kindi vakti Ibrahim onları böyle kapıyı kilitle~ 
yor. Yalnız bir imparator bizden değil •• •• He~kes ~ gün bayramlık elbiselerini I biz hep. buraya geleceğiz. görünce: 

- Her halde asaletlı1 beceriksizlerden c Si 1 giym.ışlerdi. Ibrahım: - Siz istediğiniz kadar gayret edinl-
daha eyt idare etmesini biliriz. Şimdi e Ve herkes, uğur getirsin diye bu elbl- ı -Peki... niz, ben yine yapacağımı biliyorum. 
sen kendine ve derhal kumandanlık el- n u p av ar 1 seleri arkasında olarak büyük Putun Dedi ve halle, Azer de dahil olduğu Demiş, bu sözü söylediğini duyanlar 
bisesi ısmarla .. Artık makamın bu oda önünden geçt~leı· ... Libaslarının bir ucunu 1 halde. şehir~e~ .?ışarı ç~tılar. Şehirde, onun deliliğine ham1etmişlerdi. 
olacak. Fakat dikkat eti .. Odanın altın- büyük puta sürdüler. evlennde koturum ve alil kalmış has- Ibrahim, puthnnede yalnız kaldığı za-
daki deliğin mevcudiyetinden kimse ha- y Ibrahim, bir köşeye çekilmiş, halkın 1 talardan ve bir de puthaneyi bekliyen man eline daha evvelden hazırladığı bU-

berdar olmamalı ... Ve baş papas cenap- ugoslavyada hu•• ku•• m bu yersiz ve şuursuz tapınmasına hem Ibrahimden başka kimse yoktu. yükçe bir balta aldı. 
ları haftada bir sarayı şereflendirdikle- hayret hem de istihza ile bakıyordu. Ibrahim hasta değildi. Fakat hasta.yun Bununla duvar kenarlarında sıralaruJllf 
ri zaman da yine bu odada misafir edi- Onun istiğrak halinde olan bu bakışı diye yalan söylemişti. ne kadar putlar varsa hepsini kırdı, ge-
lecektir. •• •• k A t ise kimsenin dikkatini çekmiyordu. Yal- Bir peygamberin her ne suretle ve se- çirdi. 

Şimdi, şişede kalan şarabı yuvarla.. suren su u un manası nız Azer, oğlu hakkında endişede olanlbeple olursa olsun yalan söylemesi mu- Putlardan kırılmış parçalar, ayak U9-
Sonra bana yeniden şarap gönder ve Azer bunun farkında idi vafık görülemez .. Bununla beraber eza- !arına serilmiş nefis taam sinilerinin 
şehre çık, etrafı bir kolaçan et. Halk ara- A.lmanya Avusturya ile Çekoslovak- dür. Puthaneden herkes çekildikten sonra ret memnu olan şeyleri mübah kı - muhteviyatı ile karışmıştı. 
sında neler söyleniyor~ öğren.. Hipod- ya~ kuşattığı zaman, orta Avrupaya J Denizde, cenup Slavları kuşatı.1.ını§tır. Azer Ibrahime yaklaştı: lan fehvasınca Ibrahim peygamber böy- Koca puthanenin içinde, ortadaki btl-
rom civarında dolaş ... Emin gördüğün hAkim muazzam bir kütle gibi görünü- Yug:oslavyanın 1919 da yedi hududu var- - Haydi, dedi. Sen de bizimle bera- le hareket etmeğe mecbur kalınıştı.Esa- yük puttan başka ayakta duran hiç blr 
kimseler olursa. muhafız kuvvetlerini ro b b ber geleceksin.. sen tarih onun hayatında bir değil, üç put kalmamıştı. 
takviye 1,..;n alabilirs. ın.· • yo u, una rağmen u kütle karşısın- dı. Avrupa, Macaristan, Romanya, Ib ahim _1 _ k ded Ib ~ da Adriyatikle Baltık arasında, dört kuv- Bulgari.9tan, Yunanistan, Arnavutluk, r · : ya.ıan ay er. rahim üç defa yalan Kur'anda mezktlr olduğuna göre ve 

Yengeç, bu emri iki defa tekrarlatma- vetli millet mevcuttu. Şimalde Polonya- Italya, Arnavutluk hududu ortadan - Ben gelemem .. dedi. Babası: söylemiştir. Birinci yalanı, anlattığımız tarihlerin kaydına nazaran 0 (sağ eline 
dı. hlar: 'OÇ'te ikisi Leh kanını taşıyan 34 kalkmıştır. Avusturya hududu ke7.a. - Neden, dedi. Bu büyüle ve senelik gibi hasta olmııdığı halde <lı.astayım> de- aldığı balta ile putların kiminin başını. 
Boş ~eleri ~P. götürdü. Dolularmt milyon insan. Cenupta, heıpsi Slav olan, Macaristan ve Bulga...-istan Almanya ve bayrama herkesin iştirak ebnesi mec- mesidir. Dtlnoi ve üçüncü yalanları da kimin.in ayağını kesti, kimini belinden 

kendi eliy~~ ge~~t~n sonra, Seb~- fakat rakip gruplara aynlmış bulunan Italya mutabıktırlar. Yugoolavyanın buridir. yine böyle zaruretler icabı olmuştur. iki pare eyledi. Kiminin başını ilci yar-
yanonun soylediği grbı şehri dolaşınaga 14 milyon insan. !kisi arasında: 10 mil- dostlarına bakan ancak iki dar pençere- Ibrahim: Bunl:m sırası geldikçe göreceğiz. dı. Kimini yUz Ustü bıraktı. Ama ol bU-
çıktı.. yon nüfusla Macaristan. Macarların ar- si vaıxlır: Romanya ve Yunanistan pen- - Herkesin iştiraki ıneoburidir ama, * yük puta ne.me etmedi) 
Vakıt akşam olmuş.. Ortalık kararmış dında ihtiyat olarak, dörtte üçü Rumen çereleri. Imdi, Almanyanın mlizahartrti- dedi, hastaların değiL Ben hastayım... Ibrahim, yalnız kaldığı z.aman bir Bütün bu ~lerl gördükten sonra da 

saray derin bir sessizliğe bürünmüştü. kanından olan 19 milyon Rumen. Ve bü- ne mazhar olan Macaristan yarın, Ro- yıldızlara baktım. Hasta olduğumu ve müddet ne yapacağını düşündü. elindeki baltayı büyüle putun boynuna 
Sebastiyano da bir müddet sonra ar- tün bu milletler, Polonya - Romanya manyayı Yugoslavyaya bağlıyan eski sizin bu büyük dini merasiminize benim Koca puthaneyi bit baştan bir başa astı ve sonra puthane kapısını yine es-

kasına siyah ve topuklarına kadar inen, ittifakı, Rwnen - Yugoslav anlaşması ve Tamuşvar meselesini ortaya koyabilir. iştirak etmeğe salahiyetim olmadığını dolaştL kisi gibi kapatarak dışarıda, halkın u-
bir pelerin, başına gözlerini örtecek ka- Balkan anlaşmasiyle biribirlerine bağlı- Ve Italya tarafından himaye edilen Bul- öğr~ndim. Çeşitli yemeklerin sergi halinde teş- detini beklemeğe başladı .. 
dar geniş ve basık bir şapka koyarak: dırlar, ki bu sonuncu anlaşma şart pla- garistan yarın Yugoslavyanın Yunanis- o devirde be putperest insanlar en hir edilmesi onu Adeta güldürüyordlL Rivayetler, Ibrahirnin kapalı olan put-
saraydan çıktL. nı da Yunanistanla Türkiyenin de müda- tanla temas ettiği Makedonya meselesini mühim işlerini yıldızlara bakarak gö- Ilk önce küçük putlara hitap etti: hane kapısını da peygamberliğinin ke-

Hıristldi ise başvekilet makamına git- halesi .imkanını hazırlıyordu, ortaya koyabili'r. l eli A:z vl ihirb zlı Önlerinız" d"" bU kadar gilz 1 k t• il t v • ti L-rür er ·. er, og unun s· · a ğına, - .. e yeme - rame ı e aç ıgını ve yıne o sure e --
rniş'. koca Göbekle beraber imparatori- Bu bolkun Alman ilerlemesini durdur- Bulgaristanın ilk önce işe giriştiğini, ler varken öyle ne duruyorsunuz.. Yese- padığını kaydederler. 

~~nın cenaze töreni hazırlı!ı ile meşgul ması için pek az şey kafi gelecekti Ital- Makedonya hududunda seferberlik yap- run işlerine karışmaması icap ettiğini va- nize... •• aırMEDJ -
yanın milzah.areti kMi gelecekti. Bu tak- tığını ve Italyanın birdenbire tav8$utu- ziyete, ayrılma ve ~1~ blıc? mlirec- -------.,...,......,.---------------------... 

Biz.ansın kiliselerinin matem çanları dirde, Italyarun Arnavutluğa çıkması bu nu empoze ettiğini :farzedelim; Yugos- ceh olduğunu da telmih ediyor. Daha s e d e 
da fasılalaşmıştı. Binaenaleyh sarayda milletler birliğinin yanında doğrudan lavya hükmün kendi aleyhinde olduğu- ileri gidiyor: Garp devletleri Yugoo- urıye e vazıyet 
ne Hıristldi, ne Sebastiyano ve ne de doğruya bir müdahaleye muadil olacak- nu bilerek bunu reddederse, ihtilaf Ital- lavyanın silAhlanma.;ını istiyor, fakat bu 
Yen.geç yoktu. tL ltalya bu hareketin. kumandasını ele ya ile Yugoslavya arasında olacaktır. silAhlanma teşebbüsünün hırvatlarm 

Imparator ise odasında ve karısız kal- alacaktı. 1934 de Mussolininin hayalen Nihayet unutmıyalım ki, Yugoslavya- muhtariyetinden sonra olması şartiyle, 
mış olmanın matemi içinde idi. buna temayül ettiğine hiç şüphe yoktur. nm karışacağı her hangi bir ihtilaf ha- hattı bir hırvat ordusundan bile bahse-

Işte bu sırada saray kapısının l>ntinde Fakat o zamandan beri vaziyet değişmiş- Unde bütün Avrupa - dosttan gibi dliş- der görünüyor. Kısacası Yugoslavyada 
h!r araba durmuş, arabadan biri in~ tir. Almanyanın ağırlığı tesirini göster- manları da _ «Hırvatlar ne yapacak- vaziyet şu 1939 Nisanında. Çekoslovak
tl Onu gören saray muhafızları, önün- miştir. Ve Italya Arnavutluğa tam bu- tır?> Sualini sormaktan kendini alamı- Yanın 1938 deık.i vaziyetine pek benzer 
de hürmetle eğilmişlerdi. nun zıddı ve kabil olduğu kadar az si- yacaktır. görünmektedir. Çekler memleketlerini 

Arabadan inen zat: yasl bir düşünce ile çıkmıştır. Yani Al- Sırplar, 1919 da hayallerini tahakkuk mütekamil bir lsviçre haline getirm.l.ye 

Bütün Suriye şehirlerinde 
Grev devam ediyor 

Vatan! lıitlesi dağdmalı üzere mit 
- Imp~tor hazretlerine geldiğimi manyaya karşı organize edilmiş Tuna, ettirdikleri zaman, hırvatlar da - tabii karar vennişlerdir. Sırplar da Yugoslav

habe~ v~r~niz .. Kendisini çok mühim bir şank ve Balkan blokunu tutacak yerde Çeklerin Slovaklara vadettikleri gibi - yayı ayni şekle koymayı bilmediler. Halep - Bütün Suriye şehirlerinde bildirmi~tim. Ahiren kitle genel başkanı 
mese e ıçın ve derhal görmekliğim la_ bunu dağıtmak maksadiyle Balkan ya- onları kardeş ve müsavi telAkkl edecek- Hırvat meselesinden Italya istifade etme. grev devam etmektedir. Grevin başladı- ve sabık dahiliye veziri Sadullah CaWıt 
zı;· runadasına ayak basmıştır. İtalya, şimdi- lerini vadettiler. Hırvatlar cenup Slav- sini bilecektir. Diğer taraftan Karadağ ğı Şar.~da 43, Halepte 38 gün olmuştur. de istifa etmiştir. Eski Beşvekil Cemft 

emiştL Muhafızlardan biri Sebasti- den Yugoslav Makedonyası üzerinden ları milletlerinden hakiki bir :federasyon meselesini canlandırmaya çalışacak ve Diğe.r şehirleroe aşağı yukarı vaziyet ı Mardam ise siyasetle uğraşmaktan ~ 
yanoyu aradı. Yoktu. Yengeci aradı, Bulgarlstana el uza~tır. Yunanist:mı wcuda getireceğini sanıyorlardı; halbu- Bulgaristanda da Makedonya meselesi- böyledir. Şamın ve Halebin karakollarıa 1 geçtiğini ilan etmiştir. 
yoktu, Hıristidi de olmadığından onlar- bitaraflaştırabilir. Bilhassa Yugoslavyayı lı:.i Sırplar devleti teşkil eder etmez, kral ni ihdas edecektir. ve askeri garnizonlara yakın olan mer- Vatanı kitlenin yeni baştan tanzimi. 
dan birinin gelmesine kadar ziyaretçiyi bitaraflaştırmaktadır. Çünkil daha şim- ve hükümet merke'Linden başka, ordu Böylece Yugoslavya yalnız cenuptan kezdeki bazı dükk8.nları arasıra muha- için sabık başvekil Lt1tfi Haffar ve ma
nıuhafız kumandanının odasına aldı - diden, cenup Slavları ablO'ka edilmiş ve ve idareyi de ellerine aldılar. Bir fede- ve şimalden abloka edilmekle kalmıyor, faza altında açılıyorsa da çocukların ta- liye vezirlerinden ŞilkrU kuvveili m.. 
1ar. kuşatılmıştır. Denize mahreçleri olan rasyon aldılar. Bir federasyon yerine, komşuları bunu bilirler ve onu sıkıştu._ arruzu yüzilnden yine kapanmağa mec- zalariyle halka hitaben bir beyanname 

Bu zat .. Bu odada bir müddet etrafına Adriyatik Akdenize Otrant kanalından bir merkeziyetçi devlet kurulduğu gl).. maktadırlar. Bütün bunları gözönüt~ bur olmaktadırlar. Tethiş bombalarının neşredilmiş ise de hiçte iyi karşılanma
bakındıktan sonra birden.. . kapıdan mülAki olur ki bu boğazın ancak 75 ki- rlildU. Ve hırvatlar muhalefete geçtiler. getirdikten sonra, dün Belgradda hilkilm sesi eksilmiyor. Her gün muhtelif semt nııştır. Umumi kanaat kitlenin uğradıı; 
çıktı, lometrelik bir genişliği vardır. Bugün de, onların şefi olan Maçek. süren ve Ruzveltin mesajına rağmen M- ve mahallele'I'de ve muayyen kimselerin bunca muvaff akıyetsizlikten sonra, bir 
Kapıda nöbet bekliyen muhafızın hay- Iındi, Italya bu boğazın iki sahilini Yugoslav hüklimeti azasından değildir. la da sürmekte olan korku ve eseften evlerine bombalar konmakta bunların daha belini doğru.Itamıyacak derecede 

te1i Önilnde imparatorun dairesitıe doğru elinde tutmaktadır. Bundan böyle, Yu- Yugoslav hükümeti ile anayasada yapı- mürekkep müthiş sükuttan hayrete düş- çıkardığı mUthiş gürültülerd.:m halk he- sukut etmiş ve behemehal dağılmağa 
Yalnızca gitmeğe başladı. goslavların bu çemberden kurtulmaları lacak ıslahatı münakaşa etmektedir. me.ı misiniz? yecana düşmektedir. mahkum bulunmuş olduğu merkezin-
Muhafız ... sesini çıkaramamıştı. Sa_ müşkiildUr. İngiliz _ Fransız donanma- Hırvatistan için bir yan muhtar idare -Pierre Domini que Geçenlerde vatani kitlesinden çekilen dedir. 

dece içinden: sının yardımlarına koşmaları da müşkül- istemektedir. Yabancıların Yugoslavya- -Le republigue - mebusların ve gazetecilerin isimlerini ----:---
IPQ;s zzı :z ! wxıııt>JZB 1 yapamaz mısınız? - Valİihi mükemmel.~ dedi·: Bu pli- · üzeri;~-~ktılar. • 

DEMiR MASKE. 
Büyük tarihi ve macera 
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1 
. Mistufle de fikrini şu suretle ifade et-ı sine kadar yükseltilen idam sahnesinin 

tı; üzerine bu p ençereden geçerler. Işte biz 
. - Madam ki matmazel Ivon öyle is- de bu vasıtadan istifade etmeliyiz. Sah

tiyor, bu mesele üzerinde münakaşa bi-ı nenin kurulması ne zaman oluyor? 
le :Zaittir. Matmazelin istediği mutlaka Ekz.iü cevap verdi: 
Yapılacaktır. - Tahtaları falan hep Bastilde hazır-

l'Von: dır. idamdan bir iki saat evvel kurulur. 

- Şu halde hep kabul ediyorsunuz - Bu işi kim yapar? 
' değil mi, dedi. Hem şövalyeyi heı:n de - Marangozlar .. 

M'~rkizi kurtaracağız. Şimdi mesele bir Ivon sordu: 
Plaı:ı. hazırlamakta .. Bastile nasıl girece- - Bu marangozlar 
ğİnü:zj ve nasıl kurtaracağımızı tesbit gozlan mıdır? 
etnıekte... - Hayır .. Muhafızlar sokağa çıkarlar 

Faribol: ı·astgeldikleri sanat erbabını hatta ba -
- Bastilin kapıJaı·ı çok, dedi. Birin- zan zorla götürürler, sahneyi kurdurur

den olma7Acıa öbüründen girıneğc çalışı- lar. 
rız. 

Ivon 
- Kapıdau gu·cmcz.s.,k p~nçv.ı:der 

var. Pekala biliyorsunuz ki idam mah-

Ivonun gözleri sevinçle parladı. 
- O halde, dedi. Ben, şövalye dö Ro

hanı kurtarabileceğimize eminim. Fari
bol, Mistufle, Onezim, otelci ve hatta 

Almanya 
ve Şark 
-~-

Berllnden yızılıyor: 
Almanların şarktaki faaliyetleri, Li~ 

vanyayı da kendi aralarında almayı ı. 
tihdaf etmektedir. Bugünlerde hur&7• 
bir LiLvanya heyeti geldi. Maamafih, bu 
heyet, sadece münakale ve ziraat bakan
lıklarına mensup mütehassıslardan mO
rekkeptir. Buna sebep, Memelin Alnıan
yaya terkinden sonra ortaya çıkan tek
nik meseleleri, politika kombinezonla _ 
nndan tamamiyle ayn olarak halletmek
arzusudur. 

Litvanya hôkümeti, büyük bir ihti -
marnla bitaraflık politikası güddUğl.i ifin 
bu memleket Uzerinde nüfuz tesis etmek 
maksadiyle, gerek Almanyanın gerek 
Lehistanın siyasi ileri karakolları tue
fı~dan yapılmakta olan mücadele h~ 
başlangıç safhasındadır. Bu itibarla dik
kati üzerine toplamamıştır. Katoliklerin 
ilden olan Bistra'nın Litvanya kabine
sinde killtı.ir bakanlığına getirilmesi, .Af,. 

manyada, Lehistana, hiç değilse, kültur 
bakımından bır yaklaşma demek oldt.f!u 
fan:tnılA tıl"fc:İP ..,ı,t ... ;.,ı;_ 



( 

Alnımın-----·-·ı 

Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-74-

Nihalle beraber, ben ona ve o ı ler biliyor.unuz 
bana dayanarak merdivenleri çı- Sonra birden 

böyle .. 
lisanını değiştir-

Po lııyoruz .. Çok yorgun değiliz ama, di: 
yıl pk içtik ve uykuauuız da... - Az daha, dedi. iJdüm kop. 
bü Apartımana girer girmez Nihal tu .. 
ya Aendini taflığın üzerine attı. - Neden? 
ese - Oooh .. dedi. Hele ıükür ge- - Sabri beyle kavga edecek. 
ta• lebildik.. •İniz diye .. 

Ve ayaklarındaki topuklu i• • - Niçin kavga edecektik? Bu· 
yi; ltarpinleri fırlatıp birer köıeye at- na neden hükmettin? 
m fı. - Şu beı yüz lira me•eleain • 
ta - Bunlar ayaklarımı mahvet- den. Onlar, Sabri beyle Ferid bey 
p ti, dedi. Uzun topukluya daha ye- para dedin mi canları .. Kılı kırk 
R ni alıııyorum. Hem boyumu uzun yararlar, on paranın bile hesabını 
m gÖ•teriyor, hem de heves ediyo - •ararlar. Eğer yanımda siz olma-

ram. Azabına da katlanıyorum. •a idiniz. Ferid bey beni baıtan 
İy' Nihal: aıağı •oyar, üz.erimde ne varaa 

- Ah zavallı ayacıklarını.. hepsini alırdı. Sizden çekindi. 
yı Diye parmakları birbirine ya - Maamafih yine alır. 
rr pıpnıı ayaklarını nkıyor, mo%a • -Peki .. Bütün bu iılerden •a-
rr ~it t01lar ü:ıerinde ve oturduğu na bir fey vermiyorlar mı? 
ec ~de eğilip eğilip kalkıyordu. - Ferid bey diyor ki senin hi•b Bilmem neden, ben bu kıza çok ıeni ayırıyor, bankaya koyuya. 
I< acıyordum. O da tıpkı benim ken- ram. Benim paralarım bankada 
k 4i ya,ındaki halim gibi havai idi. birikiyormu, •. Bankada kalır•a 

Hemen mutfağa koıtum. Lavoma- çoğalırmtf.. Bankada bin liram t nın tanna .., doldurarak getir • olanca da beni evlendirecekmi,. 
b İlim. Fakat •İz ağır bastınız. Ferid 

- Ayaklarını •oğuk •uya koy.. bey •İze karı ı hiç kimseye yap • 
t Kan yukarı çıkar ve rahat eder - madığı muameleyi yaptı. Hani 
~ .U. .. Hem kalk .. yerde oturma.. onun kadında gözü olsa idi mu -
~ Soğuk alıraın.. hakkak aize abayı yaktı diyecek
' Nihal yerinden kalkması ile tim. Fakat bunca zamandır onun 
• beraber boynuma •arılma•ı bir ol- kadınla alakadar olduğunu gör -
I! clu. medim. Buraya çeşit çeşit hem de 
~ - Ah ablacığım .. dedi. Sen ne öyle güzel kadınlar gelirse ..• O 
ıeker ıey•in .• Bundan •onra artık bunların yüzlerine sadece kendi 
ölürüm yine •enden ayrılmam. menfaati için güler. Bir kerre ol-

Zavallı kız, fel kate, bir anne, sun birini kucaklayıp öptüğünü 
1 bir abla ıelkatine o kadar muh- bile görmedim. 

taçtı ki.. Nihalin bu sözleri tuhalıma git. 
Ayaklarını yıkarken bana: ti. Ben ise Ferid beyin bana kar-
- Siz de ayaklarınızı koyun .. ft gösterdiği zaafı bütün erkekler

i/etli. Vallahi çok eyi geliyor. Bü- de bulunduğuna emin olduğum 
fiin yorgunluğumu damarlarım • «temellük» hissine at/ediyordum. 
Jan ~ekerek alıyor. Siz ne eyi ıey- -BiTMEDi-

Y alovcı.., L 1 • , 
l'löpııcaları 

S1hhat ve 1. Muavenet 
Vekaletine bağlanacak 
Kaplıca mıntakası dahilinde her iste
yene 2000 karemetre yer verilecek 

Sıhhat ve Jçtimai Muavenet Vekaleti hazineye ait arazi temlik edilebilecektir. 
Ya1ova kaplıcalarının Sıhhat ve içtimai Kaplıca mıntakasının umumi planı ile 
Muavenet VekfJetine bağlanması hak- mıntakada yapılacak binalann mevki ve 
kında bir kanun projesi hazırlamışbr. inşa tekilleri, sınırlan Sıhhat ve içtimai 
Vekalet projenin hazırlanmasını mucip I Muavenet vekaletince tesbit ve ilan olu
aebepler layıhasında ıöyle izah etmek-ı nacaktır. Bu projenin kanuniyet kesbet
tedir: mcsinden sonra yapılan bütün binalar 

c 19 29 senesinde Ebedi Şef Atatürk- tam kargir veya beton olacaktır. 
un yüksek emir ve işaretleriyle o zaman- HALKA VERiLECEK ARAZI: 
)ar Seyrisefain idaresi tarafından idare Kaplıca mıntakası dahilinde İnşaat 

edilmek üzere inkişafına çalışılan Yalova yaptırmak istiyen her şahsa 2000 kare 
kaplıcaları, bilahare Akay idaresine in-

1 
metre yer verilecektir. Binalann §ekil ve 

tikal etmiş ve daha sonra Yalova kaplı-! İstimali tarzları fazla araziye ihtiyaç his
calarile, lcaplıcalar mıntakasının idaresi acttirdiği takdirde icra vekilleri heyetin
Akay idaresi işletmesinin mürakabesi al- den karar alınacaktır. 
tında tesis olunan hükmi ıahsiyeti haiz Kaplıca mıntakasına bitişik arazide sı
bir idareye verilmişti. Kaplıcalar bundan nırdan 500 metre mesafede ve Yalova 
aonra da Dcnizbanka intikal etmiştir. iskelesinden kaplıcaya giden ara yol ke-

Hattız.atında tamamen sıhhi mahiyeti narlannda yapılacak bina ve dükkanlar 
haiz olan hu teşekkülün diğer sıhhi mÜ· I vilayetçe tcsbit olunacaktır. Verilen ara
esseselcr gibi Sihhat ve içtimai Muavenet 

1 
zide tescil edildikten sonra iki yıl içinde 

vekaleti tarafından idaresi ve halkımızın I bina yapılmadığı takdirde arazi yeniden 
huna taallük eden ihtiyaçlarını layıkiyle I hükümete intikal edecektir. iki aenelik 
karşılayabilecek bir şekilde inkişafı zaru-

1 
müddet içinde binanın lccıif bedelinin 

ri görüldüğü cihetle hu maksadı temin dörtte biri miktarında inşaat yaptırmış 
İ(in bu liyıha hazırlanmıştır.> olanlara bir ıene daha müddet verilecek-

PROJENiN ESASLAR!: tir. 
Projenin ihtiva ettiği ceaslara göre KAPLICALARDA VERCI 

Yalova kazası içinde olup icra vekilleri MUAFJYETI..ERI: 
heyetince musaddak haritasında gösteri- Yalova kaplıcaları işletme idaresince 
len sınır içindeki devlete ait sıcak ve so-

1 
yapılacak binalar, on ıene müddetle bina 

ğuk su kaynaklariyle kaplıcaların ve vergisinden muaf olacaktır. 
bunlara ait binaların kaplıcalar tesisatı-! Kaplıcalar ticari usullere göre idare 
nın ve arazisinin istismar, intifa ve idaresi I edilecek, ve muameleleri divan vizesine, 
lrtitün hukukiyle Sıhhat ve içtimai Mua· arttırma ve eksiltme kanunu hükümleri
Yenet vekalC"tine bağlı bir idareye veril- 1 ne tabi tutulmıyacaktır. 
mektedir. Yalova kaplıcaları i )etme ida-I Kaplıcada müstahdem bulunan me
resi namiyle tesis olunacak idare hükmi I murların dahil bulundukları Dcnizbank 
tahsiyeti haiz ve mütedavil sermaye ile tckaüd sandığındaki yüzde beş aidat ve 
idare olunur bir teıu~kkül olacaktır. İştirak hisseleri yeni idareye devroluna-

:m:s- zu 

•••••• 

Mürekkep lekeıi 
nasıl cıkarılır? 

' 
Kitapların ü.zerfcrindeki mürekkep 

lekelerini çıkarmak için, müsavi miktar
da acidc citrique ve acidc oxadiquei bir
birine karıştırdıktan sonra, bu suretle 
elde edeceğiniz tozu mürekkep lekesinin 
üzerine dökün. Sonra da, ufnk bir kibrit 
çöpü veya kürdanı hafifce ıslatarak bu 
tozu nemlendirin Dikkat edilecek nokta, 
tozu eritecek derecede ıslatmaktadır. 

Lekenin yeni veya eski olduğuna göre 
uzun veya kısa bir zaman zarfında, leke 
kaybolacaktır. Sonra tozu silkeleyip le
kenin yerini beyaz kurutma krığıdiylc 
kurutunuz. 

Eğer leke ilk seferde ka;'lbolmazsa ay
nı ameliyeyi ikinci defa da tekrarlıyabi
lirsiniz. 

Sütü nasıl lıaynatmalı ? 
Bir çok kadınlar, ilk bnkışta basit gi

bi görünen silt kaynatmanın hakikatte 
ne kadar müziç olduğunu bilirler. Çünkü 
südü biraz «harlı> ateş üzerine koyarsa
nız, ikabın dibinde ibir tabaka bırakır ki, 
sonra bunu temizlemek için uzun zaman 
uğrll§mak ve yorulmak lbımdır. 

Bunun önüne geçmek için de gayet 
basit bir çare vardır: Südil kaynatmadan 
önce içine ya bir tek parça şeker atmak, 
yahut da, sonradan süte konulması icap 
eden miktarda şekeri, sütü ateşe koyma
dan ilave etmek .. 

inanılmaz bir şey gibi geliyor ama, 
tecrübesi gayet kolay, böylelikle hem 
tencereleri uzun uzun yıkamaktan, hem 
de sütün içine şekeri attıktan sonra bu
nu eritmek için dakikalarca uğraşmakta'l 
ve beklemeden !kurtulmuş olacaksınız. 

aıara sünen sigara 
ko?ı sunu 
gidePme ~aresi-
Bir çok ev kadınları - şayet kendileri 

cıgara içmiyorlarsn - kocalarının içtik
leri cıgara veya piponun evin içinde bı
raktığı kokudan şikayet ederler. Bazan 
bu, hakiki bir anlaşmazlık halini alır ve 
znvnllı koca, evde rahat cıgara içemez. 
olur. Halbu'!d, işinden yorgun argın ge
len bir adam iç.in, bir koltuğa gömmüp 
cıgar.tt!:!l"' :, ~~ .... ı·ıı';... l.!!a~ ;;,,yu gazete 
okumak kadar zevkli bir şey tasavvur 
oluna<bilir mi? 

Odalardaki cıgara kokusunu giderme-~ 
için basit çareler var: Kurutulmuş p:ır
takal kabuklarını, kızgın bir kürekle ya
karsınız bunların güzel ve keskin koku
ları, tütün kokusunu derhal giderir. 

Bir çnrc dnhn. Bir knşık •lavnnde• 
esansı ile bir knş1k sel amoniaquei biri-
birine karışarak fayanstan 'bir vazoya 
koyunuz. Bu mahlutun kokusu hafifle
dikçe, aynı şekli yenileyiniz. 

Sabıkalı bir deli 
zorlukla tutuldu 

---~·---
Evvelki akşam Konyada bir hadise 

olmuştur: 
Akşchirin Soğuk su mahallesinden Is

lfun oğlu 29 ynşlnrında Şükrü adında bi
risi, bir hırsızlık meselesinden on sene 
hapse mahk\ı.m olmuş. Sonra akıl hastası 
olduğu anlaşılarak l\1anisa hastanesi akıl 
emraz kliniğine yatırılmış, fakat bir 
müddet sonra kaçmnğa muvaffak olm* 
tur. Konyaya gelen Şükrü Giray, evvel
ce çalarak satmak üzere bir dükkana bı
raktığı f otograf makinesini istemiştir. 
Dükkfln sahibi içki hayli B. Ibrahim po
lisi keyfiyetten haberdar edince sabıkalı 
deli takibe başlanmıştır. 

Yakalanmak istendiğini anlıyan sabı
kalı silahına sarılmış polis ve bekçilere 
ateş etmeğe başlamıştır. Mukabele et
mek zarureti hasıl olmU§, bu sokak mU
sadcmesinde bekçilerden biri iki kolun
dan ve polis Raşit Karan da sağ bileğin
den yaralanmıştır. 

Etrafı velveleye veren sabıkalı deli, 
nihayet bir yere sı~tırılarak yakalan
mıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış
lardır. --BiP flırsızlılı iddiası 

Odun pazarında şapkacı Yako oğlu 
Ersel Biton zabıtaya müracaatla dilk
kanının camekanı içinde bulunan beş 
adet yeni bir adet müstamel el çantası 
ve 5 adet de yazlık kadın şapkasının ça
lındığını şikayet etmiştir. Tahkikatın ilk 
safhası, bu dükkanda hırsızlık yapıldığı 
zannını tevlid eylememiştir. Bununla be
raber tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

KAPLICALARDA YAPILACAK cak ve idare tarafından kurulacak sandı- ---------------
INSAA T: ğa yatırılacaktır. re Yalova kaplıcaları işletme idaresi müs-
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ekale-

1 
Kaplıcaya ait tarifeler Sıhhat ve içti· tahdemlerinin mayıs 1939 sonuna kadar 

tfnce tayin olunan mıntakalarda hususi mai muavenet vekaletince teşkil olunacak olan ücretleri ve kaplıcaların diğer mas
tnesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence bir heyet tarafından tesbit edilecektir. raflan Sıhhat ve içtimai muavenet ba-
yer1eri, gazino, lokanta ve dükkan inpl MWAKKAT MADDE: kanlığını 1939 bütçesinde açılacak bu·ı 
ve tem etmek iatiyenlere paraaaz oluala u!~j!?'!. b:!!~UY~..!.~~~~,,e. '-~ t ~~~~~~~t~~· ol~br. ._ 
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.1lman Mareşalı Göring Italyan },foreşalı Ba1bo ile bir arad:ı 

Japonya kabinesi erkaıı> 

'1. Çörç.l 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

§ 9 Eylôl oteli ~ 
~ açıldı ~ 
!: &ki izmir ile yeni imar sahasını E 
E yekdiğerine birleştiren ve hmirin:: 
: en modem ve asfalt caddesiyle ma-5 
5 ruf ve müştehir ve bilhassa çarşıya E 
: yakınlığı ile ehemmiyeti bir kat da-: 
5 ha nrlan İsmet paşa bu1varmda yeni 5: 

1 E sinema yanında bu kerre •Jl;rll ve tef- 5 
1 
:: riş ettiğimiz 9 Ey1Ul otelini küşat ey- : 
E lcdik. Fiatler gayet ucuzdur. Teşrif E 
:: edecek sayın müşterilerimizin her: 
:: halde memnun kalacaklannı saygı-E 
··1 1 b"ld' • . -:: anm a ı ınnm. : 

ı :: Sahibi :: 
5 MEHMET n HASAN E 
:: 1 - 13 = 
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• serg 
1 (A.A) - Dün saat 1 1 

itibaren halkın cyannki dünyanın> 
·katarını seyredebilmesi için serginin 

Fi'"'"'·•;u··n kapıları açılmı~tır. Reisicümhur 
unu söylediği eannda sergiye 600 
kiııi girmiş bulunuyordu. 

lh avlusuna hakim olan Amerikan 
eral paviyonunun önünde resmi tri
konulmuııtu. Y nn tarafta sergiye iııti

: eden milletlerin bayraklarile süslen
olan milletler holü bulunmaktadır. 

eafirlerc tahsis edilen mahalde 60,000i 
itccaviz resmi davetli vardı. 

ille resmi merasim öğleden evvel baş
mştır. Belçika ve Holanda paviyonla
Jn Üstündeki kulelerdeki çanlar cçan
'tn senfonisi> ni, milli marııları ve va
:ı.i Amerikan şarkılarını çalmııılardır. 
r le.aç saniye sonra sergi amiri Grover 
t..alen, dinler mabedinin küşad resmi
yapmı§tır. Bu binada bütün dinler 

ınsil edilmekte idi. 
Reisicümhur sergiye saat 12,30 da 
imiştir. Mumaileyh öğle yemegını 
merikan federal pavyonunda kurulan 
ıO ki~ilik bir sofrada yemiştir. Yemek
hnur bulunanlar arasında ecnebi mil

tlerin diplomatik mümessilleri ve umu
i komiserler bulunmakta idi. Yemek-
n evvel, sulh avlusunda büyük bir ge
d resmi yapılmıştır. 

" mı 1 o 

s 
• 
1 

YEHIASIR 

di li 
• 

vrupa a 
ah seyaha ler 

• Ga ei1kO ve Mar o· 
temasları etrafında 

ı numaralı seyyah Gafenkonun <Avrupa turnesi> rk:--
sin nazarı dikkatini çekiyor. Gafenko, petrol mcml 'ni 
temsil ediyor. Panait tshnti: <Avrupanın en fnkir köywlcri 
bu eski kıtanın efendilerine en büyük ~ervet temin ~'Or.> 
Demişti. 
Romanyanın mukadderatı bugUn belll değildir. 
Roma ile Berlin, Romanyayı Yugoslavyaya ve Macarls

t:ına yakınlaştırmayı dilşUnüyorlar. Yu
goslavya ile Macaristan birer iptidai 
madde yığınıdır ve totaliter mihverin işi-

ne yarar. 
Londra ile Paris onlnra garanti veri-

yor. Bu goranti «şarka yayılış> a karşı 
bir kaledir. 

Gafenko memleketini temsil ediyor. 
O da tıpkı memlck ti gibi sempatik, his

ı v, romantiktir. Gafenko sağa ve sola 
t b sümler saçarak seyahat ediyor. 
I' inci Karol Hitlere muka• em t eö te-

SAHD'E7 

Gaf en 

Geçide muhtelif Amerikan kıtalarının 
ıyraklannın etrafını alan Amerikan 
üfrezeleri birleşik 48 devletin bayrak
tı ve sergiye igtirak eden 60 milletin 
ıyrak1arı İştirak etmiştir. 

Yugoslav) ... uclyc nazırı r.·erkoviç 
diplomasi sahnesine yeni geldi. Onu11 
tabi olduğu hüktimct cçok eski bir dün
yaya çok geç gelmişa benziyor.~ Ondan 
evvel oradan kral Aleksandırın eserini 
tahrip ederek, memleketini mihverin 
pe§ine takarak Stoyadinoviç geldi geçti: 

B. Gafeııko licrtinck 

Halk, milli elbiselerile geçen Çekos- Nevyorktan bir ma1 zarcı 
'vak ve Arnavut heyetlerini bilhassa al- ı olan beynelmilel teşriki mesai ve dostluk 1 zedeccğine dair olan haberi tekzip et
ş1amıştır. Milli grupları askeri bandolar fikrini tebarüz ettirmişler ve bu fikrin mektedir. Amerikan hazinesi, Alınan il
k.ip etmekte idi. Bundan sonra timdi yarınki dünyanın parolası olacağını kay- halatı üzerine bu nevi bir mukahelebil
ıudeonda demirli bulunan filoya ait deylemişlerdir. misil tarifesi tatbik etmek karannın ha
ıvvetli müfrezeler geçmi;ıtir. Bilhassa Ncvyorl:. belediye reisi Laguardia, ser- zinenin Almanyaya kartı farklı bir mu
ondradan gelmiı olan cGolclstream giyi görmek üzere dünyanın her tarafın- amelede bulunmak ittihamına maruz kal
uardn alayının bandosu çok alkışlan- dan gelmiş olan ziyaretçilere Nevyork maması için mümasil mukabelebilmisil 
ıştır. namına hoş geldiniz demiştir. Mumaileyh ı' tarifelerinin diğer meJeketlere tatbikine 
Milletler h~l~nün y.~ac~ bir mahal- bilhassa §U sö~le~i .söylemişti~: . . "::ahal•W olmadığını tetkik maksadile Lü-

~de .. duran ııılahlı r:ıu~a~ıler, bun~~:l~ .. cMeml~ke.~ıı?~ıızın en b~rız hususıyetı I tun. dıg~r melek~~lerle Ame.rika arasın
tıaicum~urun. resmı tr~~une ge)dıgı.nı j ~unyadakı burun ırk ve dınlere mensu~ I dak.ı tıcaret . munaaebetlerınin heyeti 
l? etmıfle~dır. Bu~u m~te.~k.ı.p, 60 mıl- ~nsanla~ı~ burada serb~stçe v.e tam .~ır I mec~uaıını g~zdcn geçirmeğe sevketmiş 

m bayragı mumaı\eyhın onunden geç- ahenk ıçınde yaşayabılmelennde mun-ı oldugunu tasnh etmektedir. 
üştir. Ruzvelt' den başka Lehman, Lo- demiçtir. Herkesin de bunu bir misal it-! Bu gözden geçirme işine devam c~il-
uardea ve sergiye iştirak eden ecnebi- tihaz etmesini arzu ediyoruz.> 1 mektcdir, fakat hazinenin mukabelebil-
r nemına lngiliz komiseri Hirlouis Bea- Vaşington. 1 {AA) - Amerikan misil tarifesini İtalya ve Japonynya te -
• nııtukl r söylem~leıdir. j hazinesi, İtalyan ve Japon ithalatına yüz- mil etmek taaavı:urunda olduğuna dair 
-"tün hatibler, Serginin açılışına hakim de 20 nisbetinde munzam bir resim va- ortada bir guna emare yoktur. 

Sırpların milli hissini kırdı. Halbuki 
Sırplar 1937 de Delbosun Belgradı ziya
retinde onu canlı bir şekilde alkışlamış
lardı. 

Yugoslavya mihver memleketleri ta-
rafından askeri olarak çembere alınmış 
vaziyettedir. Almanya Yugoslavyanın 
ihracını yüzde 60 nisbetinde çekiyor. 
(Hububatının yüzde doksanı Almanya
ya gittiği gibi, Yugoslavynda yetişen do
muzların yüzde 8 i de Almanyaya ihraç 

edilir. 
&rplarla Hırvatlar arasında ihtilaf 

olduğu müddetçe dahili vaziyetleri ka
rarsızdır. 

Yugoslavya Almanynnın Slovakyaya 
mulitemel bir tecavüzUnc karşı Italya -

dan garanti arıyor. Keza, Italyanların 

Dalmaçyada gözü var diye Almanlardan 
da garanti arıyor. 

Fazla olarak, Yugoslavya, Almanya 
ile Italyanın kendisini Macar ctadilcili
ğine> karşı garanti etmesini istiyordu. 

Macar tadilciliği nedir? 
Macaristan geçen eylülde ilk defa hu

dutlarını tashih etti. Ikincı olarak Mart
ta da Karpatlaraltı Rütenyasında tashih 
yapıldı. Bütün bunlar Roma ile Bcrlinin 
vukufu dahilinde oldu. Hatti Macarista
nın bütün dış politikası bundan sonra 
mihvere istinad eder. Fakat Macar nas
yonalist temayülleri, mihver için diğer 
memleketelere knrşı bir tehdit bıı:hane
sinden başka bir şey değildir. Macar gu
ruru buna tahammül edemez. 

* Bu müddet içinde, demokratların ya. 
ni sulhun mukabil tnarruzu iki şekil al· 
tındıı tahakkuk ediyor: 

Evvelft, Ingiltere ile Fransa tehdit al. 
tındaki memleketlere yaptıkları ınfi.nevi 
yardımı maddi yardıma çeviriyorlar. 
Fransa. 31 Mart 1940 n kadar Romanya· 
dan 400,000 ton petrol satıh almayı taah· 
hüt etti. Bundan bir iki gün evvel otuz 
Fransız petrol şirketi, namına bir heyet 
Bükrcşc giderek kral Karol ile ve on 
üç Rumen petrol şirketi bir anlaşma im
zalamıştır. 

!kincisi, bir taraftan Ingiltere ile Fran· 
sa, diğer taraf tan Rusya arasındaki iş 
birliği, arlık nafile bir söz. değildir. 

Paris-l'tfidi 

~ Bitaraflık kanunu Sakallı kadın 74 
yaşında öldü 

llalif ak şaka yapıyor 

Bu kanunun ikinci 
maddesi dün ~ece yarısı 

Fransada «sakallı kadın> ismiyle şöh
ret bulmuş. ve bir çok şehirlerde sa -
kalları, bıyıkları halka gösterilmiş olan 
madam Döle bir knç gün evvel ölmüş-

Göbels'in lngiltere aleyhine 
makale 

nihayet buldu 

tii~adın kendisini teşhir zettirerek ka- yazdığı 
zandığı para ile Fransız viUiyetlerinden .. 
birinde bir kahve açmıştı. Fakat, csa- ~lmFan prop:ı.gandbn_ı.. bakanı Dtr .. ado-
kn k 

. . . .. k bcı:;, ölkişer ~eo auter gaze csın e 
l1ı kadın> halkın endısını gorme karıdnki ba lık altında bir makale 

için gösterdiği tecessils ve meraktan bir ~ş:retmiştir. B~ makalede ezciiınle de
tilrlü kurtulamamış ve nihayet inzivaya niyor ki : 
çekilmişti. İngiliz dış bakanı Lord Halifaks, ge-

74 y~ında ölen csaknllı kadın, ın sa- çcn ~arşamba ~?nü ~rdlar Kamarasın
kallan bir çok erkeklerin sakallarından da hır nutuk soylcdı. Bu nutukta, ha

len münakaşa edilmekte olan enternas
daha gürdü. Kadının uzun ve seyrek hı- . al meseleler karşısındaki İngiliz gö-

kl · al 1 · b' yon yı arı Fransız mız ı gazete enn~ ır rı.işü bütün şiimulüyle yeniden izah 
hayli mevzu olmuştu. edildi. Bu izahla, çoktan beri dünyaca 

•• • malfım olnn İngilizlerin bütün bürhan-
0/ü/ ere hedı ye! kırını bulmak milmki.indür. Bu nutuk 

A 'k b" ··k • ' kalabalık ne orijinal ve ne d gülünçtür, mantıki 
merı a, en uyu "'c en d . .. b' . .. · d d b" 

Ç. k 1 · . S f . k d b 1 k üşunen ır ınsan uzcrın e, sa ece ır 
ın o onısı, nn ranSlS o a u unma - l1ıf tesiri a mah.--tadır. Maamafih İngi-

tadır. Onların şehir dışında büyük bir !iz görün~ü~ü öğlenmek için he~ iste
mezarlıkları vardır. ği. hem de vakti olan bir kimse, bu nut-

ölülerini ziyı:ıretc gelen Çinliler eski ku esaslı bir surette okur ve tetkik eder-

i 
Konfüçyiis dininin usullerine hula riııyet .sc, fena etmis ol~az. ;8izim. vaktimiz. 
ederler ve ölülerine hediyeler getirirler. ~k ~ok ~· boyl~ hır şeyı yapmak 

. 
1 

. 1 .. .. P ıç:ın, ısteğımız epeydir. Bundan dolayı
Bu hcdıye en mezar arın ustunc yayı d ı.: ,n k Lo d Hal'faks ·ı k 

ır rw, .,ere r ı · ı c, gere 
bırakırlar. onun ileri sürdüğü bürhanlarla hesabı-

öliilere getirilen hediyeler, onun ha- mızı görmek zaruretini hissediyoruz. 
yattayken en çok sevdiği şeylerdir. Mı:· Müsaade edilsin de her şeyden evvel 
selii güzel bir §llpka sevene. şapka; çorap bir noktayı tebarüz ettirelim : 

iktidarlarına göre çorap ve ilfıh Londrada, şüphesiz ki harp ~ tiycn 
sevene 1 •e harb d ~ .. .. k l . b' · · 1 E eve seve verilen hediye er " . e ogru goturece uç ır vası-
getırır er. .n s ta"-'1 esırg . b" .. dır B 

k d·~· meklerdir .3 emıyen ır zumre \'ar • u 
ölünün hayattay en sev ıgı ye · zümre henüz. hUkü t · · d ğils 

· · h t meyva- me c gı.rmış e e 
Tavuk kızartması. pırınç ... yn u bile, ona pek yalon bulunmnk•.ndır .. Bu 
lı:ır Sanfransisko meznrlıgında sık, sık zümrenin ileri mümessilleri dünya ef
görünen hediyelerdir. knrı umumiyesini bir isteriyi andıran -------c·-------- hnrp yuygaralariyle aylardan beri sinir
bir muharebeye sürüklenmesine ma- lendiren ve bütün dünya milletlerini bir 
n • olmak hususundaki umumi arzu, u~urumu andıran paniğe sürüklemek 

ı 2 - Roma - Berlin mihverile mu- içın, ellerinden geleni yapan Çörçil, 
.tL ·zvctt • • F Eden, Duf Kuper ve yoldaş1andır. Eğer 

Vaşington 2 (A.A) _ Bitaraflık 1 c Bu mühim maddenin terked.il- harebe vukuu takdırınde, ransa ve bu efendiler ellerini vicdanlarına kor 
kanununun 'k· . dd . . h"k mesi kongrenin bitaraflık kanunıle lngiltereye müessir bir yardımda bu- ve hakikate itibar ebmk isterlcı·sc, bü-

.. ı ıncı ma esının u - • • 1 k h d fk" · .. f l' l d b d mu, gece Yarısı otomatik olarak hi- kanun haline konulmuş bulunan unma ususun a, e arı umumı- tun aa ıyet erindeki gayenin e un nn 
tama errniştir. Bu maddeye göre, prensip ve fikirleri red ve inkar ettiği yenin pek büyük ekseriyeti tarafın- ibaret olduğunu itiraf ederler. 
h B d dan izhar edilen arzu.. Maamafih, bu efendilerin, geçmişteki 
arp zarnanında, muhariplere yapı- ma~asını t~zammun etmez. u ma • ş· d' k dar bu 'ki görüsü telif hfidisclerdcn iyi bir ders nlmış olmaları 

lacak Amerika 'h t pe<>in para denın merıyetten sakıt olması, son ı~-1 ıye a . ' ı. f1 kı. k icap eder. ÇUnkü, bau Eden, knt'i neti-

şiddetli bir 

-

Sulh perisi tehlikede 
·ı 1 n 1 raca 1 

:1t 1 b l ·ı l h"d' d b l k sek ide b tara ı anu J ı e yapı abilecek b allar Ameri- münakaşa ar ve eyne mı e a ıse- e e ı ece 1 ' 
1 

- cenin alınacağı tında son vasıtaya mü-
ka vapurları ile v~ak~;ilemiyecekti. Ierden zuhur ~den bir çok m~n?2a~lı nunda tadilat yapılması için kimse racaat etmek için ltızım olan kudret ve mul bir devletin idaresi için pek az.dır. hınç dolu goçmenlcroı.n, ıktidar mcvkii-
Bundan böyle mezkur kanuna göre noktalar üzerınde kongrede fıkır ~ır: bir teklifte bulunmamıştır. kuvvete sahip olmayınca, yaygaralı bir Bu İngiliz harp zümresinin, bilhassa Pa- ne geçmek hırsiyle hareket eden işçı 
cümhur reı's·ı 

1
.k• 

1
• veya daha fazla dev- lig~ i husulünün imkansızlığından ılerı Pittman tarafından, bitaraflık ka- harp tehdidinin nereye vardığını Rahe- ris ile Vaşingtonda olmak üzere, dün- partilerinden, ahlik telkin eden pesko-

k d b ·· · tt k t 1 şistan anlaşmazlı,;.. sıralarında kafi de- uanın her tarnfında yardımcılan vardır. poslardan terekküp etmektedirler.. Bu 
let arasında hal·ıharp bulundug"'unu gelmi<>tir. Bugün vazıı anunu meş- nunun a, ugun merıye en sa ı o - .. . . ö• • .3 

:1t 1 k l d mu bulunan ikinci madde hükmü- rece oğ:-enmıştır. Bny Eden, ~abe~an En arka plfında k~ndilerini ko:,uy n zuınredekilerın hareketlerine saik olan 
müşahede ettiği takdirde, silah ihra- gul eden iki esas ı !10. ta şun ar ır:. •. ş . . . kk d anlaşmazlığında vatanına gelire getire, Moskovaclır. Mnamafih, bu harp zumre- ebcple kısmen emperyalistçe, kısmen 
catı Üzerine ambargo konulması ile 1 - Her hangı hır muhare~nın, nun teslı~ata. tcşmılı ha ın a ya- İngiliz imparatorluğu için siyasi bir re- si, ne ideoloji ve ne de politika bakımın- de din z.hebi mahiyettedir .. Bwı-
iktifa edilecektir. milli emniyet için lüzumlu olduguna P.ılan tekl.ıf nıha~et, kon.grede ekse: :zalet kendisi için de, Avrupanın en §1k dan bir bütünlü~ an.etmemclctcdir. lar, görüşlerde ayrılsalar bile, hedefte 

Nevyork Herald T ribune gazetesi millet kat'i surette kanaat getirme- rıyet ternın edebılecek bır hal suretı adamı oldugu şöhretini getirmiştir .. Bu Bunlar, muhafazakarlardan, feodal Lort- tamamı~ le miı t rektirler. Zaten tehlıke 
t • • 1 ·ı t kt-..1! J1 • • • 1 ı.ı 'h -o.- . ' , _ __, __ ~~- -ı.......;a.:ı--ı- _,_ ı. 

-~~~~w~~-~~~~~·--·····~- eınm~u~~~ •on ••7tn_R __ -~~ii-~~=~af~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~;;~~~~~ 
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Beni sevmiyorsun! 
BUGÜN 57 K. Taner 13 50 16 50 

13 50 14 1639 m. 183 Kes./120 Ww 51 ~- Riza Ha. 
108 Yekun 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 673853 ~ Eski yekun 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 673961 ! Umumi yektın 

ihtiyar madam Travok gözlerini kar- seviyor, onu şımartıyordu. 
şısında oturan genç, güzel ve esmer ada- Bahar geldi Madam Travok Norman- 12,30 Program, 12,35 Türk müziği (Se-
mın yüzüne kaldırdı. diye gitti. G enç evlilerin bir ay orada ge- çilmi§ klasik eserler) Çalanlar: Vecihe, 

- Demek evlenmek istiyorsun oğ- 1 çirmesi tekarrür etmişti. Reşat Erer, Fahire Fersan, Refik Fersan. 
lum '? diye sordu. j Eğer Polün işl eri mani olursa o arada Okuyan: Muallim Nuri Halil Poyraz. 

- Evet halacığım . Fransanın hari- bir Parise gidip dönecekti. 13,00 memleket saat ayarı, ajans ve me-
cinde geçirdiğim bir sene benim mazile 1 Bir sabah üçü yemek odasında kahve- teoroloji haberleri. 13,15,14 müzik (Ri-
olan en son bağımı da kesti, kopardı. l altı ediyordu. yaseti cümhur bandosu Şef Ihsan Kün-
Artık üç senelik kavgadan ibaret olan Pol mektupları açarken: çer) 17,30 inkılap tarihi dersleri - halk-
eski evlilik hayatımı tamamile unuttum. - A, dedi. Yann Parise gitmeğe evinden naklen, 18,30 program 18,35 mü-
Ben o zaman büyük bir hata yapmıştım. mecbur olacağım. Çünkü bizim lisenin zik (neşeli müzik _ Pl.) 19,00 kon~ma, 
Monik bana uyacak bir kadın değildi. senelik ziyafeti var. Orada bulunmak is- 19,15 Türk müziği (fasıl heyeti) Celal 
Şimdi ona karşı tamamile lakaydım. Ve terim. insan eski arkadaşlannı görür. Tokses ve arkadaşları, 20,00 memleket 
hayret ediyorum ki nasıl oldu da ben Madam T ravok: saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
onunla mesut olamıyacağımı daha nişan- - Peki oğlum, dedi, gidersin. Biz de 20,15 Türk müziği: Çalanlar: Vecihe Ru-
lı iken anlıyamadım. Monik hükmetme-

1 
Solanjla seni bekleriz. Değil mi kızım? şen Kam, Refik Fersan. Okuyanlar: Mus

sini seven, yalnız kendi sözünün geçme- Solanj cevap vermedi. Bir müddet sü- tafa Çağlar, Müzeyyen Senar. 1 - acem
sini istiyen eğoist, koket, flörtcü, güzel- kut oldu. Sonra birdenbire bir hıçkırık aşıran p~revi. 2 - Dedenin - acemaşıran 
liğine ve zekasına mağrur, sathi ve bil- sesi duyuldu. Genç kadın ağlıyordu: şarkı - Dinle sözüm ey dilrüba3 - Is
hassa nüfuzlu ve zengin bir ailenin kızı - Solanj yavrum. Ne vad Ne oldu? mail ağanın _ acemaşıran şarkı - Ya
olduğu için tahammül edilmez derecede - Beni sevmiyorsun. Benden artık bık- nar sinem. 4 - Nikoğos ağanın - Şevkef
şımarık, kocasında haysiyet bırakmıyan, tın. Senin canını sıkıyorum. Beni bırakıp za şarkı - Geçip de karşıma. 5 - Refik 
küçülten bir itaat bekliyen, hırçın ve çıl- Parise kaçmak istiyorsun, halbuki ben F ersan - t an bur taksimi 6 - hüzam şarkı 
gın bir kadındı. Artık ben bu maziyi sil- hala seni ne çok seviyorum. Diye ağlı- Akşam oldu gene de bastı kareler. 7 -
kip at,tım. Talak ikimizi de bu kötü bağ- yordu. ŞEvki beyin hicaz şarkısı - Bilmiyorum 
dan kurtardı. 1 lala ben artık istikbalimi Yemek odasından kaçtı. Odasına git- bana n<> oldu. 8 - Şemseddin Ziya be-
yapmak istiyorum. tiği duyuldu. Pol: yin - Divanı - dün gece yesile. 9 - Eviç 

ihtiyar kadın: - Zavallı karıcığım, dedi. Onun ya- türkü - Elveda dost deli gönül 10 - Halle 
- Küçük Polüm, dedi. Ben $eni pek nında bu yemekten bahsetmemeliydim. türküsü - Biilbi.il ne gezersin çukur ova

iyi tanırım. Çünkü seni ben büyüttüm. En ufak bir şey onu böyle üzüyor. Beni da 21,00 haftalık posta kutusu, 21,15 es
Sen evvela çapkınsın, açık sözlü değil- çok seviyor ve kendisinden bıkacağım- ham, tahvilat. kambiyo nukut ve ziraat 
sin. Ki!rından daima gizli şeylerin oldu. dan korkuyor. Bir türlü saadetine inana- borsası (fiyat) 21,25 neşe-li plakl:ır - R. 
Ve sen de hırçınsın. Şimdi eski karın mıyor. Her zaman onun istediğini yaptı- 21,30 müzik (Ke:nan soloları Orhan Bo
aleyhinde yaptığın tenkitlerin bir çoğu ğım halde bana emniyeti yok. Müsaade rar brafından) 21.55 müzik (melodi -Pl.) 
senin aleyhinde de yapılabilir. Sen de et kalacağım, yukarıya çıkayım. 22,00 mi.izik (kiiçi.ik orkestra ı$ef: N ecip 
zengin bir ailenin varisi bulunmaktan, - Elbet de oğlum .. Çık, arkasından ı\~kın) 23,00 müzik (cazbant Pl.) 
çok para kazanmaktan, yakışıklı bir er· ona bu ziyafete gitmiyeceğini, bundan ~3 ,45 24 son ajans h ab erleri ve yarınki 
k ek olmaktan, mağrur~un , sen de bük- va·7Neçtiğini söyle. orogram. 
metmek istersin. Sen de senin sözünün Yeğeni gittikten ~onra ihtiyar kadın OPERALAR VE OPERETLER: 
geçtiğini istersin. Sen de almaktan değil, memnuniyetle ve biraz da hayretle gü- 21,05 Sto1cholm: Porlici dilsizler' 
vermekten haz duyarsın. Sana birisi emir lümsedi. 21.35 Sofya: Sa•ıl rrı ıs ni c:anlı . 

vermek isterse fena kızarsın. Bu, tanıdığı dik kafalı, her istediğini 22 05 R-0m?: Kral L 0 ar . 
- Bu erkeğin rolüdür. yapan ve ma ni olunmak istenildiği vakit BÜY ÜK K ONSERL F...R: 
- Yok Poll Artık zayıf kadının, er- İsyan eden Pol miydi? . 20,35 Şimali Irlanda (Regional): Mo-

keğin emri altında yasamağa razı olan Monik nasıl olmuş da onu anlıyama- zartıu eserleri. 
kadının modası geçmiştir. Maamafih ma· mı~. nasıl olmuş da onu idare edememiş- 21 20 Kiini!!Sberg: Mozart, S 'H'tana ve 
dcmki sen böyle bir kadın istiyorsun. ti? sair bestekarlnrın eserleri. 
Arar ve bulmağa gayret ederiz. Enerjik, sinirli ve mütehakkim tabiatlı 21.20 DroitWich: B C'ethovenin escrlr:>ıi 

- Ben bir direktör değilim; karımı Mortikin söz geçirmediği bu adamı So- 21 ,35 Strassburg: L alo, Şopen, B erlioz 
da 0 kadar ezmeğe niyetim yok. lanj , bir ilkbahar yaprağı gibi ince bir ya- ve sair bestekarların eserleri. 

- Seni tenkid etmiyorum. Yalnız na
sıl kadın İstediğini gözönünde tutarak 
seni mesut edebilecek ve senin de onu 
mesut edebileceğin bir genç kız bulmak 

semin kadar miitevazi, bir menekşe kadar SOLISTLERIN KONSERLERI: 
sıkılgan olan Solanj onu hükmü altına 1 ~ 35 B erlin: Piyano ile Şopcnin eser-
almıştı. leri. 

Zaafiyle, göz yaşlariyle, küçülüş ve 19.25 D oyçlandzender: Musrnrgskinin 

liızımgeldiğini düşünüyorum. Ve işte ta
liimiz var. Şimdi aklıma böyle bir insan 
geliverdi. 

tevazuu ile onu idare ediyor. eserleri. 
ihtiyar madam Travok: 19,25 L eipzig: Keman ve org k onseri. 
- Biz kadınlar ne kuvvetli mat..ltık- 19,45 Droitwich: Piyano ile Şopenin 

- Bu kimdir halacığım!. !arızi 

Diye düşünerek gururlandı. 20,50 
eserleri. 
Droihı; ich: Çifte piyano kons~ri. 

- Bu genç kız Sotanj Marli isminde 
bir genç kızdır. Misafir kabul ettiğim 

günlerde sen beni hiç ziyaret etmezsin ki. 
O nu hiç görmedin.. Bu genç kız baba
siyle yaşıyor. Babası ihtiyar bir muhteri
dir. Kendi ih tiralarını bitirmeğe çabalar. 
Fakirdir. Kıziyle hiç meşgul olmaz. So
]anj yirmi yaşındadır. Fakat on yedi gö
rünür. Çok güzel bir kızdır. Sarışın, nazlı, 
çekingen, mahcup bir insandır. Hiç flört
çü değildir. Zavallı küçük çocukluğunda 
şımartılmamış olduğu her halinden bel
lidir. O, çok meziyetleri olan, saadete 
layik bir kızdır. O senin için tahayyül et
tiğin hayat arkadaşıdır. 

Mihver ağlarını 
germekle meşgul 

Mih\·er, Avrupayı taksim planını ta
hakkuk dtirrneok için münavebe ile iki 

mctod kullanır: Kuvvet darbesi ve mü
dahane. Hitlerfa jübilesi dolayısiyle şim-

dilik ikincisi tatbik edilmektedir. Bunun 
bir sebebinin de diğer cephede organize 

- Evet halacığım, fakat her şeyden edilen mukavemet olduğunu unutmıya
evvel onu sevebilir miyim? O beni seve- lım. 
bilir mi? Bunu düşünmek ve anlamak la-
zım. Fena bir hayattan kur tulmak için 
benimle evlenmesine ben razı değilim. 

- Elbette çocuğum. Bunun için de 
bir çare buluruz. Ben Normandideki köş
küme on beş yirmi gün için giderken So
lanj ı d a davet ederim. Sen de oraya ge· 
lir, bizde kalırsın. Kız hoşuna giderse 
ona kur yaparsın. Sen de onun hoşuna 
gid ersen sana mukabelede bulunur. Ora
sı artık benim işim değil!.. 

Normandidcki köşkte, Pol genç kızı 

görür görmez, hemen ona h ayran oldu. 
Çünkü onun hayalinde yarattığı Solanj
dan bu karşısındaki Solanj kat ka t daha 
güzeldi. Onunla çok meşgul oldu. Ve 
genç kız mahçup tabiatına rağmen bu 
şeylere karşı hassas göründü. Parise dö
nen Pol, hafta sonunu iple çekti. Cumar· 
tesi değil, d aha Cuma gününden Nor
mandiye döndli. Üçüncü tesadüflerinde 

Roma ve Berlin vesayet tehdidi altın
da bulunan devletleTe karşı ihtimam ve 
nezakette yarış etmektedirler. Roman
yadaki alman azlığının vaziyetinden do
layı B. Gaienkoya teşekkür edilmemiş 
miydi? Yabancı memleketlerde yaşıyan 
Almanlar içinde işte mai:lum şeklinde 

tasvir edilmiyen azlık budur. A caba Al
manya da bu temi istismar etmekten vaz 
mı geçmektedir? Romanyaya karşı yal
nız hüsnüniyet mi beslemektedir ve ken
disine atfedilen diğer maksatlar iftiradan 
mı ibarettir? 

Hatta Bükreşte Almanyanın Roman
yanın toprak bütünlüğünü gar anti ede
ceği veya hiç olmazsa kendisine karşı 
t evcih edilen arazi taleplerine müzaha
ret etmiye yanaşamıyacağı rivayetleri 
do1~şmaktadır. Kont Osakyin son beya
natı ve bunun neticesi olarak Romanya
nın seferber askerlerini terhis etmesi 

b ir fır atını bulu:> ona aşkını itiraf etti. bu teminatın büsbütün esassız olmadı
Genç kız kızararak ve göz kapaklarını ğına inandıracak mahiyettedir. 
yere indirerek b'ivük bir h•yecan İçeri- Buna mukabil A1manyanın eldt! et

~inde on~ dinlı-di. . 1 mek istediği nedir? Çünkü bu temınatı 
E·vlend ılcr. Bal ayı seyahatlerı sonba- sırf Romanyanın güzel hatırı için ver

hara kadar devam etti. Kışın da madam miş olamaz. 
Travok yeni evlileri pek seyrek gördü. Hiç şüphesiz Fransız_ Ingiliz emniye>t 
Genç evliler mütemadiyen gezip dolaş- cephesine Roınanyanın pek faal bir su
maktaydıl ar. Pol kansını bütün monden rette dahil olmasına mani olmak mevzu
ahbaplarile tanıştırdı.. Onu tiyatr.~l~r~, : bahistir. Romanyanın Almanya ile bir 
şık restoranlara, gece barlarına goturu· hal'p halind..! Polonyaya garantisini t~
yor, Paris monden hayatı ve eğlencelerini mil etmesi ve bilhassa Sovyctler birli
ona kendi öğreliyordu. O hemen iyi gi- ğiyle Londrada müzakere edilen anlaş
yinmeğe, lüks bir apartmanda oturmağa maya muvazi yeni taahhütler teati et
kıymetli mücevherlere sahip olmağa alışt ı me~i de önlenmiş olacaktır. 

ya Romanyayı dışında bırakacak veya 
onu da dahil olmıya mecbur edecek bir 
birlik vücuda getirmeye çalışmaktadır. 
Macar - Yugoc:Jav yakınlaşması bu hare
ketin en esaslı unsurlarından biri ola-

caktır ve dünle evvelki gün Macar dev
leL adamlariyle yapılan görüşmeler ne
ticesinde bu yolda kat'i bir adım atılmış 
görünmektedir. 

Macaristan Yugoslavyaya teskin edici 
teminatı verecek ve hatta onunla bir iyi 
komşuluk muahedesi imzalıyacaktır, bu

mı müteakip Belgradda Yugos1avyada 
yaşıyan Macar azlıkları için tavizlerde 
bulunacaktır. 

Bu yakınlaşmayı Be1gradla Sofya ara
sındaki rabıtaların takviyesi takip ede
cektir. Ve Macar revizyonculuğundan 
korkusu kalmıyacak olan bu yirmi mil
yon Slavdan mürekkep blok Roman-

yayı kuşatarak onu De>bricayı iadeye 
mecbur edecek ve onu Akdeniz devlet
leri olan T ürkiye ile Yunanistandan ayı
racaktır. 

Tabii, Romanya, istiklalini müdafaaya 
azmetmiş olan komşusu Polonya gibi 
kafa tutmaya kalkışmazsa Romanya da 
bu birliğe teşrik edilecek ve Berlin onu 
bir müddet için Italyanın nüfuzuna ter
kedecektir. Böylece Tuna iki memleke
tin nüfuz mıntakaları arasında bir hudut 
teşkil edecektir. 

Fakat şurası aşikardır ki bugün ne 
Almanya ne de Italya Romanyaya karşı 
sert davranmak istemiyorlar. 

Her ikisi de Macar revizyonculuğunu 
teskin lçin ellerinden geleni yapıyorlar. 
Bunu P arisle Londrarun aldıkları azim
kar durumun bir te'Siri telakki etmek 
mümkündür. Fakat bundan mihverin 
manevrasının bozulduğu n eticesi çıka

rılmamalıdır. Şimdilik ancak bir metod 
değişmesine şahit olmaktayız. Şiddet si-
yaseti bir müddet için yedeğe alınmıştır. 

Mussolininin sulh lehindeki son nutku 
da buna delildir. 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

12 
12 50 
13 
14 25 
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DİŞ 'J' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan başlayarak Beyler - Numan za
de • 21 numaralı muayenehaneler in
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Hilali abmer cemiyeti ile ölü 
RüftÜ karısı Z eynep ve oğlu T ev
fik ve kızı Saniye ve Fatma Af e
viyenin şayian ve irsen mutasar
rıf bulundukları Bomovanın Kürt 
Ömer ve Kar Sokullu sokakları 
arasında kain ve 23 numarada 
mukayyet iki katlı yedi odalı ve 
üç evlek miktarında bahçeli ve 
havuzu muhtevi ve 1500 lira mu
hnmmen kıymetli evin mahkeme
ce verilen izalei şuyu kararına isti
naden 5-6-1939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saatlSte lzmir sulh 
hukuk mahkemesi salonunda sa
tıın yapıl9.caktır. Bu ararı .... d.d<: 

tahmin olunan bedelin yüzde yet· 
miş be':i nisb~fnde bedel verildi
ği surette müşterisine ihalesi yapı
lacak aksi takdirde satıs on bes 
gün daha uzatılarak ik?~ci artı;
ması 21-6-1939 tarihine müsadif 
Çar~anba günü saat 15 de yine da
iremizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulun~nlar eUedndeki 
resmi vernikleri!e birli!::tc 20 gi!n 
içinde dairemize mürac.::.at etme
leri lazımdır aksi halde hakların
cfo tapu sicilile malum olmadıkça 
paylasmadan haric kalacaklardır. 
Şartname ilan · t~rihinden itiba

ren her kesin görebilmesi ıçın 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da tartnamede yazılıdır. Müzaye
deye i~tirak etmek istiyenler kıy. 
meti muhamminenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir banka teminatı ib raz 
etmeleri lazımdır. Gayri m enlm
lün vergi ve sair kanuni mükelle
fiyetleri satıcıya yüzde iki buçuk 
dellaliye ve ferağ harçları alıcıya 
ait olup ihale bedeli defaten ve 
peyİnen verilecektir. ihaleyi m ü
teakip mü~teri ihale bedelini ver
mediği veya vereme ;'iği takdirde 
gayri menkul tekrar on be2' gün 
müddet le artırmaya konulup ta
libine ihalesi yapılacak arada t a
hakkuk edecek ihale farkı hiç bir 
hükme hacet kalmak:azın vecibe
sini ifa etmiyen müştenden tahsil 
olunacaktır. Daha fazla. malumat 
almak istiyenler mahkemenin 
937-329 sayılı dosyasına müraca
at etmeleri lüzumu ilan olunur. 

TiRE ASLiYE HUKUK MAH. 
KEMESINDEN: sayı: 100 

Müddei tirenin turan mahalle
sinden tahir oğlu mehmet taşkın 
t ire asliye hukuk mahkemesine 
verdiği dilekçesile kanunu mede
ninin 130, 134, 129 uncu madde
leri mucibince karısı bulunan ve 
tire istiklal mahallesinde oturan 
müddei aleyh mehmet karısı emi
ne ta9kın ile bosanmalannı iste -
mesi üzerine yapılan duru•mala
rında. 

Müddei aleyhin ikametgahı 
meçhul bulunduğundan zabıtna • 
mesinde yazılı mucip sebepler 
çevresinde hukuk usulü muhake. 
meleri kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri mucibince ilanen tebli
gat icra edilip muayyen günde du
ru~maya gelmediği ve bir vekil 
göndermediği anlaşıldığından 

E'1ki Aydın Bira Fabrikası Acıldı 

1 
FtY ATLAR: Rekabet kabul etmiyecek derecede ~cuzdur. 

RekJim değil hakikat... Tecrübe ispat eder .. . 

: ............... ı.-... 3 .. 111e-.ı-. ..... <.85·9·)----

Turgutlu belediye riyasetinden: 
1 - 2205 lira bedeli sabıklı ve 2,000 lira muhammen bedelli Ur

ganlı ilıcası. 

2 - 81 lira bedeli sabıkh ve 75 lira muhammen bedelli manifatu
racılar çarşısında 24 numaralı dükkan. 

3 - 25 lira bedeli sabıklı ve 20 lira muhammen bedelli postahane 
sokağında 24 numaralı dükkan. 

4 - 100 lira bedeli sabıklı ve 70 lira muhammen bedelli Manisa 
yolundaki 89 numaralı dükkan. 

5 - Cınarlı meydanında ve 20 lira muhammen bedelli baraka. 
6 - Beş maddede yazılı gayri menkul emvalin 939 mali yılı icar 

bedelleri 24/ 4 / 939 tarihinden 13/5/ 939 tarihine kadar yirmi giin 
müddetle açık arbrmaya konulmuştur. Taliplerin ihale giinü olan 
13/5/939 Cumartesi günü saat on birde Turgutlu belediye dairesine 
encümene müracaatları. 30 3 6 9 1468 (874) 
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Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirket" 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : İzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalı;mnı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

'"relelon No. 2211 v e 3079 
l'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

Kiraya verilecek büfe 
Devlet Demiryolları sekizinci iş
letwe müdürlüğünden: 
Alsancak otobüs durak mahallinde idaremize ait 1 O harita No. lu 

büfe üç sene müdetle kiraya verilmek üzere açık a'rtırmaya çıkarıl
mıştır. ihalesi 15. 5. 939 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta işlet
me binasında yapılacaktır. 

Muhammen üç senelik kira bedeli 11 00 lira itibarile muvakkat te
minat 82,50 liradır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. istekli
lerin muvakkat teminat makbuzlarile, zabıtaca musaddak iyi huy ve
sikalarını hamilen muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 

3 11 1447 (893) 
Kendir tohumu 15. 5. 939 tarihinden itibaren D. D. 106 No. lu ta

rifeye ithal edilmiştir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

1472 (889) 

_Menemen belediye riyasetindan: 
1 - J 500 lira keşifli 27200 adet buruncuk parke taşının mübayaası 

işi 26. 4. 939 tarihinden itibaren 15 p;Ün müdetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 O Mayıs 939 çarşamba günü saat 15 de Daimi En-
cümen huzurunda icra kılınacaktır. 

3 - Talipler yüzde 7.5 nisbetinde teminat akçasını belediye vez
nesine yatırmağa ve ihaleyi müteakıp teminatı yüzde 15 e iblağa ve 
Noter huzurunda mukavele tanzim etmeğe mecburdurlar. 

4 - Talip olacaklar şartnameyi muhasebeden alabilirler. Taliple
rin tayin edilen gün ve saatte belediyeye müracaatları ilan olunur. 

1481 {890) 

Zavi 1ID Aı· R. 
lzmir esnaf ve ahali bankasın- 1 r. ı 1 z 

dan devren satın aldığım hisse se· • • 
netlerinden 11-12-934 tarihli ve Unlen 
24947 numaralı on liralık 6881 
numaralı beş liralık 6500 nolu beş 
liralık 12-12-927 tarihli 1077 nu
maralı bir liralık ve 5096 numara
lı on liralık olmak üzere ceman 
otuz bir liralı!; makbuzlarımı zayi 
ettim yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığım ilan ede
rim. 

Saman iskelesinde arabacı 
Koca mebmet 

ye devam için mahkemeye müra
caatla diğer bir gün tayin ve has
ma tebliğ ettirebileceği ve itiraz 
etmediği takdirde bir daha mah· 
kemeye kabul edilmiyeceği hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
401 ve 402 ve 405 inci maddeleri-

Doğum ve: Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son 
ra Atatürk caddesi •Eski Birin 
kordon• 222 numaralı muayeneha 
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
CZ:AZZZ/!ZXT.7T/Z7/ZTLZ7.:7"'L!ZY:~ 

ızr-"n. BELEDIYESINI::.N: 
Karfıyaka 1700 sayılı soka 

42 sayılı belediyeye ait gazinon 
iki sene müddetle kiraya veril 
si 9-5-939 salı günü saat 16 
temdit edilmiştir. Muhammen 
del 1000 liradır. ı,tirak edece 
ler 75 liralık teminat makbuzu 

hakkında lzmirde münteşir yeni 
asır gazetesile neşir ve tebliğ edil
mek üzere gıyap kararı ittihaz 
edildiğinden usulüne uygun ola -
rak doldurulmuş gıyap davetiye
varakasının mahkeme divanhane
sine talik edildiğinden tarafların 
ahvali tahsiye sicil kayıtlarının 
sorulmasına ve müddeinin sabit -
lerinin dinlenmesine durus~anın 
20-5-1939 cumartesi günü 'saat 9a 
bırakılmasına karar verildiğinden 
yapılan muameleye eminenin bet 

--------~---..._..__._._..._ _ _._ _ __ ..._..__--=.....__~~~-~~~~~--~------....ı....-----------1"!..l.ô.ı~:ı;ı...:..........ı.-::-.:.-_:_~.-!.ı..:-.~~.L.L.!Jl-...-.::.:.....ı.~ı..--_.......al~ ... '-*...ı..ıu...ıL--nı•~•'l'lltna encüınene gelirler. 

Kocaman aşkının kendisine verd iği bu Demek ki B. von R ibbentropun B. Ga
kadar saadetten şnşırmış gibi daima mah- fcnkoya vereceği teminat şarta bağlı ola
cup b ir v aziyeti vardı. Pol, bütün saadet- caktır. Ayni zamanda, bugünlerde Bal-
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.3 Mayis çarşamba 939 ~SN! ASIR __ ses rS!ll(IF~ 2
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~~~~D. Şürekası vante Linie Vapur Aeentası 
CU.NARD ı..tHE HELLENİC LİNES LTD. BiRiNCi KORDON REES G. H. B. H. RAMBVRG AD.IUA.ricA s. A. oı 

Liverpool ve KUM PAH YA.$ J TURKiA vapuru a:vın nihayetinde lflHA.SI TEL 244) MiLos vapuru 1-0 mayısta bekleni- NAVİGATiONE 
GI beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg • yor. 13 Mayısa kadar Anvers, Rotter-· P. FOSCARİ motörü 3/ 5 tarihinde 

asgov hattı THEOPBiLE GAUTİEK vapuru 6 ma- ve Anversa limanları için yük alacak- dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- gelerek ayni gün Pire BrindiSi Tricste 
• • • • • • • • • • • . . . .. m. LOl'(IJR.A HAm ı caktır. ve V~nedi_ğe hareket eder. 

BO'l'HNtA vapuru mayıs . tidas d yıs tarihlııde gelerek aynı gun İstanbul, VNlrED .. TA HERON vapuru 15 nisanda gelip CHİOS vapuru 23 mayısta bekleni- BIUONf motörü 4/ 5 tarihinde gelir 
ıelip Li lda al kar ıpak ın a Pire Napoll ve Marsilyaya. hareket ede- ~ ilrES A'ND Londra için yük alacaktır. yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- ve ayni gün Leros Rodos ve Venedi ha-
. verpoo n m çı ac ve ay- ' LEY ANT L•NE 1..TD. İAN 1e nisanda dam, Bremen ve Hamburg liınanlan re.ket eder. 
~. zamanda Llverpool ve Glasgov için cektir. PBİNCE DE LİEGE vapuru ayın nı,. BELGRAV vapuru .w. için yük alacaktır. C!T.rh Dİ BARİ motörü 4/5 te gele-
rük alacaktır. . . , A , • • hayetinde beklenilmekte olup Nevyork- Londra, Hull ve Anventen gelip yük ARMEMENT DEPPE rek ayni gün İstanbul Napoh, Marsilya 

Gerek vapurların muvasaJ.At tarihleri, Her türlü izahat ve malumat ıçın Bı- tan mal çıkaracaktır. çıkaracaktır. T A H L İ Y E ve Cenovaya hareket eder. 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta rincl kordonda 156' numarada LAU- Gerek vapurların muvasalllt tarihleri, GL~BURG vapuru 7 mayısta R~YA:LE NEERLAN 
bir teabhüt altına girema, Daha faz1 BENT REBOlJL ve ŞER.tıd vapur aceıı- k · LİVERPOOI.. RAfTJ beklenıyOI'. Hamburg, Bremen ve An- DAISE KUMP.AJIY ASI 
tafsili -'--'- a Ette vapur ishnlerl ve nav.hmları bak- versten mal çıiaracaktm 

t &1.U11:1K lçiıı T. Boven Bees ve Şr. tasına müracaat edilmesi rica alanm. kında acenta bir feahhilt altına giremez. LESBİAN vapuru 20 nisanda Liver- GLÜCKSBURG va~uru 8 mayısta ~~ va~uru 4/ 5 tarihinde gc-
~ 235! telefon numarasına milracaat Daha fazla tafsilat almak için Birinci pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- Burgas, Varna, ve Köstence için hare- lerek yü}tün.u t.ahliy~eıı sonra İstanbul 
~dilmesi rica olunur TELEFON. 2 3 7 5 v __ ..ı __ ..ı_ tır k t d ktir" Burgas Varna ve Kostenceye hareket 

• • ~u.uu.ua 152 numarada • UMD.~. •• e e ece · eder. 
umumi deftiz Acentalığı Ltd. müracaat DEN NORSKE MİDDEL• JUNO vapuru 1/5 tarihinde gelir, 

l ... __________________ lll!llm_. edilmesiriea olunur. Deldsdte ı..e11ante-Llnle HAVSLINJE, osı..o Arnsterdam, Rotter.dam ve Hamburg li-

T C T l f 4072 M d . · BALKIS. 15 d v bek manhırına hareket eder 

Z. B k e e on : il Uriyet KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg . ~puru mayısa ~~ .. - SVENSKA oa·ıEur .. " . . ıra at an ası Telefon: 3171 Acenta An t li yük ,.,ı, -L lenıyor. Dunkerk ve Norveç ıçın yuk n E &.ta• 
ve vers en ge P ~ara~ alacaktır. . .NIEN KUHPANY ASI 

-------------------'-----,---- AMERfcAN EXPORT LlNES, İNC AASNE vapuru 5/ 5 tariliinde gelerek 
ICllMdllf tarifli : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 'fürk lirası-
Şabe ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her ani Banka muameleleri 

PARA BDliKTiRENLEBE 28.800 
İKRAMİYE \'ERECEK 

_Ziraat 'bankasmda kumbaralı ve ihhnr51% tasarruf hesaplarında en az (50) 
~ bulUNınlara senede 4 defa çekilecek kcı:r'a ile aşağldaki pl&ıa göre ik
ramıye dağrtılacaktır t 

• Adet ıooo Liralık. .tooo Lira 
4 .. 500 Z.000 • 

.: ,. 250 • l!.000 • 
•· 100 " 4:.000 • 

100 • 50 5.000 • 
120 • 40 • 41.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
Dhnr•r: Besaplaımdıdd ımaJ8r bir seae içfnde 5Q 1i.radaıt aşığı dilimıf-
~ ~ Çlktıll takdinfe Jikd& 20- fazl~re ft'ril~ -
Kur'alar lellede ' defa.. 1 EJW, 1 O.irinci '" 1 Mart ve 1 Haziran tarih-

lerinde çekilecektir, 

Taze T emjz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

AltıcneU Far~ 

TOPANE Terazileri 
Türkıyenrn en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız, 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

Dev ı t t Hava y o il arı umum m Ü- EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- Hamburg, İskandinavya limanları için 
niyor. Nevyork için yük alacaktır. yük alarak hareket edecektir. 

dürlü~ünden: D. T. & T. SERVİCE MARi2'1HE 
BUDAPEST vapuru 4 mayısta bekle- Roamaın Kumpanyası 

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren laYJ"llftlerimizle yolcu, posta ve 
baiai nakliyatına h8'1anacaktır. 

Bilet fiyat)an 
Gidit Gidi§-Dönii§ 
Lira Lira 

Ankara - lstanbul 
Ankara - Adana 
Ankara - lzmir 
latanbul - lzmir 
lstanml - Aclanz 
tzmir - Adana 

21 
30 
32 
33 
35 
34 

29.75 
42.35 
45:.15 
46.55 
49;.35 
47.96 

(.Puardan. maada her: aün) 
lstanb.1- Anbra 

Y esilküyden ... eket Ankaraya muYUalil 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 lL ~ 
Anlcara - Admıa 

AnlWadan hareket Adanaya muYaSalit 
Saat Dakika Sa:at Dalôlm 

14 45 

Ankara - tzmir 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

ıs 

16 55 

.lzmire muvasalit 
Saat · Dakika 

17, ss 

9 10 11 20 
. ....... - .1atanbul 

Ankaradan bard at: · btımbula muv.ualit 
Saat Dakika Sat Dakika 

16 18 

lzmirden hareket Ankaraya muvasalit 
Saat Dıııkika Saat Daiilaı 

9 10 12 ()() 

Ta:n•• YGlcvlıw"• wı • ılıııa.1m1df:c1eaa 
• .,iT 1 • ... 9' - .L -• _ .. , 

fthj ... 
• ı - • lllZMW I &ceDJ ......., '9lll: mt 

cd' lir-
• --ı.....I ...... ...... 

... uu:ı .. •ıı alilllimla .... ,.._ ~ 

" .- ık. 

Saat 8,25 de konaktan kalkacak otobilıle meydana gideceeklerdir. 
Ta~ ıelecek Yolmı-•• • lı t ... '=• 
ren•~ . 

Yalnrz rmm roli:ulan tayyare meydanııw1A11 C.•wair iiııt&Qcn•WM 
kadar otob.u ~~saat tan clt &.mLi:' ecltimdl tmnlltı 
AISancak isf.asyonana ~r. 

Y oL:u: biletleri: 

A.nJmn. ~y. Adana, &mir meyd8n. ~..., Ya
taifa: vaaanı e,iilgetiırin Beyoifııt Saraköy ,,. Anılara acl!lllelftriDc& a
bhr. 

Flala ta&il'it için meıcfar. müdürlüklwiiuüde Yiltidili ft8IDI acen
telerine llliracaat: edj&ne.j 

29. ~ z; 3'. 14M (866) 

Din 

niyor. Tuna llinnnlan için yük ala~. PELES vapuru 8/ 5 tarihinde gelerek 
TİSZA vapuru 11 mayısta beklenı- Malta, M.arsilya ve CCnova limanlarına 

yor. Beynıt, Port.5ait ve İskenderiyc hare.ket eder. 
için yük alacaktır. Yiik ve yolcu kabul eder. 

SZEGED vapuru 25 mayısta beldeni- İTALİA S. A. ot NA vtGAz:IONE 
yor. Tuna Iimanlan için ytik alacaktır. OCCANİA motörü 20/ 5 tarihinde Trl-

SERVJCE MARfTJME esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay-
ROUMAJH res için hareket eder • 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- İlandaki hareket tarihleriyle navlun-
niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
lan için yük alacaktır. mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
JOHNSTON VABBEN LiNEs LTD. silat için ikinci. Kordonda FRATEUJ 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- SPERCO vapur acentasına mUracaat 

niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulfua edilmesi rica olımur. 
Kalas w İbrail Um.anları için yük ala- TELEFON : Zoot • 2005 
caktir. 

Vapurlaıın liare1tet' tarihlerfy:le nav· caddesi 148 No.da V. F. Hen.ry Van Der 
IunlBrdaki değj.şiklilCJ.erd acenta me- Zee ve Şsı. Vapur acenbılığma münca-
suliyet kabul etmez. at edilmesi rica olunur. 

Daha fazla ta~t için ATATURK TELEFON ~ 2007/ZOOS 

Bagcıların Nazan l:ikkatine 
lzmir incir ve Ozüm Tarım Satıt Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden İngiliz göztaılarını; teıkilAtı· 

mız clqında kalan bağcıların da istifadesine ar
zetmek üzere, iZmii'de ve bilmnmn üzüm koo
peratH merkezlerinde satınağab a .. adılL. 

İzmİİ' aab.t merkezi: 
Kançibaneğlu hanı .. 
859 No. hl Eski Giinlrük Sokağı lfo. 5 

f Blrliğiwimı tıiiımük. km:.-•wlhki \ılet-e lwnmm çok ,..a-•. 
dadm)j 

Mülhakaffa: kooperatiflere 
müracaat 

~ ....................... m::i ................. .. 

1 iki Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 

DİŞ MACUNU 
GLİSERiN Sabunu 
'FRAŞ SalJıına 

1!'UVALET SO#Janııı 
BR1YANTJN 

KREM 
VE P lil1!JR"ALARJ 

HER YERDEN ARAYINil 
as ı-u 

Karaciğer, böbmk, taş ve kuml8nlim 
mütevelli .-neılimn.ız, da.ıııar: sartllld8d 
w ş!.,,...anhK şi.ICAYetforiniıi UBİNE il8 
geçir.üılı:; 

• 

1 

f.lll) 

ta ~. n:MiNEN. lld dm lmb 

okfor Op~ntör 

Sami K lal<çı 
Vücutta topliuıan asit ürik ve oksalat 
gibi madaeleri eritir, kanı temizler, lez;.;; 

iŞ. Ban kası odan: zeü hoş, ahnmas.ı kolaydır. Yemeklerden 
~ • A1fm rÜ)'a, Lİllloll PÇeii 

me- Fulya. Soo ....-, Leylü, Mene.işe, 
ya ~ 1asemİll 

be-

Salatı, Boğazf buran Birinci kordonda eski 68 ve 70 sonra yar.mı bardak su içerisinde alınır. 
astalddarı mütabasmsı yeni 38 ve 40 numaralı eski it • · · 
Muayaıatimıe Birinci beyler N~ 42 bankaamın bulunduğu ve h::ılen JNGJLJZ K A NZUK 

TELEFON : !310 depo olarak liullanılan iki bina • 
Evi:~ Ti:amva~ cam 992 satılıktir. TaiiP. olanlarm ı, ban- ECZANESi 



•AJdPEll ba tJt 

Polonya ağır ·basmak ·istiyor 
Rusyanın yardımı olsun olmasın Lehistan bir Alman taarruzuna 
uğradığı takdirde lngiltere ve Fransa derhal imdadına koşacak,ır 

Almanlar endişe ·içinde IAvam Kamarasında sualle~ 
Berlin gazeteleri, Polonya harbı 

körüklemek istiyor, diyorlar 
Paris 2 (Ö.R) - Polonya hükümeti 

Cuma gilnü hariciye nazırının beyana
tiy le Almanyanın Lehistanla ademi ta -
arruz muahedesini feshetmesi karşısın
da vaziyetini bildirecektir. Buna intiza
ttn hilkümet milli emniyeti korumak 
için icap eden bütiln tedbirleri alınış

tır. 

Nazırlar meclisi bu sabah parlamento
ya, son bahara kadar reisicUmhura tam 
1alihiyet verilmesini teklif eden bir ka
nun layıhası arzına karar vermiştir. Bu 
kanuna göre reisicUmhur milli müdafa
aya, milli komiteye ve paraya dokunul
mamak şartiyle maliyeye teall6k eden 
bütün tedbirleri emirname ile ittihaz 
edebilecektir. 

Leh siyasi mahfilleri kat't olarak şu
na kanidirler ld Rusyanın yardımı ol -
sun veya olmasın, Lehistan Almanya -
lllD bilhassa koridor hakkındaki bazı 
arazi taleplerini kabul etmediği cihetle 
bu hUkümetin taarruzuna uğradığı tak
dirde Ingiltere ve FraJ\SS derhal Polon
yanın imdadına koşacaklardır. Lehista
nın da, arazisinin tamamiyetine karşı 
her Alman taarruzuna silAh kuvvetiyle 
mukavemet edeceği şüphesizdir. 

Bu vaziyet Alman resml mehafilinde 
büyük bir tesir yapmış ve Alman gaze
teleri Lehistana karşı şiddetli hücumlara 
başlamışlardır. Bu hücumlarda daima 
tekrar edilen iddia şudur: Şark komşu
muz vaziyeti lAyıkiyle takdir edeme
mekte, harp tahrik ve teşvikinde bulun
maktadır. Gazetelerin Alman - Leh mü
nasebetleri hakkında neşrettikleri man
,etler mlnidardır. 

cI>aıızinger Forpostin> gazetesi: cLeh 
matbuab artık sinirlerine hlkim değil -
dir. Almanyayı tahrik ediyor> diye bir 
başlık neşretmiştir. 

cHamburger Fronblab: c Lehistan 
ınUttefikleriyle birlikte Almanyayı açık
ça tehdit ediyor> diyor. cZayb gazete
iline göre Lehistan vaziyeti mUdrik de -
jildir. cNoyes Viner Tageblab başlığın-

Powııyalı askerler vazife başına gidiyorlar 
da şöyle diyor: «Lehler Danzingin Leh- tanda bilmlyen hiç kimse yoktu.> 
Jeştirilmesini zaruri addediyorlar.> Ese- Bu gazete, hakikate uygun olmıyan 
nide çıkan cNasyonal Zeitunga> göre Le- şu telmihleri de ilave etmektedir: 
histan Alman milli bUyUklüğünün karşı- cLehistan mihver siyasetine mAnen 
sına çıkmaktadır. Berlin borsa gazete- de olsa, inkAr kabul etmiyecek şekilde 
sinin fikrince de Lehistan ecnebi tahrik- iştirak etmişti ve bu iştirik tam ve kat'ı 
lerinln hizmetinde kılıncını biliyor. Al- addediliyordu. Lehistanın bu iştiraki 
man gazeteleri Lehistan siyasetinin de- Tnşee ve Danzig mesdelerine bağlı de
vemlıhktan uzak olduğunu ve bunun da ğildi. Fakat öyle anlaşılıyor ki boş bir 
fena niyetlere bir delil teşkil ettiğini ya- prestij meselesi Avrupanın ihyası için 
zıyorlar. Fakat Almanlar Roma gazete- takip edilen müsbet siyasetten daha zi
lerinl de yardımcılığa davet etmişlerdir. yade Lehistanı alakadar etmektedir.> 
Daha düne kadar Lehistan hakkında se- Bütün bu neşriyata Lehistan, Danzig 
nalarla dolu olan bu gazeteler, okuyu- üzerindeki hiç bir hakkını feda etmemek 
cularının ne fikirde olduğunu düşünme- kararını ilan suretiyle cevap verın~kte
den, birdenıbire lisanlarını değiştirmiş - dir. Leh gazeteleri, Almanyayı prkt 
lerdir. cR'iSto del Karlino> Lehistanın Prüsya ile birleştirecek Oto!trad teklifi 
Alman tekliflerini derhal kabul etmiş hakkında umumi milllhazalar yürUtU
olmasına hayret ediyor ve diyor ki: Bu yorlar ve şunu hatırlatıyorlar ki 1934 
tekliflerde Lehistan için beklenmiyecek senesinde muhtelit bir komisyon kori -
bir şey yoktu. Lehistanda Danzig hak- dordan yolcu ve emtea nakli meselesini 
kında milletin vicdanı hiç bir zaman tetkik etmek üzere teşekkül etmişti. Bu 
berrak olınaml§tır. Danzingin kemikle- komisyonun mesaisi her iki tarafı da 
rinin iliğine kadar Alman olduğunu ve j tamamiyle tatmin etmiş ve 1934 senesin
bir gün Almanyaya döneceğini Lehis - denberi münakalAt hususunda biç bir 

Jngiliz - Sovyet n.aüzakereleri müsait 
şekilde devam etmektedir 

Londra, 2 (Ö.R) - Deyll Telgraf ga
zetesine göre İngiliz - Sovyet müzake
releri müsait şekilde devam etmekte
dir. Sôvyet sefiri B. Maiskinin Mosko
vadan getirdiği tekliflere İngilterenin 
cevaoı perşembe günü Moskovaya bll
dirilec:ektir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Bugtin de Avam 
kamarasında bay Attlee İngiliz - Rus 
görüşmeleri hakkında başvekile bir çok 
sualler sormuş, ve bay Çemberlayn, §U 

cevabı vermiştir : 

- Meclisin mallimu olduğu üzere 
Londra ile Moskova ve diğer hükUmet 
merkezleri arasında görüşmeler cere
yan etmektedir. Bir çok teklifler ve mu
kabil teklifler ileri sürülmüştür. Müza
kereler devam ediyor. Bunlar neticelen
meden evvel teferrüatiyle if?8tta bu
lunmak imkansızdır. 

B. Attlee bu müzakerelerin neticelen
mesi hususunda umumi efkarın göster

Sovyet Londra. sefiri Mcaia ki Ingiltere ticaret nazın ile 

diği sabırsızli~a jşaretle hükümetin diğer hükümetlerin noktai nazarları- Londra, 2 (A.A) - Çemberlayn ~ 
bunları bir in evvel neticelendirmek nı hesaba katmak zarureti vardır. Gös- Samuel Hoare'ın daveti üzerine bu sa: 
için icabını yapıp yapmadığını sormuş- teril~n sabırsızlıiı takdir ederim .. Şunu bah Londraya gelecek olan şimali 11' 
tur. . . . beyan edebilirim ki bu miizakerelerin j landa başvekili Lord Craigavon, mum9 
Başvekil demiştır ki : bir an evvel neticelenmesi için İngiliz ileyhin ile birlikte askeri mükellefiyt' 
- Bu kabil fikirlere cevap veremem hükümetinin hüsnüniyeti hiç bir zaman kanununun bazı kısımlarını tetkik ede 

ve umarım ki bay Attlee de bunları teş- noksan kalmamaktadır. cektir. 
vik edecek bir şey yapmıyacaktır. Bay B. Artür Henderson başvekilden da
Attleenin İngiltere ve Sovyet Birliği ha sarih beyanatta bulunmak için bir 
arasında müşkülat çıkarmak istemediği- tarih tesbit edip edemiyeceğini sormuş, 
ne eminim .. Tamamiyle dostane bir ma- başvekil de yakında daha mufassal be
hiyette müzakereler yapmaktayız .. Bir yanatta bulunabileceğini ümit ettiğini 
çok faktörleri göz önünde tutmak ve bildirmi.,ctir. 

gilçlük çıkmadığı gibi Amanyaya temin 
edilen münakale yolları da her ihtiyacı 
tamamen kuplamıştır. 

Leh gazeteleri Almanların şimdi ileri 
sürdükleri Onootrad talebinin ticari ve 
ekonomik maksatlara değil, ancak sev
kulceyş gayelerine hizmet edeceğini 

kaydediyorlu. Bu sebeple bu manevra
nın Lehistanı endişeye dti§ürmesi aon 
derece haklıdır. 

Berlin 2 (ö.R) - Lehistanla münase
betler meselesi Ahnan hUkümet mahfil
lerini o derece işgal ediyor ki Macar dev-

let adamlarmm ziyareti meselesi ikinci 
safta kalmıştır. Harice mahsus bir tel -
grafta şu malt1mat verilmektedir: 

Eyi haber alan mehafilde beyan edil
diğine göre Macar devlet adamlariyle 
yapılan görii§meler iki hükümetin tam 
fikir rnütabakatini müşahede imkAnını 
vermiştir. Tam bir samimiyet havası 

içinde cereyan eden muhavereler Alm~ 
ya ile Macaristanı alakadar eden mese
lelere ve Orta Avrupa ile cenubu şark! 
Avrupa problemlerine, diğer taraftan 
Macaristanın diğer komşulariyle müna
.sebetlerine şamil olmuştur. 

Londra, 2 (A.A) - Askeri müke\M 
fiyet hakkındaki kanunun metni evvel 
ki akşam neşredilmiştir. Kanunda yiı" 
mi yaşına gelen ve 21 yaşını henüz ilP 
mal etmemiş olan bütün erkek İngilif 
vatandaşlannuı İngilterede bir askeı' 
talim devresine iştirak etmek üzerC 
kaydedileceği tasrih edilmektedir. Ka 
yıt servisleri iş nezaretine tevdi edil• 
cektir. Sonra sıhhl bir muayeneye ta1' 
tutulacak muayeneyi müteakip on güJI' 
lük bir mühlet içinde kendisine gösU' 
rilecek olan mahalle gitmek üzere blı 
ihbariye alacaktır. Bu suretle davet 
edilen gençler milis sıfatiyle hizmeti 
alınacaklar ve altı ay müddetle husıd 
bir talim devresi geçireceklerdir. Faslla' 
sız devam edecek olan bu talim dev..
sini ikmal edenler Uç buçuk sene mUd 
detle yardım kıtalanndan birinde vefı 
munzam ihtiyat kuvvetlerinde hizmf 
edeceklerdir. 

Neşriyat serS?isinin açılma töreninden intibalar 
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