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lmtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN • 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürli: 
HAKK.1 OCAKO(;LU 

ABONE ŞERAiTi 
Dt'V AM MUDDE'l'l Türkiye için Hariç için 

s .... ıu.............. 1400 2900 
Ahı awbk ••••••••••••••• 750 1650 

1 Günü g~if nüehalar (25) kuruıtur._ 
~ TELEFON: 2697 

ilin ınünderecatından gazetemiz meeuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin tıe Cümhuri .. eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siyasi gazetedir 

Strazburg zırhlısı Lizbonda 

Lizbon 3 (Ö.R) -Strazburg Franaız zırb.. 
baı bu aaLalı buraya gelmif tir. _ ______ , 

Yeni A.,. Matbauında Buılmıtbr. 

Üç Ha. Nazırı Cenevrede görüşecek 
t Iranda şehit olan 

tayyarecilerimiz için 
Tahranın Medit Camiinde bir hatim 

meclisi tertip edilmiştir 

Polonya - Almanya arasında harp olursa 
Sovyet Rusyanın yardınıı ne şekilde olacaktır? 

Leh matbuatının alevli hücumları 
Otomobillerle . İrandan hareket eden 

heyetimiz ayın yedisinde Ankaraya 
avdet etmis bulunacaktır 

• 

Roma 3 (iJ.R) - ltalyan gaze. 
tele~ine Londradan bildiriliyor: 
lngrliz • Sovyet mÜ%a/zereleri son 
safhaya girmiştir. lngiltere bu 
müzakerede alakadar bulunan ba. 
zı devletlerin nazik vaziyetlerini 
nazarı dikkate alarak bir tehlike 
ilnında Rusyanın taarruza uğrı • 
yan komıu devletlere yardımını 
ancak bu devletler taraluıdan ta
lep vukuuna mualliik bırakmak. 
tadır. 

Şu halde Polonya • Almanya 
arasında bir harp halinde ancak 
Polonya tarafından iatenildiği 
takdirde Sovyct Rmya askeri 
müzaheretini bahşetmek mevkiin. 

Bir azılı 
---·Y;,·---

Ha ydut Hamza 
-+

Kesik boğazında 
bir müsademede 
öldürüldü 
Adam öldürmek, ev basmak ve yol 

kesmek suçlarından maznun olarak 
Bergama havalisinde üç seneden beri 
faaliyet gösteren maruf şaki Hamza, 
Bergamanın Kesik boğazında sıkıştırı
larak meyiten ele geçmiştir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - lngiliz kuvvetleri bir manevrada 
Hamzanın son zamanlarda Yogurt 

döken köyü civarında söndürdüğü ocak
lar yüzünden takibine büyük ehemmi· 
yet veriliyordu. 

Alman başkumandanının Bir iddiaya göre de kendisi Ayvalık, 
Bandırma, Balıkesir ve Dikili tarafla. 
rında saklanıyordu. 
Haınzanın şakilik hayalı ancak üç se

neliktir .. Kendi iddiasına göre, köyün. 
den ayrıldığı bir sırada eşini kandırmış
lar ve taarruzda bulunmuşlar .. Kendisi 
bunu haber alınca şakavete başlamış.. 

Tahran, 3 (A.A) - Tahran gazetele- r ~ajeste Şahinşah olduğu halde bütün 
ri, iki tayyareciınizin şehadeti ile neti- Iran milletinin candan paylaştığını bil
celenen müessif kaza hakkındaki habe- dirmektedir. 

Libyada yaptığı teftişlere büyük 
ehemmiyet verilmektedir •• 

Şaki Hamza Bergamanm Kesik boğa
zında müsademe esnasında öhnüştür. ri siyahla çevrelenmiş sütunlar içinde 1 İran hükümeti ölen tayyarecileriıniz 

~erme:cıe ve yazılarının sonwıda kar. - için Medid camiinde bir Mtim meclisi ı 
eş milletin yeisin! ve kederini başta 1 SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE 

Kral Zogo 

En mühim 
Davamız ... 

• ve zevcesı 
--...,,-.111~--

A rnavut kolonisi kral~ 
[arının gelişine büyük 

alaka gösterdiler 
İstanbul, 3 (Hususi) - Kral Zogo ile 

---i;, kraliçe J er al dinin şehrimize gelişleri 
büyük alaka uyandırdı. Kralı Mmil 

ŞEVKET BtLGtN olan tren ancak sabaha karşı saat üçü 
çeyrek geçe istasyona girdi. Trenden il

Atatürk inkılabının canlı kaynaş- könce mürebbiyesinin kucağında çocuk, 
ınaları içindeyiz. onu takiben yorgun çehresi ve gri pal-

Hedefimiz onun gösterdiği he· tosu ile kral, onuiı arkasından ayni re.'.11< 
deftir mantosu ile kraliçe çıktılar. Kralı gor- ı 

M · . mek için istasyona akşamın daha erken I 
k emel~k:t_ın . maddi. ve manevi saatinden binlerce hallt toplanmıştı .. 
~'VVetlerını ınkışaf ettırerek mede· Bunlardan bir kısmı, trenin geç kalına

nıyet ailesi içinde, üstün bir mevki sı üzerine ikiye doğru evlerine dönmüı;
•alıibi olmak için çalışıyoruz. Bu da- ler, fakat yine büyük bir kalabalık kra-
Va kalplerimizde o kadar kuvvetle lı karşılamı'.'111"· . d 

Yerleşmiştir ki, ~eı:nleke~n çehresini ~a::~b~t~~~~:~~ ~::;:,mb; 
~§dan başa degıştıren harıkalı eser· taksi otomobili ile Perapalasa giden kra
er. karşısında bile kendimizi tatmin Jı görememişlerdir. Kralın yetıniş ki~· 
~ılıniş göremiyoruz. Ezcümle Kül· den mürekkep maiyetinin bir kısmı cı
tıu kalkınmasının daha hızlı, daha var otellere yerleşmişlerdir. 
§llı:nullü olmasını istiyoruz. Filhaki- Kralı görmek için P"':~~~la': ;~:
k~ Ebedi Şefin istikbali kucaklıyan =· ı:',,~erisi :;:vuiı.!'ı':Y:tiren hu: 
llO~üş.lerile millete seve seve kabul sus! tren ı;:ne 

0
\cu, 'uç bağaj ve iki de 

ettırd •· h f · k l'b K··ı ·· b"' ' ç Y kkildi ıgı ar ın ı a ı u tur un- otomobil vagonundan müteşe · 
Yem izi gençleştirmiştir. Harf İn· Kralın ailesine ait dört otomobil de 
~ılabının ilk senelerinde seferber ha- getirilmiştir. Kral Zogonun .Büyükada
':. konan halk dershaneleri saçları da ikamet etmesi muhtemeldir. 

~arınış haminneleri bile kendi saf· 
h';ında bulmuştur. Bu geniş alaka 

Uyük milletimizin Kültür davasında 
tnı.ıtlaka muzaffer olmak azmini bü" 
t" Un parlaklığı ile meydana koymuş-
tur. Sonra, bilmiyoruz neden alaka 
llevşer gibi olm us, Halk dersanleri 
ll -nutulmuştur. Halbuki, bu dersa-
neier daha senelerce idame edil
]1~li, hatta zamanla halk üniversite
erıne kalbedilmeli idi. 

Halka okuma hevesini vermek is- • 
terken kafa kültürünü hazırlama işi-. ' 
nın, beden kültürü aibi bir antrenma-

.. 

!.iter Abnan deniz ve kara kuvveı ni btqkuııta-.ıdanlariyle bir a1'auA 

ln2iliz hükümdarı 

Amerika seyaha
tine çıkıyor 

rıa muhtaç olduğu';ıu unutmamalı- 1 
Yı;ı:... Halk dersaneleri bugün de bu 
llİizel itiyadı yaratmak hususund<' 
baslıca müessir olabilirler. Maarif 
Vekaletinin Kültür kalkınmasında bu Nevyork sergisinin umumi görünü§Ü 
ciheti ehemmiyetle nazarı dikkate Londra, 3 (A.A) - İngiltere kral ve kraliçeye refakat edeceklerdir. caktır. 
almasını temenniye şayan görürüz. kraliçesi, önümüzdeki cumartesi günü Kral ve kraliçenin mevkibi saat 12.20 Kral ve kraliçe, Ekspress of Anotralie 
Milletin Kültür varlığını zenginleş· Portsmoutha gitmek üzere Londradan de saraydan ayrılacak ve mevkibe mu- ile seyahat edeceklerdir. Gemi, saat 15 
tirme davasında hiç bir vasıta ihmal ayrılacaklar ve Portsmout?'da Kana~a- hafız kıtaatı refaka~ edecektir. . te hareket ede"."ktir. . 
edilmem I"dir ya gitmek üzere vapura bıneceklerdir. B. Çemberlayn ile Lord Halifaks, Kral ve kraliçenın Repulse adındakij 

e 
1 

... ADA_ Küçük prensesler, valide kraliçe Ma· trenin Vaterlo istasyonwıdan hareketi harp kruvazörü ile seyahat etmeleri 
.. · esnasında hazır bulunacaklardır. mukarrer idi, fakat son dakika İngiliz 

-i:? Az Daha 
imparatorluk Y:?·--

güniinde Bir facia olacaktı 
-1"-

-i:?- Bir anne çocuklarlyle 
italyada bütün ihtiyat kuyuda saatlerce 
zabitleri silah altına .~ındılar 

mı Çağırıbyorlar? Dün sabah Eşrefpaşada bir kaza ol-
Roma 3 (Ö.R) - Alman ordusu baş- muştur. Hüsnü karısı En. Şükriye evin

kumand~nı general Bravkiç, İtalyan or- de işiyle meşgul bulunduğu bir sırada 
dusu büyük erkanıharbiye reisi ile bir- bir yaşındaki oğlu Mehmet Ali ve üç 
likte Bingaziyi, Demeyi Tobruku ziya- yaş~?a~ kızı. Güler, bahçedeki kuyu· 
ret etmişlerdir. Alman ve İtalyan gene- ya duşmüşlerdir. 
rallerine mareşal Balbo refakat etmek- Yavruların feryatlarına yetişen Bn. 
te idi.. Şükriye, çocuklarını kurtarmak için su 

Alman ordusu başkumandanı, Libya- kuyusuna atılmış, yavrularını sular ara
daki bütün İtalyan kuvvetlerini, mühim sından çıkararak bağrına basmışhr. 
askeri mevkileri motörize kuvvetlerin En. Şükriye kuyu içinde istimdat 
faaliyetlerini, h;va üslerini ayrı ayrı ~erek civarda .b~unaııı_a:ın yetişmele
tetkik ve teftiş etmektedir. Bu ziyare- rıne fırsat vermış ıse de ışıden ohnaınış
tin bugünlerde yapılmış ohnası çok ma- tır. 
nidar görünmektedir. Kuyuda yavrulariyle tam üç saat ka-

Roma, 3 (Ö.R) - Gazeteler dokuz lan zavallı kadın, bu evin yanındaki 

1 

mayısta Roma imparatorluğunun yildö- kahvehanede bulunan müşterilerin ye-
- SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE - -SONU 2 iNCi SAYFADA -

! 

- Haminne, ne demek bu Alman ıanaölyeıri?? 1 

- Y ımZw okuııomıtı ııavrucu6um. A llfC lcadm faaulııul oıacı.r.ı. 



'V york sergisinde 
.J • avıyonumuz 

ayın altısında 
resmen 
açılıyor 

~ ŞEHiR HABERLERi" 
1 Odamız 

i 8YIS pe...-nbe 9J9 

En mühim 
Davamız ... 

---·-tr---
ŞEVKET BiLGiN Jandarma lıpld_!e!:!: __ 

---& mesi tecrübeleri ~ - - BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
Genel komutanı pı1 ak.. Jzüm şubelerı sanayll 

Nevyork, 1 - Sergiden önce yaptığım 1 kında Amerikalılara bir fikir vermek ~a ~C d U 
1 

de hakkında bir rapor Maarif vekalet4 Kültür varlığı-
ve dUn Ulus okuyucularına bildirdiğim il gibi killtürel, Kütahya çiniciliğinin inki- Dün akşam teltiş için ışıkl~=e~a:rtıı:ı v:e n;ö:~ı:esi hazırlamııtır rızlh alakkadar ~lan bütün ~yna~-
Whminler doğru çıktı : Serginin ilk gü- şafına imkanlar hazırlamak gibi iktısa- izmire geldi hakkındaki talimatnamenin tatbikine 1 Ticaret odasının üzüm mevzuu hak- ı arı are ete getırmek azmındedır. 
nUnde en çok alaka gören. pavyonlardan cll iki gayesi vardır ve bu gayelerin bi- Aydın ve havalisinde jandarma teşki- başlanmıştır. . kında tetkikat yaparak uzun bir rapor l E.n k.~ç~k Türk ~ö:yünde mutevazı 
birisi, TUrk pavyonudur. rincisi için merhum hakkAk Nazminin ıatını tefti~ eden jandarma genel ko- Viliyetteki alakadar mildürlli~ ıbazırladığını bildirmiştik. Oda istihba- hır kultur hareketının uyandınlmaaı 

Geçişte, benim tanımakta olduğum İstanbul, Edirne ve Bursadaki cami, mutanı korgeneral Cemil Cahit dün ak- ğün gösterdiği !Uzum üzerine be!ediye rat bürosu Uzümün şarapçılık, sirkecilik nasıl kabil olduğunu araştinrken 
bayrağımız, etrafına eski Tiirkiyeliler- medrese ve türbelerde yarını asır ka- şam şehrimize gelmiştir. . . ~emurlan bu a~ içinde tznu::d~ki ~ü: 1 ~üm. balcılığı ve pekmez~. g~~i e~- dü~!.a?ın yıldırım süratile terakki 
den büyük bir kalabalık toplamıştı. dar çalışarak hazırladığı 113 parçalık Jandarma umum komutanı şehrımız- tun •w evlere talı~atname hukümlenrud dus~rile~de ~llanı~asını, üzwm.~n bır ı ettıgını göz önünde tutmağa mecbu-

Bunlar, her kesin hürmet ve takdirle pek kıymetli bir kolleksiyondan, ikinci- ak Ankar d t d cektir ısıkların karartılması ve söndürülmesi mektedir ruz. a ı mı ı ın ışafımızı, onumuz· 
1 de bir iki gün kalarak teftişlerde bulu- teblig edeceklerdir. Ondan sonra a endüstri halinde mutalaasını derpış et-ı T" k. ·n". k" .. .. .. 

t an ayragımızı opuyor . sı ıçın e sergı ınasının arıc cep e e- -*- tecrübeleri yapılacaktır. Üzüm şubeleri sanayii kurulmakla yenı u u ara gore, prog-bak ıkl b - .. .. lardı 1 . . . d . b' h . t h l nac ve aya av e e e . " . . de açılan . f kl .. 
En son başlananlardan birisi olmak-

1 
rinde kullanılan çinilerden istifade edi- • .. • • Talimatnamede kaydedilen şekilde, Uzüm mahsulünün bir kat daha kıymet ! ramlaştırmak kabil olsun ... 

la beraber pavyonwnuzun bitmiş olma- lecektir. 8. Muhıp Oz yığıl şehirdeki umumt tenviratla araba, otc: bulacağı ümit edilmektedir. Şarap hah- Bu kadar geniş ve şumullü bir 
11 ve serginin açılış günü, ancak, Japon Beşinci sergi : Yarının Türkiyesi. Bu a.:ıı •s. f mobil, kamyon, otobüs v~ ~ğer nakil sında odanın mütalaası şudur ki, halkın davanın kuvvetli bir propa~andaya 

il berabe b. . kind . .rlıH gene vasıtalarının maskclenmesı ışı de en kı- şaraba karşı alakası fazladır. Fakat şa- ihtivaç gösterdiO.i meydandadır 
pavyonu e r ızım en ınşa sergide memleketin, siyasi, içtimai, ma- d- .. ,.. lii ~ •• -• b' d 'k al dil kf f tl · ·· .. 1 k dil · " · 
iskelelerinin k:ılkmış olması, burada, U, iktısadl. sınai, zirai kültürel İlh .. Her ıre" 0!' !Jl!ft': GSIUe• sa ır zaman a ~_: ece ır. ;~~e~ak=~~ ~~ch:u ş:r:~e r:ııı::~ . En temiz maksadlar, en güze~ ~· 
bizim azinı ve enerjimizin bir tezahürü türlü kalkımı rakkamlar, grafikler, fo- ~en tayın edddı.. TÜTÜN DEPOLARI tenzil eylemek mümkün olursa mem- kırler, en canlı hamleler, en çok ıftı-
olmuştur. togw rafiler, dövizler ile gösterilecek, bu Izmir incir ve üzüm Tarım satış koo- . . . . Isa cak . leket içinde şarap istihlaki kısa' bir za- har uyandıran eserler, kendilerinden 

ffl . b' liw. 1 d' kt" kAl Inhısarlar ıdaresınce A n ta ınşa beki • ) · b"l k Bizim pavyonumuz da Japonlarla be- suretle davetlilere ve ziyaretçilere bu- pera ı erı ır gı gene ıre or ve a e- ttiril . k .1 t"t" d manda bir kaç misline çıkacaktır. enen netıce erı vere ı me ıçın, 
... f k .. Lo dr d h . . e mesıne arar verı en u un epo- * l w •1 w kd' d'l 

rabcr 6 mayısta açılıyor. Fransa ve İtal- günün ve yarının Türk.iyesi hakkında tını ı a etme uzere n a an şe rımı- sunun inşa faaliyetine geçilmiştir.. Bu - - tanıtı maga, sevı mege, ta ır e ı -
yanın9, İngilterenin pavyonlan 12 ma- vazih bir fikir verilecektir. ze gele~. ve halen Ankarada bulunan B. müessese 750 bin liraya, müştemelMiy- Halkevi Spor bayramı me<Ye muhtaçtırlar ... 
yısta açılacaktır. Sergi heyeti böyle bir Muhip Ozyiğitin genel direktörlük vazi- le birlikte 900 bin liraya malolacaktır. Bunun içindir ki Kültür kalkınma-
programı bir taraftan sergi işlerindeki PAVYONUMUZUN HUSUSİYET- fesi asaleten ticaret vekaletince tasdik Tütün deposu, ana depo olarak kulla- programı sında yayım isleri başta gelir ... 
hareketi arttırmak diğer taraftan da LERİ : . w • edilmiştir. Çok faal ve muhitte kendisi- nıl1aca_ktır. . . klıdaki 1 _ 7 mayıs 939 pazar günü Boks Adetleri kırk bine vaklaşan Türk 

' Belli başlı memleketlerın olduıru gı- . dir . 1 1 dir kt" .. nhısarlar ıdaresı, Eayra şarap k"' ·· d d · · · sergiye iştirak eden devletlere kendile- ., nı sev mış o an genç gene e oru f b 'k .. d . t' lAk t . t' B maçı oyun e, muasır me emvetın gerı-
bi sergide bizim de bir mutbağuruz ve 'f . d aff k . a rı ası ycrını e ısım a e mış ır. u- .. . d k l b" 1 h d' 

rinden bahsetmek ve ettirmek imkanını . . . . . . . vazı esın e tam muv a ıyet teınennı- rnda bir kısım arazinin istimlak muame· 2 - 14 mayıs 939 pazar günU güreş. sın e a mıyan ır sosya ayat, t-
. . ıçının hır kısmı eskı Tophane kahvesını · ·ı t b ik d · . . 1 dil k · }' ı· b' 1 d vermek ıçın hazırlaını~tır. Bundan baş- . . .. ' sı ı c e r e erız. lesı bu ayın sonunda ilana e ece ve 3 - 21 mayıs 939 pazar günü Boks sıp ın ı ır c;a ısına şuuru uyan ır-

k · · d d ği lt · · dığer kısmı ocaklı hır Türk odasını ve- -""- inşaata ba.,lanaeaktır Şarap fabrikası finali mak. Türkün kahramanlıklar be.,ig~ i a sergının evam e ece a ı ay ıçın- .. . . ., · .. ~ 

d . . t' ak d ·ıı tı d . ren guzel bır lokanta ve kahvemız var- 02'0 .. A,..l.K •ELEFOu da soo bin liraya mal olacaktır. 4 - 28 mayıs 939 pazar günü a·· olan kalbinde güzel vatanımızın taa-e sergıye ış ır e en mı e er en yır- dı .. k . . . lVJl a A A ...A... ureş • . . .. .. . . 
· · ·mı milll ha 1 t . r. Nevyorkta Tür mutbak çeşıtleruu Ş b ._ • i I 'ir"'OI' --u-- finali.. lısıne aıt dmmncelen daıma canlı 

mıedsı mklerad~ı e yram arını esıt satarak geç.inen bir kaç lokanta vardır. e. e~esı tlf!n i e. '"'· Nüfus ifleri halılıında daima heye~nlı tutmak arzus~ 
ece er ır. . .. .. Şehirdeki otomatik telefon tesısatı • • "1NW- , • • , • • 

Fakat bu lokantalar bınalan kuçük, tef- t · dih 1ct. dir "'OOO ı· fiyle bıl' tamım V vayım ı"mın ehemmıyetıru anlatma-
DÖRT MUHTELİF AÇIŞ · · w · evsı e ne.ı; e · " ıra sar " ""lf ağır hapse . 

: rışatları pek mütevazi oldugu, bilhassa santrala bazı ilaveler yapılacaktır. Nüfus memurluklarına kazalar dahi- Y .F ğa kafidir. 
Bizim bundan başka biri 1 temmuz, Konstantinopl gibi Türk isimlerinden Şebeke tevsi edilince şehir dahilinde- linde yapılan bir değiştirme muamelele- JtlGlaJdUtl OldU Başvekilimizin neşriyat kongresin· 

diğerleri bir ağustos, bir eylôl, bir bi- başka isimler taşıdıklan için, Çin, Japon ki muhtelif hatlara yeniden aboneler d hakkında dahiliye .vekaletinden vila- Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde davet- de söyledikleri gibi, her giin biraz 
rinci teşrinde olmak üzere dört açış Fransız, İsveç, Rus, İtalyan lokantalan kaydi mümkUn olacaktır. yete bir e~ ge~U:· .. .. siz gittiği bir nikMı töreninden z.orla çı- daha zencrinleşen inkılao kütüphane-
gilnümilz daha olacak ve her açış günü- gibi kendilerini bUytik bir kalabalığa -*- Bunda, ailelenn dogum, olum evlen- karıldıktan sonra. gelinin babasıyle so- sini, inkılabın canlı eserlerini hareke-
ne matbua~ mevzula münasebetlerine ta ... ~ ... ~·ft'"- Uz'd 1 . . ._.VCAD,E"LEW ~vftıl'lf.,ARJ me ve boşanma vakalarınt kolaylıkla kak ortasında kavga eden Na.U. bıçakla • k k" ] . . k da k 

' 

nı~'""i'.lCU• g JJ e ere gıremem.ış- '9JI • :.:. .:. .._ • . •. • kayıt ve takip edebilmek ve gerek inti- 58 y<>.,ındaki B. Hasanı öldürmilştU. Na- te ~etıre.re . oy .. ernnıze. a r 80 -
göre de müzeler, galeriler, ilmi mahfel- dir z t 1arının bil il arttır I ..., ,_ f 1 k 11 fiz _er · ıraa memur g erıru - hap, gerek askerlik muamelAtı gibi nil- ilin ağır cezada yapılan muhakemesin- ma~ vazı esı e mu e e ... 
ler, mektepler, mesleki teşekküller ilh. Sergideki Türk lokantasının bina ve mak üzere Bornova haşerat mücadele fus işleriyle alakalı diğer muamelelerini 1 de bu katil hadisesini ağır tahrik altın- Zira kütüoanelerde tozlanan, hal
davet edilecek, kendilerine bu birer çeşidi yüzde yüz Türk, tefrişatı sergi- istasyonunda mücadele kursları a~ıl~- yürütebilmek için nakli hane ettikleri da işlediği anlaşılarak, esbabı muhaffe- ka nüfuz edemiyen eserlerin viku
çeyrek saat devam eden konferanslar deki en güzel lokantanınki kadar mü- caktır. Ziraat .. memur ":'e. muallimler~ köylerin nüfus kütük!erin? ~3:zı~a~a- feden istifade e~er.ek üç yıl ağır hapsi- du ile ademi vücudu müsavidir. Milli 
verilecek, bu suretle pavyon etrafında- k ldir haşeratla ınucadele ışıne ehemmıyet rının muvafık olacagı bıldirilmiştır.. ne karar vcrilmi.ştır. 1 - f h · l • "b" be-

emme · vermeleri derpiş olundugu-ndan kurslar Şimdiye kadar yapılınıyan bu gibi na- -*- v~r u;ı:ımızın şer~ az ... ın7 en ~ı ı e 
ki münevverler ve halk alakasının çö- d t 1 d ] b d l J 
ı:ülmeden devamı. temin edilecektir. Sergiye her türlti mamulatı ile Hacı büyük bir hassasiyetle takip olunacak- killerin bundan sonra yapllması ve bu- TÜRKKU$UMA ~":-e •. e ı;na. e 1 en a ı e en ~ası 

Bekir müessesesi, İnhisarlar da iştirak tır. Bu kurslardan mezun .olacak .me- nun usul ittihazı emredilmiştir. ~ocnı~~e~~rı;.ız .~a~ra;a~ ~e~redı.vor-
Tü.rk sergi heyetinin •Peryodik ser- lar tak uht lif 1 d * "'AZJLA.ı"T A. R k k it b f k ~ l etme.h.-tedirler. Aynca incir badem fın- mur , mın anın m e yer erın e - - a, naua sa u urum uzun ır ı ır a emı ya-

giler• başlığı altında neşrettiği ve Nev- dık, fıstık gibi belli başl~ gıda ihraç yeni vazifelere tayin olunacaklardır. RIRSIZLJK İzmir Türkkuşu kulübUne Lise tale- ratan eserlnini de övlece tanımah, 
yorkun serg~. ile alak.ad:X- muhitlerinde maddelerimiz, sergide Amerikalılarm -*- Alsancakta 1461 inci sokakta Haşimin ~eler~de.n bir çok gençler _iltiha~ etmiş- berıimserneli, sevrneliviz ... 
oldukça büyük bir alaka uyandıran alı t ki t d kü .. k k tl .. d KACAKCI evine hırsızlık maksadiyle giren Meh- tır. Şımdıye kadar kaydedılenlenn sayı- Çok okuvan milletler yanında az 
programda bu açışlann mevzuları şöy- : ~ a; :n a tlçu ~ e'ke~ ıç~··e Cerfıes Hamdi met oğlu Yaşar yakalanmış, üzerinde sı altmışı h.ulmwıtıı%:i Yeni hae!f, ask: okuyan geri miUet manzarası ver-
le tesbit edilmiştir : Birinci sergi: Türk saük' ı mikyc~ , tau bs~eihrae, ';~. a a ılmışu- Saliltli"e gönderildi bir brovning taban~ bulunımıştur. r~=ktedirtan4:5ınde s muayen en geçı- mek i"temiyoruz. Milli kütüoanemi-

t kültürü. . hakkın~- _ _,,_. . y as ır ç sonuaJl yap ., --...,,_f-- r · • d ld 1 • J 
sana ve ua t<ıruu vesı- 1 aktır İ . b tas akal d y h 11 KJZ KA.CIRMA. -*- zı o uran eser ert, mecmua an, $1:a-L_ 1__ • • o ac . zmır za ı ınca y an ıgını at>er l . . . 1 __ _, 
-..ıar .. Bu sergı iki ay devam edecek ve verdiğimiz meşhur kaçakçı Çerkes . ~ v Ed • d zete en en uzak köylenmıze ııtaaar 
llel'gide İstanbul, Ankara, Konya müze. KIRK MİLYON DOLARLIK Hamdi dün müddeiumumilikçe cürUm .Karantina~ Hamam 80~~ otu- ırne e vayacağız .. Bu işi mutlaka haşarma-
lerinden getirilen eşyalar teşhir edile- MALZEME yeri olan Salihliye sevkedilmiştir. ~n Ahın: ~~en a~: ~~ d~, ğa çalışacağız ... 
ce~ Nevyorkta husust, taksi bütün otomo- d Hamdi,karhanına.ştırmad memurları ta:ahn- çır~ı~e yakala~!,~. ır - --*-

ıJDDcl • ..- : TUrk turizmi .. Sergı· he- an Bata a yakalanmışbr. --*- Nesriyat kongresi Kültür davamızı 
'"""iP billerin plakları üzerine •Vorld Fair Kırkpmar güreşleri 

reti bu aergide teşhir edilmek füere 193!). yazılı plakJariyle değiştirilmiştir., -*- Şevketi bostan zararb hazırlıkları bitti yakından Ve Uzaktan ilqilendirPn me-
memJeketteki turizm mıntakaların.a, Otobüslere, metrolara, vitrinlere, tram.- Suçlu teulıif edlldl bir ot mudUl'' . (A A) seleleri tooy~kun ele almıstır. Bu me· 
hafriyata, tariht eserlere, ait çok 7.en- Dün .. -1 vakti v ... ~ ak S 1........ . •. . . Edirne, 3 · - Çocuk Esi~~e vanda eski eserlerin yeni harflerle 

vaylara sergi ilAnlan yapıştırılmış, met- og e .. ~~·Y anın 05 ......... - Şevketi bostan adı verilen bır nevı ot kurumu tarafından tertip edilen buyük b l T'· k Kl"--ikl . · d 
gin bir fotoğraf kolleksiyonu ile renkli ropoliten operası mayıs içinde fevkali- kuyu civarında bir evde oturan B. ıH.• mevcuttur. .. 

1 
. . . lıkl ası ması, ur wı ennın a eme 

tablolar hazırlamıştır. Profesör Bakster- d b' h lamış N k eve gelerek yatak odasına girdiğinde ya- Bir kısım halle, mide, böbrek ve kara Kırkpın~ .gureş enne aıt h~ır .ar ..,ömülm~kten kurtarılması, bütün 
le Vitimorun Sultan Ahmet ve Ayasof- ~ .. ır program azır ' evyor un hancı bir erkekle kar.şılaşıruştır. ciğer hastalıklarında şifalı bir tesir ya- sona .ermıştir. 5• 6 ve 7 mayıs gilnlerın- -:fillerde Kültii.r hareketine tükenmez 

daki çaı ........ _1___ butün eğlence elemanları yüzde 30 - 40 . Y~bancı erkek tabanC3;5mı çekerek pan bu otu satın alarak salata halinde de yapılacak olan bu güreşler için Saray \.aynak te.-ıkil eden klasiklerin dili-
ya ~u-......,.ua ait çok kıymetli Ucret farkı ile sergi için angaje edilmiş, hır Jest yapmı.s ve evden firara muvaf- yemektedir içinde milkemmel bir saha hazırlanmış · ·ı • · 1 • d 
renkli tablolar da bu sergide teşhir etli- Nevyorkla sergi arasında saatte 160 bin fak olmuştur. Suçlu diln akşam yaka- Bu otu ~tan Karşıyakalı Halil adın- ve ....:ı ..... şlerin gece dahi devam edebil- 'll.17.K.e çevrı ı:nesı ıshakkert vakr ır .• ·1m . 
lecektir w..: cak b 1 1 ......... .+.... n-t-'-·-da kan ı 1 . ısu..o." ongrenın te u ett1n eıı 1l' · ~~yi taşıya terti at ~ınmış, sergi ~..u. • .llll.1UUU un mua.me eye da hır adam, bir zabıta memuru tarafın- mesi i · her türlü tertibat alınmıştır.. .• .. .. • 

çüncü sergi : Türk mimarlıiı.. Bu sahasınm yanında 35 bin otomobilin tevessül edilmiştir. dan yakalanmış, bu otun zararlı olma- Gilreşl::ıe hakem heyetine riyaset ede- mum ... kun amelı bı~ prok·İ'böhİıb~-
Nrgide tarihi Tilrk sivil, dini ve askt•ri durabileceği muazzam bir asfalt park sından dolayı sulh mahkemesine veril- cek lan Kırklareli b Şevket vacagını umarız. asve ı Ye .ır 
mimarisini veren resim ve krokiler gös- pılmıştır K" ük, büyük b"tUn A.me. I~ 1 ~. . ~ d me usu l')ro~amın muhakkak surette tatbık 
terilecektir. Y~ • • uç . u . . Arasıra Sulh mahkemesi. bu otun tahlilini Ödül ıle Ankara an gelecek heyet ve edileceğini vaad etmiştir. Kemaliat 

rika fabrikalan serginin devam etti~ ,.. · yap••......, ... zararlı olmadıgı" -1 ... -1-." Beden terbiyesi uınunı müdürü general ·· · ba · h • t' dl · • Dördüncü .........H : Türk •-m· sanat- -• · · d k m.ily • ............. ~, ~~ re1ımın nz ususrye ı vaa ennı 
....... &.. .,....;, :11tı ay ıçın e kır on dolarlık eşya ve suçlu hakkında beraet karan veril- Cemil Taner, bugünlerde beklenmekte- tutm k ld v •• k ed ha-

Iarmdan çinicilik.. Bu serginin, tarihi ık cakl b ilz . . . a o uguna gore, ongr e 
· ara ar v. e. u ~ın erme ser- A nıiştir. dlr. zırlanacak programın tehakkulc ede-

Tilrk +_..r_ malzemesi Ve motifleri hak· 7i hl mi k --1-1--dır sma şırınga --
-. cegın en emın o a ı ınz ... ..C'-;TLU ~ am e erını oya~ . BfR ~OCU,_. -. d . l b'l •• 

---------·--·------- ~ DEH ZE DVŞ'J'V 19 mayıs hazırlıkları SEVKE'J' BJLOtN 

Rom ada Y ı B 1 ·ı J İsak adında yedi yaşında bir çocuk Edirne (Hususi) - 19 Mayıs bayra-a p l Ô 0 e Y 0 e m) e yazan: ECZACI KEM AL K.AKT AŞ kordonda babasiyle dolaştığı sırada de- mında bisiklet federasyonu bütün bölge- Az Daha Konkur Enı· k mu·· sa bakaları nize düşmüş ve kurtarılmıştır. . !erin iştirak edebileceği bir Istanbu1 
• t' Kazazede çocuk memleket hastanesin- Edirne müsabakası için hazırlıklara baş-

Roma 3 (A.A) - Dün beynelmilel at yarışlarında cLittorio> ve 
<&>incio> mükafatlarına ait koşular yapılmıştır. 

«Llttorio» mükafahru Wotansbruder ismindeki atile Alman yüzba~ 
oisi Brindcmann kazanmıştır. 

cPincio> mükafatını da Alman yüzhaı,ısı Hess kazanmıştır. 
Milletler itibarile yapılan tasnif bervec;hi alidir: 
Birinci 20 puvan1a Almanya, 
ikinci 13 puvanla Polonya. 

Oçüncü 11 puvanla ln~iltere, 
Dördüncü 9 puvanla ltalya, 
Beşinci 1 puvanla Romanya .. 
Gafenko ile sefirler heyeti de yarışlarda hazır bulunmuşlardır. 

,~ı •• • • • ' ' • '·· ... ·~ • < - • • •• , • 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Her ikisi de Fransızca Sözlü, Senenin en güzel ve cazip 

IJCJ BUYUK FİLMİ BiRDEN 

1 - Radyo Muharebesi 
Baş rolde : SİMONE SİMON 

2 - Deniz Zabit Namzetleri 
Baş ro1de: ROBERT YOUNG - UONEL BARRYMORE JAMES Stcvart 
·························································~··········· .. ·········· 

BUGV1l S01l DEFA OLARAK 

RACANIN HAZiNESi 
RAlfOlf NOY ARRO 

TOBKÇE SÖZL'O • ŞARK MUSbdı.t 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve akşam 9 DA HA LAR 

Vaktiyle eczacılık ile hekimlik ayrı de tedavi altına alınmıştır. ladığı haber alınmıştır. Bu meyanda bu 
ayrı meslek değildi, 1496 tarihinde İtal- FRANSA iLE yarışm·Balkanlar ar.ısında bir rekor te- ~ 
yalı Gatalanya adında bir eczacı bu şi- TİCARETİMİZ sisi maksadiyle yarışa Balkanlı bisiklet- _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE _ 

Bir facia olacaktı 

nnga fıletini icat etti. Palli kasabasında çilerin de iştirakı rica edilmiştir. Henüz tişmesiyle kurtarılmıştır. Evve1l çocuk-
hem doktorluk ve hem eczacıhk yapan 2FOOransadakurubir fasulfirma malmakemlek~timtedi~en ..... , f d l ku t1 kur-

1 
. 

1 
k w ı ton ya 15 ğini iştirak edecek millı:uerln e erasyonla- ar, yuya sarkıtılan bir sepe e 

bu zat şırınga a etıy e ortaya çı tıgı odaya bildirmiş ve ihracat tacirleriyle nndan muvafakat cevabı gelmemiş ol- tanlmıs, sonra Bn. ŞUkriye bir ipe da-
vakit adeta rontgen, radyo keşfedilmiş tanıştırılmasını istemiştir. malda beraber bu yarışa Rumen ve Bul- yanarak kurtulmuştur. 
kad h · tli .. ·· b Çocuklar biraz su yutm11• zavallı b-ar e emmıye gorunen u şınnga ____ _,_ gar bisiklet,.ilerinln girecekleri ümit ....,, 

kazan ~ dın su1arla mücadele ederken soğuk aJ.. 
Gatalanyaya büyük bir şolıret - Çet•IO cı•n edilmektedir. H d da . al dadır mı.şbr. epsi e te vı bn • 
dırmıştı. Gatalanya bu aleti övin adın- --------------------------
da bir terazici ustaya tarif ederek yap- Tekrar ka .. tı mı?.. K l o·· k b. 
tırmıştı. Hokna yapmanın ehemmiyeti y .. ema paşaDJD ren Öy mekte l SQD 

k b" üktü. E 1 · izli b' da İzmir ve civarında cilretkarane hır-
pe uy · eza.ne enn g ır 0 

- sızlıklar yapan meşhur soyguncu Çetin f J b • ( 
Sl vardı, şırınga yapılacak hastayı ora- Cin İhsan, İzmirde olduğu gibi civar vi- sını ta e esınin zmir gezisi 
da yüzü koyun yatırırlar, şırıngayı ya- )ayetler zabıtalarınca da aranmakta idi. 
pacak adam diz çökerek masurayı tat- Çetin Cin, Manisa hastanesinde tedavi 
bik ederdi. O zaman eczacıların bir de edildiği koğuştan firarından sonra İz-
böyle Hoknacılığı vardı. mire gelmiş, bir gramofoncu dükkanını 

E tlar b" .. k ]' t sovarak kaçmıştır. 1 
czac uyu ame ıya yapan pro- İzi takip edilmesine rağmen Konyaya 

fesörler gibi hürmet ve şöhret kazan- firar ettiği anlaşılan Çetin Cin İhsan 
mıştı .. Hatta o sırada ölen bir eczacının hakkında bir haber alınmıştır. ı 

mezar taşına şöyle yazılmıştı : (Burada Bu habere göre Çe~ Cin ~onya ~- 1 [1i?l'/Q;,.:-;'/loi · 
medfun eczacı falan yüzlerce insana bıtasınca yakalanmak uzere iken mu-

1 
hokna yapan, insaniyetin büyük hadimi- sademe etmiş, b~ bekçi ve iki polis me-
dir, ruhuna fatiha) muruna karşı silah kullanmış ve yara-

0 kizin . başl da (M lanmıştır. 
n se cı asrın arın a- Kendisinin tekrar firar ettiği söylen-

kon) tıp akademisi halka bir sual sor- mektedir. Bununla beraber, bu sonun
muş, insanlığa en faydalı keşif hangisi- cu hadise hakkında İzmir zabıtasına 
dir? mahallinden verilmiş rcsml maltımatl ,. 

Büyük bir ekseriyet Hokna aletidir yoktur. Yerinden sorulmuştur. 

demişti. Bu kadar büyük telakkilere uğ- Bm:---'~ZA "., 
rıyan ve mezar taşlanna yazılan asma 
şırınga bugün her evin sıhhi ihtiyacı . Turan ya~. ve ~abu~ fabrikası işçil~-ı Kemalpa§anın ôren köyü. mektebi talebeleri, öğretmenleri ıle birlikte bir 

da d ı d a.ill bul rınden Abdülkerım oğlu Hasan Neşeli, Iznıir gezisi yapmı~lar ve şehrimizde gezilecek ve görülecek yerleri d.>laşmış-
sırasın uvar ar a 1 unuyor. fabrikada temizlik a tı v sırada dü ~ 

, 
1 
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uhinin muhakemesi 

B. M. M. 
Dünkü ictimada , 

görüşülen meseleler 
Ankara, 3 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugün Dr. Mazhar Germenin başkanlı
ğında toplanarak mart, mayıs 938 ayla
rına ait divanı muhasebat raporu ile va-

S uçlu n un gizJedigv i ve söylemek ::de~~inm~::u~w!:ı:ılıy::~~ 
ması hakkındaki layihaları ve hudut sa-

i s teme d i g'-' İ hakikatler mi var? :e~:=!.iu::ı:t:~;ğününl
939 

Meclis gelecek içtimaını cuma günü 
Ankara 3 (Telefonla) - Tayyare ka- bu telgrafı vermenin imkansızlığını an- şısında bulunuyoruz .. Bu işin gizli kal- yapa<!aktır. 

çakçılığı hadisesinde evrak sahtekarlığı ]attı. Bir kaç gün sonra bu telgrafı çek- masmı arzu etmiyorum.. Müekkilim.e ---;;;.---

yaptığı iddiasiyle zan altında bulunan ti. Ekremi meseleden haberdar ettim. daha bazı şeyler sorulmasını istiyorum.. JşBankası kum• 
hariciye memurlarından Ruhinin bugün Telgrafı kendisine verdim. Suretini alıp Bu yardımı başka hiç bir şeyin tesiri 

• ağırceza mahkemesinde muhakemesine iade edeceğini söyledi. Ekrem telgrafı altında kalmıyarak mı vermiştir, yoksa b k • • 
- başlanmıştır. aldı, bir daha görünmedi. Mesele bun- bazı tazyiklerin tesiri altında kalmış ara i r 3 m) Ye S) 

Ruhinin avukatı Hamid Şevket Ince dan ibarettir. mıdır? · ahk · . .. . Ankara, 3 (Telefonla) - Türkiye Iş 
nı. ernede hazırdı. Celse açılınca ha- Hakim, bu izahattan sonra Ruhiye Bu noktayı lutfen izah etsin, eğer bu b k k .. ük' h 1 ikr · · 
ki 

n all v an asının uç esap ar amıyesı 
rn ""uhiye: muhtelif sualler tevcih etti. su ere dçıgru cevap verecek olursa . ~. . . · Ankar d 

k b ·· ük" hakik tl 1 k ılaşa çekilQJ. 1000 lıralık ikramı ye a a 
- Bize bu hadiseyi anlatır mısınız? Suçlu: ço uy a er e arş cağız. ı lı h ahib. Şahin · d d Hfilti . al" .. . Ruhi 7480 numara esap s ı e ısa-

e i. Bunun üzerine maznun şunları - Efendim, ben o kadarını hilmiyo- mm su ı uzenne şu cevabı be . 
söyledi: rum, onun böyle bir sahtekarlık yaptı- vermiştir : t ettı. _ --=:---
. .- Bu hadisenin cereyanı sırasında ğıodan hiç haberim yoktur. Ekrem bü - - Ben, onu bir şahsiyet olarak tanır- M k ı 
ıdi. Bir gün Ekrem Gönig bana geldi. yüklerimizden bir çoklarının en yakın dun .. Kendisinin böyle bir şey yapacağı- e tep er 
Benimle gizli konuşmak istediğini söy- dostu idi. Eğer benden istemeyip te on- nı aklımdan geçirmezdim. Onun benim-
ledi. Bir otomobille Karpiç lokantasına lardan istemiş olsa idi aynı yardımı on- le görüşmesi ve benden bir yardım iste- Dört ay yerine iki veya 
gittik. Bana orada çok müşkül bir va_ lar da yaparlarclı. mesi sadece bir dostluk mesele5i değil .. • ki 
ziyette oldugunv u, bir komısy· on icrın· de Haklın bundan sonra iddia makamının bir tenezzül meselesiydi • ' uç ay tatil yapaca ar ~ · Ankara, 3 (Hususi) - Maarif veka-
170 bin lira kadar bil' parayı kaybetmek talebi ile Ruhiye sordu: Ben onun bu arzusuna cevap vermek 1 . alına ak . k 1 t 1..1,,_ istedm etınce c yem arar ar meyanın-
eUJ.iıtesinde olduğunu, fabrikadan ha- - Ekrem Gönig size geldiği zaman · ı ak ek 1 · mi · A uk t H · k İ da ilk iş o ar m tep erm umu ta-

!'iciyeye gelecek bir telgrafı kendisine onu Ahmet Nesimiye götürlıyorsunuz, ka~e : amıdt ~ev et nce, bu mu- til aylarının dört aydan üç veya iki aya 
Verdiğim takdirde 'bu zorluktan kurtu- Ahmet Nesimi size bu telgrafı vermiye- arşısın a · indirilmesi düşünülmektedir. 
lacağını .söyledi. ceğini söyliyor. Siz bunu neden düşün- - Hakikati söylemek istemiyor .. Pe- Derslere sabahları sekizde başlanması 

Böyle bir telgrafın teksir edilerek mediniz. ki, devam edelim.. da muhtemeldir. 
Başvekalete ve sair yerlere gönderilme- - Düşünemedim, onun benden böyle Dedi.. -*-
si onun rakipleri tarafından çok müşkül bir yardım istemesi benim hiç bir zaman Öğleden sonra yapılan ikinci celsede Giresun • Karahisar 
bir hale sokulacagvını, telgrafı alamazsa düşünmediğim bir haldir. Şfu-ayi Devletin verdiği karar okundu ld 
b • Yolu acı ı 

ile hi,. olmazsa metninin ne oldugu~ nu Bu sırada Ruhinin avukatı Hamit inzibat komisyonunun kararı dinlendi ~ :r ' Ş. Karahisar, 3 (A.A) - Dün gece 
öğrenmek istediğini söyledi. Ona yardı- Şeşket İnce ayaka kalkarak dedi ki : Neticede muhakeme avukatın mu··aafaa- Halkevinde ticarette çalışma usullerine 
mı esirgemek istemedim. Evrak müdü- - Ben müekkilim ile gizli olarak ko- yı hazırlaması için altı mayıs cwnartcsı· · dair uz:un bir konferans verilmiştir. 
tü ınuavini Ahmcde gittik .Ahmet, size nuştum. Mühim ve milli bir dava kar- gününe bırakıldı .. 

Gaf enko bugün Be gradda 
Siyasi turneden dönen iki hariciyt. ..;İ

mülikatı çok mühim o acak • 
nın 

Belgrad 3 (A.A) - Romanya harici
Ye nazırı B. Gafenkonun BeJgrada ya -
Pacağı ziyaret münasebetiyle Pravda 
gazetesi, bir başmakale neşrelmiştir. 
Başmakalede Yugoslavya hariciye na-

2~~ Tzintzar Markoviç ile Romanya ha
rıcıye nazırı B. Gafenko arasındaki t~ 
~aki.nin şimdiki beynelmilel vaziyet do-
ayısiy le ve B. Gafenkonun Berlin, Lon

dra, Paris ve Romadan dönüş olması ha
ısebiyle büyük bir ehemmiyeti haiz ol -
duğu beyan edilmektedir. 

Bu ga'!ete, bu ciheti kaydettikten son
ra büyük harptenberi Romanya Yugos
lavyanın dost ve müttefik kalmış olduk· 
larına ve bunun istikbalde beynelmilel 
sahada yapılacak her türlü müşterek 
hareket için esas teşkil edeceğine i§aret 
etmektedir. Yugoslavya ile Romanyanm 
noktai nazarları, niyet ve tasavvurları 
d . 
aıına hemahenk olmuş ve bu hal, Yu-

Dün ·Giresun yolu açılmış ve Gire-
sundan Karahisara kamyonlar gelrni~-
tir. --

Sinopta faydalı 
yağmurlar 

Sinop, 3 (A.A) - Gece yarısından 

itibaren sabaha kadar vilayetin her ta
ra.fırın bol yağmurlar yağdı. Yazlık ekin
lere, mısır ziraatine ve tütün fidelerine 
çok fayd::ı veren yağmur, köylümüzü 
sevi ,. içinde bırakmıştır. -·-

Hır·va.t -•-.-. 
Meselesi kat'! 

b · r safhada 

goslavyanın Romanya ile en dostane _ 

nıUnasebetler idame etmesinin esasını Rumen hariciye nazırı Londra da Rumen sefiri Tibo ile beraber ! 
teşkil etmiştir ve edecektir. arasında muslihane münasebetler ve 1 Iki dost memleket olan Romanya ile 1 

Aynı gazete, her iki memleketin her kendi menfaatini komşu devletlerle bü- Yugoslavya, ideolojik cephelerin azası 
türlü ideolojik cepheler haricinde bir yük devletlerin menafii ile telif esasına ve mesai arkadaşı olarak taahhüde gir
:~Yaset tak.ip etmekte olduklarını ve bu istinad etmiş olduğunu yazmaktadır. meden imtina etmekle kendi hususi 
ıyasetten uzaklaşmanın gerek Roman - Buna binaen Romanya, Yugoslavya ile menfaatlerine ve emniyetlerine ve aynı 1 

Yayı, gerek Yugoslavyayı meşum olma- olan münasebetlerini kuvvetlendirmeğe zamanda dünyanın bu kısmında umumi · 
sa. da '7ahim avakibe sevkedeceğini ha - gayret etmektedir ve B. Gafenko, Ber- sullıun menfaatine hizmet etmektedir -
tıriatınaktadır. lini ziyareti esnasında B. Hitler ile Al- le:r. 

~asen bu cihet, Yugoslav ve Rumen man hariciye nazırı B. Von Ribbentro- Bükreş 3 (ö.R) - Halen Ankarada 
devlet adamlan tarafından iyice anla - pun bu noktai nazarı tamamiyle anlamış bulunmakta olan Sovyetler hariciye ko
§ıhnıştır.Ve bu cebepten dolayı iki mem-j olduklarını görmüştür. miseri muavini Potemkinin Bükreşi zi-
le~etin devlet adamları, hiç te beklenil- Pravda gazetesi netice olarak diyor ki: yareti beklenmektedir. Tahmin edildiği-
lniyen bir takım ihtil.M.lara ve müşküla. B. Gafenkonun Belgradı ziyaretiyle ne göre bu ziyaret B. Gafenkonun Roma 
ta sebebiyet vermek suretiyle memleket- Yugoslav hariciye. nazırı ile yapacağı gö- dönüşü Belgradda Yugoslavya hariciye 
lel'inin vahdetini tehdit edecek olan her rüşmeler, bizim Romanya ile olan müna- nazırı ile yapacağı mülfiattan sonra vu
türlü harici daiyelere karşı milli devlet- sebatımızın dostane ve halisane oldu - kubulacaktır. 
ler· · ~ d "t di iilin müdafaası için aynı metodları ve gunu ve aynı zaman a mu ema suret-
a~·nı Yolları takip etmektedirler. te iktısadi mesai birliğimizi takviye et- Belgrad 3 (Ö.R) _ Rumen hariciye 

Pravda gazetesi, bundan sonra Roman- mekte bulunduğunu bir kerre daha is-1 nazırı B. Gafenkonun yarın buraya rnu-
Yanın harici siyasetinin daima milletler pat edecektir. vasalatı beklenmektedir. 
----·~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

şvekili T eleki r 
e 

res 
n önüşü temasları etrafında 

car Ajansına izahat verdi 
Budapeşte 3 (ö.R) - Berlinden av· 

~e t eden başvekil kont Teleki trenden 
ınerken Macar resmi ajansına Almanya
dan en eyi intibalarla avdet ettiğini söy
lemiş ve şunları ilave eylemiştir: 

«- Hariciye nazırı kont Ks~kinin ve 
benim Alman hükilmet erkaniyle mu
haverelcrimiz mütekabil emniyet havası 
içinde ve iki memleketimizle mü terek 

dostlarımızın karşılıklı menfaatlerinin 
en geniş bir şekilde anlaşılması esası da
hilinde cereyan etmiştir. Bu görüşme
lerde, memleketlerimiz arasında daha 
fazl,a mukarene~ ve daha eyi bir ~nlaş
ma imk3.nlarını da tetkik ettik. Hiç bir 
anlaşma veya sözleşmeye lüzum görül -
memiştir. Çünkü aramızdaki hakiki 
dostluk ve itimat sebebiyle böyle bir an-

laşma elzem değildir. 
Alman hükümet erkaniyle yeni tema

sımız yüksek gayemize tamamiyle mu
tabıktır ve iki millet münasebatına ha
kim olan ve olması icap eden havanın 
muhafaza edileceği teminatını ihtiva et
mektedir.> 
Budapeşte 3 (Ö.R) - Başvekil kont 

Teleki Berlin dönüşünde, Macar ajansı-

B. Maçek 

Belgrad 3 (ö.R) - Başvekil B. Zvet
koviç Belgrada avdet sebebiyle bir te
vakkuf devresi geçirmiş olan Zagrep 
Sırp - Hırvat müzakereleri kat'i netice
ye varmak üzeredir. Teklifler her iki 
tarafça kabul edildiğinden bu neticenin 
bu akşam istihsali muhtemeldir. Hırvat 
köylü partisinin mümessili B. Sobotiç 
Belgrada gelerek partisinin hükünmetin 
son tekliflerini kat'i olarak kabul ettiği
ni bildirmiştir. 

na şunları söylemiştir: 
Almanyadan en eyi intibalarla dönü -

yorum. Iki memleket arasında tam bir 
fikir ve görüş ahengi mevcuttur. Şahsi 
temaslarımızda ümid ettiğimiz bütün 
neticeler alınmıştır. 
Budapeşte 2 (A.A) - Ayan ve me

busan meclisleri hariciye encümenleri, 
beynelmilel vaziyeti tetkik etmek üzere 
Çarşamba ve Perşembe günleri toplan
mağa davet edilmiştir. 
Çarşamba günü buraya gelmesi bekle

nilen B.Ksakinin bir nutuk söyliyeceği 
tahmin edilmektedir. 
Budapeşte 2 (A.A) - Roma valisi 

prens Colonna ve prenses, Berlinden bu
raya ge~lerdir. 

EZZE & &&2 P 'fttZ -r-

Yedek subaylar için 
yeni bir kanun projesi 
Ankara 3 (Telefonla) -Yedek subay ve askeri memurlar hakkın

daki kanunun bazı maddelerini değiştiren bir kanun projesi hazırlan
mıştır. 

Bu layıhanm bir maddesine göre hazerde yedek subaylar silah albn
da ~eçmiyen sivil hayattaki müddetleri de hizmetlerinden sayılmak 
şartıle muvazzaf subaylar gibi terfi ettirileceklerdir. 

Astegmen, Üstegmen, yüzbaşı olacaklar için sekizer devrei talimi
yeye iştirak etmek ve sicil almak şart koşulmuştur. 

General Veygand 
Dün akşan1 Ankaradan ayrıldı 

Ankara 3 (A.A) - General Veygand bu a~am saat 19-15 de Istanbula 
hareket etmiştir. 

General istasyonda milli müdafaa vekili Naci Tınaz, hariciye genel sek
reteri bü~~ el~i Numan Meneme~cioğlu, Fransız büyük elçisi ve elçilik er
kanı ve dıger hır çok askeri ve mülki zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Bir askeri müfreze selfun resmini ifa e~, muzika iki memleket milli 
marşlarını çalınış, halle generali şiddetle alkışlamıştır. 

General Veygand Romanya hükümetinin kendisine tahsis ettiği bir tayya
re ile yarın Bükreşe hareket edecektir. 

Tekirdağ alayları 
dün and içtiler 

Tekirdağ 3 (A.A) - Dün Tekirdağdaki alaylarda and içme mera
simi yapılmıştır. Alay komutanları alaylarının şerefli mazisini ve and 
İçmenin kudsiyetini anlattıktan sonra bütün askerler takım halinde 
tümen komutanının huzurunda yemin etmişlerdir. Bu merasim bittik
ten sonra tümgeneral Kemal Balıkesir, heyecanlı bir söylevle Türkün 
yiğitliğini, atalarımızın mertliğini tebarüz ettirmiştir. 

Atina ile Amerika arasında ilk 
• 

telsiz telef on görüşmesi 

Atina 3 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Atina ile Amerika arasında ilk telsiz telefon muhaberesi dün yapıl~ 

rnış ve matbuat ve turizm müsteşarı B. Nikolidis Nevyork sergisinin 
açılması münasebetiyle Amerikan milletine bir hitapta bulunmuştur. 

Bu hitaptan evvel Amerikanın Atina orta elçisi 8. Macveagh, bir 
kaç söz söyliyerek Amerikalıların klasik kültüre olan bağlılıklarını ve 
yunanistanla Amerika arasında bir çok müşterek noktalar mevcut ol
duğunu kaydeylemiştir. 

Müteakiben B. Nikolidis söz almış ve sergiyi büyük bir mil1ete la
yık tarihi .bir hadise olarak selamlamıştır. 

Bir Alman gazetecisi Belçikada 
hudut harici edildi 

Brükse1 3 (ö.R) - Hükümet Alman c:Volkişe Beobahteu gazete
sinin muhabirini hudut dışına sürmeğe karar vermiştir. Bu gazeteci, 
Filamand iş cephesinde yapılan Alman nasyonalist nümayişine iştirak 
etmekle bu tedbire sebep olmuştur. Sosyalist mebuslardan biri, Belçi
kada nasyonal sosyalist tahrikleri hakkında hükümetten istizah niye
ti ıde olduğunu bildirmiştir. 

ltalya Ziraat ve orman nazırının 
bütçe hakkında beyanatı 

Roma 3 (A.A) - Hüzmeler ve cemiyetler meclisi muhtelif bütçe
lerin tetkikine başlamıştır. Meclis, evvela ziraat ve ormanlar nezareti
nin bütçesini müzakere etmiştir. Nazır, ltalyan ziraatinin halihazırdaki 
vaziyeti nazarı itibara almıştır. Mumaileyh fasist hükümetinin araziyi 
islah politikası sayesinde bu sahada elde edilen neticeleri bildirmiştir. 
Nazır, son buğday rekoltesinden sonra ltalyanın antrepolarına 14 mil
yon kentaldan fazla buğday yerleştirmiş olduğunu ve bu miktarın ya
kında 20 milyona çıkacağını söylemiştir. 

lngiliz kabinesinde 
Dün müzakere edilen meseleler 

Londra 3 (A.A) - saat 10 da toplanmıştır. Zannedildiğine göre müzake -
re bilhassa beynelmilel vaziyet ve ezcümle Polonyanın Danzige dair olan Al
man istekleri hakkındaki hattı hareketine ve Sovyet hükUmetile yapılan mü
zakerelere taalluk etmiştir. 

Lord Halifaksın dün Fransız büyük elçisiyle yaptığı görüşme ile Sovyet 
tekliflerine verilecek cevap projesi hakkında arkadaşlarına maHimat v~diği 
öğrenilmiştir. Bu proje nazırlar tarafından tasvip edildiği takdirde Mosko
vadaki büyük elçi Seeds vasıtasiyle Sovyet hükümetine bu hafta cevap ve
rilmesi ihtimal dahilindedir. Dahill politika meselelerine gelince, kabine zi -
raat hakkında ezcümle fevkal§de ahval takdirinde Ingilterede yiyecek mad
delerinin istihsalini artırmağa matuf olan hükümet tkeliflerini müzakere 
edecektir. 

, .............................. ,..cm ...... ,. 
BU'J'VH DVNYADA R Ay RE rve'J' AKDIR 

VY ANDIRAH HARİKA 

Kültürpark • 
sınemasında 

Sinema fil.eminde inkıınp yapan zamanımızın en Bt)YüK REJİSÖKtl .. 

FRANK CAPRASIH MUAZZAM ESERİ 

Gaip 
RONALD KOLMAN 

Dünya yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muazzrun sinema mudzes 
dört milyon dolar sarfiyle Tibette filme alınan İstanbulda bir ay mitema 

diyen oywyan şabcserler şnhec;eri 

SEANSLAR : Her ~n 3.30 - 6.10 - 8.45 .. 
Cumartesi ve pazar günleri saat •l» DE BAŞLAR 
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Teknikte ilmin 
Yeri 

Uç hariciye nazırı Ce
nevrede görüşecek 

- RAŞTARAFJ l iNCİ SAHİFEDE ...... teleri, lngiltere ile Sovyet Rusya ara -
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YAZAN: Dr. G. A. 

Osmanlı 
Çeviren : Hqim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-22-

-- ~ sındaki müzakerelerin betaetinden şi -
MİBAÇ KATIKCJOlmu de bulunacaktır. Anl4f111G11ın bu ldiyet etmektedir. Daily Herald, iki Şİtmanlann çofu zeki insanlardır. Ka. 

,ekilde kat'i halini alıp almadığı memleketin hariciye nazırları arasında lıbına bakarak kendi.ini vurdunı duy. 
ilimle teknik .......,daki ciddi nılinue- henüz malıim değildir. doğrudan doğruya bir temas yapılması maz 1aıureınız. halbuki o tıirin bir balu-

beti izab etmek ba.ac1. senılu.iz bir ~ INGtLtz KABtNEStNDE nı istemektedir. ıınızdan müteessir olur. Gövdesinin \ia.. 
olur. Yalma ,_. Jaabrlatmak »teriz ki Londra 3 (ö.R) - Kabine bu sabah Bu gazete, milletler cemiyeti koruıeyi- tünde küçük görünen kafasına, sizin aöy-
ejer ilim baılı bqlfta iptidai teknik ile saat 10.30 da topl~tır. Müzakereler nin yakında aktedeceği içtimaın Lord ledikleriniz acaba giriyor mu, girmiyor 

Bu kitap bir çok gecelerimi ~gal istidadı olduğunu artık tamamile öğ- bu teknik üzerinde zilt.nin yaptığı .iyin daha ziyade beynelmilel vaziyet üze- Halifaks ile B. Litvinof arasında etraflı mu diye eiz tereddüt ederken o, biribiri
j!ll:tİ ••• Ve bana bilmediğim bir çok renmi~tim .. Ağzını biraz daha yok- bir neticesi ise yeni teknik te yeni ilmin rinde va bilhassa Lehistanın, Danzig ve ve açık bir görüşme fırsatını arzetmekte ne yapı~ıı gibi gördüğünüz göz kapak
malUınatı öğretti .•. Meseli, bu saye- Jasam, kim bilir bana neler, neler an- bir eseridir. Bu bakımdan ~etin mu- koridor hakkındaki Alman taleplerine olduğunu yazmaktadır. !arının arasından .sizin ruhunuza nüfuz 
de sizin arrnanızm, gÜmÜf dört zer- }atacaktı .• Fakat gitmeğe hazırlanma- talanna dayanmayan nazariye si.tematı"k karşı aldığı vaziyetle, diğer taraftan Daily Mail gazetesi, Polonya matbua- eder ve içinden hal bir numara 
du:vadan (x) ibaret olduğunu öğ- ları buna meydan vermedi. ikisi bir· bir ilim olmıyacağı gibi ıistem.tic 1Nr il- Sovyet hUkümcüyle cereyan etmekte tının kullanmakta olduğu lisandan do - verir. Zaten. ticarette ve endüstride bii-
ti bir hayvan. den, ayni zamanda ayağa kalktılar.. me dayanmıy.an ameliye de faydalı bir olan müzakeratta elde edilen :terakkiler layı cndi§e izhar etmektedir. Bu gazete yük işler b~rmıı olanl.rdan bir çoğu. 
rendim.. Netekim benim armam da Lehli: teknik haline ıelemez. ADQlk ~ ~ etrafında temerküz etmiştir. Polonyanın lngiliz garantisini almadan nun koca karınlı ve kat kat yağlı eruıeli 
kırmızı zemin üzerinde. yine gümÜf _Affedersiniz .. Polu vakti geldi, teriı ve tembel maJUın&tfunqlarm ağzın- Zannedildiğine göre hariciye nazırı evvel hiç bir zaman Heri sürmemi~ ol - olmaları §İfmanlığın zekaya mani olma-
rengin?e .dört pars tasvirinden mü- dedi ... Yakında görW:tüğümüz vakıt, da bir sua ve bir çok eahil ak:ıiyonerlerin U>rd Halifaks dün bu mesele hakkında duğu ifratkarane roütalcalarda bulun- dığını gösterir. 
te,ekkıld.iı-... Ben fif kontlan olan i~allah tekrar Raainden bahsede- elinde hem kendi hayatlan ve hem de Fransa sefiri B. Korbenle cereyan eden maması lazımgelmekte olduğunu yaz - Fakat şişmanların aptalcalan da olur. 
Falkland de K aile · b lduld · · h • • müzakerat hakkında kabine erkanına maktadır. B k t · k d yil ı ı oı ııne menau um.. rız... mensup o an cemıyebn ayatı ıç.uı ere e vcrsın, ço eg · statistik ere 
Çok eski, çok yüksek bir familyadır.. Birbirini müteakıp elimi aıktılar ... korkunç ve sinsi bir tehlike olur. lzahat vermi~ ve Rus tekliflerine cevap 15 MAYISTA BULUŞACAKLAR göre bütün şişmanlann yüzde yirmi. nİ· 
14~2 ~ ~ild?'1~ maktul düşen Birinin eli sert ve katı ... Djğerininki, . Meıela bir t~knisyeni ele alalım. Te~- olarak hazırlanan projede nazırların gö- Londra 3 (Ö.R) - D.eyli Ekspres ga- hayet otuzu .. Şişmanlann kimisi zeki, lci-
on ÜÇ mubanp aılemıze mensup bu- her ne kadar kuvvetten mahrum de- nısyenden teknisyene fark vardır, teknik rüşmelerine mevzu teşkil eylemiştir. zetesine göre Sovyet Rusyanın sulh cep- misi aptalca olduğunu tesadüfe hamlet-
l?ndukları gibi Banok Brun hadise- ğilıe de. nazik ve yumuşaktl. . Bu ile bafka bir teknik anmncla olan fark Bu proje kabinenin tasvibine iktiran hesinde Fransa ve lngiltere ile teşriki meliyiz. Şişmanlık başka, zeka ha,ka 
aı.nde şöhret .k~zanan Rober Brosda ipek bıyıklı, narin :ince lslav, daya- gibi. Gündelik '.'-yabnmn yardantnl\ ko- ettiği takdirde bu hafta içinde Moskova mesaisini tesbit için 15 Mayısta Ingiliz- ıeylerdir, zeki adam da şi~manlıyabiliT, 
bir ~alJ:tland idL .. Bundan baıka, kral nıklı bir bünyeye ve kuvvetli ıinir- tan kaba teknikler umumi hayat balo- hUkümetine lngilterenln Moslrova sefiri Fransız ve Sovyetler hariciye nazırları zeki olmtyan da, dememeli. Aptalca şit-
Be§ıı:'° Jak şatomuzda vefat etti.. )ere ma1ik mbİ görünüyMdu... mından o kadar ehemmiyetli olmaya bi- vasıtasiyle tebliğ edilecektir. Ccncvrede görüşeceklerdir. manın aptallığı - zeka işlerinde ehemmi-
Fanulyamızın bu kadar eski bulun- K d _ .

1 
ledil Aba lirler. !oh.alık •endi çıer~esi dahilinde Dahili siyaset bakımından zirat siya- BOZGUNCU TAHRlKAT yetini bildiğiniz - tiroit guddesinin iyi it-

ile 
• . .h . .:ı_ b ,__ apıya ogru ı er er.. noz b' -•-·k o1d - .. • • sete aı't bazı mese"eler go .. rUc:ülm' u"o:ı ve v 3 (AA) F ı ·ı l · d ·ı · li nıasına ve a mızın tan ınoc: u ııMS- k bbe . alt nd k s· A ır teanı uguna gOTe 1Y1 yapdma~ :ı '$ '$ arşova . - ransa - ngı tere cmemesın en ı en ge r. 

dar şerefli vaka1arın yazılı olmasına -~-ld nın 
1 
.. ı d an geç:r e?b•. ırk r- bir solta iyi kuHamlmamıt bir sobıtnm bu arada, fevkalade ahval dahilinde, In- ve Rusya arasında bir anlaşma akdi için O gudde büebütün fena itfediği zaman 

- I B şıoa , ge ışın e yaptıgı gı ı te rar • gilte ed da dd 1 · · · ti'h 1·nı d ı •-l'agmen, ya nız aron unvanına ma- - .
1
d. V k da Se . zararı kadar bir ZM"ar verebı1ir. Ve bu r e gı ma e erının ıs saıı yapılmakta olan müzakerelere Polon - a fiıpnan '"'vermesi mümkündür. Ancak 

likiz ... Ve Lord olamadık... egı . ı ... dı le al r ası.n .n.. S r1 nodvıç, zarar evin dmna, )'Mll1ft olmana çık- ~ğaltmak için alınması icap edecek ted- yanın itiraz ettiğine dair yabancı mem- o vakit tifmana aptalca değil, tam aptal 

F 
. . f ı_ ~ L!_ eel8ız 8 m ara .aeçıp gıttı.. a on an F - ' blrl u · d d lm ..+ d 1 z .,_L!! ranaazcayı ıyı, aK:at agır DiT su- kt l O l ~ k k .. k . . nuz. akat umumi hayatnmzm yardı- er zerın e uru u:i.ur. leketlerdf! çıkarılan haberlerle Polon- er er. aten bfuvütün fena işlediği va· 

rette söyliyordu.. Onun, kalabalık çı ı ar ·d n .:k so a ta ~o~me ıçm mına gelen mce teknikler -;ok eheınmİyet- Kabine ÜÇ saat dev'am eden mür.ake- ya - Sovyet komşuluk münasebetlerini kit şişmanlık vermeai pek nadirdir. Şit-
ltarşısıoda, kolayca söz .söyliyen bir ~e~çere e~ .. kadtım .. artı . 1~rsa sho- lidir!er. Tayyarecilik tamame1 bir tek· reden sonra saat 13.30 da içtlınaa niha- bozmak iÇin yapılan teşebbüslere cevap manlık verme.i daha ziyade. hafifçe bo-
L ti' , __ _ı - belli .d. Fak A . agını, ca ısı ar ııevım ı, ten a nik . B . . • • yet vennic:tir. K . p 1 ki d' ki zularaL bı·raz e'--"- ı'-ledı'Ui zaınandır. na P owuwıgı, ı ı.. at rıs- bul rd tır. unun ıç1n 1Y1 yapdrnallll§ b1r tay- ~ veren ur:ıer o s ıyor : ,. ~ " •. 
tokrui mevzuuna temas edilmesi, mıyo . um... y11renin zararı iyi kuDanıllll8IDlf bir tay- CENEVRE GöRUŞMELERl «Çok eyi bir menbadan aldığımız ma- Ş\fmanlığın bu türlüaü, iyi dikkat edin-
ona dmnin bağlarını çözdürmüştü... O dtılcıkada dı~?Y~ çıkm.ak.'v Çe~- varenin zaran gibidir. Ve heJki de bu Londra 3 (A.A) - Sovyet Rusya ile lömata göre Polonya mezkOr müzakere- ce, kolay ayırdedilir. Vücut tifman ol-
Küstah ve kibirli tavrile bizim Latin ~1 burunl~ Ermenıle~, t:mızlıge hıç ikinci zarar birincisinden daha çok teb- yapılmakta olan müzakerelerle Polonya- lere iştidk etmemektedir. Sovyet - Po- maktan ziyade §İfmİf gibi görünür. Deri· 
ainirlerimizi oynatmağa pek ziyade ~ıkkat etmıy~ yah~~:Men ve 00, bo- likelidir. Çünkü bsada ferdin olnuyan Almanya münasebetleri bu sabahki ga- lonya mllnasebetlerine gelince, bu mese- nin albnda biriken yalnız yağ deiiJ, 
kabiliyeti olan bu mağrur ve terbiye- gaz nımlan dırt9cklı~:1"ck ~alaba!ık bütün ~et eennaye, mal, hayat .., zetelerin başmakalelerinin mevzuunu le mUnhasıran Polonyayı alAkadar eder onunla birlikte suda bulunduğu hiuedilir. 
eiz adam eöz söyledikçe Arlllıyor can- aratında dola§mak ıçın, bmlenhıre isfkbali bazı,_ ....... .___ .... ed!'I-· L- tec:kil etmektedir. ve onu Polonva biuat kendisi hallede- Bu ıi•m•run yüzü avın on dördü gibi 

-ya ' •· 1·· d d . b. . k d ~ eınan.,.. lunlf.,... ıt "' -r·- ı-· 
lanıyor, yüzü bir hindi ibiği gibi git· gon um e, erın _ ır ıste ~yan ı: ... lanuyor. Eğer bu gibi ince teknikleri~ Ncvs Chornicle ve Daily Herald gaze- cektir. yusyuvarlak olur, fakat ay gibi parlak 
tikçe kızanyordu ..• Ve yüzünü kap- Bu euretJe,_Bedylog~lu ca~l ınkde, bı~- rine almq bulunanlar tam manıuiyle değil, donuk ve aanmtırak. Cilt kalın, 
Jıyan hafif penbe lekeler, gitgide. ce, _uzun go_v e :rı e ası , va ur .. ır mesleklerine layık değillerse ferdi baya· kuru ve pÜrÜzlü. Gözleri kapeklann altın· 
bpkı bir tuğla rengi bağlıyor, kırmı- v~zıyette, .. agır agır dolaşan tek tuk bmızı zamin olan cemivetimizin ba,.atsıı Iranda ş ehı· t olan da bü.bütün örtlilmüı gibi. öteki tifll'laD 
alığı gittikçe kuvvetleniyor, canlanı- bır lcaç Turke de r?stlıyacaktım .. Ve uıı•t emniyette hie edebiliriz? da gözlerini kapar ama, istiyerek kapa· 
vordu onları tekrar tak.dır etmek fırsatını, nı·m her d lAka b dı.iını anlarsınız. halbuki beriki şi .. manın ;, •• bu .. . §ey en mevzuuna a a sı u· ., 

Demek kabalığı, bütün manasile e:un ~e elde etmış.~~ktı~·:· lunım müstait zekiltt •ter. Onun için tayyarecı· lerı· mı· z • • göz kapaklan kendiliklerinden dü,ü.k. •. 
temsil eden bu müziç, boğucu adam, Bugun temas et;ıgım. bu ık~ ~a- bu işlerle metgul 0tmağa namzet bulu- iÇi n Burun büyük ve yayvan dudaklan kaim. 
boı vakitlerini Mösyö Nikolaberin mın bende bırakngı tesır, gezıntıye nanlar -rbame~-; b' k tr ı · _ yanaklar şiş ve bir az da tittek. 

k k · · d d v d •V'- ""~ D' on o ve un 
eserini okumağa hasrederek bu sa- ~ ~a ı~n uy .ugum ~z~~u, 8 o- tih11ndan ıeçirifmeli ve imtihan sonuna Öteki şiımanın elini tuttuğunuz zaman 
yede hanedan armalarını bütün te- ta bır ihtıyaç halıne getırm•ştı... kadar devam etmelidir. ilim imtihanm- Tahranın Medit Camiinde bir hatim derisini yumupcık buluraunuz, halbuki 
ferrüatile zihnine yerleıtirmiş bulu- - 10 - da bir kerre muvaffak olan zeki henüz aptalca fİ9marun elleri eert ve kalm olur. 
nuyordu... -9 EylUI •• Cuma- bir hidir. Daima muvaffak olan zeka bir meCIJ.SJ• t t• d•ı • t• Bu şişman bayan olur da. kollarını göre-

Ona sordum: Selamlık resmini tekTar gönnek 'ley' olmaya ba<ı1amt11tır. Ancak bunllUıll er 1 p e 1 m 1 ş 1 r bilirseniz onlann boğum boğum olduğu 
- Tranıuvaldc muharebeye iı- için, b~ sabah gönlümde. çok 'kuv- h;ç birisi ciddi bir ilimle emin bir tdmi- - BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - ' kes Rana Tarhana, Enis Akaygene, Or- gözünüze çarpar. Bacaklarının da öyle 

tirak ettiniz mi? Sir Arşibald... vetli hır arzu uyandı ... Burada ya- tin kaymağı olamazlar. Bunlara bir de tertip eylemiştir. Bu mecliste başvekil,, general Orbaya tlziyette bulunmuştur. olduğunu, çoraplarının dı~ansından bile 
- Hayır .. Yalnız Januon akının- P&lan askeri merasim cidden güzel.. namuaun esae ve samimi loatuı olan da- parlamento reisi, hariciye veziri, harbi- Tahran, 2 (A.A) - Anadolu ajansı- belli olur. 

da hazır bulundum l.. Türklerin, dünyanın en mükemmel ima çal"mak tevki de inzimam etmeli- ye vez.iri, diğer kabine Azası, bir çok nın hususi mWıabiri bildiriyor : Böyle, tiroit guddesinin iyi itlememe-
Ne büyük gaflet .. Bu sözlerle ha- askerleri olduğuna, eskidenberi va- dh-. Sevk tabirini kullanıyoruz. Çünkü mebuslar, .hariciye vezareti erkim, han 1 Türk N;~eti ~ ~~ riy~f:in- sinden ileri gelen şişmanlık çocultlukta 

kiki mahiyetini gizliyen örtüleri kal- kıfım ... Makedonya. yahut Taalya- biliv k' ·stait ı anlann l g~n~erı, İr~ ~tbuat erkim ve ~e- de ~ş~~· meclis reısını ve ~cı~e başlarsa gişmanın boyu da kısa olur. Bo-
, l d da Elb. le ·delik -'--~'- ..J.. •• • oruz 1 mu 0 llllJ' zora sıf hır halk kitlesı bulunmuştur. HAtim vez.ınnı zıyaret ederek veda eylemiştir. .1 d h d h · ld -C:lırmıı o ~~ u .. Dem;k T ransuval- .. ··:. :1'7 rı ~K, ~tan go- npbklan çalJ!ma aanki çalmlmamış gı'bi meclisine Mısır Afganistan ve Irak he- Orgeneral KAzım Orbay ayrıca aske- yu ı e enin en angisi a a genış o ugu 
da, vatanı ıçın çalı§acagt yerde, vah· runuşlerı ınsanı, teesırurden dondu- ~tur. Hürriyet biç bir yerde, çallfma· yetleri ile sefaretleri erkim da iştirak rt makamata da veda etmiştir. hakkında görenlere tereddüt veren fİf· 
ıi hayvanlara kar§ı tertip edilen bü- racak derecede çıplak olduğu halde, da olduğu kadal', nıhi tesirini yaratmak eylemiştir. Mecliste başta Rana Tarhan Askeri kıtamız bugiln saat 14 te heye- mantar bu cinatendir. 
yük avlara iştirak etmiş ve Afrikada onların tertemiz silahlarına, mağrur fnnksiyoaandaki gibi gÖltermez. olduğu halde bUtUn heyetimiz, büyük timiz ise saat 15 te otomobillerle, Tah- Bu türlü şi,man çok da üşür. Hava so· 
bu suretle vakit geçirmişti ... Bu söz- ve keskin bakışlı gözlerine bakarak, Dim ıezici bir han d~ir ld onan ne· elçimiz, sef~miz er~ı~ subayJan- randan. ~yrılmışlardır. Bu gece Kazvin- ğuk olmadığı vakitlerde bile kendiai.ni 
feri, onun bütün benliğini, baştan ba- Türk askerinin kıymet ve ehemmi- ticesi Olan teknik le bir ött • oleura. mız, erlerimız ve gazetecilerimiz de bu- de geçirilecek bir gece. Kemıanşahta soğukta zanneder. Zaten sıcaklık derece-

·ı· k ki - · • k.. t' · d h 1 kd. · · S 1 ent lunmuştur. yatıJacak ve mavunn ı....,; .. de Musulda l 1 d d b. v ta tamamı e avrama ıgım ıçın a- ye mı er a ta ır etmı!tım.. e- Efelik .e fiyaka devirleri çoktan ıeldi H""timde t b.'yük' ıı.:_ bul ulacaktır .,-~ si a ınınca norma erece en ıraz aşagı 
f
. d• G bi .. b. · de ı· 1 - · 'l h l ca n sonra ranın en u Vau. un · bulunur. Damarlardaki tansiyon derece.-
ıy ı... ayet .~a- ı .. ır vazıye~te - am ıga getır~ en assa a ayınay men~ ,eçti. lnunlar ~ baul ... ile dejil, ve haübJ Cbems, gayet beliğ bir mer- Heyetimiz ayni gUn hususi trenle Mu-

vam ederek sozunu ikmal ettı: sup aske.rler ı~~. tepede? tımaga ka- beyinleri ile 7apyorlar. Sallı aDlumda siye okumuş ve meclise nihayet veril- suldan hareket ederek ayın yedisinde sini merak ederek ona da bakhrırsanız, 
- Ava çok meraklıyım .. Bazan, dar temız, butun techızab tamam, muuff• olmak içiııa ..m ...m çalıpmf miştir. Müteakiben hazır bulunan her Ankaraya vasıl olacaktır. normal dereceden biraz aşağıda çıkar. 

burada da avcılık yaptığım oluyor ... mükemmel bir vaziyette görünüyor •. Ye dlifmana ölGm jmlrinJan buJrlama. Kadınlarda olunca, bu şiımanlıiın mil-
Premıle birlikte Abraluım paşa çift- Konduraları sağlam.. Ve elbiaeleri mıt ı.e,.ni dlpnlm 1aarp ...-..... him bir tesiri kadınlık adetleri tarafından 
liğine ve Alem dağı korusuna gide- yepyeni... Hepsi de o kadar metin ve kafa tumdan cllf8" ~· Dmin mad- Alman başkumandanının Libyada görülür. o günler bozulur, pek se}'l'ek-
rek, onda yaban domuzu ve ayı av- kuıursuz bir görünüşe malik bulu- ele ve hendese balincle idare eclihneai de- . h , .1. leşir, hnzılarında vaktinden pek önce 
Lyoruz... nuyorlar ki, i~te bizim askerlerimiz mele olaa llılmlE iee iter ,.,-den önce be- llOpflğl fef fışlere e emzyef VeTl iYOT ~ü:bütün ke:'ilir. B~n.u~ ~ir baıka ne~e-

B.ırada yaptığı avlardan, Afrikada de de, ancak b~ kadar olur... ,.U.den kop11p selea Wr inci~ Iİllİrle. sın~ ~e tahmın edeb.?ırııınız: Kadınlık h~~ 
Jamaon akınında, vahşi hayvanların Bu ukerlen ve onların arasında, rin bir 

1111 
iıcin ol.- upteda....i demek- İ t ... ~ . İtal an Har· . lerım de unutur, suslenmekten, kendınl 

. d k y k. k. k d lak .. 'f ·ı lar . 'nde - BAŞTABAFI l NC SlUl.ll'~E - nazırı Fon Ribbentrop y ıcıye h ., d' ., 1 kt vazgeçer evli peşm e oştugu va ıt ı a ar mem- par unı orması e, sırma ıçı • tir. R...m pçitlenle allim ........... a,i ntiınil İtalyanın askeri günü olarak tes- nazırı kont Ciano ile görüşmek üzere egen ırmege ça ışma a~ ' 
1 

nun o1madı~ı, takındığı vaziyetten nazarı dikkati celbeden, Mareşal laılla,.....~ ~ dakhle. bit edileceğini ve bütün ihtiyat zabitle- Romaya gidiyor. Siyasi mahfellere göre ise erkeğine karşı da ııoguk kılJır. , 
belli oluyordu .. Bu adamın çok vah· Mehmet Celalettin paşayı, . bilhassa nnda nwl 1,1.....,.hiir? DOp-ınm eli, rinin bu törende bulunmağa davet edi- Alman hariciye nazırının bu seyahati Bir de bu türlü tiımanın katlarına dık
§İ bir zihniyet tasıdığını, kan dök- bu büyük askeri tekrar görmek iste- biz ne bd. ......_ olarak o1aı.., leceklerini yazıy~~lar. . beş mayısta, Polonya ha:~ciye n~~ kat ediniz: !iti katının şakakl~ra. doğru 
mek, can yakmak hususunda fıtrt bir dim ... Bu arzu, beni, Yıldız bayırına armut cleıfia....,_ P.• f.pr 0 .... ~~ hkaber~ gore ~ınperoitalcaddesırdnde Poltkonya mebusan ı:neck lisiBnd~in~ıtlebnn uçlan eksiktır. lnaanın kaşları tıroıt gu~-

doğru sevketti... vıtkti seliace .... dew • ımek iıltiy..- Y81'UGJWCI geçıt resn_ııne yan ° . u- nu una cevap verır en .. er e u- desi üzerine bir fikir verirler, kaılar gur 
(x) Zerduva, kaplana benzer vah- Bf'J'MEDİ . ... . . . . sundan maada Lıbyadan celbedilen lunmamak an~una atfediliyor. olursa bu gudd f zla işliyor demektir. 

- •• vakti et.....--.. lıııetW.mmı biru yerli kuvvetler, bazı Arnavut gönüllü Berlin, 3 (Ö.R) - Hariciye nazın ı1t· k tad ~· ~b. · yakın olup da 
------------------------ ilmin 7 .. abcl • 0 i le F• ia...,. müfrezeleri de iştirak edeceklerdir. Al- Fon Ribbeııtropun İtalyaya yapacalı ~ ~ or an .'~--~ne .. d-k 1 

B. Bek'ı·n nutku seve ..... _ • man ordusunun baş kumandanı bu ta- ziyaret hakkında neşredilen resmt tebli- .. u: tarafmdakı ~an gu. u o~ 
---- rihte Libyadan Romaya dönmUş bulu- ğe nazaran Fon Ribbentrop hususi bir guddenin intizamım bybetmıt olduguna 

f 1 h d 
nacak ve askeri bayramda hazır bulu- ziyaret mabadiyle pmall İtalyaya gi- delalet eder. 

Jl gi j Z Ü k Ü m a rJ nacaktır. derek bir kaç gün kalacak ve bu müna- Zeklemm azlığını tahkik etmek ieter. 
- Bir İspanyol askeri heyeti de Roma- sebetle Kom gölll sahilinde İtalya hari- seniz kendisi hakkında bil' teY eorunU%. 

Azirrıkar olmakla 
ruhundan da 

beraber uzlaşma 
uzak olmayacak 

Amerika seyahatine ya gelecektir. ciye nazırı kont Ciano ile de bir milli- 'h . . . . toplayamadığı için ilkin: 
Berlin, 3 (Ö.R) - Alman hariciye katta bulwıacaktır. zı nınıBeıyıce. ben nu·) 

L - n mı, 
ÇIRl.)'Or Diye tereddüt eder .. Zaten kendi ha-

- BAŞTARAFI 1 tNct SAllİFF.DE - Yu~oslavyanın takı·p tine kaldıiı vakit c:anesz. uyur gı"bi ota-
. . . . . . . amirallık dairesi, beynelmilel vaziyet nn'. 

1..-dn 3 (Ö.&) - B. Be.kin alaka ile l !Mlt ıstemalJUll .sebebı bu şehrin Alınan- dolayı.siyle bu kruvazöril İngiliz kara .su- Aptalca fiff"anı zayıflatmalı: için, u 
beldeaeJı ııııtku LOlldra gazetelerinde yaya ilhak tehdidine martı% kalmasın- lannda bulundurmağı tercih etmiştir. t kt ld w yedirmek. çok hareket ettirmek, hatta 
pmdlden tefstt mevzuu oluyor. Umumi dandır. Çünkü böyle bir hareket Lebis- Nevyork, 2 (A.A) - Muhtelif §ehir- e m e e o ugu rota durduğu yerde terletmek bqunadır, ya-
kaaaate göre Polonya hariciye ruwnnm taıım mevcudiyetini ~hlikeye düşüre- lerde işçi teşekkUlleri 1 mayısı teslt zık olur. Bu türlü tiflllanı hekime mua-
nuaku azimkar olmakla beraber uzlac. bilir. Lehistan deniz mahrecini kaybet- etmişlerdir. Nevyorktaltl alayda Hltler, il'"-' R s ' ... lini' Frank ___ :_1 __ . • yene ettiriniz. onu ı ~a z:ayı atır, zek&-
mı ruhundan uzak kalınıyacaktır. Po - tiği tarihte nasıl ilk bir :mukasemeve uğ- -usso .. ve 1 . d oFn:~l htanuu ta- d 1 
lollt'a barieiye oazuuım Alınan tahrik- radığuu hatırlamaktadır, ı = ı:ı: er;ı:w g~~ ~- ni ~::ı:be:vs~~~n~:in!a!~:kd~;;t~:~ ~~:d: a~~:::~!::a~ t::a~a:: ••da, belki_d_ü_ze-li_r·=·--- G. A. 

len karşısında çok itidal göstereceği ve cEntrastran> Almanyanın Lehista- Vaşington, 2 {A.A) - Hull, kongre- tıklan bütün teşebbüsler, Yugoslavyada Londra ve ne de Faris hiç şaşmamalı-
lıWlten ile akdettlii ittif.akın şimdi na kartı harekete keç.eceğini tahmin et- ye gönderdiği bir mektupta, Amerika mütemadiyen soğuk bir red ile karşılaş- 1 dır. • 
keodisine Almanya ile tam mü.iavat dai- miyor. Çüııkü Almanyaıun askeri planı cumhuriyetleri arasındaki iyi anlaşma- mıştır. Yugoslavyanın, mevkii, eski ana-l Yugoslavya dış politikasının yıllar
re.inde müzakera imki\nını verdiği tah- dalma bir cepheli bir harphr. Almanya nın hariciye neuretinin kültürel şubesi neleri ve ekonomik zaruretleri, onun, danberi takip etmekte olduğu rota, son 
mia edilmektedir. kendis~i tehlikeli b~r vaz'.yete sokacak ~ı~~~e ~-:~=~mesine matuf mihver devletleriyle mesai tC§I'ikinde derece faydalı olmuştur. Bu memlekete, 

Paris 3 (Ö.R) - cEntranslran> gaze- olan bır muharebeyı tahrıkte menfaat- --------------- bulunm.uını bariz bir surette lmir bu- Fransızların cenup şarki memleketlerin
te• B. Bekin nutkunu ıu ,ekllde tahmin tat" değildir. Gazete diyor ki: Lehistana garanti lunmaktadır. Bu itibarla, ingilizlerin ga- de güttükleri ittifak politikası yüzün
edf.yor: Lehistan bütün komşulariyle, Londra 35 (Ö.R} - cDeyli Skeç> ga- verdik, ve bu ,garantiyi yerine getirmek- ranti politikası, Belgradda aslA ciddi te- den, büyük komşu.su ile suni bir aykırı
bilaassa iki büyük komşusu Abnanya zetesi son zamana kadar oldukça endişe- ten kaçınmıyacağız. Fakat bu, Polonya- llkki edilmemiştir: Nitekim, Belgrad lığa dil§müştü. Fakat, Balkan sahasına 
ve Rusya ile anlaşmak niyetindedir. Bu de olan Lehistanın şimdi lngiltere ve nın mutedil f8rllar dahilinde Almanya gazeteleri, Britanya tarafından yapılan tamamiyle yabancı olan devletlerin nü
mwazene siyaseti Fransız - Leh, lngi- F'ransanm ittifakına güvenerek Alman- ile anla~masını menetmek için değildir.> garanti teklifinin Yugoslavya için, çok fuzları tahdit edildikten sonra, şimdi 
liz - Leh ve Romanya - Leh ittifakları yaya karşı uzlaşmaktan müctenip bir ta- Bu makale, Almanların chayat saha- ağır bir yükten ba§ka bir şeyi ifade ede- bu devlet, kendini memleket içinde tah
ile bir kat daha kuvvetlenmiştir. Lehis-1 vır ve hareket takınacağı hakkındaki sı> nazariyesini Almanyaya karşı kul- miyeceğini açıkça tebarüz ettirmektedir. kim edebilir ve ekonomisini kuvvetlen
taa kimseden bir f8Y istemiyor, fakat nefriyatı doinı bu1mıyor. Bu gazeteye !anarak Dan.zilin Leh hayat sahası da- Bundan dolayı. Yugoslavya dıf bakanı- direbilif'. 
k ... isine ait hiç bir ıey de kimseye ver- göre Lehistanm Myle bir siyaset takip bilinde olduğunu ileri süren Leh pzete- mn Kont Ciano üe Veoedikte yaptıiı 
~ktlr. baklanda "ni temi- etmesi Lonıhaü arzu edilınemektedlr. terinin neıriyatına temas etmektedir. clrilfmelerin, Belgraclla Almanya ve 

Franko 
---~---

Maarif nazırını 
azletti 

Valans 3 (A.A) - Franko, dün Va -
lansa gelmiştir. Mumaileyh, bugün ya
pılacak olan bilyük zafer geçidine riya
set edecektir. 

Londra 2 (A.A) - Burgostan alınan 
bir haberde bildirildiğine göre maarif 
nazırı Don Pedro Sainz Rodriguez ile 
Franko arasında çıkan bir ihtillf üzeri

ne nazar azledilnıiltir · 
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Hiristidi , Başvekil olunca 
Şehir muhafızı olan eski haydut "Kocagöbeği., yanına 
çağırdı ve onunJa tam haydutça bir plan hazırladı 
imparatoru bat papazla, Yengeci te-1 - Ah ... Diyordu. Sebaıtiyano timdi ratorla batbap, aerbestçe konuttuiunun 

bir içinde dolatmaltla, Sebastiyanoyu, sarayda horul horul uyuyacağına burada farkında değildi. 
arkaaında ıiyah pelerinle Bizano ıokak· benim yarumda oloaydı, onun ıeytanca Aldandığı ikinci nokta da Sebastiya-
larında bir <oemti meçhul• o gİtmeğe 1 fikirlerinden istifade ederdim. noyu earayda uyur zannetmesi idi. 
bırakarak biraz Hıristidi ile meşgul ola- Hıristidi iki noktadan aldanıyordu. Halbuki Sebastiyano, kafasına koy· 
lırn.. Birinci nokta, baı papazı büyük ada· duğu şeyi ifa için, gördüğümüz gibi, sa-

Hıristidi, Sebaatiyano ile konuştuktan ya, ıiyasi menkU.pların. sürgünlerin yanı· raydan çıkmış ve karanlık Bizanı sokak
ve ondan ayrıldıktan ıonra doğruca bat na gitmiı zannediyordu. Halbuki o, muh- 1 Janna dalınııtı .... 
vekalet dairesine gitmiı ve orada hem terem pederin o ıırada oarayda ve impa· / •• BJTMEDJ _ 
vaziyete hem do yeni vazifesine vazıyed 1------------------------------
etmitti. 

Hıristidinin tehir muhafızı vezifesini 
ll'Ören cKoca göbek. le ll'Örüşmesi de 
Sebastiyanonun Yengeçle görüımesinden 
pek farklı olmamıştı. 

Bu iki eski haydut, Bizanaın idaresinin 
kendi ellerine ll'eçmesinden büyük ve 
haklı bir grur duymakta idiler. 

Hıristidi: 

- Koca göbek... Dedi. Gözümüzü 
dört açmalıyız.. Cümle &lem haydutlar· 
dan yetiıen idarecilerin ancak böyle ve 
Bizanı gibi kolı:muı bir oaltanat muhitini 
nasJ idare edebildiğini gönün.. Bunun 
için de her weyden evvel bütün kafadar
lara ııkı tenbih gç.. Görecek işlerimiz 

çok olduğundan bir de onlarla uğraşını· 
yalım.. Hadise, vukuat çıkartmasınlar .. 
Sonra, elbetteki bizim bap geçmemizi çe
kerniyen ve çekemiyecek olan bir çok 
asilzadeler olacak. Bunlann gizli komplo· 
lan ile uğraşmak lazım. Muhafız kuvvet
leri kadrosunu ta1tviye için icap eden ted. 
birleri al.. 

Başvekil olan Hıristidinin Koca göbeğe 
verdiği bu açık emir, bütün Bizans ıer
ıcrilerinin saray emrinde ve 11aray hizme .. 
tinde istihdamına yol açıyordu. 

Bu ea&s1 karar]a.şbrdıktan sonra Hıris
tidi imparotoriçenin cenaze töreni için ll
zım gelen hazırlıklar hakkında emirler 
verdi. 

Bu arada Bizanı kiliseainin büyüklerine 
ve henüz daha vazifesinden aynlmam11 
olan bat papaza da vaziyeti bildirmek 
için adamlar ıönderdi. 

Bat papaza ııönderilen adam dönüıün• 
de fU haberi ~tirdi: 

- Muhterem peder meydanda yok. 
Kimse de nereye gittiğini ve nerede ol
duğunu bilmiyor. 

Hıristidi, onun vaziyetten istifade ede
rek büyük adaya gittiğini ve oradaki ıi
yul ( menkQp) !arla göriifmeler yap· 
tığına hükmetti. 

Koca göbeie ı 
- Limanda ve bütün oahillerdo 11kı 

tertibat alıntın.. Adaların kar11 eahille· 
rindeki muhafızlar takviye edilıin. Kara· 
ya denizden gelerek ayak basacak her 
lı:lımo. kim olul'lll olıun, muhakkak ve 
mahfuzen benim yanıma ll'eıirilecektir .. 
Evvela yakalanan adamı ben göreceğim 
Sorgusunu ben yapacağım.. 

Emrini vermitti. 
AnlaşJıyor ki Hıristidi işe sıkı oarılmak 

isteyordu. O, haydutluk kafası İçinde ıi· 
yas! hayduılann ıokak ıoyguncuların
dan bqka türlü düıünmiyeceklerini, on· 
lann da her fırsat dütkünü gibi kargap
lıktan istifadeye kalkıp.caklanru bili
yordu.. 

Kendi lr.endineı 

Berlin hükümeti 
devletleri ile bir Şimal 

taarruz paktı mı yapmak 
ademi 

istiyor? 

.Şimal memleketlerinden Hol ıondanın merıwzi Amsterdam 
Istokholm 3 (ö.R) - Alman hüküme- müzakore yoktur. Mesele ilk sondaj sa

ünin şimal de-vletleriyle ademi taarruz hasındadır. Almanya bu istikamette mil. 
paktları imza etmek üzere bazı sondaj- zakereye girişmek imkAıu olup olma
lar yaptığına dair Berlinden gelen ha- dığını tayine çalışmaktadır. 
herler bir çok gazeteler tarafından tefsir Berlln 3 (Ö.R) - Neşredilen bir re3' 

olunmaktadır. Liberal cTidenlgem ga- m1 tebliğe göre, Aland adaları hakkında
zetesl umuml kanaate terceman olarak ki mukavelenin tadili hususunda Isveç 
diyor ki: ve Fenlandlya tarafından yapılan te -

cBu gibi mukaveleler, Isveç hesabına şebbüse Almanya muvafakat cevabı ver
hiç te lüzumlu görülmemektedir. Çünkü iniştir. Bu tadils.t bu adalarda Isveç ve 
Isveç esasen Almanyaya önceden cevap Fenlandiya tarafından bazı askeri mü
vererek kendini bu devlet tarafından dafaa t~birleri ittihazına matuftur. Fa
tehdit edilir vaziyette lılssetmediğini bil- kat tabiidir ki Baltık denizine de sira
dirıniştir. Diğer taraftan Isveçin bita- yet edecek bir harp halinde Isveç ve 
raflık siyaseti o kadar kuvvetli ve sözü- Fenlaııdiya bitaraflıklarını muhafaza 
ne sadık bir siyasettir ki Isveçin Alman- edeceklerdir. Keza, Aland adaları mu· 
ya aleyhinde her hangi bir ittifaka işti - kavelesl dolayısiyle bunun tatbikinde 
rlk edebileceğini farzetmek bile kaba bazı vazifeleri olan milletler cemiyetine 
ve gülünç olur. Bitaraflığın en eyi teza- karşı Alman hattı hareketinin bu yüz
hilrü ise şu eski ve mücerrep kaidenin den değişmiş olmıyaceğı da bedihidir. 
tatbikinde mündemiçtir. Büyük devlet- --ı:;..-
lerle siyast her mukaveleden içtinap et. Spor harefıetleri: 
mek. Bununla beraber bu prensip vazi- • • • • • • • • • • • • • • 
yeti, Alman teklifinin delllet ettiği hüs- Izmlr mektepleri spor bölgesi ll.k he-
nü niyetin kıymetini takdirden bizi men- yeti genel sekreterliğinden: 
etmez:.• 2/5/939 Toplanan heyetimiz futbolda: 

HilkUmetçi cSosyal demokrateno ga- 15 Puvanla ikinci lisenin şampiyon ol-
•etesi ise Alman leşebbüsil hakkında duğu 12 puvanla Kültür lisesinin ikinci 
henüz resmi bir teyid mevcut olmadığını geldiğini, 11 puvanla lci lisenin üçüncü 
fakat bu haber doğru çıkarsa, şimal de-v- geldiği, 10 puvanla Sanatlar dördüncü, 
!etlerinin müşterek cevap vermek için 7 puvanla Egenin beşinci, 5 puvanla te
önce kendi aralarında istişare etmeleri cim lisesinin altıncı olduğunu tasdik 
ıcap edeceğini yazıyor. etmiş ve karara bağlamış olduğunu bil-

cHavas• ajansının aldığı haberlere g5- diririm ... 
re henilz tam mAnasiyle başlamış bir Genel sekreter 

------ ------ gövdesinegeçi;di. 

DEMiR MASKE 
Onezim de bu duaya Amin derken bir 

başkasını cennete yollıyordu. 
Bir aralık kapıdan bir adım lçori gi

ren Gnlafonu kılıncının tehdidi altında 
bir köşeye sıkıştırnuı olan Faribol: 

Büyük tarihi ve macera 
- 147-

ron1an1 
- Melun yumurcak ... dedL Bu sefer 

seni yakaladım işte.. Sana fi tarihinde 
kulaklarını keseceğimi vaadetmiştim. 
Dikkat ... bak bir .. iki ... Uç ..• 

Ve arkasından da bir ckuynığuıı kop.. 
suıı• küfrUnü savurdu. Dört kişL. Ik! 
mahkOmu aralarında tutan dört muhafı
za saldırmışlar ve muhafızların dördü 
de vücutlarını delen kılınçlarla gık de
meden yere serilmişlerdi. 

lk1 kişi, şövalye dö Layarla Ivon ileri 
atılmışlardı. Şövalye dö Rohanı şövalye 
dö Layar, Markiz dö Vilyerl de lvon 
kucakladılar. 

Her i'dsi de, heyecandan bayılmışlar-
dı. 

Faribol: 

- Haydi siz hemen gidiniz. 
Dedikten sonra arkadaşlan ile bera-

ber kapıyı tuttu. Arkadan gelen muha
fızlar vaz.lyetl görünce müthiş bir kala
balık koptu ve kapıya doğru hücuma 
'ıaşladılar. 

Faribolun, Mistuflenln, Onezlmln ve 
•' !cinin kılınçları mütemadiyen işliyor 

"' ve her işledikçe de bir muhafız yere dü-
şüyordu. 

Ve Faribolun kılıncı kanburun sağ 
kulağını dibinden kesip fırlattı. 

Melun acı bir feryat koparırken Fa· 
ribol: 

- Şimdi sıra ötekinin.. Al onu da ... 
Demiş, sol kulağını da bir kı 1 •nç dar

- Gniafon diye bağırarak kılıncını besiyle koparmıştı. Sonra bir kahkaha 
havale etil. 

savurdu: 

Bu aralık Faribolun ağzından müthiş 
ve küfürle karışık bir hayret nidası fır
ladı. 

Melun kanbur derhal yana fırladı: _ Kuyruğun kopsun... dedi. Zaten 
- Evet, benim mösyö Faribot. dedi. suratsız bir şeydin, şimdi büsbütün ce

Ve bu defa bizzat §eytan bile gelse sizi nabet oldun.. 
elimden kurtaramaz. Bu sırada idi ki muhafızların arkasın-

Gniafon, kudurmuş gibi mütemadiyen dan bir ses yükseldi: 
kapının arkasındaki askerlere haykırı - - Askerlerimizi boşu boşuna feda ~ 
yordu: mekte mahal yok.. SilMıla ateş ediniz. 

n rl il rl Kral bunla Bu emir derhal tatbik edildi. SilMılar -e,e ... namına.. -
rın topunu da gebertin diyordu. nişan aldı. 
Muhafızlardan biri ileri atıldı. Mlstufle: 
Mistufle: - Patron. kaçalım ... Iskelenln altına 
- Cenabıhak bu zavallının g!lnabları- girelim ... dedi. Faribol: • nı affetsin. ı - Kuyruitun kopsun hele biraz daha 
Dedikten sonra kılıncını bu muhafızın dur. 

Romanya ve ltalya 
B. Gafenko'nun Roma ziyaretinde 
mevzuubahis meseleler nelerdir? 

Roma 2 (A.A) - B. Gafenko hariciye nazırı kardinal Maglione 
ile görüşmüştür. 

ltalya ile Romanya arasındaki görüşmeler, hitama ermiştir. 
ltalyan mahafili, bu görüşmelerin pek dostane bir tekilde cereyan 

etmi• ve Roma ile Bükr°' arasındaki münasebetlerin inkişafını itimad 
ile derpiş etıneğe medar olmu• olduğunu beyan etmektedir. 

iyi malumat almakta olan mahafile nazaran, görüşmeler ıu nokta
lar hakkında cereyan etmiştir: 

1 - ltalya ile Romanya arasındaki siya.si ve iktıaadi münaaebetler 
ve bunların inkişafına şahit olmak arzusu, 

2 - Romanya ve Macaristan arasındaki münasebetler ve Bükreı 
ile Budapeşte arasında bir anlaşmaya varmak imkanı, 

3 - Polonya - Almanya münasebatı, bu bapta Romanın B. Gafen
koyu Polonyarun Danzig hakkındaki Alman mutalebatını dostane bir 
surette tetkik etmesi için müdahalede bulunmağa iknaa çalışmış ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Son bir a·y içinde 
Filistinde ölülerin pilançosu 

Kudüs 2 ( A.A) - Nisan ayı zarfındaki tethiş hareketlerinin bilan
çosu şudur: 41 arap, 14 yahudi, 5 lngiliz ölmüş 26 arap 23 yahudi ve 
7 lngiliı yaralanmıştır. ' ' 

Bundan başka yahudi kolonilerine 60 tecavüz yapılmış petrol bo
rularında 4 yangin çıkarılmıştır. 950 kişi tevkif edilmiş, bunların 35 i 
askeri mahkemeye verilmiştir. Bunlardan üç kişi idama mahkG.m ol
mustur ki bunun da ikisi affedilmistir 

Bununla beraber. nisan sonunda vaziyette küçük bir salah görül
müştür. 

Hayfa 2 (A.A) - Arap çeteleri Karmel dağı civarında lngiliz kı
taatile şidetli bir harbe tutu•muslardır. Çetelerini Ebubekir adında ye
ni bir kumandan idare etmektedir. Bunlar Nasırayı muhasara etmisler-
dir. Çeteler N"sıraya hücum ederek şehre girmişler ve lngiliz taraftarı 
olan arap ailelerinin evlerine ateş verdikten sonra şehirde iki saat kal
mışlar ve bilahare lngiliz kuvvetlerinin muvasalati üzerine çekilmiş
lerdir. Kıtaat telefon hatları kesilmiş olduğundan daha evvel haber 
alıp yetişememiştir. 

Hükümet tekrar vaziyeti ele almıştır. Çetelere karşı çok şiddetli bir 
tenkil hareketi hazırlanmaktadır. 

Hayfa 2 (A.A) - Evvelki ak'lam bir askeri karakol ile bir arap 
çetesi arasında ates teati edilmiştir. Atılan mermilerden biri civarda 
bulunan bir manastırın pençeresinden girerek bir ltalyan rahibesini 
yaralamıştır. 

F. Ribbentrop K. Ciano 
Danzig ve Leh meselesini konuşacaklar 
Berlin 3 (ö.R) - Burada tahmin edildiğine göre hariciye nazırı B. 

Fon Ribbentrop tarafından Kom gölü sahilinde ltalya hariciye nazın 
kont Ciano ile yapılacak mülakatın başlıca gayesi demokratik devletler 
tarafından Almanyaya karşı tatbik edilen cc;emberleme> aiyasetine 
mihver devletlerinin mukabelesini hazırlamaktan ibaret olacaktır. 

Danzig meselesi ve Alman - L-'.ı münasebetleri bu görüsmelere 
bilhassa mevzu teşkil eyliyecektir. Esasen Kont Ciano ve Fon Ribben· 
trop, tam cuma günü Polonya hariciye nazırı B Bekin Diyet meclisin
deki nutkunu söyliyeceği sırada buluşmuş olacaklardır. Mihver dev
letlerinin buna mukabelesi bu suretle hiç gec;ikmemiş olacaktır. 

Hiç şüphesiz Danzig üzerinde Lehistarun bütün müddeiyatı en bü
yük enerji ile reddedilecektir. Bu meselede de 8. Mussolininin Alınan
yaya tam müzaharette bulunacağına Berlin katiyen emindir. 

Belçika mühim askeri 
tedbirler alıyor 

Bartın da 
. -tr--
lki amatör güreşçiden 
biri diğerinin karnını 
patlatb ve öldürdü 

-*-Bartin (Hususi) - Geçn cuma günü. 
iki amatör gii.,çiden birinin ölümiyle n,.. 
ticelenen acıklı bir vaka olmuıtur. 

Aıağıçaqıda kalaycı 30 yaılannda 
Mehmet Yıkar adında birisiyle Kemer
köprü mahalleoindcn Mustafa Biçici, bit 
iddia üzerine gürete tutuımu,lardır. Gü
rqin hararetli bir anında, Mehmet Yı
kar, altına aldığı Mustafa Biçicinin kar
nına diziyle ıiddetlice humıt ve banalr.
larını patlatmıştır. 

Mustafa sancılar içinde ZoRll'uldalı: 
hastanesine nakledilmiııe de kurtarıla• 
mıyaralc ölmüştür. 

Mehmet Yıkar, ölüme sebep olmalı: 
suçuyla tvkif edilmiftir. 

Adanada modern 
ekmek fabrikası 

--tr-
Adana (Hususi) - Ekmek işi Ada-

nada modernize edilmiş bir haldedir. 
Çünkü şehrin gündelik ihtiyacı olan 20 
bin kilo ekmeğin dörtte üçünü imal 
2decek ilci büyük ekmek fabrikası ku
ruldu. Bundan dört ay evvel köhne fı
rınlarla temin edilen şehrin ekmek ih
tiyacı, bu suretle, artık sıltlıt, fenni bir 
şekle girmiş bulunuyor. 

Ekmek imaliıtının bu şekilde teksi! 
2dilmesi maliyetin düşmesine ve gıdalı 
ekmek imaline imkAn bırakmaktadır. 

Adanada ekmek fiatlerinin, bugünkU 
kalite bozulmadan 50 • 100 santim da
ha ucuzlatılması meselesi etrafında alll
kadarlarca tetkikler yapılmaktadır. Bu
gün Adanacla kilosu dokuz kuruşa satı
lan birinci nevi ekmeğin sekiz ve hatıl 
yedi kuruşa kadar indirilmesi imkAn 
dahilinde olduğunu bu işlerle meşgul 

olanlar söylemektedir. 

MANCESTERDE 
Bir infilak .. 

-ı:;...-
Londra, 3 (A_A) - Evvelki akşam 

J\Iancester şehrinde bir apartmanda bir 
infilak vukubulmuştur. İnfilaktan sonra 
üç kişinin kaçtığı görülmüştür. 

İtalya so Nasyonal 
Sosyalisti hudut 
harici edecekmiş .. 

-ı:;...-

Londra. 3 (Ö.R) - Evening Standart 
lazeteslne gBre İtalya hilkUmeU pek y.., 
kında elli kadar Nasyonal Sosyalist Al
man ajanını İtalyan hudutları haricine 
;ıkaracaktır. 

Bir 

____ , __ _ 
Gobels 

-{?.

makalesinde 
----tr---

İn gll iz matbuatuun 
neşriyatını tahlil 
ediyor-

--tr-
Brüksel, 3 ( A.A) -Milli müdafaa nazırı, beynelmilel vaziyetin bir Alman propaganda nazırı Gobela, 

kaç hafta evvel alınan emniyet tedbirlerinin idamesini icap ettirdiğine cSiyasl nezaket hakkında bir kaç söo 
hükmetmiş olduğundan silah altına alınmış olan kıtalar arasında mü- başlığı altında •Föllcişer Beobahter. 
navebe yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine gayri muayyen gaztesinde yazdığı bir makalede İngillıı 
b lan k 1 d ı.. iktan tekr matbuatının İngiltere büyük elçisi ir zamana kadar mezuniyet alınış o as er er en ır m ar 

Hendersonun Berline avdeti münase
silah altına davet edilmiştir. 

Her hangi noktai nazardan mütalaa edilirse edilsin Belçikanın en· betiyle yaptıkları neşriyatı mevzubabil 
ternasyonal vaziyeti, milletler cemiyeti azası oJı:n:ıJ<tan dola~ı ~iç. bir ediyor ve diyor ki: 
İpotek altına girmiş değildir. Ve Alman garantısınde mezkur ihtıraz cBu yazıların mahiyetini tebarilz et-
kaydinin bulunması da bu garantinin hukuki ve manevi kıymetini tirmek için başlıca Londra gazetelerini& 

başlıklarını ele alalım ve bir an için ba 
asla zayifletmez. başlıkları İngiltere aleyhine çevirerek 
Demesine Jc81lİıadı, MistÜhÖÖnu yaka.. l denbGe--sustu. - Alman gazetelerinde neşredelim. 

ladığı gibi pençereden fırlattı. Onezim üstlerinde, iskelenin üstünde ayak Mesela Fölkişer Beobahter şöyle yaz.. 
de arkalarından takip etti. Tam zama -1 sesleri duyuldu. Bir insanın diz çöküşü mış oluyor: cAlmanya büyük elçia 
nında bir yaylım ateş odayı inletti. Bu gibi tok bir ses kulaklarına geldi. Kalın Londrada katı emirlerle Londra teklif-1 
ateşe de zavallı otelci kurban gitti. ve gilr bir nida; mlzi krıbul etmeli ve derhal sulhu mu-

Mistufle, Faribolu iskeleden aşağı at- - Şövalye dö Roban ... Allahın buzu- hafazaya karar vermiş olduğunu delil-
mış, kendi de atlamıştı. Onezim de ay- runa çıkmağa hazırlan.. Ve bu nidayı !erini göstermelldir.• Yahut da ~yle 
nı hareketi yapmıştı. iskeleyi sarsan bir darbe takip etil. der: cAlman büyük elçisi İngiltere Jı:ra.. 

Iskelenin etrafı toplanan halk kalaba- Üstlerinde bir adam idam edilmişti. lına katı ihtarlarda bulunrnsğa ve İn.-
lığı ile dolmuştu. Ve bu kalabalık.. ida- Celladın satın bir insanın kafasını giltere hariciye nazırına da eğer İngU. 
mı seyretmeğe gelmişlerdi. kesmişti. tere bilfill teminat vermedikçe Alman-

Umuml hayret içinde üç arkr.ılaş is- Hepsi de sapsan kesilmişlerdi. ya cari tedbirlerinde devam edecektir. 
kelenin perdelerle çevrili alt kısmına Şövalye dö Layar: Almanya İngiltere siyasetinin tamamiy. 
dahil oldular. - Aaman yarabbi... dedi. Halkı al- le değişeceğine dair tatmin edici deliller 

Burada Sir dö Layarla Ivonu, ölUm- dalmak için Rohanın yerine bir başka- ister.• 
den kurtardıkları şövalye dö Roban ve sını idam ettiler. Fakat acaba kimi? Ve delil olarak da mese!A şunları ı. 
Markiz dö Vılyeri ayıltmakla meşgul Mistufle: ter: Filistlndekl tııgili.z kuvvetlerinin 
gördüler. Etrafı kapalı ve karanlık oldu- - Yoksa ... dedi. Yoksa bizi mi al- derhal geri alınması. Almanya ale:;hln-
ğundan birbirlerinin yüzlerini göreml - dattılar. deki İngiliz matbuat neşriyahnın dur-
yorlardı. Jvon, çok büyük tehlikeye rağınen is- durulması, Alınanyanın silAhlanTnaSl 

Faribol: ketenin etrafını çeviren perdenin ucunu için hemen ciddi tedbirlere tevessill 
- Kuyruğunuz kopsun, dedL Yakıt biraz kaldırdı. ~llmesl ve saire, vesaire ... 

geçirmeğe gelmez. Bizim burada oldu- !çeriye hafif bir ışık girdi. Şunu itiraf etmek lazımdır ki, Alman 
ğumuzu nerede ise haber alırlar. Haydi Yerde baygın yatanlara baktıkları z.a. matbuatı böyle neşriyat yaparsa İngiliz 
Mistufle .. Sen şövalye dö Rohanı omuz- man bir feryad koparmamak için lr.en- gazeteleri kudururlar ve haklı olarak. 
la .•. Onezim de Markizi kucağına alsın.. dilerini güç tuttular. Yatanlar diri de- Böyle hareket, büyük devletler arasın
Biz, Sir dö Layar, ben ve Matmazel Ivon ğil .. ölü !eliler ve bunlar Rohanla Mar- da mutat değildir. Böyle bir hareket 
kılınçlarımızla yol açarak halkın arası- klz değillerdi. küstahlıktır. Almanya İngilterenin 
na dalalım ve karışıklıktan istifade ede- Kontes dö Suvasun, bu teşebbüsü ko- maye ldarl'SI altında bulunuyor. 1ngi 
rek eczaneye girelim. casına söylemişti. Kocası da karısının lizler bizimle bUyük bir devle-tle idam 

Bu kararı tatbik etmek üzere ic!Uer kendisine olan bu itimadını suiistimal edilmesi mutat olan münasebetlerde b 
ki dışarıdan akseden hali< gUrültUsU bir- •• BİTMEDİ •• 1 lunurlarsa fena etmeıler.> 

1.'UR 



Başvekil B. Çemberlayn 
Avam Kamarasında sorulan muhte

lif suallere dün de cevap verdi 
Londra, 3 (Ö.R) - Avam kamara-

5Ulın bugün öğleden sonraki içtimaın
da beynelmilel meseleler hakkında hü
Jriimetten muhtelif sualler sorulmuştur. 

İngilterenin Almanya ile umumi ade
mi taarruz teminatı mübadelesi mescle
aıni husnü telakkı etmeğe hazır olduğu 
hakkında başvekilin verdigi cevap Uze
nnc B. Artür Henderson sormuştur : 

- Bu yaptığınız beyanatın ehemmi
yeti sebebiyle bunun Alman hükümeti
nın itlaına sevki için hükümet hususi 
tedbirler alacak mı? 

B. Çemberlayn bu suali tebesstimle 
karşılamıs ve verdiği cevap duyulama

Nevyork beynelmilel sergisinden iki intiba 

• 

mıştır. 

Amele mebuslarından B. Noel Beker 
fU suali sormuştur : 
garantiye diğer hUkUmetlerin iştiraki 

mevzuubahis midir? 
Başvekil : - Biz.im verdiğimiz ga

ranti taarruz aleyhinde ve miinhasıran 
taarruz aleyhindedir. Hükümet diğer 
devletlerin de buna iştirakine matuf 
her tekliften memnun olur. 

İngıliz - Alman deniz anlaşmasının B. 
Hıtler tarafından feshi münasebetiyle 
1<>rulan bir çok suallere cevaben B. Ne-
vil Çemberlayn demiştir ki : 

• - 1935 ve 1937 deniz anlaşmaları
nın feshi hakkında Alman şansölyesinin 

.on beyanatı majeste hUkUmeti tarafın- Cebelüttankın havadan amımt§ bir resmi 
elan tetkik edilmektedir. Majeste htıkü-

meti §Ull8 kanidir ki ahiren Lehistana 1 tekille nasıl cevap vermek iktiza ettiği- haz.ır mıdır? 
wrdiği teminat İngiliz - Alman deniz 

1 
ni tetkik etmektedir. Başvekil buna şu cevabı vermiştir : Ingilterenin Vaşington sefiri Lindzey 

anlaşması hUkUırileriyle asli uygunsuz Londra, 3 (Ö.R) - Avam kamarası- - Ahiren yapıruş olduğum beyanatla 
değildi. Esasen Akitlerden birini veya nın öğleden sonraki içtimaında amele iyice tasrih etmiştim ki lngiliz hüküme
diğerini bu anlaşmayı meriyetten iska- mebuslarından B. Artür Henderson baş- tinin Almanyanın çenberlemeğe matuf 
ta salahiyettar kılan hiç bir madde de vekilden şunu sormuştur : bir siyaseti kendine mal ettiğine dair 
anlaşmada yoktu. - B. Hitler ahiren majeste bük.ilme- olan bütün iddialar tamamiyle asıl ve 

B. Beker : - Deniz anlaşmasının fes~ tini Almanyaya karşı bir çenberleme esastan aridir .. Diğer taraftan B. Ruz
M hakkında rapor vermek üzere Berlin siyaseti takip etmekle itham ettiği ci- veltin teklif ettiği şey ademi taarruz te
.efirimiz Londraya davet edilecek mi? betle ve diğer taraftan, Amerika reisi- minatınm teatisinden ibaret olup bizim 

B. Çemberlayn : - Fikrimce böyle cümhuru B. Ruzveltin mütekabiliyet Lehistana verdiğimiz teminat şeklinde 

bir tedbir ittihaz etmek elzem değildir. esası dahilinde garantiler verilmesini mütekabiliyet esasına müstenit bir ga
Başvekll §U sözleri de ilave etmiştir : teklif ederek sulh lehinde son yaptığı ranti değildir . 
.. - B. Hitler tarafından yeni müza- davet münasebetiyle, majeste hüküme- İngiliz hüki.lmeti Alman hükümetiyle 

kereler için yapılan teklifin ikinci bir ti, mütekabiliyet esası dairesinde, Lehis- mütekabil teminat teatisini göz önünde 
muahede müzakeresine matuf olduğun- tana vermiş olduğu garantiye benzer bulunduran teklifleri nazarı itibara al
dan emin değilim. Fakat hUkümet bu bir garantiyi Almanyaya ver,meğe de mağa hazırdır. 

Polonyanın büyük bayramı 
Bütün Lehistan dün bu bayramı 
coşkun bir şekilde kutladı 

Varşova 3 (Ö.R) - Lehistan bugün 
milit bayramını kutlulamaktadır. Son 
hldiseler bu bayrama bu sene her za -

mandan ziyade hararet ve şevk vermi§
tlr. Asker! geçid resmi de geçen sene
lerden daha muhteşem olmuştur. Aske
rin güzergahına yığılmış olan halk aske
ri kıtaları bilhassa hava kuvvetlerine 
mensup müfrezelerle hücum tanklarını 
hararetle alkışlamıştır. &ki Fransız mu
hariplerinin başında geçen Fransız bay
ragı da alkışlanmıştır. Buna mukabil, 
Alman büyük elçiliğine ait ve Gamalı 
baç b yrağmı taşıyan iki otomobilin ge
lişi halk arasında bir takbih mırıltısı 

1ükseltmiştir. 

Bu sembolik günde Leh gazeteleri, 
bir Otostrad inşası için U?histanm kori
dordan Almanyaya 25 kilometre geniş
likte bir şerid terketmesini istiyen Al -
man teklifini protestolarla karşılıyorlar 
ve cNe garip Otostrad bu böyle!> diyor
lar. Gazeteler bu suretle Almanyanın 
kendisine bırakılmasını istediği arazinin 
sahaca geçen Eylltlde Çekoslovakyadan 
Lehistana ilhak edilen Teşen Silizyasına 
muadil olduğunu kaydediyorlar. 

Leh gazetelerinin Alman müddeiyatı

rakmağa teşebbüs edecek, diğer taraf- hatırayı tazeliyen gün değildir, aynı za
tan onu daimi surette tehdit altında tut- manda Polonya - Almanya paktının ni
mak suretiyle manevi ve mali kudretini hayet bulduğu gündür de .. 
tüketmeğe çalışacaktır. Aynı gazete Almanyanın müddeiya -
Şimal devletleriyle ve Baltık devletle- tından bahsederken diyor ki: · 

riyle iki taraflı garanti muahedeleri ak- cAlmanlar Leh toprakları üzerinde 
di için Almanyanın giriştiği ve ~imdi sa- ı müddeiyat serdediyorlar, biz de vaktiy
lahiyetli Alman mahfillerinin de teyid le bize ait olan ve tarihi haklarımıza na
ettikleri teşebbüs, Lehistana şimal tara- zaran bize ait olması lazımgelen yeı-leri 
fından tecrid edilmiş hissini vermeğe istiycbiliriz. Bunlar Danzig ve şarki 
matuftur. Şimal ve Baltık devletleriyle Prüsyadır. 

müzakereye girişmek! • Almanya, di- Varşova 3 (ö.R) - Polonya, milli 
ğer taraftan, Lehistanla ademi taarruz bayramı münasebetiyle bugün 2 saat 
muahedesini ve Ingiltere ile deniz anlaş- devam eden bir geçit resmi yapılmıştır. 
masını feshetmesinin dünya umumi ef- Reisicümhur, başkumandan Mareşal 

karı üzCTinde yaptığı fena tesiri silmek Ridz Smigli, hükümet erkanı, kordiplo
arzusundadır. matik, üniversite talebeleri bu geçit res-

B. Bek tarafından öbür gün süylen"'- minde hazır bulunmuşlardır. Halk muh
cek oh::ı nutuk B 0 rHnde son derece ala- telif kıtaları ve bilhassa bunlar arasında 
ka ile beklenmektedir. geçen general Hallerin eski muhariple

rini ve Fransız bayrağını çok alkışlamış-
Varşova 3 (ö.R) - Polonya bugün !ardır. 

millt bayramını kutlulıyor. 3 Mayıs Berlin 3 (Ö.R) - Doyçe Nahrihten 
(1791) kanunu esasisinin yıldönümünü 1 Yordenin verdiği bir habere göre Dan
tesit ediyor. Gazeteler bu kanunuesasi- : zig ayan meclisi reisi Polonya mümes
yi Polonya vatanperverliğinin bir sem- ı siline Danzig şehrinin Polonya milli 
bolü olarak addediyorlar. bayramı münasebetiyle tebriklerini bil-

Koryera Varşavski, 3 Mayıs yalnız bir 1 dirmiştir. 

nı reddetmekle kalmıyarak mukabil ta- --------------- ------------
arruza g ç n bu hareketi Alman hükü- İftgilterenin en büyük r 
ınek mahfillerinin hoşuna gitmediğinden zırhbsı denize indirildi 
bunlar gazetl rle Polonyaya karşı şid-

Sümer ve Etibank 
hakkında yalan 

detli hücumlar açmışlardır. Alınan -Leh 
lhtilruı hakkındaki başmakalesinde 

cFrankforter Zaytung> başvekili B. 
Rodolf Ki lcr diyor ki: 

<Almanya, Danzig şehrinin Leh hayat 
'sahasına dahil bulunduğu hakkmdaki 
Leh iddiasını nefret ve hayretle karşı-
tar.> 

Londra, 3 (Ö.R) - Bugün İngiltere- haberler 
nin 35 bin tonluk en büyük ve en sü- 1 Ankara, 3 (A.A) - Sümerbank ve 
ı-atli zırhlısı denize indirilmiştir. Yüz Etibankın birleştirilmesi için tetkikat 
otuz dört bin beygir kuvvetinde maki- yapılmakta olduğuna dair bazı gazete
neleri olan bu zırhlı 30 mil süratinde !erde çıkan haberlerin asıl ve esası ol
olup (Nelson) dan daha seridir .. Gemi- madığı öğrenilmiştir. 
nin mürettebatı 1500 kişidir. 11 ı 

Mareşal Peten --
Şarki Ram • Katolik 
Patrikl Romada 

İspanya dahilinde 
tetkik seyahatine 

Yugoslav haric:ıye rıazırı kom t..:uıııu 

ile göriimyor 

Alı.ıan fılosuna meH$Up iki kruvazor 
Padokaleden geçiyor 

Fon Ribbentrop 
İtalya seyahati 
hakkında beyanatta 
bulundu-
Berlin, 3 (A.A) - Almanya hariciye 

nazırı Fon Ribentropun yarın İtalyaya 
yapacağı seyahat münasebetiyle Havas 

Paris 3 (Ö.R) - Dangiz meselesinde 
~an hükümet dairelerinin tavrını, 

Havas ajansının Berlin muhabiri şu su-
7etle hülasa etm ktedir: 

Bari, 3 (A.A) - Antakya, İskenderi
ye, Kudüs ve bütün şarlan Rum - Kato
lik patriki Monsenyör Cyrill Mogbegap 
ayni mezhebe mensup peskoposlarla 
dün buraya gelmiştir. Patrik papaya ta-

çıkacak.. ajansının Alınan siyasi mahafilinden öğ
HENDA YE, 3 (A.A) - İyi bir kay- rendiğine göre Fon Ribbentrop tam Po

cSıyasi mahfillerde hakim olan intiba 
ifUdur ki: Almanya Lehistana karşı da 
mutad paktını takibe çalışacaktır. Yani 

naktan öğrenildiğine gdre mareşal Pe- lonya hariciye nazırı B. Bekin Polonya 
ten yakında İspanya cenubunda bazı noktai nazari hakkında vereceği izaha
şehirleri ziyaret etmek niyetindedir. tın Almanyadan ayrılmak 

Nevyork sergisinden dört mııhtelif manza 

Serginin mtthtelif pavyonlarından clörd ı · 
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lngilterenin sulh uğuru 
daki büyük. gayretleı 

Dört kocasını 
öldüren bir 

ve oğlunu zehirle 
kadın 

Bugün 1nglltere bize ne büzel manzara 
Beli inceltmek icin arzediyor! Sebatla, nefse itimatla ne • 

zwnlu her şeyi yapmıya onu se1 

Bu feda kir lığın da yapılması için 
meti tazyik eden efkarı umumj 
mUjtur. Pek lyl bUir ki kenCWıuıı 
fedak&rlık sırf sulhu muhafaza 

canavar ne Yapmalısınız? kudretle ve vasıtaları.ıida ne büyiildilkle 
gayeeini takip ediyor. Bu gaye harp kun-

----1:r dakçılarınm yolunu kapamak ve buna 
Ayakta hazır ol vaziyetinde clunmuz. muvaffak olamazsa zaferden emin ola

Kurbanlarını Arsenikle ve Strik .. 
tileterler gibi zehirlerle öldüren 
bu kadın, hasta bakıcılık yapar-

Kalçalar biribirine iyice aıkatık olmalacltt. rak rnücadeleye giripıektir. 
Eller, bilekler göğsün kenanna hafif bir Bunda, büyük milletin faziletlerinin 
tazyik yapmak prtiyle göiile Uzerinde zayıflainaml§ oldl1ğu bir kerre daha nıil
durmalıdır. şahede olunabilir. Kararını verdikten 

maksadiyle istenecektir; bu ide 
giliz, icabında, en sevdiği hürriye 
le fedaya hazırdır. 

- Linforma · 

ken hastalarına şayanı hayret bir 
emniyet!.. Telkin ediyordu 

lNGILTERENIN SON 
GAYRETi 

Bu vaziyetteyken sağ kolu ileriye ve sonra gayret ve fedakarlığı ölçmeden 
aol kolu geriye uzahnız. Kollar vücuda bunu tatbik eder. Bütün servetleri, bU
amud ve iyice gergin olmalıdır. Kollan tiln sayi veyann icap ederse, bütiln 
uzatırken, belle ~her ricudun yultan adamları, ifte lngilterenin sulha vakfet- Diktatörlerin hatasına d. 
kısmını .ağa n .ola döndüriinüz. Vilcu- tili §eyler. Kudretli bir piyade-ye istinat e 
dun alt kmnı hiç kmuldamıyacak Ye kol- Büyilk harbı hatırlıya Fransızlar, ln- için İngiliz kuvvetinin ehemmly 
lar tamamiyle bir hattı müatakim imka- giliı imparatorluğunun bu hari>e Uç duğunu llÖylemiyelim. Büyük 
metinde olacakbr. Nefee alınız. Göitü· milyondan ziyadesi ölmil1 ve yaralan- cehemmiyetsiz küçUk İngiliz ord 
nüzü şifiriniz. Hazır ol vaziy~tine dönti· mı~ olan on milyon asker atmış oldutu- ne hale geldiğini biliyoruz. 

Onun sözlerine doktorlar 
bile itiraz edemezlerdi ... nüz. Teneffü. ediniz. nu ve müşterek mücadeleye endu.trisi- helm bunu heıaba katmak Is 

Bu hareket her giln yirmi defa yapıla- nin bUyük mahsullerini hurettiklerinl İngiliz milletinin kendı.tne 

Fakat Yohansburg cinayet 
mahkemesinde idama mah

kum oldu ve asılarak 

cak ve 1 O gün devam edecektir. bilirler: Bu itibarla yeniden meydana muazzam mükellefiyetlerin 
Yere oturunuz bacaklannm uzabnız. çıkan tehlike karııamda ayni haşin lra- de öJçUyoı'uz. İngiliz deniz kuvve 

Kollannm yukanya kaldınnız. Gövdeyi denin kendisini göstereceğinden filphe hava kuvvetleri fasılasız surette 
mümkiln olduğu it.dar eola çeviriniz, el- etmiyorlardı, fakat şüphelenenler vardı. tadır. Sir John Simon 220 milyar 
lerinizi yere koyunuz. Teneffüs hareket- Bu gtbilerin hakikate gözlerinl açmalan baliğ olacalı: yeni kredileri avam 
leri yapınız. Nele. alırken ilk vaziyete dö- iyi olur. rasından lsteıniye hazırlanıyor 
nünüz. Nefes verirken ayni hareketi tek- Bu hakikati Sir John Simon Avam ka- ötesindeki dostlarımızın bilyilk f 
rar ediniz. Ayni hareketleri, sürati git- marasında bugün izah etmektedir. 1936 lıklara katlandıklarını görmes· cezasını çekti 

anat'CT kadın Dezı b1cçe f azlalattınnız tektar ediniz. asrafl 186 Um ve ... Ih u-•ndaki milcadel 1937 bütçesinde asker rn ara ..... 6• ... 

tekrar Bu hareket her gün 1 S defa yapda- milyon sterlin hasretm~ olan İngiltere bize hayati bir müzaharet göster 
masma ve daha henüz yirmi iki yaşında - Evet- Günün birinde muhakkak göründil. 

lılUthif jbtUAçlarla ıstı.rap çekmiş ol-1 Mister Kovl : Sekiz giln sonra ayni sancılar 

ı•eo hayattan ayrılmanın pek ağır bir nefritten öleceğim .. Madam ki Dezi böy· ı' Dezi : . 
cak ve 1 O giln ·dnam edecektir. bu rakamı 1937 _ 38 de 262 milyona, ni kabul edelim. 

teY ohnasına rağmen belki mesut öldü. le s(jyliyor, böyle olacaktır.. - Aynı Araz.. GiJzellik Receteleri 1 
Bir hasta bakıcı nişanlıya malik ol- Dedi.. 1 Dedi- Bunları söylerken. öyle sakin , 1 ına1c bir taıı eseridir. Fakat Dezi boşa MlsTER KOVLUN GARİP ÖLÜJrfÔ •e o kadar kalp huzuru içinde idi ki - 1 -

gidea bir ni§mlı olduğu kadar hece- Bir müddet sonra mister Kovlwı ağ· t ko?1§~ı. ~u, .}~in birad~ri, ve haUA . 
rildi bir huta balocıydı. nlan daha sıklaşmıştı. ~ı: va!ıdesL sozwıden şuphe etmeği Bazı kadın cıltlerinde ufak siyah nok-

Hakikatte cenubi Amerikanın altın Mister Spruat onu ziyaretinde ıstı- 1 düş~yorlardı. • talar, benler halinde lekeler vardır. Bun-
payitahtı Yuhansburg şehri, onun ka- raplarına şahit oluyordu. Mister Spnıatı tedavı eden doktor hl- ları çıkarmak için aıaiıdaki tertibi yapı-
dar tehalükle davet edilen bir hasta ba- Mister Spruat oldukça acaip bir adam l le onunla mutabıktı. Şa k d' . aksan Dir 

J kıcı daha görmemiştir. Zira Dezf öliim idi. Hayatında bir defa spekülisyon Mister Spruat ilk sancı tut.tuğu za- nı:ı. yet en ~.Y~~Y•'" ız 
acılarmın en ıstıraplı dakikalarında yapmış, dört bin sterling kaumnllf ve m~ o kadar endişeye dil§tü ki 1:1°teri eczanede ya~h~a .aır11WZ. 
diğıederinden daha iyi hizmet etmeği bi- bu dört bin sterlingle emlak satın almış j çagırdı ve aleac~le karw lehinde hır va- 90 derecelık upırto 250 gram 
liyoıdu.. j ve o 8ndan itibaren de bir ~ borsaya 

1 

siy.e~m.~ ~im e~. . . 1/100 ıul!o ~haine matJOlü yaran 
Onu istihdam eden doktorlar, haleti ayak atmamıştı. Onun bir ipti1Ası v~- Üçuncu krız baş gösterdiği zaman ar- santimetre mikkibı. 

nedde olan hastalara neler ilham ettiği- dı .. O da maD gazeteleri takip etmekti: tı~. heı: şey bitmişti. Zira Spruatın ölil- Gülyaiı S damla 
ol çok defa ve merakla kendi kendileri- Dünyanın başlıca ~~ammm ~delik/ mu anı olmuştu. Tarçın yağı 5 damla 
ne sorarlardı.. kurlarmı ezberden bi1irdi. Ve eger spe- Dul kansından şikayetler baP«'• De- A ıb d w 

2 
la 

Dezl ne gQzeldi, ne zarifti, ne de fazla lri11Aayon Yapımlf olaydı, neler kazana- zi hasta bakıcılık mesleğine girmek üze- c 8 em yag dam 
' caziheli;Jdi.. Çok az konuşurdu.. Hemen cağını izah eden nutukları boldu. 1 re Y uhansburgda yerleşince eski ma- Beyaz talk S gram 

(fıemm hiç gUlnıezdi.. Hastaların ekseri- Bugün de oynasaydı muhakkak dört hallesi sakinleri baharı kaybetmiş gibi Buna imbikten geçirilmiş MI ilive edi-
ya andıkları (Ana pfkat) ini i&ıde bin sterling daha kazanırdı. 1 üzüldüler. Hayatlarmda onsuz bir nok- lerek litreye iblağ edilecektir. B•J maiye 
eden tatlı hareketleri lıtilmezdi. Dezi bu hikayeleri dikkatle dinlerdi.. sanlık duyuyorlardı. batmlm1t bir tamponla yüzünüzü sekiz 

()adaıı bahseden doktor Fister onun Mister Spruata karşı hürmeti vardı. Bu MASUMİYET SESİ. giln sabah akfam ııilerlİniz noktalar ta-
pyuıı hayret derecede gösterişli oldu- hürmet borsada oynıyarak dört bin ster- Zaten Dezi.. İşe koyulmuşsa kendi ma il lıta bolu yal b altı h f 
ğlmu zikreder. Jingi kazandığı için değil, dört bm ster- hizmeüne arzı ikt:Wır eden hastaları tes- mı e Y • r.. n~ .. et .. w.. • a ~.a 

IJasCa odalarında büyük bir isabetle lingi muhafaza edebildiği içindi.. 1 kin içindi.. Yoksa onun çalışmağa ihti- s~ra .le~el.~rın t~~rar ~orun.du~nü go-
-4cdatu'·· EtY91' -en ~ Wr giiriik8 ol- - İşte.. ~atını emniyet ;alUDa koy- yacı yoktu. Kocasından tam tamam bk rureenız uzulmeyınız. Bir edrız gün daha 
pıaJnpm bir yerden diirri"e nak)eds. ~bir adam... tmilyon frank tevarüs etmişti. devam ediniz. Lekeler tamamile ve kat'i 
Yaphnap .ilzam ..... işleri .wdmetle, Dedi.. Oğlu Robert artık on dokuz yaşında olan.it nJinrnif olacaklardır. 
llOğaddrpnbhkla yapar_ Öyle ki onun Bir gün Mister Kov}, ıstıraplannm bir delikanlı olmuştu. 

''(Bö:vle yapmak lhundır) dediği nokta- mengenesi içinde kıvrım kıvrım kıvra- .&ıne:1 onu .. t.~~e 'bir seyahate _ 2 _ 
1arda doktorlar bile (Hayır) demeğe ce- nıyordu.. beraberinde götürd\L 
Aret edemezlerdi. .. ::- Dezi iyi tahmin etti.. Muhakkak Dönüş.te Dezi vapurda, M~~n ~ r Göiüs etlerinizi aertle,tirmek için ııa-

Dezbıin hareketleri bir v.ldmn ~.-ı oluyorum.. nunda bı.r adamla tanıştı, sevişti ve ev- b h k .. v .. .. w k 1 .r· aç;,a• n---k idL' Dokto v ..J.1-- 1 d. a ve a ~am 1ıogsunu:ıe IOgU suya 
gibi atıenktardı ~ te ru çagıruucu-. en ı.. . S b k · ** Doktor : Dezinin bu adam Uçilndl kocası leli. masaJ ~apını~. o~ra ir pamu .. ~~rça-
~ hula bakıcılık meae·· i9a - Bu adamın bOöreklerinde bir şey Mesuttular. Hele Dezi Melken yanın- 11nı aşagıdakı terkıbe babrualt eariiaüz. 
tdmıf dejiWL, gı ya- yok .. Dedi.. da kendini öyle emniyette hissediyordu Bır11kınız kurusun. 

ra Babası bir altın madeninin sahibi idi. Doktorun bu sözüne kimse kulak ver- ki.. Adde Salicylique 0,50 gram 
Kızını (Kap) şehrinin en bahalı pansi- medi. Hatta Dezi ile ayni fikirde ohna- Oğlu Roberte gelince, endişelenmeğe Mantol 0,25 sram 
yonlannda bilyiltmUştil. On beş yaşın- dığl için onunla alay bile edildi. başlamıştı. 90 derecelik iaporto 100 gram 
da mektepten eve alınmıştı. Zira babası Doktorun hMtayı üçWıcil defa ziyu. Ana tarafından bilyük babasının te- Gliserin 20 gram 
Ani bir fellketle ifllsa sürüklenmiş, bir tinde .ıruster Kovl ölm~ ~d.Ut ve endişelerine mi tevarüs et- Gülsuyu 3SO gram 

1938- 39 da 382 milyona çıkarmıştır. Ve Fakat askeri milkellefiyeti t 
bu muazzam masrafların üçte ikisi vergi lerl takdirde bir hamlede bugün 
varidatiyle kapatılmıştır. ti detiştireceklerinde ve anide 

Fakat biltiln bunlar kAfi değildir. Ital- muvazenesini demokrasiler le 
yan - Alman tehdidi diğer milletleri si- edeceklerinde şUphe yoktur. ın 
Iahlı sulh halinde yaşamıya mecbur kıl- ananeleri, derin hissiyatı şimdiy 
maktadır ki bu da mütemadiyen artan onlan bundan menetmiştir. 
masraftan icap ettirmektedir. 1939 - 40 dilerl mecbur! hizmetin derhal 
ıenesi İngiliz bütçesi harp :masraflarının gösterecek olmadığından işaret 
yeniden 200 milyon lira miktarında art- Zarar yok çıplak sahalarda genç 
masmı gözetmektedir; yeni vergi zamlan }ardan mürekkep kalabalıklar to 
bu fazlalığı kısmen karşılıyacakttr. mevzubahis değildir. Bunlann 
Memleketin bu yeni mükellefiyeti tered- mana mütevakkıf kıljlalara mı 
dlitsüz karşılıyacağı malfundur. lan vardır? Evet, ama, İngiliz 

İngiltere hakkın Ustünlüğilne inanmış- gibi sporcu bir gençlik yaz ayı 
tı; şimdi bir kuvvet mUcadelesine divet da kamplarda talim etmeyi de 
edilmiş bulunuyor: Defiyi kabul etmiş- edebilir. Demek ki, filen, askeri 
tir. BütUn sanayi ihtiyat teçhizatını art- lefiyet suretile tahakkuk ettireb 
tırmak için çalışmaktadır, şu son altı ay bilhaua. bir prensip karannın fÜ 
içinde bu artış büyük miktarda olmuş- türmez ruht tesiri olacaktır. 
tur. Teçhizat bakanlığı harp istihsaline Nasıl ve niçin? Çünkü bütün 
nezaret etmektedir. İngiliz askeri kud- ya tngilterenin felikete mAni ol 
reti tedrici surette tekemmüle dojru git- hiç bir mlnl öntlııde geri çe 
mektedir. ği emniyetini verecektir. lngi · 
Dahası var: Askeri mlikellefiyete bu milletin hUrriyetini ancak evla 

derece muhalif olan bl1 millet bugün sulh göğüsleriyle müdafaa edebil 
zamanında mecburi askerliği kabul et- lir. İngilizlerin istediği bir harbı 
miştir. Bu zarureti halka izah ederken maktan ziyade önlemektir. Ask 
B. Churchill alkışlanmıştır: Çiinkil tn- kellefiyet bunu önlemiye yarıy 
giltere hariçte taahhütlere girişmiş ol- Onun içindir ki bu karan itima 
dufu için, her vatandaşın vicdanı bu ta- şılıyoruz. 
ahhütlerin yerine getirilmesi lçi;n lU- - Gatlu.a 1ntrcıssigea 

Alman gözüyle 
zamanlar kendisine ait olan madende Defın raporunda •Mister Kovl mu- ~. Eozin mahlUlü O 50 
amele başı olarak: çalışmağa mecbur kal- annit bir nefrit neticesi seylaru dimaği- Anasmdan para isteklerini gittikçe , gram T k • d • 1 e ı • 
puştı. oen ölmilş«lr• kaydı vardı. sıklaştırmıştı. - - - a ıp e 1 en yenı po ı 

Sefalet, YUVa)'a ansızın çökmüştü. De~ kocasından bin ild yüz sterling .~cebir motosiklet •w~ istedi.. r B o R s l 
Alantklılar her gQn kapıyı ticiz edi- tevarüs etti. Şundi oywıda kaybettigı paraların A d b 

yorlardı.. J4İS'tER SPRUATIN GARİP ÖLÜMÜ ödenmesini isti.yordu. k • t • ? 
lt&a ile karı arasında madende ka- Dezi, kocasının ölümünden iki sene Arkadaşlarma anasından bahseder- a ne en 1 are mış • r 

.&andrtr pek az para yüzünden bYplar sonra madam Spruat unvanını almıştı.. ken: ttZ'OM 
'sıklaşmışb. Dezi bu yaşayışın darbesine Ye~ kocasının evi nihayet ona emniyet -:- G~~ .-Y- Diy~~ ~- pa- 98 K. Taner 15 75 17 50 Yeni korkulara çığır açmak için, AJ-ı sınıriyle, Almanya ve Italyaya 
uimdı- Ve aadm .-nld ha,ymmda venyordu. ra ıstediiim zaman yüzüne Mle .uJt. 5 O. Atıf Çetin 14 14 manlar veya ttalyanlar tarafından, bu savvur edilebilecek her türlü k 
gUaJed korku ile,~ karşı- Bu izdivaçtan sonra biricik endişesi katle balwm mı asla reddetmiyor- Ba- 673961 f Eski yektln arada ne yapılabilir? İngiliz tahrik ve na bağlıdır. Biz bu sınırlan gay 
famala hefledı mister Spruatm 'Valliyeıtna ne ;ini bndi na öyle .ıeliyor ki, beni reddetmekten 674054 i Ummnt yek<ln propagandası, belki yıllarca avdet et- bir şekilde karşımızda görmek 
N:H-1·~· k llan aras d ha ata ·· lehine olarak tamim edip etml7eeell çekiniyor. No 7 12 m.-1-- e .. -ı olunur diye, bugu"nlerde 

1 . ~ 0 .~ stea linliky . gbir~- idL Zira biliyordu ki kOCUl daha &w:e Arkadaşları : No. 8 12 5& cıun: ... - Muazzam bir Alınan müdafa 
e~ıru yumunca ona yuz r ihtiyar annesini vanauı yoğunun yegl- - Şu halde annenin senin kePetmen- No: 9 13 Kralın Amerika seyahatine çıkması karada, denizde ve havadaki 
mıras bırakmıştı. Bu paradan on ster- · · 1 k ta · tmişti ..J_ k kt w b 0 hlik-'1 1d ~ ... u ·ı · sUrii dü-
lin . k di ı..~ ..._ • _1 ____ sarf . ne varısı o ara yın e . uen Ol' ugu ır sırrı var.. No. 10 14 25 te cıı oı u6 ..... ı en yor ve kudreti; Almanya ve ltalyanın 

.~ en . §8~ ıntiya~..... . etti. Kafasında bu istifham noktası yer bul- Diyorimdı.. No. u 17 IO zinlerle Alman harp gemisini selle-
Mute~.bankaya koydu ve hır da- duktan sonra hemen her gün vasiyetna- - Hayır bayır_ Bea menwdan emi- miihiisselAm İspanyol sulanna go .. nde-
ba el Silrmedi.. 1..-LL- '-· L- d..., ' Qn hi b• k ,.....ı,.""' °' JI. 

O .. _ _,... n-: · · iki' da ·~ me l'fteYZUUUillml O•uJW, ..,..,... __ ye- mm.. un ç ır sım yo - ZEx-.un x~I rlyor. Maamafi, dilnya denizlerine hi-
uu-ınte .v.:-a yırım yaşın ı-. nJ ft kendi lehine 'bir Yesika ı..m.m. Ve sonra ilive ediyor : 

Ve o bu ~eü ile ~~m akıllı & ımu istiyordu. _Annem 0 kadar saf ki.. 3566 kilo A. Kadoğlu 37 50 3'1 51 kim olan bir devlet için, bu iddia, iki 
zı olduiwıu ispat etmiŞ. Mister Spruatm cevabı şu idi : Bununla beraber arbdaşlannm söz- yil%}ü bir kılmcı andırmaktadır. ** - Canım, ne acele ediyorstm... Daha leri kaf_. kol koea bir ıstifhmn ya- ZAHiRE Garp devletleri, ispanyada asker! bir-

On ilti sene. sonra mühim bir altın iş- çcık vaktimiz var .. Bti.yftk babam doksan rataqta. 1351 çuval Buidar 4 50 :; '15 Uklerin tehlikeli manevralarını haber 
letme madeninhı mUdür muavhıi olan yaşmda öldQ .. Bilyfik babamın baham Ve Robert hep bu sözler üzerinde dü- 100 çuval Susam 20 verirken, Italya, hiç patırdı etmeden 
Mister Kovla bütiln .komşuları crpta dobm .-ız ,..aıda öldU.. Benim ~ '6Dü;yorchı. 18 ~val çavdar 4 b d 
ediJorlardı. Ç8ioktl misler Kavi ı.,atta daha ölümü düşünmek zamanı değil. Bir gün, anıwncl.t ,Jil)düce Dir ı-a 1"1177 kilo yapak 4.1 56 un an bir kaç gün evvel iki bin gö-
tamnur edilen aı kmmw lıir zewe. Dezi ısrar etmedi ve ondan sonra bu isterken : nilllü.Onü geri çekmi.ftir. Teskin edici 
ye -e'lkti mevzua avdet etmedi. - Reddedersen her ~ söyierlm!. :r.fisters Kovhm dost1anaa haber yoJ.. izaha ve hareketlere ralmeD, cyeni po-

götilfle tem edilen dostlukları v 
faat iftiraklariyle ıeniflemit ve 
)emekte olan A vrupadaki d 
ltalye ve Almanya ile 

ler birJi1i arasında yapyan ve 
devletlerine bqı ıaahhDde gir 
lunan memleketlerin biçare 

vaziyetleri ve bilyilk bir harp ta 

Dai. Kovl yuvasmuı bütün. işlerini Fakat ne oldu bilinemez, günün birin- Diye ıur,lmdı. Onun ba :lıitabmlt Jıu. lacfıı.r ftl mMJıe& hep birlikte 80ıp Utlka> Londra ve Parisin bunlan mül&-
hilJ'Gk ~ yunmpklıkla ve beceriklikle de mister Spruatın da dişleri alnmala ŞI .-wet1e makalıelı m• ~ hfkhntillne bq ~· baza etmesine imkan vermiyor. Bu po- kil edifi. 
kendisi gormekte idi.. bqfadı. Ve bu, ddcfen mittbif bir atn lWhuki Demi wlecıe 8anwdı '" lılte- Sclll iiç ııwıılin o&opaa yapıldı. litilranm ifl ,ucu bir Italya _Alımın 

de, Scwyeder hlrliibdn, 
Anup11 için cleill. hı8Wz -
meafaetlert için bOyOk bir te 

Dokuz yaşında olan oğlunun bir gfln idi. nileA çeki bili itim tmzeWa . Ootpsi, DeıziııiD kocalaruun Striknin •e ' 
bile ağladığını ve haykırdığını kimse Ya}wpı«ıwpn m iyt ~ aıjrı~ Bir kaç gila soma Bobert ı..stalandı. ve oifunun arsenik ile ö1diirüldüğünii re ile Fransanın bu .tehlikeyi önlemek 
duymamışb. Muti*- l'Ulelf hilzat teskine mu'Vllllak g)pmpdılar. Şiddetli karm ağnlanndan §ikiyet edi-- meydana koydu. nıeovkifnde oldufunu ilan etmekten 0.- ,VIUIMIUnaulHUllUllHllUIU 
yapar ve asli tencenza.m dibiıü tuttur- _ Bütün ~lerini sökmekten başka yordu.. Haberin 8ltlmihıden az sonra bir ee- rettir. : 9 E J " ı t ı 
memtfb- Ve et yemeklerjnm yunnda çare yoktur, diyorlardı. Yoska mister Dezi: Uet Desi Melbnln gftya fareleri öldilr- llumafi, lngllider, ıerek matbuatta ! Y U 0 C 
yardah biç eksik etmez ve uınıtmazdı. Spnıat yaşadığı maddetçe ba atnlar- _ Muhakkak Liberya .,.... .. mek tçln bıadWnden lllk sak anenik gerek pufAmentoda, fikirlerini sık sık : 
Mister Kovl yemekte kansının ioDı§U- dan brtulmıyaak. Jılal11r7aya tuhlldun_ ... Udıima llÖyledi. ifşa etmekten teri JralmaJmşlardır. = açıldı 
larmm k6tö!Uğ0nden bahsettiğini hiç Bir hazinD Jlllbahı ameliyat J&Pı1ch.. Diywdu. Kocalarına )1 .. lfl:ıi ol- Bundan sonraa kolayblda tahmin edi- Yıllardanberidir ki IQllBzlerin nOfuz : 
duyrnamışb. Zarmec!1ınesin ld Dezi Spruat uyutuldu ve bütün dl§1eri sö- hına hitabında da sakindi. lebilir .. Ölüm nıe1eii ~inayet mahkeme- sah'b. oLı ~ftı...a~rt- Şayet ayakla- ! Esli &mir ile yeni imar 
KMıılun kGllJflllan onun t.ıkkında mu- killdil. Çok seçmeden Roı..t te öldil. mne sevkedildi. Çok kısa fakat beye- 1 1 n r"..., • •• F. ~ hidıeşth• ve 
haWlet beslerler_ Bilakis onu sevmez- F.rtesi gece üvey otlu Roberi yanına Dezt oğlmıun tedfin raporunu zor- canh bfr muhakemeden soma İdama nacak olurlarsa, kendilerine karşı us- :: • •dırn ve llllalt aMl4eaiyle 
!ereli. Fakat o meJ.JJeJerim.de buhmJD> çaiırarak : I~. mahldhn oldu ?e Yuhansburgda asıldı. tlin ve ezici Jaınetlerle mrekete &e- 5 nd ve milştebir ve billw 
yacak. olsa hayatlarında bir noksanlık - Oğlmn S1JS8dmı .. dedi. D&t adlım, ap& tmt)ar aJtmda, a,.I Son dakikaya kadar mawm oldulmıu çileceğlni hatırlatmak suretiyle, otoriter : ,_Jnnlıjl ile ~ m 
hissederlerdi. Haber Dıl!dyl uyandırdL. ain)ıasW kıvıawak ilmiqlmli.. Aal iddia etti. devletlerin usla oturacak:Jan fikrini ile- !ha artan ismet paşa bulvsıada 

Bu. sanki bahar gelip güllerin açma- - Blıbam - *fı • JMiyor_ Dedi.. ..7W .tıım.. oWı tanıt ta. Deaıi bak- Bir ay siren pmMJsemeei esMlmda ri sürdüler. Bu nasihati Ingiliz hükil- 5 sinema ymmıda ba kene inşa v 
ması gibi bir şeydi. EneJc. efe -.rlezniF>ik ya.. Dai iJi Jmıda biç bir pıpbe uyanmamlf olma- bir dakika bile Şlflrm8da ve bir damla meti, yeni politikanm öd haline getir- 5 rit effiiimb 1 EJ-161 oteliDi ·• * bir ev kadım :idi ve her ihtimale kaqı ayda.. Hattl hasta bakıcılıimda ona Pz yaşı akıtmadı.. d la Ingilizl mih : ledik.. Flatler pyet ucmdur 

Bir mtlddettea beri llWa Xovl ~ evinde daima taze ve soğuk bira 1>uiun- (Öfiım meJeii) adını verınqJerdi. HattA kocasa lıfeJken bile onun masu- el. Bundan ~~A -Lerb.w;r v~ ! e&hıeelr ~ ~ 
dini Jm1U11 I' ı~wcla. ~dururdu.. Fabt Bohert lililmtlnden ~ nlpn- miyetine fna11ıııışbo dostlannm ~ ~ 0 : ..... -an ... .,.......,_ 
ain]umdm sdc mk fikiıyet etıeetw iGi. Oifuna bir bmdalc bira vadi ft ~ lw .......,_, - ı ' ._ ._.,. DwJ:;vi Wlıll W ile m.W- edm duk1arına, hma bdilerlDi ,,. bem de : .._.. y t lala 

Dili her defwqufe ona : ter Spnwla ga.t.a.. laakkındııil ~ t9k Hrt awkat ta aaun 1-aet edeceğine w biltün dtbayadaki mUttefilderini inu- i Slıllilıi 
- Matlaka bbDreklerinden hutemn Ertesi gilD mister Spruat mllthif bir mişti. masumiyetine o kadar bni idi ki. bera- dırJııodar. ! Ml!HIOLT 'lıe 
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Ankara Radyosu 
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D ALGA VZUNLVGV 
BUGÜN 
- -tr-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Doktonm rengi yerine geldi ~ !kadın kolunu sarsarak: 
- Mükemmel cevap vermişsin. Senin c - Çabuk, Missus, diyordu, çabuk 

kocanı yalancı çıkarmıyacağını ben zaten gelin. Ben çocuğu alıyorum. Siz de gelin. 12,30 Program, 12,35 Türk müziği- Pl. 
bilirim. 1 Kalkın çabuk! 13,00 memleket sae.t ayan, ajans ve me-

Henüz altı aylık evli olduklan halde. , Kaçmanın ne faydası vardı. Nerede teoroloji haberleri, 13,15, 14 müzik (ka
daha bir çok buna benzer vakalar olmuş- olsa yakalanırdı. Fakat oğlunu öyle ah- rışık program ·Pi.) 1 7,30 inkılap tarihi 

· 1 dersleri halkevinden naklen, 18,30 prog-
tu. Inrriltereden Çine gelir~en v~~daki. · laksız bir babanın yanında büyümekten 
genç d 1 konu b I - b k ram, 16,35 müzik (konserto - Pl.) 19,00 u • şmasını cazıp u ugu ır I urtarmışb ya. Kendisi mahktlın da olsa, 
Fransız kadını, daha vapurda sıcaktan çocuk lngilterede temiz insanların yanın- konuşma (ziraat saati) 19, l 5 Türk mü-
uyuyamadığını söy]iyerek kamaralarına da büyüyecekti. ziği (fasıl heyeti) Tahsin Karakuş ve aT· 

sabaha ka .... ı ge]d•V• 1 ş h d k" kada .. lan. 20,00 memleket saat ayan .,. ıgı gece er, ang ay a ı Çinli kadın, onun durakladığını gör- " 
esmer kız, Londradaki sarışın ve daha dükçe, el1eriyle sokakları göstererek bir ajans ve meteoroloji haberleri, 20, 15 
bir sürü hadiseler 0 anda birer birer ak- şeyler anlatmak istiyor. Mütemadiyen: Türk müziği: Çalanlar: Cevdet Çağla, 
lından geçmişti. « _ Kaçalım, kaçalım, diyordu. Fahire F ersan, Refik F ersan. Okuyanlar: 

« - Anlamadığım bir nokta var: Nihayet kadının, ölüden değil haydut- Sadi Hoşses, Radie Neydik. 1 - suzi-
Benimle niçin evlendin~ }ardan kaçmak istediğini anlıya bildi. Süt- nak peşrevi. 2 - Sadullah ağanın ııuzi-

Doktor güldü: 1 çünün oğlu bir çeyrek evvel onları aşa- nak ağır semaisi - Kapılır her gören 3 -
« - Hata mı etmişim? Bak müşkül il ğıdaki köyde görmüştü. Neredeyse bura- udi Eşrefin suzinak şarkı - Günden güne 

vaziyetleri ne güzel idare ediyorsun. ya geleceklerdi. Hemen şimdi kaçarlar- efsun oluyor 4 - Latif ağanın - suzinak 
Kolunu uzatarak, karısını kendine doğ- sa, belki kurtulabilirlerdi. şarkı - Benim yarem gibi yare bulunmaz. 

ru çekmek istedi. Kadın nefretle geri çe- Derhal çocuğunu kucağına alarak, evin 5 - Cevdet Çağla - keman taksimi 6 -
kildi. arka kapısından ihtiyar Çinli kadınla be- Yesari Asımın - nehavent şarkı - Yaz 

c - Pekala, fakat küçük eğlenceden raber kaçmışlardı. geldi cieinı. 1 - Rahmi beyin - hayati-
ne çıkar? Hastanede işim olduğu yalan- Henüz bir kaç adım ilerlemişlerdi ki, atlı araban şarkı - Bana ne oldu değişti 8 -
dı. ihtiyar Bradleyin telefon edeceği ha- haydutların gelmekte olduklarını gör- Sadettin Kaynağın • bayatiaraban ,arkı 
tırıma gelmemişti. düler ve derhal fundalıkların arasına giz- Ömrümün neşesiz. 9 - Sadettin Kayna-

Çocuğunun doğmasını beklemekte ol- lendiler. Eşkiyalar doğru doktorun ölü- ğın - kürdilihicazkar şarkı - Bir gün ya
masa hemen ertesi gün ailesinin yanına sünün bulunduğu eve saldırarak yağmaya şadık 1 O - Halk türküsü - Senin yazın 
dönecekti. Çocuğunun hatırı için taham- ba!'llamışlardı. kışa benzer. 21,00 konuşma, 21, 15 es-
mül elti. Harbinde işte 0 böyle bir ce- Eşkiyaların taarruzu onun cinayetini ham, tahvilat, kambiyo - nukut ve ziraat 
hennem hayatı yaşamıştı. örtmüş, çocuğuyla beraber lngiltereye borsası (fiyat) 21.25 neşeli plaklar -R. 

Sofrada yanında oturan adam Harbin dönmesi imkanını temin etmişti. 2 J,30 müzik (küçük orkestra - Şef: Ne-
hakkında bir sürü manasız sualler sorar- Saklandıkları çalıların içinden karan- cip Aşkın) 22,30 müzik (Aryalar - Pi.) 
ken, o hep, evlilik hayatının bu acı hah- lık basınca yavaıı yavaş çıkmışlar ve tam 23,00 müzik (cazbant Pi.) 23.45,25 
ralarını düşünüyordu. üç ay izlerini be11i etmeden köylerde do- son ajans haberleri ve yannki program. 

OPERALAR VE OPERETLER: 
Harbinde başlıyan ihanetlerin arkası la~mışlardı. Bir gazetede doktor Ailenin 

bir türlü kesilmemişti. Dört sene sonra, haydutlar tarafından öldürüldüğünü ve 
Tien - Çin mıntakasında tenha bir köye karısiyle çocuğunun da kaçırıldığını oku-
tayin emri geldiği zaman genç kadın ade- du. O lngiliz tüccarı rasgelmese, belki 21.20 Münih: Macar düğünü. 

· d B Ik k d k 22 05 Milano: Karmen. ta sevın i. e i o ıssız öy e ocası yal- hala Çin köylerinde bulunacaktı. ' 
nız kendisiyle meşgul olurdu. iskemle gıcırtıları, genç kadının dal- BOY OK KONSERLER: 

Tien - Çinde kendilerine tahsis edilen gınlığını dağıttı. Ziyafeti tertip eden ce
ev güzeldi. Yabani yasemin sarılı geniş miyetin reisi ayağa kalkarak nutka ba .. -

y 17,05 Viyana Haydn, Mozart ve sair 
bestekarların eserleri. 

balkonları vardı. Bahçede çiçekli ağaç- lamıştı: 

farın arkasından batan güneşi seyretmek, « - Bugünkü toplantımızın sebebi, 21, 15 
top top çiçekli kiraz ağaçlarının mehtap Çinde haydutlar tarafından öldürülen 

Dovçlandzender: Brahmsın 

vurunca beyaz tüller giymiş periler gibi muhterem doktor Ailenin zevcesini, bu 21,20 
büvii1· feH\ket' en cfoJavı taziw• ve f10c::- 2 1,20 
terdiği metanet ve cesaretten dolayı teb-

eserleri. 
Breslav: Pfitznerin e!lerleri. 
Danzig: \Vagner, Dvorak, Sc

humann ve Çaykovskinin eserleri 
Monte - Ceneri: Debussy, R. 
Strauss ve sair arkadaşların eser
leri. 

sıra sıra dizilişleri, doktoru oyalar, eviyle 
alakadar eder gibi olmuştu. Hem de köy 
o kadar küçük ve tenhadı ki, bir kaç mis
yonerden başka konuşulacak hemen hiç 
kimse yok gibiydi. 

İhtiyar Cinli hizmetçileri, çocuğun ar
kasından koşacak, onunla oynıyacak ka-
dar çevik olmadığı için, civar köylerin 
birinden genç bir Çinli kız getirttiler. Kre
ma rengi, düzgün ciltli, saçları başına bo-

rik etmek arzusudur .. "» diyordu. 

1 - B~lediye ga:-aj santralında 
yal)ılacl'k benzin satı~ yeri ile ga
rajdan bir kısmı, iş, vahidi fivat 
e~sı üzerinden bas mühendislik

21,35 

22,00 

22, 10 
22,50 

Hilversum 11: Beethovenin ııer.

fonileri. 

yanmış hissini verecek kadar düz ve par- teki l e .. ;f, proje 've l'artnames! 
lak, ~ço~ ~enç bir kızdı. Zeki ve neşeli l veçhHe kapa!ı zarfla eksiltemeve 
oldugu ı?ın, çocukla çabucak anlaşmıştı.! konulmu~tur. Muhammen bedeli 
Fakat ~ır kaç z_a~an son~a şımardı ve on bin b~ yüz lira olu-p ihalesi23-
kıyafetıne fazla ıtına etmege başladı. 5-939 salı günü saat 17 dedir.2490 

24, 10 
1,05 

Kolonya: Schubertin eserleri. 
Lübemburg: Senonik konser 
(Wagner ve Rousselin eserleri) 
Varşova: Polçınya musikisi. 
Stuttaart: Liszt, Haydn vesair 
bestekarların eserleri. 

Bir gün ihtiyar Çinli hizmetçi: cBu fe- sayılı kanunun tnrifatı dahilinde 
na bir kız, demişti, evinizde tutmayın hazırlanmış teklif mektupları iha

onu l> le gÜnÜ azami Saat 16 ya kAdar 
Fakat bu sözleri genç kadın kıskançlık endimende riyasete verilir. Mu. 

sebebiyle söylemiş addederek ehemmiyet vekkat teminatı 862 lira 50 kuruş
vermemişti. 

ODA MUSiKiLERi: 

16,20 Doyçlandzender: Ev musikisi 
(~chubertin eserleri) 
19,25 Königsberg: Beethoven ve ııair 

bestekarların eserleri. 

Sofrada muhavere, siyasi mevzular et
rafındaydı. Bir iki sözle lakırdıya karıştı, 
sonra yine daldı. Kendisini Tien - Çinde 

evinin vabani \ aseminler sanlı geniş bal 
konunda gördü. Sıcak bir gündü. öğle 
yemeğinden sonra çocuk uyumuş, ihtiyar 
Çinli kadın mutfakta çorap örüyor, dok
tor odasında yarı kitap okuyarak, yan 
şekerleme yaparak tembelleşiyor. Dışar
dan gelen kavurucu meltem evin içine 
badem çiçeklerinin kokusunu dolduru
yor. Sokakta hiç kimse yok .. Evin etra
fındaki tarlalar bomboş.. Çocuğun oda
sına baktıktan sonra, kendi de yatak oda
sına doğru yürüyor. Fakat bu ses nedir? 
Bir dere çağıltısı gibi berrak kahkahalar 
nedir? Ayni kahkahayı, çocuk uyanık
ken bahçede de duymuştu. Ama şimdi 
kiiriik uykuda .. Kiminle giilüyor şimdi? 

Tekrar ayni gülü!!, bu sefer daha kuv
vetli ve uzun, doktorun yatak odasından 
gelivor. 

Genç kadın kapının önünde duraklı
yor. Nasıl olmuş da şimdiye kadar far
kına varmamıştı? ihtiyar Çinlinin kapa1ı 
ihtanna. kızın süslenmesine rağmen na
sıl hiç bir şev sezmemiştD 

«Her yeni h A disede bütün eı>ki vaka
]"n da hatırlardı. O gün de öyle oldu. 
F:vind ki dadıya varıncaya kadar tenez
ziil eden bu alç:ık l\rl..,m, oğluna nasıl bir 
baba olabilrc 0 kt"' B:r kaç sene sonra 
aklı erince, o d"' bütün bu rezaletleri gö
rec~k. anlıyacaktı. 

Oda kapısı kilitliydi. Genç anne, ban
yo odasının kapısından içeri girince, dok
tnr da Cinli kız da c::ac::ırdıhır. Doktor ağ-
2m• ::ı~a \•:ıkit hııl ... "'1nd::ı11 ı .... ,.ıc::ının 
flttı~ı l-ur~ıın ~lnına s-irdi ve derhal ölme-
sin" cbeb oldu. 

\inli kız hrmen kaçmı!'ltl. 7aten o kıza 
bir !'ley yapmak niyetinde değildi. Asıl 

mücrimi öldiirmiiştü. Yerde sırt üstü. göz
leri tavana Jikilmiş olarak yatan ölüye 
ve hala elinde tuttuğu tabancaya bakar
ken, rüvelver kııllanmasını kendine onun 

tur. 19,35 Doyc:;landzender: Monteverdi 
2 - 84 ncii adanın 24 sayılı ar ve Handelin eserleri. 

sasından müfrez 37,50 metre mu- 21,20 Leipzig: H:ı.vdnin eserleri 
rabbaındaki yerin satısı bas ka • 23,20 Stokholm: Eski musiki. 
tiplikteki ~artnamesi v~çh•I~ açık 
artırmaya konulmu&tur. Muham. 
men bedeli 46 lira 88 kuru~ olun 
ihalesi 23-5-939 ıalı günü saat 16-
dadır. lstirak edecekler 3 lira 55 
kurusluk teminat makbuzu ile en
cüm~ne gelirler. 

3 - 84 üncü adanın 24 sayılı 
arsasından müfrez 87, 50 metre 

SOLiSTLERiN KONSERLERi: 

17,05 
18,20 
19,35 
22, 15 

Münih, şarkıları. 

Roma: Bach ve Mozartın eserleri 
Stuttgart: Ciglinin konseri. 
Leipzig: Yunan musikisi. 

~u~abb~ındaki yeriI?" saba~ b~ki- GA YRt MRNKUL AÇIK AR_ 
tıplıkteki ,artnamesı veçhıle açık TIRMA iLANI: 
artırmaya konulmustur. Mubam -

men bedeli 109 lira 38 kuruş olup SALiHLi iCRA MEMURLU • 
ihalesi 23-5-939 salı günü saat 16· öUNDAN. 
dadır. I~tirak edecekler 8 lira 25 • 

kurutıluk tem;nat makbuzu ile en· Salihlinin taylan karyesi salihli 
cümene ~eHrler. civan mevkiinde noter katibi nu-

4-9-15-19 1502 (901) riye ait tapu kaydına nazaran 3 
----- dekar halen yarım hektar 1000 

IZMIR IKtNCt iCRA ME- • metre murabbaı bağ 1300 lira kıy-
MURLUöUNDAN: meti mukadderesile 7-6-939 tari -

Y. asır gazetesinin 7 nisan 939 hine müsadif çar,amba günü saat 
tarilı ve 1069 numaralı nüshasının 14-15 te ihale olunmak üzere acık 
sekizinci sahifenin üçüncü sütu - arbrma ile satılığa çıkarılmıttır. 
nundaki dairemizde satılı~a çıka- Tayin edilen zamanda gayri men
rılan bağın 18 dönüm üç evlek kul 3 defa bağırıldıktan sonra 
302 arşından ibaret oldu~u halde yüzde yetmiş betini bulduğu tak
sehven 18 dönüm üç evlek olarak dirde ihale bulmadığı takdirde on 
yazılmı' ol<luğundan bu bağın 18 bef gün temdit ve on be11inci gü
dönüm üc evlek 302 anından iba- nü yapılacak artırmada bu gayri 
ret olduğu tashihen ilan olunur. menkul 10-12-937 tarihinde ya -

1490 (896) pılan artırmada 2280 sayılı kanu-
------------ na tabi tutulmu' olduğundan kaç 

OPERATÖR DOKTOR kuru,a olursa olsun en çok artıra-

A h C 
na ihale edilecektir. 

ffi et e m j 1 Artırmaya ittirak için muham-
men kıymetin yüzde yedi buçuk Ora 1 pey akçesi yatıracaklardır. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
939..JO sayılı dosyadaki tartname
yi tetkik etmeleri lüzumu ilan olu-

Memlehet hastanesi 
eshloperatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta- nur· 1489 (898) 

Uzüm müstesna biliirnum eşya 
fiyatlarında kuvvetli istikrar var 

Son ekonomi haftası içinde şehrimiz 
ticaret ve zahire borsasında cereyan et
miş olan ticaret eşyasının cins, miktar ve 
hafta içindeki asgari ve azami fiatleri 
aşağıda gösterilmi§tir: 
Cinsi Miktarı Çuval Az Çok 
M. buğday 4103 > 5.125 6.00 
Beyaz arpa 130 > 4.0625 4.0625 
Bakla 2864 > 4.00 4.00 
Kumdarı 11 > 7.50 7.50 
Mısırdarı 125 > 4.00 4.00 
Fasulye 12 > 12.125 12.125 
Çavdar 311 > 4.125 4.125 
Susam 155 > 19.50 19.50 
Kepek M. 232 > 1.50 2.25 
M. Pamuk bal. 139 38.00 48.50 
M. Palamut ken. 1070 380.00 480.00 
Ç. üzüm 702 çuval 12.00 19.00 
incir 50 çuval 12.00 18.00 
Yün 216 kilo 65.50 65.50 
Yapağı (*> 37326 kilo 38.00 55.00 
Z. Yağı (*) 867150 kilo 32.00 37.00 

(*) Bu işaretli satışlar eski muamele 
görmüşlerdir. Piyasaya dahil değildir. 

Haftalık satış miktarı ve fiyatları yu
karıda işaretli eşyanın nev'i üzerinden 
mikdar ve fiyatların hafta zarfındaki pi
yasa vaziyetleri hakkındaki tahkikatımız 
neticelerini de bervçhi ati arzediyoruz. 

BUODAY: 

Hafta satışı olarak yukarıda işartli 

4103 çuval buğdaydan 1295 çuvalı yumu
şak, 2176 çuvalı sert ve 632 çuvalı mahlut 
mallardandır. Yumuşaklar 5,625 - 6,00 
sertler 5,125 - 5,75, mahlut mallar ise 
5,5625 - 5,875 kuruş arasında fiyatlarla 
muamele görmüştür. 

Fiyat vasati aşağı yukarı geçen hafta
kinin aynı oldu. Fiyatlar da aynı sevi
yeyi takipte berdevamdır. Piyasaya ge
len malların kısmı cinsi şark vilayetimiz 
mahsulatındandır. vurudat az olduğu 

takdirde fiyatların bir miktar terfi gös
tereceği tahmin edilmektedir. 

ARPA: 

Hafta zarfında beyaz arpa dün yalnız 
130 çuval mal satılmıştır. Fiyat yukarıda 
görülmüş olacağı üzere 4,0625 kuruştur. 

Ihracat için mal mübayaa edilmediğin
den işler gevşektir.Bununla beraber fi
yatlardaki istikrar devam etmektedir. 

BAKLA: 

Hafta içinde kilosu 4 kuruştan 2864 çu
\·al eski bakla satılmıştır. 

Her sene bakla alivrelerine şu sıralar
da başlandığı ve geçen senenin bu hafta
sında 4 - 5 bin çuval mikdarında vadeli 
bakla sattığı halde bu sene henüz mua
meleye başlanmamıştır. 
istihlak piyasalarından henüz fiyat tek
lif edilmediği için piyasada hareket ve 
faaliyet görülmemektedir. Son satış Iz
mir tüccarları arasında ceryan etmiş ve 
dahili ihtiyaçlar için de ufak tefek pera
kende işler yapmakta bulunmuştur. 

Bakla mezruatı hakkında şimdiye ka
dar gelmiş haberler iyi karşılanmakta 

olup mahsulün bu sene geçen seneden 
daha erken idrak edeceği söylenmekte
dir. 

Bakla piyasasında şimdilik durgunlu
ğa yakın bir sükünet vardır. 

KUMDARI: 

Mevsim sonu olmak münasebetiyle 
kum.darı üzerine ihracat işi yoktur. Haf
ta satışı olan 11 çuval kumdarı dahili ih-
---------- ----·--· ·--

NAZiLLi iCRA VE iFLAS 
MUMURLUöUNDAN: 

Sayı: 939-1011 
Nazillide Tüccardan Nedim yıl

dırıma ( 584) lira ( 83) kurut hac
zi ihtiyati ve icra masrafı verme
ğe borçlu valvaçlı bakkal Osman 
saraç ve Hüseyin Sivashya tebliğ 
edilmek üzere memleketine ve 
bilahara da antalyaya gönderilen 
haczi ihtiyati karar suretlerile 
ödeme emirleri ve senet suretleri 
her iki borçlunun da ikametgahı
nın gayri muayyen ve seyyur bu
lunmaları hasebile tebliğ edile -
mediğinden ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmit olduğun -
dan ödeme emrile haczi ihtiyati 
kararının tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ve borçluların ne,. 
rinden itibaren on gün zarfında 
bir diyecekleri varsa tif ahen veya 
tahriren nazilli icra daire.sine bil
dirmeleri ilin olunur. (895) 

tiyaç1ar için al:ıru:nıştır. yazılmağa değer 
bir şey yoktur. 

MISffiDARI: 

Dahili ihtiyaçlar için yapılan son mu
amelede.ki fiatler, bir hafta evvelki fiat
lere nisbetle biraz geri görülmüştilr. 

Mevsim nihayeti hasebiyle bu tenezzül 
tabii göziyle bakılmaktadır. 

FASULYE: 

Hafta satışının miktar itibariyle azh
ğı karşısında fiatler geçen ve daha evvel
ki hafta fiatlerinin aynı seviyesini mu
hafaza eylemiştir. 

Stoklar azalmış ise de mevsimi olma
dığından fiatlerde tereffü ümitleri kal
mamıştır. 

ÇAVDAR: 

Fazla talep olmadığından çavdar fiat
leri eskilerine nisbetle değişiklik göster
memiştir. 311 çuval çavdar hafta içinde 
4.125 kuruştan muamele görmüş ve buğ
day fiatlerine nisbetle işbu fiatler mü
said telakki edilmekte bulunmuştur. 

Alıcı azlığına rağmen piyasa sağlam
dır. 

SUSAM: 

Stoklar azalmış olduğundan mevrudat 
azdır. Halbuki yerli sanayi için oldukça 
talep görüldüğünden !iatlerde kuvvetli 
bir istikrar görülmekte ve bu istikrarın 
tereffü suretiyle inkişaf edeceği ümit 
edilmektedir. 

Piyasada mal yoktur. Dahilden bil
hassa sevahilden gelen susamlara işti -
halı alıcı zuhur etmektedir. 

KEPEK: 

Hafta satışı olan 155 çuval kepeğin 
152 çuvalı kalın olup kilosu 2.25 kuruş
tan mütebaki 77 çuval ise bozuk ve ıs
lak mal bulunması hasebiyle kilosu 1.5 
kuruştan muamele görmüştür. Asıl ke
pek fiatleTi ise 2.25 kuruştur. 
Şu sıralarda kepek ihracatı olmadığın

dan işler dahil için yapılmaktadır. Piya
sa normal bir manzara göstermektedir. 

PAMUK: 

Hafta içinde satıldığını yukarıda işa
retlediğimiz 139 balya pamuktan 83 bal
yasının akala birinci neviden olup 47.5-
48.5 kuruş arasında muamele gördüğü 
ve 6 balyadan ibaret adi bir partinin ise 
38-39 kuruş arasında satıldığı ve yerli 
mallardan 10 balyalık bir partinin de 
35 kuruş üzerinden muamele gördüğü 
anlaşılmıştır. 

Pamuk işleri geçen hafta olduğu gibi 
bu hafta da gevşek geçmiş ve fiatler de 
evveline nisbetle 0.25-0.50 kuruş arasın
da yeni bir tenezzül kaydedilmiştir. 

Ih.racatçıların kuvvetli mübayaatta 
bulunması fiatler üzerinde tesir yap
makta ve alışlar gühden güne gevşe -
mekt0 dir. 
Şu kadar var ki stoklar epeyce azal

mış olduğundan vaki olacak her hangi 
kuvvetli bir talep karşısında fiatlerin 
derhal yükseleceği ümidi vardır. 

Şimdilik piyasada sUkO.net mevcut 
olup bunun devamı takdirinde fiatlerin 
önümüzdeki hafta içinde bir miktar da
ha tenezzül göstermesi ihtimali mevcut
tur. 

PALAMUT: 

Hafta satışı 300 kental tırnak ve 770 
kental kaba palamuttan ibarettir. Tır -
nak mallar 450-480, kaba palamutlar ise 
380-390 kuruş arasında fiatlerle satıl -
mıştır. 

Evvelce de arzedildiği veçh üzere son 
zamanlarda alıcılar piyasada orta kali
teden ileri malları aradıklarından ve 
halbuki bu kabil malların azlığından pa
lamut muameleleri inkişaf etmemekte 
olmakla beraber fiatlerde kuvvetli bir 
istikrar müşahede edilmektedir. 

Şehrimiz palamut fabrikaları eyi ka
lite malları anadolu dahilinden ve mü
said fiatlerle rnübayaa etmekte oldukla
rından lımir piyasasında nisbi bir sü -
kfuıet belirmiştir. 

Bununla beraber piyasa sağlam olup 
eyi mallara iştihalr alıcılar mevcuttur. 

iNCiR= 

Mevsimi geçmiş olmasına rağmen is
tihsal mıntaka1anndan gayet cilz't mik
tarlarda tedarik edilen mallar Izmir pi
yasasında satılmaktadır. 

Bu cümleden olmak il.zere son hafta 
içinde borsada 15.5-18 kuruş arasında 
fiatlerle 46 çuval süz.me 12 kllrU§ fiat... 
le de 4 çuval elleme incir satılmıştır. 

Bununla beraber yukarıda arzettiğl
miz gibi mevsim geçmiş olduğundan pi· 
yasa yoktur. Fiatler malın kalitesine ve 
alıcının i§tihasma göre tebeddül etmek
tedir. 

YON: 

Yeni mahsulden 216 kilo miktarında 
bir parti yiln 65.5 kuruş üzerinden mu
amele görmüştür. Yün ve yapağı me'\·
simi olmakla beraber piyasaya henüz 
kuvvetli partiler gelmemiştir. Bu itilıaı-
la fiatlerin iktisap eyliyeceği vaziyet 
hakkında henüz kat'i malftmat eci~nile
memiştir. Maamafih fiatlerin geçen se
neki seviyesinden geri kalmıyacağı ala
kadarlarca tahmin edilmektedir. 

ÇEKIRDEKSIZ üZüM: 

Son hafta içinde borsada gündelik iti
bariyle yapılan çekirdeksiz üzüm mua
meleleri ile asgari ve azami fiatleri a~a
ğıda gösterilmiştir: 

Satış tarihi Çuval 
2~939 220 
27 » » 33 
28 > » 187 
29 » :> 

2-5-939 
YekUn 

154 
108 
702 

12.75 
12.50 
12.75 
12.00 
13.50 

Çok 
19.00 
14.00 
17.00 
16.50 
16.50 

Bu suretle mevsim başından son ta -
rihe kadar borsada 673962 çuval ve 711 
torbada takriben 60-61 bin ton raddesin
de tahmin edilmiştir. 

1937 mahsulünden geçen yılın bu ta
rihine kadar i~e borsada satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm miktarı 38-39 bin ton 
raddesinde tahmin edilmişti. 

Üzüm fiatlerinde geçen hafta görül
müş olan tenezzül meyilleri bu hafta da 
devam etmiş 9 numarada 0.29 ve 10 nu
mara da 0.50 kuruş düşmüştür. 
Şu hesaba göre 2-5-939 tarihli çekir

deksiz üzüm piyasasının vaziyeti şu şe
kildedir: 

Numara Fiati 

7 12.25 

8 12.75 
9 13.50 

10 15.00 

11 18.00 
Geçen hafta başlıyan tenezzül meyil

leri karşısında son ha!ta içinde geçen 
haftaya nisbetle daha fazla muamele ol
muş ve satış 702 çuval olarak toplanmış
tır. 

Geçen senenin bu haftasında 3213 çu
val çekirdeksiz üzüm satış ve fiat vazı. 
yeti aşağıdaki vaziyeti göstermekte bu
lunmuştu: 

Numara 
7 
8 
9 

Fiat 
14 mal yok 
14.50 mal az 
15 

10 16 
11 17.50 mal az 
Şu hesaba göre geçen senenin bu sıra

larındaki üzüm fiatleri 11 numaralı mal
lar müstesna bu seneki fiatlerden ileri
de bulunmakta idi. 

Fiatlerin şu sıralardaki tedrici tenez.. 
zülleri geçen haftaki neşriyatımızda da 
işaretlediğimiz gibi müşteri memleket
lerin şu sıralardaki siyasi vaziyetlerinin 
tabii bir neticesi olarak kabul edilmek
tedir. 

UMUMİ V AZIYE.T: 

Ticaret sahasında şu sıralarda rnahsüs 
bir sükfuıet mevcut olmakla beraber 
-üzüm müstesna- bilumum eşya fiatle
rinde kuvvetli bir istikrar müşahede 
edilmektedir. Toprak mahsullerimizden 
bir kısmı nıühimminin stokları eyiden 
eyiye azalmış ise de hariçten talep ol
madığından işler gevşek gitmekte ve bu 
vaziyet karşısında fiatlerde terakki me
yilleri hasıl olmamaktadır. 1939 yılı top
rak mahsullerimizin idraki mevsimine 
doğru gidilmekte olması hasebiyle yeni 
mahsuller üzerine muameleye başlanın
caya kadar işlerin bugünkü seyrini ta
kip edeceği anlaşılmaktadır. Şimdilik 

wni i asa vaziyetine normal gözil 
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ve şürekası 
CUNARDLİHE 

Liverpool ve 

·= 
Messageries 

Maritimes 

KVMPAHYASI 

YElflASIR SAHIFB' 
AU% - --

Umdal Oli,·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperc 
A=~:.':o. Şürekası vante Linie Vapur Acent 

HELLEN1c LlNES LTD. BIRIHCI KORDON REES G. M. B. R. RAMBllRG ADJUATİCA S. A. D 
TURKİA vapuru ayın nihayetinde BfHASJ 'J'EL. 244J MİLOS vapuru 10 mayısta beklenl- NA 'VİGATiONE 

beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg yor. 13 Mayısa kadar Anvers. Rotter- P. FOSCARİ motörü 3/5 ta · 
THEOPBİLE GAUTİER vapuru 6 ma- ve Anversa limanlan içln yük alacak- LONDBA BATTI: dam. Bremen ve Hamburg için yük ala- gelerek ayni gUn Pire Brindisi 

caktır. ve Venediğe hareket eder. 
Glasgov hattı 
;~~ • • • • • • . fdasınd yıs tarihinde gelerek ayni gUn İstanbul, tır. HERON vapuru 15 nisanda gelip CHİOS vapuru 23 mayısta beldeni- BRİONİ motöril 4/5 tarihinde 

vapuru mayıs ıp 1 
a h k ed UNİ'J'ED ST ATES AND Londra için yük alacaktır. yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- ve ayni gün Leros Rodos ve Venedi 

gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay- Pire, Napoli ve Marsilyaya are et e- LEV ANT LİHE f,'J'D. BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda dam, Bremen ve Hamburg limanları reket eder. . 
n1 zamanda Liverpool ve Glasgov için cektlr. PRİNCE DE LİEGE vapüru ayın nl- eli yUk i_çin yük alacaldır. CİTI'A Dİ BARI motörü 4/5 te 
yük alacaktır. .. . • . . • hayetinde beklenilmekte olu Ne ork- Londra, Hull ve Anvcrsten g p ARMEMENT DEPPI<: rek ayni gün İstanbul Napoli, M 

Gerek vapurJann muvasalat tarihleri, Her tiirlu ızahat ve malumat ıçın Bı- tan mal çıkaracaktır P vy çıkaracaktır. T A H L i y E ve Cenovaya hareket eder. 
isimleri ve navlunlan hakklllda acenta rinci kordonda 156 numarada LAU- Gerek 1 ___ • • tat ... -1ı.ı rl GL~CKSBURG vapuru 7 mayısta ROYALE NEERLAH 

mı vapurUU"lll muvasa UU-llllC ' LİVERPOOL HA.2'TI bekleruyor. Hamburg Brcmen ve An- DAJSE KUMPANYA 
bir teahhilt altına giremez. Daha fazla BENT REBOUL ve ŞER. vapur acen- gerek vapur tsimlerl ve navlunları hak- . . . r versten mal çıkaracaktır. 
tafsilat almak için T. Boven Reea ve Şr. tasına miiracaat edi1mcsi rica olunur. kında acenta bir teahhUt altına giremez. LESBIAN vapuru 2? ~da Live • GLtiCKSBURG vapuru 8 mayısta 

1 
HER~~ va~uru 4/5 tarihinde 

nın 2353 telefon numaramna müracaat Daha fazla tafsilat almak irin Birinci pool ve Svanseadan gelıp yük çıkaracak- Burgas, Vnrna, ve Köstence için hare- Berek yükVunU tahliye.?en sonra İsta 
7 5 ~ k ed kt' urgas ama ve Kostenceye edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 Kordonda 152 numarada • UMD.o\.L• tır.. et ece ır. eder. 

umumt <leniz Acentalığı Ltd. miirac&at DEH NORSKE MJDDEI.• JUNO vapuru 1/ 5 tarihinde g 
edilmesi rica olunur. Deatscfle Levpfe•Llnle JIAVSLINJE, OSLO Amsterdarn, Rotterdam ve Hambu 

• • ·- Telefon: 4072 Müdilriyet KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- S~ENa;Kket eder., 

1 T. c. zı·raat Bankası Telefon : 3171 Accnta ve Anversten gelip yük çıkaracak. leniyor. Dünkerk ve Norveç için yUk A OR ENTE 
alacaktır. N1EN KUMPANY AS 

--!lll'llWWWtmı--mt•l-a;ı!!Rl_!'!Bl ____ l'r""_llmilllllımiill __ ._ AMERfCAN EXPOR'I' LİNES, İNC AASNE vapuru 5/5 tarihinde gel 

iz m 1• r Ha 1 k J na Mu·· 1· de 1 EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- Hamburg, İskandinavya limanları Kuruluş tarihi : J888 
Se1'11tayesi: 100.000.000 Türk lirası .. 

_ niyor. Nevyork için yük alacaktır. yük a1ıırak hareket edecektir. 

F.,.--::n~~i";A°i:J!re;'IJPJI D. T. R. T. S'ERVICE MA..Rt!'JM 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai l'C ticari her nevi Banim muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LlRA 
ir<(RAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile n:.~ğıdnki pliiıuı göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 ' 2.000 • 
4 250 • LOOO • 

40 100 4.000 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene lçfnde 50 liradan aşağı dllşmi-

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yU?de 20 faztasıyıe verneccktır. ·l E~ki Aydın Bira Fabrikası Acıldı 
Kur'alar senede 4 defa, 1 ErlCll, 1 Birinci kAnuıı. 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 1 FtY ATI.AR: Rekabet kabul etmiyecek der«.edc ~cuzdur. 

• 
terinde çekilecektir. • ;;• Reklam değil hakikat .•• Tecrübe ispat eder... -

- 1 -3 (859) 

,. •• , 
Taze T emjz Ucuz ilaç 

1 • • • • j 

Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURA.K Blly(lk Salepçloğlu hanı karşısında .. 

•• . ıl{ - ~ . ··~ 

At:lmctl fari\• 

TOPAN E Terazileri 
TUrkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Siz de bu kremden şaşmayın11 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanhğmm resmi ruhsatını 

haiz bir ren ve bilgi mahsulüdilr. 
Bütün cihanda elli senedir dalına füı. 

tiin ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulil olarak vil

nıda getirilmiş yegine sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
N«n·york güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükafa
tını ka7.anmış olınakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece sekilleri vnrdll'. 

KREM BALSAJ\IİN; öteden beri tanınmış huSi.ISİ \fazo ve tüp şeklinde satılır. 

...... ır.. ........ : ..... ıilllmıı:•9ll1 ... a.maJ111t ...... a.ıııaıweııiiil1·.._m111miw 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelciai 
•• 

B. Omer LütH Bengü 
dir 44 Sene~ik • t~rübeli idareaile bütün mü,terilerine kendisini 

ıevdırmıştır .... 
Otellerinde misafir kalanbr evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu•urlar ••• 
Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatluı da rekabet kabul etmi

yeeek derecede ucuzdur ..... 

------------------mD--~ 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

A TAŞ 
I 

I ....... ~ ..................... ıı:.Wl .. lf!E•MWlllEWlft! .. ._. ............. 1 

ILAN 
inhisarlar Çamaltı tuzlası mü

dürlüğünden: 
Moralya 4X7X100 am. 14400 adet 40.320 M3. 

1 - Tuzlamız için yukanda cins, miktan yazılı kereste eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Beher metre mikibınm muhammen bedeli 42 lira muvakkat 
teminatı 14 7 liradır. 
3-Sartnameai her Riin müdürlüğümüzden alınabilir. 
4 - Taliplerin eksiltme $?Ünü olan 22. 5. 939 pazartesi gijnü saat 

14 de teminat akç.elerile birlikte müdürlüiümüzde toplanacak komis
yona müracaattan. 

BUDAPES'.1' vap~ ~ ~!15ta bekle- Roumairı Kumpan~a 
niyor. Tuna lımanlan ıçın yuk nJacaktır. PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde gele 
TİSZA vapuru 17 mayısta beklcni- Malta Marsilya ve Cenova .lllll.<lllli~ 

yor. Beyrut, Portsnit ve İskenderiye kırek~t eder. 
için yük nlacaktır. Yük ve yolcu kabul eder. 

SZEGED vnpuru 25 mayısta bekleni- iTALiA S. A. Dl NAVİGAZIO 
yor. Tuna limanlan için yük nl.ncaktır. OCCANİA motörü 20/5 tarihinde 

S'ERV1CE M."RfTllfIE esteden Riosanto, Montevide ve B. 
ROUMAİ'M res için hareket eder. 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- İlandaki hareket tarihleriyle navl 
niyor. Köstcnce, Kalas ve Tuna limnn- lardaki değişikliklerden dolnyı ac 
ları için yük alacaktır. mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
JOJINSTON VARREN LİNES LTD. siUlt için ikincl Kordondn FRATE 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- SPERCO vnpur acentasına 

niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulina edilmesi rica olunur. 
Kalas ve İbrail limanlan için yük ala- TELEFON : 2004 • !005 
caktır. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUr 
sullyet kabul etmez. at edilmesi rica olunur . 

Daha fazla tafsilAt için ATATURK TELEFON : 2001/20 

Bağcıların Nazarı Cikkatine 
İzmir incir ve Ozüm Tarım Sabf Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiJiz Göz taşı satışı 
En iyi cinsinden İngiliz göztaşlarını, teşkili 

mız dışında kalan bağcıların da istiladesine a 
zetmek üzere, izınircle ve bUilınum üzüm k 
peratil merkezlerinde satmaiab aşladık.. 

lnnir aatq merkezi: 
Kançibano11a han• .. 
859 No. la Eski Gtbnrök Sokap No. 5 

( Birliiimizin rimriik brtwndaki 1tletme banınm çok Pls:uun 
dacLr.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
•• muracaat 

lzmir inhisarlar baş müdiirlü
ğünden: 
CGmhuriyet caddesinde kain bq müdürlüiümüz binuile yanjndeld 

anu~ yaya kaldmma intaatı a~ ebiltmeye konu1mıqtur. 
Ketif bedeli 615.83, muvakkat teminab 46.19 liradır 

.Iateldilerin 12, 5. 939 lriinü taat 15 de bat müdürlüiiımG.nWô ko
ımarona plmeJeri linrnd1r. 

29, 4 1414 (864) 

Devlet Demiryollarından: 
lzmir - Selcuk Gezi Treni 

• 
7. 5. 939 Pazar gÜnÜ için Alaancaktan Selçuka kadar gidip gehne 

Lir gezi treni hareket edecektir. 
Gidİ4te: lzmirden kalkıt 8,25, Selçuka vant 10,53 tür. 
Dönütte: Selçuktan kallat 18,11, Alsancaia var14 20,35 dir. 
Ücretler: Gidip gelme 1.ci mevki 142. 2.ci mevki 102, 3.cü mevki 

66 kunııtur. 
1462 (894) 

ilan 
iş Bankasından: BRONZ 
Birinci kordonda eski 68 ve_ 70 ELYAFI IMPERMEABtLtzE OLDU 

yeni 3S ve 40 numaralı e~kı I~ (';UNDAN SERTLtC!N! MUHAFAZ 
bank.n!nm bulunduğu v_e .' '~~n EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
depo olorak kullanılan ıki bma Her ecza ve tuhafiyecilerde bulun 
s:ıtthkt•:t. Talip olanların it ban
kacı müdürlüğüne müracaatları. --------------ı 

ı-26 <163> Za vi 
~·TV ) UIG31J'XM I• 1 [ il .... 

,Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Ccrroht Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatilrk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numnralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

Anber ıokağmdaki mülkümün 
vergi borcu için belediye Efrefpa 
ta tuhesinden aldığım 4228 aayıl 
ve 29-8°938 tarihli 1476 kurut kıy 
metindeki makbuzu zayi etti 
Y eniıini çıkaracağımdan eskisini 
hükmü kalmadığı ilin olunur. 

Kundura amili Ali Necati 

Katı alaka 
Bu günden itibaren Akseki ti 

caret bankasından çekildim. Mez
kur müeasese ile artık alakam kal .. 
mamıftır. 
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Polonya Hitlere yarın cevap verecek 
Leh gazeteleri: "Polonya döğüşeceği zamanı bizzat kendi tayin 

kendi yanında bulacaktır,, diyorlar edecektir. lngiltere ve Fransayı da 

Pasifik tezahür bu mu? Alman gazeteleri • 
ıse 

Polonya kılıncını kınından sıyırmış 
harbe tahrik yapıyor, diyorlar 

Son siyasi hidiseler 
Fransız matbuatının 

etrafında 
tefsirleri 

Varşova, 3 (A.A) - B. Bekin yapa
cağı beyanat arefesinde vaziyeti hülasa 
eden Dobry Vieozor gazetesi diyor ki: 

•Ortaya yalan haberler atmak sureti
Je İngiltere ile Polonyanın arasını aç
mağa matuf olan Alman entrikası aka
mete uğramıştır. İngiltere de, bu hare
ketin farkına varılmış ve takbih edil
ıniştir. Biltiln bunlar, Polonya - İngilte
re garantilerinin ibhamdan lri olduğu 
netice ini tevlit etmiştir. Polonya, dö
lüşeceği zamanı bizzat kendisi intihap 
edecektir ve bu takdirde İngiltere ve 
Fransa, Polonyanın yanı başında harp 
edeceklerdir. 

Varşova, 3 (A.A) - Gazeteler, bu 
ayın beşinde hariciye nazırı B. Bekin 
Diyetin heyeti umumiye içtimaında mü
hiın bey:matta bulunacağını haber ver
mektedirler. 

Başvekil B. Skladkovsk.inin baJVekil 
muavini B. Kviatkovski ve diyet reisi 
B. Mocovski ile yapmış olduğu son gö
riişne, bu mevzu hakkında idi 

B. Bekin beyanatı, radyo ile neşredi
lecek ve ihtimal ecnebt istasyonları ta
rafından naklolunacakbr. 
Diğer taraftan gazeteler, Almanyanın 

V arşova sefirinin bugün buraya gele
ceğini bildirmektedirler. 

Alman sefiri, Diyetin lçtimaınrum ev
veı B. Bek tarafından kabul edilmesini 

lngı ı.;rede tayu-· ~~ • , 
Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki : 1 •Polonya, şarkta komşUlariyle müna-
ıDemokrat devletler, Polonyaya At-

1 
sebetlerini doğrudan doğruya kendi 

manyaya karşı kullanılacak bir koçbaşı tanzim etmektedir. Bu münasebetler 
nazariyle bakmaktadırlar.b ı Litvinof ile Polonya sefiri Grybovski 

Bu gazete Alman - Leh münasebet-
1 
tarafından tanzim edilen müşterek he

lerinin şimdi •Beynelmilel tahrikçilerin yannameden sonra müsait bir şekilde 
elinde bulunmasına teessüf etmektedir. inkişaf etmektedir. İktısacll münasebet

Parla 3 (AA) - Bu eabalıki gazete 
tefairleri ı 

Le Matin aueteaine Londradan bil
diriliyora 

lngÜtere •e Sovyetler birliği tarafın
dan timdiye kadar müdafaa edilmit olan 
tezlerin oldukça farklı olduğu bildiril

i mektedir. Verilen malOmata göre, Lon-
dra Polonya, Romanya ve Yunanistana 

1 
verilen lngiliz ve Fransız garantilerinin 
Sovyetler birliği tarafından takviyesini 
ve Lltvanya, Estonya, Letonya ve Fin
landiyanın da garantisi euretiyle Baltık 
denizinden Karadenize kadar bir Sov
)'et garantisi vücuda getirilmesini iste-

1 
mektedir. Fakat Sovyetler, her hangi bir 

memleketi garanti etmeden önce, Fransa 
lngütere ve Sovyetler birliğinin üçlü bir 
ittifak teıkil etmesinde israr etmektedir• 
ler. Bu iş bir kerre yapıldıktan sonra, üç 
devlet Baluktan Karadenize kadar yu· 
karda sayılan bütün devletleri garanti 
edeceklerdir. 

Nihayet, Sovyetler birliği Hollanda, 
Belçika Ye laviçreye de garanti vrecek
tir. 

Bu malumattan Sovyetler birliğinin üç 

taraflı ittifakı halen aranılan teşriki me
sai için tahakkuku şart bir esas olarak 
telakki etti~ anlaşılmaktadır. 

Michel Popers, Londradan Le Jour 
Ispanyada bir halk tezahürii 

gazetesine bildiriyor: 
Völkic:er Beobahter gazetesi, Polonya ler de memnuniyeti mucip bir surette )'or: Populair gazetesinde, Bro11olette ya-

Bazı mahfellerde zannedildiğine göre, 
inkişaf etmdttcdir. Bu vaziyet karşısın- lngiliz _ RRRua görüımeleri, Geçen haf- Ne lngiltere ne de Polonya harp lete- ziyor: 
da Polonyanm halihazırda Sovyetler . . . .. miyorlar. B. Bekin öbür gün aöyliyeceii Muaeoliniyi Hitleri takipten nz ge~ 
birliğinin kendisine karşı ittihaz ettiği ta sonunda kaydedilen ınkı~fa ra~e~ nutuk bunu eöıterecektir. Fakat Polonya meğe aevkedebilecek yegane tqriki me-

• A • • hi ancak 15 Mayıaaa Lord Halafaksla Litvı- I .1 • "k b"" ·• AI h · B ı· · R - ··1t1· .. b" tarzı hareketten şikayet etmesi ıçı.v. ç f .
11 

ti . . L . . 1 •e ngı tere, gıttı çe uyuyen man te - eaı er ının omayı suru ıyecegi u 
no mı e er cemıyeti .. onseymm top an- "d" k k k • · k •• b" 

bir sebep yoktur. .. b . J Ce d ·· ıAki I dı ıne aqı oyma ıçın atı ır mua- harp ihtimalinin ltalyan milletini faşist 
baı munase tıy e nevre mu a o - ı 

Polonya He Almanyanın kar~klı duldan zaman neticelenebilecektir. Fil- ! bede ile birle§meğe mecbur olmu§lardır. rejimine karşı isyana 9Cvkedeceği korka. 
metalebeleri telif kabul etmez şeyler h k"k k . b d f k" t I .__ Polonya Danziği sonuna kadar müdafa- sudur. Daha timdiden emin bir kaynak· a ı a onseyın u e a ı op an .... ına 
değildir. Sovyetler birlili reislik edeceği için Lit- aya mecburdur. Ve bu müdafaayı hem tan lsviçreye gelen haberler, Milanoda 
Polonyanın ticari menfaatlerini mu- . f C 1 .. . d .. h kendisi ve lngiltere, hem de lngiltere ve geçenlerde mühim kargaplıklann bu& 

vıno un enevreye ge ecegın en ıup e 
hafaza edecek bir hal suretinin müza- d"I kt _.1 S t k . . . a .• Fransa irin yapmalıdır. Fra~·· Jnailtere nldığı merkezindedir. e ı meme ea r. ovye ornısennın p n .,,. ·- .. 
kcrelerle elde edilemiyeecğine demokra- \re Londrayı ziyareti de imkinaız ıörül- Polonya ve Sovyetler birliği sıkı dururlar Petit Parisien gazetesi, Roger Ma1111ipin 
sileri ikna ebnek müşküldür. İyice bili- memektcdiı. 'Ve birlqik göründükleri takdirde harbin sulh memlketlrinde yapbğı MYahata ait 
niyor ki Fransızlar, bu ınahiyette bir Jean Mauio, Londradan Petit Parisi- çıkması ihtimali yüzde seksen olduğu intibalannı neşretmektedir. Almanya ile 
niza yilzünden bir Avrupa ihtilafı çı- n gazetsine telefonla bildiriyor: halde, bant koalisyonu küçük bir zaaf hududu olan memlelı:etlerde veyahut Al
karmağa mütemayil değillerdir. İngiliz Şurasını tasrih edebiliriz ki, Sovyet gösterdiği takdirde Avrupada harbin man himayesindeki yerlerde bu İntiba 
milleti de bu fikirdedir. Maamafih Po- hükümeti üç taraflı bir lngi)iz _ Fransız • çıkması ihtimali yüzde yiizdilr. hemen hemen aynidir. her üçü de tehdi

lonya, istiklali ve hayati menfaatleri Sovyct ittifakı akdini teklif etm~tir. Bu Bürer c Vistül açık bırakılarak Ren de maruz bulunan Polonya, Romanya 
tehdide maruz kaldığı takdirde büyük ittifakın gayesi evvel emirde bu üç mem- müdafaa edilmez> başlığı albnda Ondre ve Yugoslavya aözli kurmaylarına bırak· 
Britanya ile Fransanın derhal taahhüt- lektten her birini herhangi bir tcavüze gazetesinde fU aabrlan yazıyor: llllflar ve daha fena vaziyetten korkarak 
lerini ifa edeceklerinden emin olabilir. kanıı müdafaa etmek, sonra da Finlandi- azimle müdafaaya hazırlanmışlardır. Bu 

.,.. Bugün mevzuu bahis olan fCY Hitlere f L 1 n.._ 
Diğer taraftan Daily Telegrapb, şöy- ya körfezinden Karadenize kadar olan müda aa rea .. siyon an ent&.n umumiyede 

ı d k dir Denzigı'n veya Koridorun verilmesini d · b" k k •- b" e eme te · : doguw Avrunn... devletlenn· den herhangı· enn ır a lf ve ayı..,ız ve prtaız il' 
,......... münakata değil, inaanlan milletleri en b 1 k d p ı y 

B. Hitlerin diplomasi tarikiyle yap- birine kar•ı -pılacak bit' tearruzu ka-•- I 1_ tasvip uma ta ır. o onya ve ugos-
I J_ k .A h l ., ~- •ya merhametsiz bir keyft rejim a bna .. oy-
ng Ltcreu.c as eTı a~ır ı;c.ar makta olduğu hücumları Polonyanın lamaktır. Bu plin, istikl&.lleri ln-.,tere ve )avyada Cermene kaqı eski Slav kini 

lSu mak iatiyen Alman tehakkümü idaresine 
istiyecektir. Fakat gazeteler, B. Moltke-1 matbuatında çıkan makalelerin •En teh- Danzig ve koridordaki vaziyeti üzerine Fransa için hayati bir mesele olan küçük uyanmıı ve menşeindeki zehiri tekrar 

d be V hlında bul nihayet vermektir. b d k _ı, - d d nin 6 nisan an ri oyuc · un- likeli şekilde Avrupayı zehirlemeğe• tevcih etmekten esaslı maksadı, taarruz batı Avrupası devletlerinden hel' hangi uhnuştur. Romanya a enaisin en a-
masından Ve bu hal kendisinin. · Polonya _,,.,.. .... ,annı yazmakta İngil' F al hind ki h b" ··ı·· darbe · Oeuvre gazeteainde, bayan tabouis ya- un· a 1-orL-uı olan Alman bugu··n menfur 
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~~...._. ve ız- ran- ey e cep eye ır 0 um sı birine bir taarruz halinde kaJfllıklı hare- .. IUll 

hariciye nazın ile temasta bulunmasını sız gazetelerinin her gün ateşe yağ at- indirmektir. Eğer Polonya, hukukunun ket meseleeini timdilik açıkta bırakma- ziyorı bir kimae olarak görülmektedir. Bu hia-
bnkansız kılmış olmasından dolayı bu tıklarıru ilive eylemektedir. her hangi birinden feragat etmemek maktadır. lngiliz hükümetinin temenni et- Çemberlayn, •Almanya Avrupaya te- ıiyab zimamdarlann da paylqbğmda 
kabulün ancak Diyetin celsesinden son- Berliner Börsen Zeitung, Polonyalı- suretiyle göstereceği mukavemete ve tiii teY. SovyetleT birliği hükümetinin ta- hakküm ettiii takdirde hayat YllfllJDlli• tfiphe yoktur. Alman hudutlannı kapla-
ra yapılabileceğini yazmaktadırlar. lan, hAdisatı ve tarihi tahrif etmek su- Ahnanya ile tam bir müsavat dairesi arruz halinde Fran91Z. Jngiliz yardımına değmez bir teY olun deıniftir. yan Alman düşmanlıiı dalgaaı. Avruı--

Diğer taraftan B. Bek ile arkadaşlan retiyle Danzigin bir Alman şehri olma-, dahilinde görllpnek karannda garanti mazhar olup ta Sovyet hükümetinden Cafenkonun kendileri için bir mütte- da bir harp baritamım JMI ,kilde olacaiw 
yukarıda zikri geçen nutku tanzim ile dı~. iddia ederek_ dUnya e~ umu- ve~ devletlerin tam bir müzahereti- de yardım iatiyecek olan doğu Avrupan- fi.it olmadriı intibaını veren Caferıko - hakkında tüphe bnakJllllmaktadır. F'ran
meşgW olacaklardır. mıyesinl aldatmak istemekle ıthaın et- ne nail olmıyacak olursa, Çekoslovak nın her memleketine bu yardımı yapaca• Ciano • MU89olini göriitmeleri haklunda aa ve lngiltere, A'YJ'Upanm 9Cllmetin• 
Polonyanın Berlin sefiri B. Lipski, mektedir. darbesinden beri meydana getirilmi§ ğına dair bir dekllruyon vermesidir. Bu diln Romada pekaz fCY .aylemnekte idi. matuf olan politikalannda De kadar 

raporunu vermek ve talimat almak üze- Bu gazete, şunları ilive ediyor : olan bütün emniyet sistemi vahim bir tarz, Uç memleketin dolu Avrupuı me- Zannedildiiine göre hiçbir suretle mih- azimli davranırlana, Almanyanın rehi-
re pazartesi gününden beri V&rfOvada ıBu gibi çarelere baş vurarak Al- tehlikeye maruz kalır. 9Clelerinde te.anüdilnli aöıtermek gı"bl VeTe kup bir tabiye albna girmemeai neler elde ebnemİ n tehdit albndald 
bulunmaktadn-. man milletinin milvazeneslıü ve ..,.,;. ~ydu. olacakbr. ô9n bak- Cafenkoya ,.,;ı. ı.limot .....ıüederin toplwnoau lel.e ...,_.. 

B. Lipskinin Diyetin cuma gUnkü eel- yetini sarsmak ümidi besleniyor. Fakat V&rfOva, 3 (Ö.R) - Polonya hUkU- gazetelinde d,Ormueon yazıyorı verilmiftir. maa1 o kadar atiç olacaktır. 
sesinde hazır bulunacağı söylenmekte- bütün bu gayretler boşa gidiyor. meti askerlik müddetini bir misli uzat- Neticeei aıkmtıb çıkabilecek eerbeat bir 

clir. mağa karar verrrıi§tir. Bu karar anormal plebisitin 8n6ne geçmek icabedince bir 
Polonyanın Alman muhtırasına vere- V8J10va, 3 (A.A) - İngiltere, Fran- vaziyet devam ettiği müddetçe muteber kaç eaat içinde Avuaturya üzerine müte-

ceği cevabın ayni günde Diyetin akde- sa ve Sovyetler birliği arasındaki mUza- bulunacaktır. addit kolordular gönderilir. Bohemyanm 
deceği celseden evvel maslahatgüzar sı- kerelerden bahseden •Kurjer Varzavs- - :v"- ilhakı meVZU11 balıia olduğu vakıt bu mü-
fatiyle Polonya sefareti mUsteşan prens ki• gazetesi, bu müzakerelerin doğru- Parlsteld Leh kolonisi aalemetle yapılan bir tezahürdür. Bir ge• 
Lubomirski tarafından Berlin hüküme- dan doğruya bu memleketlerin menfa- bayramlarını cede Prai Uzerine bir ordu çıkanhr, bu 
tine tevdi edileceği rivayet edilmekte- atleriyle alikadar olduğunu zannetmek- katlaladılar da paeifik bir tezahürdür. Arnavutluğun 
dir ted. vri1 • Roma 3 (ö.R) - Italya - Arnavutluk delegeleri de kabul edilecektir. Arnavut · ır. Ö ak bir lta)yan vilayeti haline çe · meaı 

Varşova, 3 (A.A) - Nazırlar meclisi, Bu gazete, Polonya ile Romanyarun Paris, 3 ( .R) - Bu şam Leh ko- mevzuu bahi. olunca mukaddes bir cu- gümrük ittihadı mukavelesi bugün neş- gümrüklerinin idaresi Italyan idaresine 

ak . 1 So k 1 lonisi 3 mayıs 1791 tarihinin yıldönümü red:1-:~ur. 20 Nisanda imza edilen bu tevdi olunacaktır. Jtalya, Arnavutlugun· ihtimal cuma günü, Diyet riyaset diva- v tıy e vyet uvvet erinin kendi ma günü ihraç kıtaatı çıkanlır, bu da da- uu~ 
k1 d al olan Leh milli bayramını büyük mera- muahede mucibince, iki memleket ara-

1 

gümrük varidatını kaybetmek yilzUn -nına dün kabul edilmiş olan ve reisi- topra an üzerin en uçm an veya geç- simle tesit edecektir. Lehistan sefiri B. ima olduğu gibi pasifik bir tezahürdür. 
cümhura parlamentonun önümüzdeki meleri hususunda ihtiraz! kayıtlar der- Fakat polonya. denizden serbestçe ne- sanda gümrük ittihadı tesis edilmekte, den umumi variclatmda hasıl olacak aza-

Lukaseviç bu münasebetle bir nutuk f k h b" · 1• uht · tini ha Adi içtima devresine yani sonbahara ka- meyan etmiş olduklaruıı hatırlatmakta- fes alabilece~ tek ciğerine bir halel ge- a at er ırı m~ ı m arıye m~w - lışı karşılamak üzere Arnavutluğa her 
dar mali ve iktısadi işlere ve millt mü- dır. söyliyecektlr. tirilmec:ine mUsaade etmiyeeeğini bildir- faza eylemektedir. Arnavutluğun diger sene maktuan 15 milyon Arnavut fr~ 
dafaaya müteallik kararnameler isdar Ayni gazetenin bildirdiğine göre si- -- mek gibi bir bahıtınzlığa uğrarsa, bu be- memleketlerle ticari mukaveleleri Ital- gı, yani 93 milyon liret tediyesini ka -
etmek sal"hi)etini bahşeden kanun ll- yast Polonya mahfelleri İngiliz - Sovyet i' aris - Sa ygon hava yanal müsamaha kabul etmez bir tahri- yan gümrük nezaretine, muahede ve an- bul etmektedir. Arnavut frangınm li-
tihasını tevdi edecektir. görüşmelerinin Polonya diplomasisi ta- kattır. Fransa ye lngı1terede hudutlann !aşmalarına !Abi olacaktır. ltalya diğer retle mübadele fiati 6,25 liret olarak tes-

Maamafih bu fevkalAde salihiyetler, rafından torpillendiğine dair dolaşan sef etİ tecrübeleri ihlali ile emrivakilerin fazla sürdüğünü memleketlerle yaptığı ticaret anlaşmala- bit edilmiştir. Arnavutlukta kambiyo in-
paranın istikrarı hakkındaki kanunlara şayiaları kat'iyyetle tekzip etmektedir- -1:? bildinni~ler ve bu auretle banp tehlikeye rını Arnavutluğa da teşmil edecektir. hisarı tesis edilmektedir. Arnavut mll1t 
müteallik tadillta şamil değildir. ler. Kal.katta, 2 (A.A) - Röyter : Paris kovmuılardu. Arnavutluk ta kendisiyle diğer memle-

B bir ha B 
'J! alı d d ketler 

11
-•mdaki hususi __ , ___ ,.,_ en bankasının ihtiyat sermayesi Italyan B-

Berlin, 3 (A.A) - Alman matbuatı, u gazetenin zannettiğine göremez- ile Saigon arasında sert va milna- u ııwst ça propagan a önün e, ......... ~~-
LA- --L~ 11 b b ialan al 1 .... 1 ....... F d 1 al •• • ·b· 1 '---- bir muddet zarfında nihayet v-- reti olarak muhafaza edilecektir. Ena-pddetle Polonyaya hücum etmektedir. Aur .uuuue er, u gi l py· sadece k e yo u tesisine ~ ransız tay- cgii üm ü y ap:t reJunıne ta ı o mıyan -.... u -..-

Polo t • mahi . de .. _ıAı.w ktedir- De Hindistanda ..... dna d vl 1 L_L,L h _ L. L ce~-. Italya tarafından yapılan ticaret k.ı nakdiye ve maden! para çıkarılmam, Matbuat, nyayı ateşle oynamakla ezvır yetin M:UUUU etme · yarecisi ırls .Luı porun e et er, 1U1&11tab er tarana yayma.: ve .11.ur 

ilham etmekte ve Danzigin Polonya hl- ler. 50 ~ garbinde yere lnmeje sokmak için fiddetle harekete geçmelidir- anlqması müzakerelerinde, hususi ola- basılması ve imali ltalyan nakid ifled 
K ,,. .... ı..ı .J:. :le ı -'- •--vut menfaatlerini alakadar idaresine ve atelyelerine tamm eclilmlt-muesine Jdrmeainl lstiY8D Olonv.a a'. Y..lrYJAM. fl!IY. _deDllıı__~lmıı=.c:lııD"-olD:luatm:._]lu:~ed...mlı!ba1;&a:.~er~.~lllsl!m..ı~~L.l!tmsıl!i.Jllill:Mlli21&......l~n1A~~~=lD!&U1~L.J!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~-===:..::==:::!....----~ 

Italya - Arnavutluk 
Gümrük ittihadı mukavelesi 


